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ِاألولِالعهد                                        

ِ

رها المحتام  ساتقإلاى مُ  هااى تإلى المغيب، ت ُمتقل ِبةريف الالخ شمسُ  مالت بِتثاقُل  

ِ الشاارور، الناامر غيااا بتشاا   ظهاار فلاهااا اااحاباء ااامىا   ام ااة،فيمااا ت  وىناام 

يامء ب علاى تها الصاارا ع  ِشاأ آفار لرِااوبملال  تُ وتزىاى مع هبام  الشامس، التا  

ل الملام  قباالخلااا  و ، واارير الُملاو وُمساتقر  تاج األناللسة ر  ىُ ، ا البي  قُرُ بة

اتين حاي  بهاا البساتُ  ن األناللس بمنزلاة الارأن مان ال سال ه  ماو ،اإلاال  وبعله

  فااامروجهاااا بعياال ا  رياا ُ  مار بالمعصاااو، وتمتاال  والحقاامو والحاالاحا إ ا اااة الِساا

ي اري  وبعرض نهر الماىي الكبير الايي ،و منها الراح  والغاىيالصحرا ، فيتنس  

يااة عمار الت  بناها السم  بن مالو ف  عهل الخل قُرُ بةف  منتصاها تتملى قنطرة 

اهياة زاهاا تنتصاب قصامر ها ملم  بن  أُمي ة مان بعال، وفل س نوبن عبل العزيز، 

مع الاايهب والا ااة ماان مقينااة وقُب ااة ال ااا انوبهااا ، وماان بعياال يسااطع ذاء رونااا  

له ابنه هشا  ابتلأ اللافل بنا هالكبير اليي   ياىة فيه،ا  على الزتمالى الخلا ثُو  ، وكم 

ريااض ف اارا ، ب  تاى بااء ولايس فاا  باالى اإلااال  أكبار منااه، وتغا   المليناة

ة ىيارهااا كثيااار ،راحقااة ومبااان   ،زاهيااة ا ، وبيااامءوو عزبااا ، وبساااتين لا ااوجاالا

ة، ومسااالكها كبياارة ُمت ِسااعة،  األرباااض هااا، كثياارةحعظااو أجزارة فاا  مساام  مُ  ُمناِساحة

  والقر  من  ملها

ة وبعل      عبل الخلياة بناها الت  الملينة الزهرا ، ملينة تقعها  رب أمياو عل ِ

 أن بعل ،ومم ن الحل  والعقل ومستقر  اللولة الحكو مقر   وجعلها الناصر الر من

 والعمران، بالبنا  هماه بمتطلباء تا  تعل ولو وفالفته، بملكه قُرُ بة ضاقت

ة األنللس فيه بلغت اليي لعصره عنمان ا وأراى  والعلم  الح اري الم ل قم 

 جهل ا يل فر ولو األثيرة، جاريته اوا على الزهرا  فشي ل والعمران ، وال غراف 

 التحف بنايس ىهاوزو   القصمر فيها وأنشأ وزفرفتها، الملينة ت ميل ف  ناقة وال
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 والبها ، الرونا ضرو  من العصر به جاى ما رفيع عليها وأابغ والزفاحر،

 ىمشا، قصمر لماثِ تُ  لك  ؛واللؤلؤ والمرمر والرفا  واألبنمن بالعاج فطع مها

   يرهو اهاويتمن   األنللسيمن، بها يتباهى السارا ، وقبلة األنظار مح    فكانت

 الحاجب ااتيال  فبعل ؛عنها الم ل ارتحلو  ميال   تل  لو اطمتها لكن   

 أفت    الخلياة، ىون بها ثارهقواات السلطة على عامر أب  بن محمل المنصمر

ا تها ريم نا  لتُ  ؛الزاهرة وأاماها ،قُرُ بة من أمياو ثالثة بعل أفر  ملينة  اام 

، ووصا ا  كوالحُ  مستقر   وأضحت الزاهرة، بُنيت عامين فالو وف  وجماال 

 بها نشأأة و ،اللولة تُخط  وفيها األمماو، تُ مع وإليها ،الُ نل يخرج منها والسيااة،

 نانال أثريا  نافستة  عالية، وبيمء ؛راحقة و لاحا ،باذبخة وقصمر ،كبير مس ل

 مقاء عليه بُرت ِ   صين بسمر وأُ يطت امتالكها، على ال ليل العهل ورجاو

ان الحُ   نسبة مريينبالعا تلق بما اليين _ الصقالبةالعبيل  ومن البربر من ُ نمىوالر 

 واإلىارة، كوالحُ  ىواوين إليها نُِقل ثُو   بهو، الممثمق_عامر أب  ابن الحاجب إلى

انوالحُ  الُ نل كناءثو والماو، السالح وفزاحن  رجاو كبارو المزرا  عأُقطِ  ثُو   ،ر 

  قُرُ بةب هاؤبنا اتصل ى ت   روهافعم   ، ملها األراض  اللولة

ر ثير من البربن الكوف  أ ل أ راف الملينة يقع فح  السرىاق،  يث يقطُ    

ا ااىاء القم  وفاصة بربر صنهاجة من العامة وأصحا  الحِ   فسكنمارف، أم 

 ،قُرُ بة ، الملينة الملكي ة الت  بناها عبل الر من اللافل ب ا يةالرصافةنية مُ 

هالت  ج   بها من الشا ،  والبيور و رن بها مختلف األش ار  وجعلها مقر 

 لكبير اعلى نهر الماىي  ، وإ اللتهاقُرُ بةالصيا  لطيب هما ها؛ الرتااعها عن 

 ف ف  جمع أىواتهورالمزارعمن وأصحا  الحِ  أفيمع أفمو الشمس و    

بعض الرا ة والبه ة لينعممن ب ؛عمىة إلى بيمتهووال، و مانيتهووإ الق محالهو 

األمان  لبث   ُ نمىشحن  اقاتهو ليم  عمل شاق جليل، فيما ينتشر الولبين أهليهو، 

بي ت بليل ف  الملينة، أو لنقل لإللما  بكل ما يحلث فيها، فال يستطيع أ ل أن يُ 

 قُرُ بةأهل كان غيان العامريين، فالنان بطُ  بينألمر ما، وقل كثر اإلرجاف 

، الاتيان الصقالبة ظلومن  ن اةالمن  غيانهو اليريع، والتخل   إلى  منتمقي

ة هيه المحنة بممء المنصمر  تها ناف   فا  أملهوو رجا هو  اضبعلما  فاص 
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فلاه ابنه لكن محمل بن أب  عامر،  اجب الخلياة القمي، اليي ااتأثر بالحكو، و

أبيه، فكان أثقل على النان منه، ر و  جِ انهمعلى  اار، وُمظا رالعبل الملو 

، وما بىزُ ال وبلغ السيلُ  باألمر تقل ضاق نانف  الح ابة، إال  أن  ال انماته القليلة

ةالمؤافيم   أفيء، فأكثر من ذلو عاى ف  النامن  اقة على التحم ل الت   مر 

شيق ا فشيق ا  مو  تتراب  ا مني عهل،وتتمث   ،حا  مني زمنقل بلأء تُ  كانت

 ر ثُ العناصر الناقمة، وقل كانما كُ 

ر ف انلفع  مُ  ب اشاكان  ،شرااة أكثرهو بن عبل ال ب ار محمل بن هشا وكان     يه تهم 

 أشقر هالمج أبيض عمره، من والثالثين الثالثة ف  ريل الثأر ألبيه،يُ و شان،و ية 

 وله والشرا ، اللهم على عاقرمُ  ال سل، مشلوى القامة تا  واللحية، الشعر

 بيرك جنمح هيا تحت خا يُ  كانه لكن  و، وال ماري النسا  مع الكثيرة الحكاياء

ا عنه ريتصب   ،لطةالسُ  إلى  كان إذ هشا ، بن اليمان صليقه بسبب يم  بعل يمم 

ا منه أكثر كان هولكن   ،والتخطي   التمن   ف  شريكه   ةوروي   صبر 

ا،  أبيه بايع النانوقل      زاى  ينما وذلومن قبل بالخالفة، ولكن ه أُفي  لر 

 ريمنالعام وايطرة العر ، ىون والصقالبة بالبربر وااتقثاره العامري غيانالطُ 

 القيا  على عامين قبل اعيل بن عيسى المزير عز  الخلياة، ىون اللولة على

 وبايعه ،الناصر الر من عبل بن ال بار عبل بن هشا  ليلو وانتخب ،بالثمرة

ا الحُ  وايطرة المؤي ل هشا  الخلياة لع ز بالخالفة  له يعهالب اات لبو عليه،   

 اتأُكتش فط ته ولكنوفاصة كبرا  البيمء العربية،  ،قُرُ بة عر  من كثير من

 لوالم عبل الحاجب ىب ر إذ مهلها، ف  العامريمن فمأىها للنمر، تخرج أن قبل

  هشا على بالقبض الر من عبل أفيه وأمر رجاله، وفاصة المزير قتل ُمظا رال

 فيه قُتل فرآ ا ن إلى نُِقل ثُو   الزاهرة، ا ن ف  به  وأُلق فاعل، ال بار، عبل بن

  ذلو بعل فبر عنه سمعيُ  أو أثر له يظهر ولو اية،فِ 

  كاتمء العربية يحملمن من النقمة ما وكانما رجاو بن  أمية وااحر البي   

أف عتهو ، واالجتماعيةالقتالع اللولة العامرية؛ الت  البتهو الطانهو ومكاناتهو 

و راه  زينة الخلياة العبيل، تحت نامذ البربر اليين هو قما  ال يش، والصقالبة

 الخاص 
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ا     ةو على خي ِ يُ كان الهلو  اليي أم  كالنار مبها، هم هلو  العاصاة قبل هبف العام 

ا تحت اياج رقيا منعل وتستحر، تحمى قبل أن تشت  وكل هيا كان مستمر 

قاى   صار   ت األي ا  بإعستطير، وتمخ  بشر   مُ  ليال ال  بلت  ت ى، الحيطة والحير

 ال محالة 

ولو يكن عبل الر من بن أب  عامر يسير على فطى والله المنصمر وأفيه    

ا، بل لو ينتظر أن تأت  له الح ابة بعل أفيه، ُمظا رال ل هم لو يصو ،وأراىها مبكر 

يي ورثه ع بألا الشبا  وجماو البشكنش، البعل إلى الخامسة والعشرين، كان يتمت  

ه هيقته، فكان أبيض بعيمن ناعسة، ليس بالطميل وال القصير وال تم   عن جل  

و ، وال يناكطاوون أناه ىقيا، يختاو ف  مشيتهو ن ال بصالبة العمى، عينيه 

 ريقة  ي  ى مني نعممه أظااره على نيل مأربه، وبأ  واللهم، تعم  اعن معاقرة الشر

له كان مسرف ا ف  الم من، يعيب عليه ال ميع فالكانت، ىون مراعاة ألي ش  ، 

ل والخروج للصي ،السيقة وم اهرته بالسم ، يق   جل وقته ف  اللهم والشرا 

ه بصحبة ال ماري والقيان، اليي ما كان يستطيع فرا و ف  قهو، فيهيو بهوالتنز 

 عمى صيبه الملل فييُ   ت ىا ال يلمي على ش   ام  ق ا  و ره، امأي  الصحرا  

ا، كان قل ُمظا رالأفيه الحاجب عبل الملو  رجع    أصر   من إ ل   زواته مري  

على الخروج لملقاة اانشم جارايا ملو قشتالة، وتحامل على ناسه واليبحة 

ل أن ريفال يُ أثنا  ااره الطميل إلى الحر ،  نصرفالمرض اي قه، آمال  أن  تخنُ 

ا ولم   يرة االنتصاراء الت  بلأها أبمه من قبل،يماصل مسأن عاىة ال هاى و يقطع

؛ فقل كانت عليه المرض، ولو يتحم   كان ف  الطريا أشتل   ليبحة ال السير  ميال 

قاض  ق اة  ابن ذكمانأ مل القاض   فلفل عليهمع مرور المقت،  تقم  عليه

ا على  ياتهوكان ف  جملة ال يش، وق ى ب رورة عمىته  ِ  الملينة، ، رص 

 فعاىء الحملة 

زاهرة، به ليال  إلى قصره ف  ملينة ال ورجعماانارى به فاصته من الغلمان،     

 ظا رمُ الالحاجب عبل الملو  علن فبر ممته، وقاو بعض الغلمان أن  وف  الصباح أُ 

ه كما هم ، وآثروا أن يحملمقُرُ بةأثنا  الطريا عنل ىير أرمال  ضا ية  ىقل تمف  

 ا ت  فلفلما به مي   ،ىون علو أ ل إلى قصره
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للولة، لها معرفة بشؤون الحكو وا ،قمي ة العز ووكانت اليلاا  امرأة ذكي ة    

لى عته خ  كبير، أصب  أصابها فزع شليل ومألها اُ  ممء وللها جا ها نبأ ينما و

ا، ف  الطري ؛ إذ كيف يممءُمظا رلل و  ه وضع السُ ي اه أن  إأفيه عبل الر من مت همة 

 ف  قصره، ىون علو أ ل بممته  ويلفل الزاهرة، ويستقر  

 الحزن ن  أ يظن من كانماف متتاليين، يممين الطعا  تيق ولو  رفتهاعليها  أ لقت   

 ال اها،ألالا أفمااها وت ر  وتخط  تاك ر ه  بينما ب ها،لُ  فلبااتبل  بها و قل

 وو يلها المقتمو  المغلور لمللها االنتقا  ام  أمامها تر 

بها ل ثت ، وتحُمظا رال فاص ةوأقر  بها بعض  انتشرء أن هيه األقاويل ما لبثتو   

ة  يرونه ويعلممنه عن عبل الر من، الملقب ِلوة  فاص ةف  األاماق،  العام 

ا ب له  ؛بشن مو إلابان، املو نافار، إ ل  ممالو  شن ةألن ه كان أكثر النان شبه 

ا عبل ج من ابنته، وأن ب منهوذلو ألن  المنصمر محمل بن أب  عامر كان قل تزو  

ا ألاو أبيها الر من، فناىته أم    ه بشن مو تيك ر 

ألفي مكان أفيه ف    ابة الخلياة هشا   ب عبل الر من شن موومن يممه تأه     

من رجاله يهن   فاص ة، وىفل عليه الحكو بن عبل الر من الناصر باهلل بن المؤي ل

اويباركمن ويُ  ون أي   ا من بلِ ىاعين هللا أن يُ  ،عز  ، فأ سن لقا هو ُمظا راللهو فير 

ع و ل عزا هو، ووعلهو بكل جميل، و ااوقب ق األمماو والمعمى على يُ يُمز ِ ار 

ة ةوال العام  وىفل على الخلياة  ،المؤي لركب إلى قصر الخلياة هشا   ثُو  ، خاص 

إذ تمفى أبمه  ل ها ف  الخالفة؛الكهل اليي تخطى األربعين من عمره، ق ى جُ 

ا ومطمع ا ألمرا  بن  أُمي   ة، ولكن  اجبه الحكو المستنصر وتركه صغير 

ه، عامر و  ل ملكه و افظ عليه, ر و ااتقثاره بالحكو ىون المنصمر محمل بن أب 

ةو  به عن أنظار  ةوال العام  يقلر على مخالاة ابن أب  عامر،  فلو يكن، خاص 

 ب سله الطميل الممتلئ بعض الش  ، يرفل ف  عبا ة فالفي ة مؤي لوقا  له ال

ى عل  و اا يُ   عن اإلنظار بتر ا  و زن، وقابله الخلياة المتخا  المعة،   مرا 

ا بلِ المنتصر ف   روبه، ااحال  هللا أن يُ  ،القمي ،العاىو ؛له صااء أفيه لهو فير 

ضهو به، وقل له الخلياة الح ابة وفلع عليه فِ  ة، فعاى شن مو لع ا الطاني  منه، ويعم 
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الخلياة، وشرع بعض  مالبس رة يختاو ف  منصب الحاجب، وف إلى قصر الزاه

 تلق ب بالناصر  ولامرهيلفلمن عليه ويقب لمن يله ويبايعمنه،  قُرُ بةمن أعيان 

                                        ***** 

هم  يه، فالأف وأ ن أبل ا مثل أبيهميك ن شن مو لال ميع أن   نتيق   ا ي  األمع مرور    

ةأو  علو شليل أو ع بنظر اليليتمت   لس لهمه م ازاى ف  بل و بها، مكينة يحكُ  قم 

بغير  وأفي أممالهو على النان روشرابه، وأناا األمماو ف   ير ممضعها، وت ب  

ا  وأكثروا من اللع ،وأبغ مه ف  هللا ،النان به ف ج   حاشيته،م املة ل  ا،

 عليه 

ا  ى للخلياة هشبلأ يتمى    ت ىعلى شن مو ف  منصب الح ابة  شهر   لو يمض   

ا  مرضاته، وأظهر الحرص على مسر  ، وتهافت على المؤي ل ته، بخالف الح  

   لب منه الخلياة أن يخرج ف تى والسهر معه،  ر من السمركثِ يُ السابقين، 

ا، واتاق فلمهممكب كبير يطمف به الملينة مع  ا وجماريه، فلب ى شن مو فر  

ةعلى أن يظل الخلياة مح مب ا عن   ن ه ز له برنس ا كاليي تلبسهف، العام 

اري كل ش   من جنل وجم شن موفيه عن أنظار النان، وأعل   ىيتخا  لال ماري، 

ا فها و لمان واار أما  الممكب،   بةقُر ُ ، وانشرح صلره بهما  الخلياة فر  

لخلياة افكن اه  ما يخرج من قصرة،ل  العليل، وتنس مه ف  اشتياق ولهاة، فقل كان ق

 كن اه بهواا يناىيه بالمأممن ىافل قصره، و  لقب ال يحمزه إال  فلياة، بالمأممن،

للخلاا   أمر بإفراج هيا اللقب اليي ما كان يعطى ام  ثُو  مشافهة أما  ال ميع، 

ةعلى  الخلياة  أ لق عليهولو، تمن ي ا له ىوا  الصحة والمُ مُ ، فشكره شن مو العام 

عيش   اليي يأفبره بالسأ ثُو  زة باليهب، من الهلايا وأعطاه ايا ا من ايمفه المطر  

ي عنه، ال اه ويُ فيه ىون ولل يُ  لى عاىته باىر الخلياة ف   لب الركم  ع ثُو  سر 

ا، فأ كو شن مو إفال  الطُ  ونشر رجاله بها، واار ف  مقلمة  ،رقاءمؤفر 

 ب كتاب ات، و لب منه أن يكمنزلة لو يبلُغها أ ل من قبلالممكب، فبلغ من الخلياة 

 را  ، ر و ااتنكار النان والمز، فاعللساحر أرجا  األنللس يلةبالتسمية ال ل
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ا، فأنكر    النان  كل هيا وهم على  اله من اللهم والم من بل ازىاى األمر ام  

عة الِخالف ، وهم على ما هم عليه من الخال االاوعلى الخلياة تسميته بهيا 

 منه ملاه  تقان ال ميع اة، ووصممه بال هل وال رأة، وبلغ والم ان

هو ق علي لأ يتمى ى لهو بالقمو والاعل، ،زاى ف  تقريب البربر والصقالبة   

 هليكمنما ااعله عنل البطش، كما فعل أبمه وأفم ؛وأقطعهو ال ياع واألراض 

 من قبل 

ماري يبتاع أجمل ال  سرف ف  إعلاىها،م الس السمر للبربر ويُ  برتِ  أفي يُ    

هو لا  هي أ ذاء مسيقيو السمر التال   ويرهن، ليبتاع   ثُو  والقيان ويهبهن لرجاله 

 اء انيو جماري جملأ الليلة لهيه وجمع ،والااكهة والشرا  الطعا  من الكثير

 لقيان،وصل ت ا ،ربت اللفمف واألعماى؛ ضُ الليال  ل ِ ككُ  الليلة وبلأء الملينة،

 مع كل تتمايل الرجاو بلأء ثُو   ،نتراقصيتمايلن وي  ماريوال تت ا و الرجاو

 لتتراق  عنه تبتعل ثُو   هيا من وتقترء وذا  هيا شغلتُ  سمةالن وبلأء ،أراىها من

 عل  أُ  لقكان و ،فتمتل   تارغ ثُو   مألتُ  ثُو   ارغتُ  الخمر نوؤوك ،ذا  صلر على

 يشر  نم أكثر ؛أوامره أوو عن وأفبرهو الخمر، من ةكبير قنينة منهو وا ل   لكل ِ 

ف   ا الخيموتسابُ  الشر  على ال ميع افتسابة  ،عظيمة ِهبة له ايكمن الخمر من

و  تى اار الخمر ف  عروقه ين،الميلان، يللقمن الكؤون ف  أفماهو كالمحممم

مء  كاللما ، و اا هم يُلق  بعل ة ىُعاباء بييقة، فأفيوا ي حكمن عليها بص

، تترجرج له أبلانهو ال ر وراق الش أأجساىهو تتساق  تساقُ  لة،  تى بلأء ثُم  ملو  

ا هم فقا  يتمايل ف  فريف هاحج مغبة الخمر اليي يسكبمنه ف   لمقهو   أم 

ة  ليقفصارء يله  ُ  ويتراق  بين ال ماري، أفيء إ لاهن الكأن من يله، ة، ر 

اتِ  يتباىلنه ككأن يرشان منه على تلو، وهن   فأفي يُمِسو هيه أو ي ع يله   باع 

 عهام ثا إليها وتمايل ف األمر ااتخا ه ، فهن على ركبتيها وه  ترقُ جثت إ لا

فارى ا   القموقف أما   ثُو  وصبه ف  فمه   اكأا  أفي نهض و ثُو    ف  نشمة عارمة

  تى   ب النسا  عنهو وقاو: زراعيه

ره منها هنا، فح راء القصر من وقعت ف  ناسه جارية من هؤال  فليق   و 

 كثيرة 
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 ها قالمالقم  اليهمو، وبرقت أعينهو ىهشة مما قاو، فأعاى على مسامعهو فأفي    

قت ال ماري بينهو  وتمايلن على صلورهو، ،بحز ، وااتحثهو على ذلو، وتار 

ا أبسبابته  شير للمغني ةقاو ف  نشمة وهم يُ  ثُو  لسن على أرجلهو ف  قل ة  يا ، وج م 

 عه القصر أنِت فل ، وأفيها وفرج بها بعيل ا  تى ابتل

                                        ***** 

ال لاهو فأ اآالخلياة، وقل قميت صلتهو وازىاى ت معوف  جلسة امر معتاىة    

  وقاو بخبث: الخلياةلأ شن مو يعرض مأربه على الخلمة مع ا، وب

  ن  ما يحلث من أبنا  عمممتور  ال يسُ  ممالي فلياة المسلمين   

 هاى   الناس مطمقن الباو:  المؤي لفأجا  

 أمازالما يكيلون ل  وير بمن ف  الطان ؟

 قمالهو ن   وهللا ألفا  عنو الكثير من أفعالهو وأإا يا ممالي، وهو كيلو ىاحم  

 ؟يا ابن أب  عامر وماذا يقملمن

األفبار وفتكو، ف  التمرى على فال  ا   لليهكان  ال ب ارهشا  بن عبل  يقملمن أن  

احر حمل بن هشا  مع ابنه ماة يقمىها ي  هنا  عن مقابالء ار  ساق  من هنا وتت

لبمن وبيت الخالفة، وإن هو إن عاجال  أو آجال  ايط بنا  عمممتوأاألمرا  من 

 لم      ت ىالخالفة 

 : ااحال   ه نظره إليهمن إ راقه، ووج   المؤي لاكت شن مو وأفاض رأاه، فعاى 

 ؟لم اضطروا لقتل   ت ى

 أ او هللا بقا  الخلياة 

 واأو: فر ناظريه إلى ال هة األ المؤي لنقل 

ةو  ؟قُرُ بة، ماذا ير  أهل العام 
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، ام  وااحر بالى األنللس تلهج بالثنا  على ممالنا وفلياتنا قُرُ بةإن  أهل 

ا يا ممالي لقل ىفعن  واجب  نحم  إ هؤال  الحاقلين من بن  أهلو  لى      عير 

خطماء يسير ب أفيقا  من م لسه و ثُو  كمل، الخلياة بكا ه ك  ال يُ فأشار إليه 

 قاو: ثُو  وحيلة، 

 وما ه  فطتو يا مأممن؟

ن يُ نتخل    هلى أمنو والطانو   يا ممالي ِمن كل مة

ا:  المؤي لفأجا    مستنكر 

أن  ، ال أ بال وهللا !لو يأء به قبلنا أ ل من العالمينا أهلنا ونأت  ببهتان   قتلأن

ف  ة، فإن ما ه  نقمة وفأبنا  عمممت  وأهل  من أجل الخالأُذكر أن   قاتل 

اليي  ظاهرها نعمة، ولكن   ال أتنازو عنها لهو، فتقم  أ ماعهو وينالما  رضهو

 الييبنا به ينلفعمن نحم فرا  األنللس وفساى اللين وضياع البالى، ال وهللا ما أ

ا ي  اعل ذا  أي  

ا المؤي لفسقل  أ با الصمت على المكان  ثُو    : متحي ر 

 أشر عل  يا مأممن    لكن ىون ىما  

:  وتمتوتظاهر شن مو بالحيرة   قاحال 

ةهنا   ال  آفر يا ممالي، ولكن ه لن يع ب الكثير    من أقار  ممالنا فاص 

 ب: قاو ف  ترق   ثُو  فعاى الخلياة بنظره إليه 

 ما هم؟

 ممالي بمالية العهل تعهل إل   يا 

 : وهم ينهض مناعال   فزعا فيه الخلياة

 بن أب  عامر؟ا ماذا تقمو؟ هل جننت يا
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 ب، ث مطلق ا بمثل هيا الغالخلياة يتحل   فتمل و الخمف من شن مو؛ إذ لو يرة 

 او: ق ثُو   وابتلع ريقه ه تمالو ناسهوفش  تقل ب أمزاج الملم ؛ فايها هلكة، ولكن  

   بيلو أضع يلي ف  فو  ماية لو، وإن  ذلو إال   ممالي، ما عرضتُ عام  يا 

 الثعبان، فبناس  أنت 

 :وعالماء االاتاها  تغزو وجههفقاو الخلياة 

 وكيف يكمن ذلو؟

ا اهو يريلون الخالفة، وممالي من يقف ف  ابيلهو، فكيف يصلمن إذ   اي لييا  ؟ أم 

هيسوإن نكثما ف ،عهمىهويتن  العهل وبايعمن  أمامو لن ينكثما إذا ول   من مج 

 عل    هوقمتن

الم  أفي يراقب مف ،ا، وعاىء ما  الحياة لمجه شن موماكر   اكنتحي ر الخلياة و

 ى:الخلياة، اليي قاو بعل ترى  

 لالُ نىة وقا قُرُ بةكيف؟ كيف يتقب ل أبنا  بيت الخالفة هيا؟ وكيف يتقب ل أعيان 

 واألنللس أجمعين؟ قُرُ بةذلو؟ وكيف األمر بأهل 

ا:   فأقبل شن مو مستبشر 

،   فلمتكوممالي، قل علو أمير المؤمنين بما قل ماه أب  وأف  من قبل واليم  أنا ف

ا، لسنماء  ميلة نقم  بهيا، أيستحا النسب قبل ا العمل ي وفلمة البالى ىين ا وأرض 

ل أ  رتكان إلى شرف األصالنسب أ  شرف العمل واإلصالح، االممالي، شرف 

شرف العرق والسيف، عشراء الغزواء تحت لما كو ما هُزمنا ق ، عشراء 

ا عن رنا أبل ا، عشراء السنين تحت أبصاركو ما  النالسنين ف  فلمتكو ما قص  

 أمر ىافل اللولة، عشراء السنين ونحن نخرج من انتصار لنلفل ف  آفر، فمن

 أارع به عمله لو يبطى  به نسبه 

ن ىفلو شرف النسب وال شرف العمل؛ فأنتو مِ كوهللا ال يعمزن    األنللس ن أواحل مة

 فتحت، ولكن     وبيلكو
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االخلياة  اكت قل ر أن ه ف فمجل شن مو اللين ف  كالمه، ب األمر،قل  ، وأفي يُ متحي ر 

 لق  بمرقته األفيرة:يُ  المقت المنااب

ها أب  جاألصل، تزو   ةفار، ه  بشكنشي  املو ن أم  عبلة ابنة تعلو يا ممالي أن  

، ؤمنينب ، واللة أمير المنا يعلو السلطانة صُ و الحاجب المنصمر، وجميعُ فاىمكُ 

ا   بشكنشي ة األصل أي  

ب  ثُو     واأله أن يُاِص  المؤي لاكت، فتع  

ب ليه بلقلتو عو اليي تا   بها فاىمكُ  نا  صلة قرابة بيننا؟ قرابة يسممأال تكمن ه

كو العرش من بعلكو، وألمير المؤمنين العمر المليل والحالمأممن إلى ميراث 

 السليل 

 ف حو الخلياة وقاو:

 !ل البشكنش أقار  يا ابن أب  عامرأك

ه لأشار  ثُو   هت فشرع شن مو ف  الرى فأشار له الخلياة بكاه أن يصمت، فبُ 

:  الخلياة باالنصراف قاحال 

 إن التعب قل ناو من  

 : مؤي لالهو  باالنصراف، وقبل أن يخرج قاو  ثُو  ا، فمقف شن مو وانحنى ا ترام  

ا يا ابن أب  عامر، فإن األمر ليس باليسير   ولكن ال تأمل كثير 

                                          *****       

ر الخا ر شارى اليهن عميا ىفل شن مو قصره، وهم منشغل الباو متحي     

الاارغ  منها ف  القلح الخمر، و اا يصب   قنينةومسو بكر، وقف أما  الطاولة الا

، بالشرا  مجل الكأن يايضف ،حبىفل عليه فاىمه مُ  ها ين امتأل، وفاض   ت ى

 :ااتغرا ب اي له على  فناى 

 ممالي، لقل فاض الكأن 
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ل     اوعى شن مو الممقف وتنه    مقعل وتهالو على أقر  كأن، وأفل المتحي ر 

 وعينيه مسل طة على ول  نعمته:حب و مُ أفس

امُ ماذا بو يا ممالي؟ لو أر    هكيا من قبل؟ تحي ر 

 ل ل  يا محب قُ 

  اي لي مع أمر  يا 

 كيف تران ؟

 قاو:  ثُو  ، ثُو  وتلعارتبو محب 

يع ، الحاجب المأممن الناصر، أقم  رجل ف  األنللس، وال ماي ليوابن  اي لي

وه أو لهو أن ير أو كيف يراه النان، وال  ا  سرهن إشارته، ومن هم كيلو، ال ية 

لح ، من يحكمما ف  أمره، فإن ما هم كالشمس للنباء والقمر لليل والما  للكاحن ا

 من ىونه تير البالى ري  صغيرة  اي ليىونه يممء، كيلو 

 : مل  فمه  تى بلء نماجيه ضحو شن مو

 عن الخلياة؟ الما ، ماذاوالقمر وا؛ الشمس وهللا إنو لشليل التمل  

 إن   ،و ر مهما هللايوأف ويىون أبله الحكو ىونو و هيه البالى، ولكن أن   هم  اكو

ا  عصا مثب  هم إال    وكل التصريف  وآفله كل الم اي ليتة لرىع اليحب، أم 

 ل  ول  العهل؟وماذا لم أصب  اي  

 وقاو وهم ي اهل ف  ،انلهاشوب من تع    ظهر عليهما  يخا أن  اوو محب    

 راو الحبمر على محي اه: 

رجع يإليكو و تسير أ ماو البالى وكُ ، فبِ اي ليمر ى، هيا وهللا ما تستحا يا 

 مصير العباى، ولكن    

 لكن ماذا؟
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هو ، بل إن  صمن بالحكوة يترب  مي  المصمو إلى والية العهل وكل بن  أُ  اي ليكيف يا 

 ل من قب ال ب ارعصا الطاعة، كما فعل هشا  بن عبل  شا  ل يخططمن فيما بينهو

ه ، ولكن    وهللا ألر  ف  عينيه ميال  لقل  لبت من الخلاية هشا  والية العهل، وإن  

ا عن ة  ريقها بعيل  فالخال ، إذ كيف تشا  قُرُ بةيخشى أبنا  عمممته وأعيان 

فعل ة، ماذا أفلو يتحر  هيا الميل قيل أُنمل للي فبرته بكل فكرة، أاألُممي ةاألارة 

ر ف  قلب هيا الرجل؟  لك  أق   على هيا الخمف المتح  

 ممالي  الخمف يا

 فص  أ

مف فبالنظر إلى فلياة ضعيف ال يملو زما  أمره، فإن أكثر ما يقهر الخمف هم 

 أكبر 

 زى 

 الح ابة أفبر الخلياة ب همىه وجهمى عاحلته ف  منصب قل  اي ليأعلو أن  

 فأومأ شن مو ممافق ا 

ُ بالخلياة  أعلو اي ليوأعلو أن  يا ه، ولكن كل حا  ف  السر  المؤامراء الت  ت

اذا لم فليس له ولل يؤمل فالفته، ولكن م ،يعرفه الخلياة، لكن ه ال يخشى شيق ا

 فش  الخلياة على  ياته؟

 ماذا تعن ؟

ا إال  إذ  ا أىفلتهأعنى أن  الخلياة المح م  عن أعين النان، واليي ال يعرف أمر 

ذا لم مسانلين ينتظرهو وقت الشل ة، ماأعمان وعليه، وال يقابل أ ل ا وليس له 

 راوىء هيا الرجل عن  ياته؟

 أتقصل أن أقتل الخلياة 
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ياة فستسمى تل الخلقُ  ، ولمممالي أ ب  ب الخلياة كماألن   وهللا إ، اي ليا يا عام  

ةفتنة واتقف  ن م يهعل ن  ب انب األمميين، ولكن ما أرم  إليه أن تلُ  الُ نلو العام 

فه على  ياته، فبعل أن أفبرته بر بتو، عليو االاتبساو واللفاع عنه ا، يخم 

 ر ثُم  تُ   ت ى ةلها بالرعاية والسقايكالش رة تتعه  

 الخلياة إال  ال ماري؟وكيف يحلث ذلو وال أ ل يصل إلى 

  اتر  ل  هيا األمر يا ممالي

 ال أ تمل التأفير 

  اي ليا الر الء ي قاو بار ة من جا  بالاكرة الني رة: ثُو  أ رق محب هنيهة،    

 ال تمتحن صبري يا محب، أفص  

 نرال ال وة يتو الح ابة، فلِ وي    ف  ر الء كثيرة مني تمل   روحالخلياة ي اي لي

فه على ملكه  ا بمالية العهل لو،  و ياتهله من يخم  ن زو وإن لو يستصلر مرامم 

ن إفهو على  ياتهو و ياة أُارهو العطا  لبعض الاقها ، وإن لز  األمر نخم  

فة، فالاما هيه الر بة، فإذا اجتمع الاقها  وبعض المزرا  على  قو ف  الخال

  ف أي ا  ة، فليقو عل  أفر ارة وبالاقها  تارة اه، بالخمف تايمتثل الخلياة ر و أن

  ه ز فيها كل ش  ، الاقها  واللااحس وال يش إن لز  األمر قصر ناص  نُ 

 اه:رى شن مو وعالماء اللهشة والنشمة ترتسمان على محي     

 حب لو من شيطان يا مُ  يا

                                       &&&&& 

بعل قتل ابنها الم يل، كانت  اولو يهنأ لها م  ع ا وال  عام  لو تهلأ اليلاا     

ولو يخمل ر بة االنتقا  ف  ىافلها،  لو يرضها هيار به، لكن   بطاله وتتصب  تتعز  

ا بعل آفر، بع وأفي مكانه  هلما قتلوه  تشاهل قاتل ابنها يرتق  ف  المناصب يمم 

ما  لر بابنها ايغلر بالخلياة ها هم يت رأ ويطلب والية العهل، وك ، ابةف  الح

  عليهار بها واألجل ن ابنها األ ا  يحمز الملو والخالفة، الت  كا  ت ى
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ف   بةقُر ُ ما يظن ه أهل ينقلمن لها وها يتسق طمن األفبار؛ ترال فلمأفيء ف    

عض شا   ليلها منه بويُ كان يرضيها نقمتهو عليه، وشن مو وما يقملمنه فيه، 

 كانترقة، ، وتبك  وللها بحُ وتهتاج تلبث مشاعرها أن تثمر ولكن ماالش  ، 

، فانتخبت أف ل فتيان القصر تهباعل أفرق ينعكس على عاحل تخشى أن تقم 

قمي ، الخاى  المايو وال، الاتى بشر  الصقلب ُمظا روأكثرهو  ب ا ووفا   لل

لمة وأصحا  الشأن والك يتسق   أفبار األمرا ل الحكيو، أرالت به إلى القصمر

  قُرُ بةف  

 ،فبرها بنقمتهو على شن مووأعاى   ت ى على بشر  كبير وقت   لو يمِض    

أن   لقم ؛ ذلوته ابي  يُ  ر  قاو لها ما امع عن أم ثُو  ه، أي امو ُمظا رالو زنهو على 

قل ثارء ناسه وهاجت لمقتل أبيه، وعرف من  ال ب ارمحمل بن هشا  بن عبل 

صا به ف  بيت اليمان بن هشا  أن  محمل يلتق  ببعض ممن أو ر العامريين 

 والية العهل، لب من األمرا  اليين يستنكرون على شن مو  فاص ةصلورهو، و

 ة مي  ويستكثرونها عليه ىون أمرا  بن  أُ 

 بن هشا  هيا؟مع القم  على محمل توهل ي  فسألته اليلاا :

ة فالويسعى للظار بالخ ،ه شا  قمي، يعتمل  قل ا على شن مو وأعمانهأجل، إن  

 وثأر أبيه 

 :فاعل، فكتبت  آتن  بقر ان وىواه: فأومأء اليلاا  راضية وقالت

ا بعل،ال ب ارإلى محمل بن هشا  بن عبل  ُمظا رالمن اليلاا  أ       قُرُ بة إن   ، أم 

رصة   هيه الا  إي ا  أن تترااعى إليها، فانطلا وإي  ال  لمن من  إتُ  نل ي ا هيه األ

نل ، فتنل  وقت ال يناع ال ،ت يع منو؛ فلم فعلت ضاعت منو الخالفة أبل اللهر

 قمو الشاعر: ويص   فيو

 عاتب القلرا فاء أمر إذا  ت ى    وعاجز الرأي م ياع لارصته       

  يتقم   ؛محمل بن هشا إلى و واليهب ممامن األ اصنلوق  مع الراالة  أعل ء ثُو     

شر  أن يأتيها  وانل ه بكل ما يحتاجه من ماوبه ويستميل الرجاو، ووعلته بمل ِ 
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ب كاتِ أرالت بشر  يحمل الراالة إلى ابن هشا ، وشرعت تُ  برأن شن مو 

وأعمانه، قاحلة  هو على الثمرة وعل  اإلذعان لشن مومرا  الغاضبين، وتحث  األُ 

 يها شن مو المأبمن وأنتو أ يا  ترزقمن عار عليكو أن يأفُ 

                                         ***** 

حمل بن مياىة اجتمع القم  بق قُرُ بةاليمان بن هشا  ف  أ راف  األمير ف  بيت   

البيمء  ا ر، والتف  مله بعض كبال ب ار، ولل المقتمو هشا  بن عبلهشا 

اتقثار اميين، وبعض ممن أصابهو ال يا من مالعربية، وبعض األمرا  األُ 

يهو، العامريين ورجالهو بالحكو والسلطة والمناصب والمكانة، كانما ناقمين عل

ملين أن من شكماهو إلى محمل بن هشا ، آمالمحهو الغاضبة، يبث   منالحقل  طل  ويُ 

ا تمل  قل  كانت ناسه تعا هم فأم    الظلمة، من هؤال التخل   يكمل مسيرة أبيه ف  

ا يامق ااحر الم تمعين جهه ، إال  أن  السرور قل مأل صلره و ا  على ووبغ  

  ينما وجل الكثير يلتامن  مله، فشعر باقترا  آماله 

ه عبل  او بصمء بن المغيرة بقامته الطميلة وهيقته الصلبة وق ال ب ارقا  ابن عم 

 أجش:

ا بعل يم ، والنان اليين   قُرُ بةأ لنا المكمث، ووهللا لقل   او رقمىهوتهلأ يمم 

 ل أن يثمروا من  ير المؤك  

سين، وقاو:  فمقف محمل بن هشا ، فتبعه القم  متحم 

  ماء  ميلةقمىهو، ولم اكتنا اآلن ل اع من ا األمر لسنال يطمو رُ  قُرُ بةإن  أهل 

 وما الرأي؟ فسأو أ لهو:

 فقاو محمل:

 و ل فتيلها فال تخمل إال  على نهاية ىولة الظلشعِ بالثمرة اآلن، ونُ  لنقو

 فقاو أ ل القم :
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اقة البربر والعامريين، وما لنا   ُ نمىب وكيف نثمر والطرق واألاماق تعج  

 عليهو 

 ى:قاو بترى   ثُو  والعيمن ترقبه،  ل و ابن هشا ، وم غ ريقه ف   يرهفأ  

 قل ضاق ال ميع بهو و، قُرُ بةوااحر أهل  مرا معنا األ

ا ، وكان شاب  اليمان بن هشا  قا علت همهماء القم  وافتلطت االصماء، وف   

ة ثيااألنف معتلو القما ، ذو لحية ك ف  منتصف الثالثيناء، أبيض المجه أشو  

تشمبها بعض الشعيراء البي ا ، عينيه ماعمة باليكا  وتبلو عليه الحكمة 

 والروية، وقاو:

ر ف، لليهو ال يش والبربمذا تاعل القلم  و لها، نحن ف   اجة إلى السيوما

 والعامريين، فلن تشاع القلم  لنا ولن تقينا مصير السابقين 

 فقاو محمل بغ ب:

 يا اليمان، إن ال مر يمضع ف  الرماى فيخمل 

اى ب ا، يزىمضع جمرنا ف  الرماى، بل انزيله  طلن يُ  ي ها القم ،أ األمير، أي ها

     لنا الطريا يُ   ت ىاشتعاله 

 ماذا تقصل؟

 :وقف ف  المنتصف، وقاو بثباء  ت ىفالتات اليمان إلى القم ، وىار بينهو 

 لنان إلىن الارصة، وليس بأيلينا اآلن ام  اجتيا  اما علينا إال  تحي   ،يا قم 

 تقم  شمكتنا وتزىاى أعلاىنا   ت ىالناقمين، ميهبنا، ف  السر نسعى  مو 

ا إذ كان اليمان ووافقمه عليه، ووافا محملفااتحسن النان قمو     يريل  ممتع  

 اإلاراع واالنتقا  

                                      ***** 
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وا  جماريه هشا  فرج الخلياة تحت فيم  الشمس اليهبية عنل األصيل    

ف   هو الحاجب عبل الر من المأممن الناصر للين هللاتقل م، يقصرهوبعض فلا  

العاىة لو   يروصل الركب إلى قصر ناص ، وعلى قارة، المُ  قُرُ بة رقاء 

ا بكثرة األعماو ووىعه عنل با  القصر ،يلفل شن مو مع الخلياة فل ، فلمعتير 

ي أن من ال مار والااكهة، و لبوا له الطعا  أمر الخل  أن يعل   ثُو  متع ب ا،  المؤي ل

ل، زن للغنا  والرق ، وبلأء ااعاء السمر، وااتمرء وقت ا ليس بالقلييت ه  

مر والخلياة يتمايل مع الغنا  بمزاج راحا، وعنلما أراى أن ينه  الم لس، أ

فلت ىا  له ىاللها و ن ها، ال ماري والاتيان باالنصراف إال  من وا لة، قل  

ا،  ثُو  قصر،  رف ال اقر معه  رفع فأ لا البا  عليهما، والتات إليها مسرور 

فرأ   اقتر  منها، ثُو   نظره  يث النافية فمجلها ماتم ة، أبل  ع ب ا من ذلو،

ه ر، وكساي  ، فأربل وجهه وتغبعناية ةمطمي   رقعةى وعلى السرير تتمل  ، أثر اقتحا 

ا رة، وأعطتهت  يِ تقل مف تيه بها،قلا واض  وفمف ظاهر، فأمر ال ارية أن تأ

س ا،ل  فالخم وارتسر، ووأفيء مالمحه ف  التغي   لخلياة، فشرع يقرأ ما فيها متمج 

قل الازع قطعة من   ر، وكأن ه  جُملجلس على  افة السرير، و ثُو   اه،حي  على مُ 

 على مالمحه  ااتقر

     ماذا  ل بممالي فسألته ال ارية:

 حو هللا قب   ا رب  عن وجه  بحنا: فقا عها

أب   من فعل هيا؟ أهم عبل الر من بنقل ب األمر، أ رق الخلياة لبعض المقت يُ 

ى ذلو؟ ر من يممها، ولكن كيف ي رؤ علعامر؟ بالتأكيل هم، لقل بلأ عليه التغي  

أى   مع  تهيا لهم الخسران المبين، ولم كان  ن  إأيُظهر ما بلافله عالنية؟ وهللا 

 يته راضي ا لكنت ول  أكثر، وأران  ف احله 

و قا  ثُو      ة واألفكار وقف أما  النافي الغرفة وهم  ارق ا ف  أفكاره، ف  يت م 

و ف  عقله،  تل  ف   ااترعى انتباهه شيق ا ما، كانت هنا   ركة وجلبة ثُو  تت م 

كان، مقاء ينتشرون ف  كل م ة، ب عالُ نل ؤال كل ه وة لِ   ليقة القصر، ما هيا؟

 هو مرابطمن ف  اا ة ال هاى وعتاىهو كأن  تهو بعل  
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مر اث ف  الحليقة وأما  هيا اليي يحلُ  عنناى  أ ل الخل  ف  فزع، واأله    

 ياة، وأمرلحماية الخل الُ نلالقصر، فأفبره الخاى  أن  الحاجب قل أمر بكتيبة من 

ا على  ياة م أ ل القصر يغاىر أال    خلياة مالنا الإال  بإذن منه، يبلو أن  هنا  فطر 

ا فأشار إليه   قاو:وباالنصراف، وهز رأاه ف  تاكير مهممم 

  تهط  فُ وهللا لقل أ كو ابن أب  عامر 

تقل ب ي ميلة مم شة، لو ييق فيها  عو النم ، ولو يغام له جان،  ليلتهكانت    

قل وهللا ل ؟لحكواهيا التكالب على كل  ، ِلوة عقلهاألفكار ف   تقل بت ُكل ما على السرير

، وإن بعُ  رأ ا، لو يت ل عن  فطمة لبعلء عنه قيرا   أورثن  أب  عبق ا ثقيال 

ةمن ال لهمنصمر بن أب  عامر وهم ما ال ، والسطمة أن يطلب والية العهل قم 

ابة، مره ف  الح و لبها ولله الِغر وهم لو ين ز شيق ا لألنللس، وال ااتطاو ع

ا ا يطلب والية العهل، وأ رق  بأي ل تنهيلة عمي ثُو   ،ياك ر مغتم  س وتحس   قةتنه 

 فرى جسمه على السرير وقاو باتمر عزيمة:صبعه، إفلعه من و فاتمه

 م عامر ة أو بنمي  فليأفيها، ىون فتنة، وهللا ال فرق عنلي من أن يأفيها بنم أُ 

                                             ***** 

بن برى إلى  أ مل بن ذكمان والكاتب أبم  ا االقاض   جا ف  الصباح    

زو لهو من اليين أج ايتحاىثمن ف  بعض األممر، وقل كانا وجلسما امي   ،الخلياة

بنا  ب أالُ شان والية العهل، وتكشن مو العطا ، و لب منهو محاىثة الخلياة ف  

مر بن ير جهلحا بهو المز ثُو  العهل من بعله،  هه على تمليتث  عمممته عليه، و 

ا أصاالخلياة على فير ما يُ  محمل، وثالثتهو لو يرة  به وهم را ، فسأله جهمر عم 

 اليي كان يبلغ من السعاىة أقصاها ف  هيه النزهاء 

امُ فأجا  الخلياة   : تحي ر 

  ف  األنللسلو يبقى ف  العمر الكثير، وفشيت من بعلي أن تسمى الاتنة 

 فقاو الثالثة ف  ناس وا ل: أ او هللا بقا  أمير المؤمنين وأعزنا به 
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 رى الخلياة: ف

 صرف، فالؤمن، ونخاف نزوو الق ا  بما ال يُ نتق   لمو القلر بما ال يُ  ال بل  أن  

ا تأوي بل    إليه، ونمرىها مل أ تنعطف عليه  أن نرفع لهيه األمة علم 

 فقاو جهمر: 

ن مممالي، فلينظر الخلياة بما  العه من مكنمن العلو ووعاه  عين الصما  يا

ا مخزون األثر أي النان بالخالفة أجلر، وعلى ثقلها أقلر، وعلى فلمة أهله

 أ رص 

 فقاو الخلياة: 

كمن يفما رأيكو، من  ة،أنتو من أفاضل أهل األنللس وأعالهو شأن ا وأكثرهو ثق

 هل هم أ ل األمميين؟ أ  هنا  من يستحا بشرف العمل وال هل ال ؟ول  العهل

 شرف النسب واألصل؟

 قاو:  ثُو  القاض  بن ذكمان النظراء مع الكاتب أبم  ا  بن برى، تباىو 

ا آفر  ير األُ اممالنا لليه  يبلو أن   ال ياعلمن  مميين ال السين ف  القصمر،فتيار 

 شيق ا ام  التكالب على الخالفة 

 فقاو أبم  ا : 

 ا بأضغاثن  أر  ف  كل المروانيين انتظار جريان القلر والتعل  إيا ممالي 

 األ ال  

نظر  و  ثُ نظر إليهو المزير جهمر وقل وعى أنهما قل فافا تهليل ابن أب  عامر،    

 ن ذكمان:القاض  اب باىرف بنظره بعيل ا عنه  المؤي لإلى الخلياة ف   يرة، فأشاح 

ه ايلة إليال و ليختر ممالنا من ال شااعة عنله أعلى من العمل الصال ، وممقن ا أن  

 أرقى من اللين الخال  

 فقا عه أبم  ا : 
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به  فالفتكو قل أعز  هللاب  عامر، لأرن  هيه العبارة بالمنصمر ابن   وهللا لتيك  ن  إ

 يا ممالي ه حبناأوب

 :ف   ز  وقاو رجهم حل جه المزيرف

 ؟إلى ماذا ترم  يا أبا  ا 

 إلى ما فيه صالح البالى والعباى 

 أال تاص  

 :  فنظر أبم  ا  إلى الخلياة قاحال 

مر ض إليه النظر ف  أ  ما وجلء أ ل ا أجلر من تمليه عهل ، وتام  ن  إوهللا 

ناسه،  الر من بن أب  عامر، وذلو لا ل الخالفة بعل ، إال  الناصر المأممن عبل

ته، وعلم منصبه، مع تقماه وعاافه، ومعرفته و زمه   وكر  فيمه، وشرف هم 

 فباىر القاض : 

ازح نيب، ناص  ال يب، مأممن الغ با  ا ، فإن الناصرأافتيار   االفتيارنِعو 

ف   ظرونحن نعلو أن  الخلياة عنل الح ابة قل ابتاله وافتبره، ون عن كل عيب،

ا اء، جامع  نا نراه مسارع ا ف  الخيراء، مستملي ا على الغايل  شأنه واعتبره، وكُ 

 للمأثراء، وراث ا للمكرماء 

 وال ظه جهمر اليي قاو: المؤي لفبلا االرتياح على وجه 

ن زعج المنزع يقار ، وتُ سخ  األولكن يا ممالي أنت بيلو تقطع األواصر، وتُ 

ى أن ن   أفشإوب بين عامة النان، نا ما عهلنا بالخالفة تتقل  ثير المستثارين، وإن  وتُ 

 تسمى الاتنة واالفتالف ف  أهل األنللس 

 : اض فقاو الق

يا ممالي، إن للمأممن أ  منقطع القرين، وصنم معلو  الغريو، ومن كان 

 فال  رو أن يبلغ ف  ابيل الخير ملاه  ،أفاه ُمظا رالالمنصمر أباه، و
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 وأكمل أبم  ا : 

ن له تختاره ات ل كارهي احاته ومحبيه، وأي من ا لن يرضى النان أبل ا، لكل   

ماه، بافتياركو المأممن فأنت  ير محا  له وال ماحل له به ن   أر إومحبين، و

 وال متر  نص  اإلاال  وأهله فيه 

م مغلم  ب ناظريه بينهو وهقل  ىا  ال لاو بين الطرفين بعض المقت والخلياة يُ    

ن برى بما عن هيا الحليث، وأمر الكاتب أبم  ا  أمرهو أن يكا   ثُو  على أمره، 

ا يُ  لى إل من بعله والية العهأن  باهلل  المؤي لعلن فيه الخلياة هشا  أن يكتب مرامم 

و، المأممن ناصر اللولة عبل الر من بن أب  عامر، وأن يمق ع الشهمى على ذل

أهل ورجاو الشر ة  ثُو  المزرا   ثُو   ،و قاض  ال ماعة أ مل بن ذكمانوأوله

 الخلمة من الحكا  والق اة والاقها  والمستشارين 

                                            ***** 

 هله عبل، الخلياة ول ى علهشيوبين النان انتشار النار ف  ا ينتشر  اا الخبر   

ن ف  األاماق ه وأهله، وأرال بعض فلمه يسيروبن  عم  الر من شن مو ىون 

عمن األفبار  الغ ب والحنا اكس يين، الالملينةونب اء وفل اء أهل  ويتسم 

اب ا، فكيف بهو أوليا  عهل والخلاا   من بعل، مالمحهو، فقل ضاقما بالعامريين    

نكرون األمر ىون فمف أو ريب، منهو من وأفيء المااجأة عقملهو فصاروا يُ 

ا بشر  الخمر، ومنهو  قمو من ييقمو أن ه رأ  شن مو يسير بين الغانياء م اهر 

ب لهيا الرُ فأن هيا اللع  يمرى الخال لسريع ا ق ة ممرى التهلكة، ومنهو من يتع  

هشا  بن و من يقمو بأن الخالفة أ ا  بها أشهر، ومنه ب عة ف ف  المناصب 

،   عو الخلياة المؤيل ووالل اليمان بن هشا  صا ب محمل بن هشا بنا ،ناليما

، وكان كان والزاو يسعى إليها ال ب ارومنهو من يقمو بأن محمل بن هشا  بن عبل 

 أبمه قا  قماين أو أىن  منها، وابنه أ ا بها اآلن 

الف  عظيو، بين فرج ف  ممكب فِ لو يكترث شن مو الاتنكار النان و   

المزرا  والقاىة وأكابر أهل اللولة، يتبختر ف  ثم  ول  العهل، وقل انتاخ 

ه ، يختاو ف  جلسته كأن  الزاهرةب هلى وتعاظو، وجلس ف  قصروتشامخ وتعا
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 شرة امن البِ يتكل   ،قمن من المزرا  ورجاو اللولةالملو، وأتى وقل  ووفل إليه المهنِ 

ا واخط ا، وفمر  واللعا  له بما أكرمه هللا به، وكثير منهو قلمبهو تايض إنكار 

زفراء ج اللسان خرظهر مالمحهو ما تكتمه صلورهو، ويُ فروجهو من عنله تُ 

 القلم  الناقمة 

  المرامقرا ة ااحر بالى األنللس، بمجم   نايء الكتب إلىومن ااعتها أُ    

  مساجلهل بعل الخلياة على منابر الواللعا  لمل  الع على النان،

ةال، وازىاى  نا قُرُ بةالمسا  إال  وقل عرف الخبر جميع أهل  يمضولو      عام 

شن مو السارق ما ليس  قه، وناقل الملو عن  علىال عيف، و على الخلياة

عة وال عف، أصحابه، وعلى بعض من أمرا  بن  أمية وما يغلب عليهو من اللِ 

ا لم   ،صب ت جا    بها على القاض  بن ذكمان والمزير ابن برى أفر وفقة 

ابن  ء الشاعرُكل ماى رى  عرفما ىور الرجلين ف  هيا المرام ، و اا ال ميع يُ 

 يزيل:

 بعل عملقل ناق ا اللين     ابن ذكمان وابن برى إن                    

 شن ة ول  عهل ايل      وعانلا الحا إذ أقاما                   

                                           ***** 

ه الملو، واصطف  مله رجاو كأن   هالر من ف  قصر ف  الصباح جلس عبل   

 ه ويقبلمنف  هيقتهو الراحقة يتمافلون علي قُرُ بةاللولة وأكابرها، وأقبل أعيان 

هل انيين أمتهو  احاة من المرووجا  ف  مقل   إليه، فأذن لهو باللفمو عليه لتهنقته،

وتتابع   يرهو من بطمن قريش وااىة العر ،بعلين عنها، وبيت الخالفة المُ 

، وف  ةواالاتكاناليين تبلو عليهو المبايعة  ،قُرُ بةبعلهو وجمه النان من أهل 

لما الحليث وتمىافلهو جمر يتقل وبراكين على وشو أن تثمر، ولكن   قما، ل  هو ت م 

هم هنقته، و بطمه على هيه المرتبة الرفيعة، فأ سن الرى عليهو ووق ما  ا ت

 يمليهو قبمال  ويماعهو بكرمه 



26 
 

   ي ه، فانهمو   ت ىعبل الر من ما إن ااتتب األمر ف  والية العهل والح ابة ل   

هللا  ما أنزو اته، ويستصلر األوامر واأل كا بلي    اهراى ف  فساىه، و اا يُ زو

ةوت ب ر على  ابها من الطان، وقس   مرالى أهل بيت الخلياة من األوع العام 

، وأوىعهو الس ن ىون  ا أو ذنب تقب ض على بع هوفورجاو الحكو ف  اللولة، 

وبلأ  يمافا هماه، وللاتيان العامريين، وعزو كل من لوقر   منه البربر وأجزو 

لقا اته وألهل الثقة بعيل ا عن أهل الكاا ة، وأ لق على اجتماعاته  عماويمن  األ

خمر من الكؤون أمر بصنع   من قبل و االء م منه ولهمه ما لو يسبقه أ ل

يهب على ال ماري األمماو والحل  وال ف  إهلارارف أالخال ، و اليهب

ه نز    التاىء  اشيته ف  انتها  الحرماء، وأكثر من الخروج فزوزاى و لقيان،وا

بر   أكثر من زعما  البرماو، و اا يتقر  الوالصيل، وكل هيا على ناقة بيت 

 ري رضاهو بالهلايا والعطايا والمناصب وال ياع تويش

فصار البربر والصقالبة هو أصحا  اللولة، يمشمن ف  األاماق يختالمن    

 ىون ف ل من وياعلمن ما يحلم لهووينتهكمن ويساكمن ويسرقمن وي للون ويسب  

قمين ثيري الاتنة، نامُ  ؛على من يشا ون تحت ذراحع مختلاة أو وجل، ويتقب  من

  انبي نة أو برهىون من   ت ى اهرين بقيف أهل السلطة، أو على الخالفة، مُ 

، لهمن بع الح ابة ط ةفُ العزيز  وبلغ  روره ملاه  ين ولى ابنه الطال عبل   

 ، ف ر  الصمت على أفماه ال ميع الس منه بكلمة مصيره  ياهب ومن يتام  

اليين فقلوا  ،ها بين جماعاء البربر ورجاو المملكةكانت الصراعاء على أشل     

 قُرُ بةالعهل، وكان بعض أهل  والية   شن موالبربر إثر تمل   مصلحةالطانهو ل

زالت  من ذوي الشأن وذوي الهيقاء من  بقاء أهل الخلمة يمقتمن البربر، وما

ا  اللغة والطباع، النزعة القبلي ة متغلغلة ف  صلورهو ضل البربر األجالف، مختل

الس ن،  واتقا فمف ا من الظلو  ؛ء ف  وجه البرابرةُكل ماه باليخشمن التام   لكن هو

إذ كانما  ينما يريلون الثأر  ؛أفر إثارة  يظ البرابرة بطريقة  ولكن هو ن حما ف 

مق رؤواهو، على قالنسهو الملمنة المزركشة، والت  ألناسهو ي عمن أياىيهو ف

ةباهمن بها  بقاء كانت كالتي ان الت  يُ  قها عين خطِ والرعية، ف  إشارة ال تُ  العام 

ا البربر فهو  البربري؛ مااىها أن ه أعز منه وأكر ، هم أهل البلل وأهل الحكو، أم 
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األنللس، وال يرتليها  أجالف أ الظ، ال يرتلون ام  العماحو الت  ينار منها أهل

 ام  الاقها  والق اة جري ا على عاىه ما ااتصلره الحكو المستنصر اابق ا 

 لكن هو الويك    قلهو، زيل من انزعاج وااتشا ة البربر، وتُ هيه الاعلة تُ  أفيء   

و رماء كبرا  الملينة ىون ابب واض ؛ فهيستطيعمن أن ينهبما أو ينتهكما  ُ 

ةليسما ك  ب غبهو الماجن امرثمن بيلو مع شن مو ف  كانما يتحل  ف، النان عام 

ا هم فكان يت ا و منهو باىي  األمر، ولكن   ا ال ظ منهو او يظ، أم  لنامر ه لم 

من  مله، بلأ ياك ر ف  األمر، فطرح عليه فتاه محب أن يرتلي  واالنا اض

ر الاكرة فملكن هو ناروا من النس المزركشة، كما أهل اللولة، البرابرة الق

يا ف  بحث هتهو ف  الملبس، و رق شن مو ارون عاىاماعها، فما هو باليين يغي  

 وأهل الخلمة ف  اللولة؟ قُرُ بةرض  فاصته ونلما ه أ  أكابر أيُ  ،األمر

 قا ع ا بطرح أهل الخلمة قالنسهو المرقشة اااتقر أمره، وأصلر مرامم     

ة كانت نكبفتمع ل من يخالف ذلو بالعقمبة، الملمنة، واالنتقاو عنها إلى العماحو، و

ن ، وااتعاالعماحو لة، إذ ال يعرفمن كيف يرتلونعلى رجاو اللولة ومحنة شلي

ااروا ة، ولبسمها على أكره  او وأشل  مشق    ت ىكثير منهو ب يرانهو من البربر 

مخالاة لبها  اكانمإذ  ؛ويتالمزون عليهو بهو برابرة يتغامزونبها ف  الطرقاء وال

بحما ف  النان ف يحة، فتيك ت العاىة ف  أقب  منظر وأه ن زي وملبس، وأص

 نعبل الر معلى كالهما،  واشتلءالحقل بلافلهو، وهاجت ناماهو  نار

 والبرابرة 

 

                                            ***** 

 وقارن قارص برىهطمو متماصل للمطر، و، ف  شتا  رهيب  رقت الملينة   

، ي ا تكالب المطر أكثر مع مرور األ ثُو  بيمتهو،  يلزممن نانال جعال ال سل، يعض  

يست مع  اقته من جليل وينهمر كالسيل،   ت ىال يكاى يقف اميعاء  مطر ىؤو 

 وب اعاتهو ومؤكمالتهو وبزروعهومن الخرا  اليي لحا بهو  النان عانىو

ا إذ فاض نهر الماىي الكبير اليي يسري ف   و عا  ىوابهو، ازىاى األمر ام  
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  لب بعض البساتين الم اورين له، وشرعت المياه تشا    ت ى ،منتصف الملينة

مت ل ة وقسمة، فتهل  ، وازىاى السيل  ِ وصلت األاماق  ت ى ريقها بين الطرقاء 

الت ار، و رقت البساتين وكسلء من جريانه بعض  مانيت الصب ا ين وىكاكين 

ة، وفي و الكمل على ي ا ة ألالت ار  يملكمن ام  قمء يممهو، اليين ال العام 

ا، ومكثما ينتظرون الصباح ليطعمما أوالىهو ف  المسا ، فعو  الحزن النان جميع  

  ف  بيتمهو ف   و وكمل

جماىه،  ظهرعلى  اه  تنز ِ مُ ويخرج  شن مو يغتب  لهيا السيل الع يب، بينما كان   

ال  ه ن  أوهم يشر  الخمر، ويترن و كف، وفلاه فرقة ممايقية ت ر  العمى واللُ 

ح ر معه  انية ذاء صمء عي ، تشلو له أينما صغير يلهم تحت المطر، ويُ 

ة نوالكأن ال ياارقه، وعيم ، ل  ال تخطقه  العام 

                                           &&&&& 

شا  هالرجاو الناقمين ف  السع  بين النان، وكيلو فعل محمل بن  أولقوأفي ِِِ

وصا به اليمان بن هشا ، ومن فلاهو اليلاا ، كانت تسعى ىون جلبة نحم 

 وشا   هو على العصيانراال كبار القم  وتحث  تُ  ة أضناها ال مع،فريستها، كحي  

نه من شن مو وأعمارون النان ممن أصابهو ال ر يتخي   جميعهو كانماو الطاعة،

من العامريين والبربر، وكيلو اعما إلى كل من له ثأر عنل أفيه عبل الملو و

  ىفع ر، فأفيوا فن ُكث  وأب  عامر، وقل كان الممتمر قبلهما أبيهما المنصمر بن

 لما النار تحت مرجل الكراهية لهعالحقل نحم شن مو والعامريين، وأشع لة 

ةالهو بالسع  ف  األاماق وبين وللبربر، وأمروا فتيانهو ورج ان بمن النأل  ، يُ العام 

قل علم ، فم  ليم  ل والترب  غ هو، ويحث منهو على الت ل  عليهو، وييك من  قلهو وبُ 

بلأء شمس العامريين ف  األفمو، وإن ه  إال  برهة واينا ر ال ميع ف  

ة، وعزيمتهو تقم ، ويترب  وجمههو، فكانت نامن النان تنشرح بزواو الغُ  صمن م 

ةلهيا اليم ، و اا بيت اليمان ي يا ب معهو،  أه بمنويت  بعلما علمما فاص 

 شا  بن هبة الكثير ف  القلو  للقا  محمل بر 

عيل ى بُ عما ف  المكان المحل  م، واجتقُرُ بةى اللقا  بعيل ا عن اتاقما عل   

محمل يقف ب انب اليمان،  من ف   ابة على أ رافها، كانصحرا ها، يتخا  
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صافحين لون إليه مُ تكاى السعاىة تعصف به، والقم  ياومن وجهه،  والبه ة تشع  

ه، وبايعمه وا بحق  بين، ويخبرونه أن هو كانما ع ل أبيه ر مه هللا، وأن هو أقر  ر   ومُ 

ابن  أب  عامر،  نعبل الر مبالخالفة لمال يل الغلر الت  ااقها عبل الملو وأفيه 

 صرته وإقامة ىولته ن هو إليه كما كانما إلى أبيه، ايعملمن على نُ وأ

ىة،  او المقت واجتي  اللقا  فالحا كثيرة، من  بقاء مختلاة ومشار  متعل   

بث  شرع القم  ف  ثُو  ممن ال يلينمن للعامريين ف  ش   ام  البغض والحقل، 

 منه  ر المرجمهيا اللقا  الخي رثُم  نقمتهو وبغ هو على العامريين، وىعما هللا أن يُ 

ن بمحمل قلب السعاىة  ءلثمن عن أهلافهو ومخططاتهو، فغمرشرعما يتح ثُو     

ا، بعلما رأ  هيا الحشل المُ هشا   مرا  هو أل  ناصر، كُ وجعلته ال يطيا انتظار 

ه وتقر برأيتُناصره، فقة  وأ  سانلهوجها ، وفلف كل منهو عاحلة تُ وكبرا  و

 وتسلو مسلكه 

 فلنقو بثمرتنا  ،ها النان، لقل  ان المقت، ونحن عصبةأي   فقاو:

 زالت الارصة لو تحن بعل  مابثقة:  بن هشا  فقاو اليمان

ةأي فرصة أف ل من انقال   ةوال العام    خاص 

ن أنحن نسير ببط   شليل نحم هلفنا، وأفشى  بن المغيرة: ال ب ارفقاو عبل 

 تخمل ثمرة النان ف  صلورهو 

ا وه  ف  مأي   اليمان: فقاو لحمل هلها، واها القم ، لقل القت ىعمتنا تأييل ا كبير 

ا بعل يم ، فلِ  لنلامة، انتع ل؟ فا  الع لة  وة هلل على ذلو، أعماننا يكثرون يمم 

 وأفشى أن ي ر علينا هيا ما ال يحمل عقباه 

ةثُم  قل ن  ت ال و محمل  اضب ا:فقا  ، وتحتاج إلى من ينزعهار 

 تسق  من تلقا  ناسها   ت ىال نتركها تن ج أكثر؛  وة ولِ    

ا: ت الهمهماء والتمتماء المستحسنة القم  وعل فأومأ  فقاو محمل صاحح 
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ةإن لو تأفي ما تريل بال إذا أرىء  ، فلن يأت  لو يا اليمان، هكيا ه  الحياة،قم 

  أالحتها، فإن لو تصمل أما ل  تشحي أمامو كُ حاربو، وها تُ ش   منها فإن  

ريل و، وال أ  وفبا هلفُ ل ذكرُ   وفمُ ل، وانق ى أمرُ ضرباتها، هان مطلبو وبعُ 

ا نهل علينا  ن حص ِ ل ملكه ويُ ا، بينما شن مو يم   ي  الترا  تخا  أن ن لس ىهر 

 مملكته 

 قل نطقت عن ناس  وهللا  بن المغيرة: ال ب ارفقاو عبل 

 فباىر اليمان:

ن، ها األمير، ولكن الرأي قبل ش اعة الش عانامانا جميع ا أي  قل نطقت عن 

، لإلعلاى لألمر وتحي ن الظروف،  ىون  يتو األمر  ت ىوالرأي أن نتري ث قليال 

 ريبة، فيُسقة  ف  أيليهو، وينق   أمرهو 

ف   محملربت على كتف نما القمو، ووافقما اليمان اليي فأومأ القم  وااتحس   

ا:فق يقين وثقة   او محمل ممتع  

 خشى عل  لطمو صبر  يُ  وهللا يكاىُ 

 اليمان وقاو: ابتسوف

ة،   النهايولكن ه مستمر، يامز بالسباق ف  ، إن  الحصان اليي يسير بب يا ابن العو

ته ف  منتصف الطريا  ع اليي ياقل قم   من الحصان المنلفع المتسر 

 والتات اليمان إلى القم  وقاو بصمء قمي:

ةها النان، عليكو بتأليب أي   خلياة العلى على شن مو الاااا وأعمانه، و العام 

قيو على ا منهو، وعصانا بهو، فننا عليهو، تمك ن  انقلبإذا   ت ىالخاضع ورجاله، 

 أنقاضهو ىولتنا ال ليلة 

                                                       &&&&& 
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ال  رجُ كان ، قُرُ بةيراقب أ ماو  قشتالة اانشم جراياأمير  أفيبارح شليل    

 عها، فق ، يكره المسلمين وإن هاىنهو، وال يحتر  المماثيا وإن وق  اجاف ا وصارم  

ح بسطب  ف   االء ضعاه يُ  ا عنلما تقم  شمكته، فإنه يلم  ا، أم  ا ياه قا ع  قها مر م 

ليي ا ُمظا رلال وفاة عبلالملو بع قُرُ بةب األمر ف  رقا  من هاىنهو، وقل بلغه تقل  

بينهو  مشغملين فيما قُرُ بة، فرأ  أن  أهل الباحتة ء القليلةسنماالى رهو ف  

طانته، بالح ابة ووالية العهل والكثير من المكاحل واللااحس، فتشاور مع  ط ةخُ ب

لى عالغاراء  واتاقما جميع ا على عل  ىفع ال زية، بل وصل بهو األمر إلى شن  

غير على ه، فأ لا فراانه تُ ىعقر  المسلمين القريبة منهو، ولو ي ل من ير

، تحرق وتقتل وتسرق وتنهب، را بين ف  ااتعاىة أجزا  اإلاالميةالحلوى 

 ي والعصيان بالىهو ال احعة، ورافعين بيلو شارة التحل  

قشتالة،  ين  ن ه ماء جيشالناجين م الُ نلوصل شن مو ما نقله بعض    

قة ، فقاو اانشم ف  ثقُرُ بةه بقلو  الحاجب عبل الر من على رأن جيش وىل  ه

 وثباء: 

 ما ااتيقظت له  حو وأقبل عبل الر من ب ميع جيمشه  ناوهللا لم أن  

 ب ا ع على ت ييش ال يش، رافا تاظ عبل الر من بشل ة، وانتم  الغزو، وأزم   

ى، يستنارهو لل ها النانفا ب   أبيه وأفيهون قشتالة ىرا ا من ىر تلقينف  

ين، وىعا كل قباحل البربر، باإلضافة إلى فاصته و اشيته من البربر والعامري

 ر قتشالية، وكانت تنقصه فبرة الحفتهيئ له جمع كبير لله م  على الحلوى ال

ن نها وبيبي امار بلل أمه لتساعله ف  الحر ؛ لِ وىربة القتاو، فااتعان بمملكة ناف

ر و، وملب  قشتالة من نزاع و رو ، فخرج منها جيش قليل، تحت قياىة قاحل محن  

ا ، بارع، ال يقل  على فطمة إال   سب لها ألف  سا ، جيل القريحة شليل المف

 ابن ملو نافار  قُم بن  شن ةهم األمير 

ف  جا ه محب يستأذن ا فال بناسه بعل انا اض مناقشاء أمر الغزو، لم     

أ ل العامريين الكبار ف  اللولة، وكان ىفمو فيران العامري، فأذن له، كان 

ا إلى األنللس، وتعل مما فيها اللغة واللين   ج كأقرانه الصقلب اليين  بهو صغار 

والسيااة، وتقم   بهو أصحا  اللولة، وكان فيران من أرج  الاتيان  واإلىارة
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ا، أضاف إلى رجا ة عقله قمعقال    المؤي لو به للعامريين وللولة  ،اوبأا   ةوفكر 

 ىفل عليه وعينيه تبلي قلق ا، وقاو: ، ال يُ اهى باهلل

 ؟اي ليأنا أفشى من هيه الغزوة يا 

 يا فيران؟ وِلوة 

 ل ة ال أشعر أن ورا ها فير، وااتع او الخروج ليس له ابب مزعج وال عِ 

 :  ف حو منه شن مو قاحال 

 لقلا؟ا عال كبير، وها أنا ف  ابيل  إليه فهيا الشعب ال أضمن وال ه إال  بنصر 

ةممالي يعلو أن األمميين يحيكمن مؤا خلياة ر اإلرجاف بممالي وبالما، وكثُ  مر 

ةبين   ت ى نكار الارصة لهو للمثم  على الخالفة، وإ اي لي، فكيف يهيئ العام 

 واليته 

ا:   من  ة على مرقلي وأنا ناحو ما أيقظمي  بنم أُ  وهللا لم اجتمع فقاو اافر 

     اي لييا 

 :قاو ثُو   ليه شن مو بيله، فكف  عن الحليث أشار إ

 ان ، وبعض الاتيالُ نلاتبقى هنا يا فيران بصحبة الكثير من قل عزمُت أمري؛ 

  ياحس ا أشار إليه فانصرف ثُو  

                                           ***** 

بالشعرا  وأصحا  اللغة والقمو والاقه م اهل كعاىته قبل الحرو ، ي تمع    

ا، ويظل من  ماو الليل امر   عل  ان ف  اا ة بيته، يملو لهو ويوالعلو من الن ا عظيم 

رون ف  قمو الشعر والحكمة واللغة والقرآن، كمن يعب  من  الوة اللنيا قبل ابيت

مصبا ه ف   ريا الحرو   وكأن العلو تر ها،ا، ويستزيل من ُملحها قبل قتامته

ىين ا،  العامريينيرتشف منه ف  ىرو  الصحرا  القا لة، فكان أفقه القاتو، 
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ا ف  علم  القرآن واللغة،  ا، وأعالهو أىب ا، وأكثرهو تبحر  ذلو  ومعوأكثرهو علم 

 ذو قلب الو ، جسله ماتمو وقميله  بار ف  اا ة القتاو كان فارا ا ال يشا  

ق الرقيا، عامر تنشقته بعلما اشتراه من اميها  شيق ا، أ سن المنصمر بن أب  

و رص على تكمينه علمي ا وأىبي ا وعسكري ا وايااي ا، ولو يتخل ف عن  زوة أو 

لغزوته،  عبل الملو بن أب  عامر، ولهيا ىعاه شن مو ُمظا رال ر  ف  عهل 

 ليستزيل جيشه بقمته 

 وقف بين القم  وقاو بصمء واثا: ثُو   شرابه، ارتشف شيقا من  

 قاو عيسى عليه السال  "عال ت األكمه واألبرص فأبرأتهما، وعال ت األ ما

 فأعيان "

 ومن ذلو قمو الشاعر:

 لاويهاإال  الحماقة أعيت من ي    لكل ىا  ىوا  يستطب  به                  

 ن عنله ف  هيا البا  من يزيل فمة 

 لهو يقمو:أو   أنشأ، ولإلىال  بللمه منهو ل  كُ  قم  وااتعلفتنحن  ال

ق، وإذا ش، فصل ِ إذا قيل لو إن  الاقير ااتغنى، و ني ا افتقر، و ي ا ماء، ومي ت ا عا

 صل ِق بلغو أن  أ ما ااتااى عقال  فال تُ 

وعلى شاتيه  م اهل أومأو ،ف حو البعض وفرجاء الهمهماء المستحسنة   

 شرع آفر يقمو:و،  ريقها للخروج ابتسامه تشا  

ه أن تكمن به مُ  ويتمن ى  ثكلة، وتتمن ى زوجه أن ها منه أرملة،األ ما تتمن ى أم 

 الم شة، وأفمه منه الاُرقة  هجاره منه العزلة، ورفيقه من

 وقاو ثالث:

ا من نُ  قاو اهل بن هارون "وجلء  ش   ص  ال اهل، ووجلء العاقل أقل ضرر 

 الصما  من يقين ال اهل"العاقل أوقع ب ظن  
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 فااتحسن م اهل ذلو وقاو:

ا  قالت صلق ور  الكعبة، فإن تقلير العاقل أف ل من يقين األ ما، وقليم 

ا وال تمِص    هالعر  أرال  كيم 

: ثُو    وأنت يا رجل أليس لليو ما تقمو؟ أشار إلى أ ل القم  قاحال 

 فقاو الرجل:

اعل ما على األ ما، ووهللا وما وجلء أأنتو تنكرون ال هل على ال اهل، والحُ 

  اال  من الحمقى، وقل قيل "ضعف العقل أمان من الغو، وما اُر عاقل ق "

 ق:وف  ذلو قاو المتنب  وهم أشعر شعرا  المشرِ 

 الشقاوة ينعوُ  وأفم ال هالة ف     ذو العقل يشقى ف  النعيو بعقِله                  

ا زىنا يا رجل :فقاو أ ل القم   ، فمهللا لقل نكقت جر  

 :وقاو شاعرُ  :فتابع

 للهجُ اوفاز بالطيباء الااتو     من راقب النان لو يظار بحاجته              

ى اضه وتبقف، فيناو ال اهل أ رالعاقل ُمتمان  مترق ب متمق ف متخم   وقل علمنا أن  

 للعاقل  سراته 

ا:  معشر الشعرا   عييت، وأرجل هللا ياقل أثقلت و فقاو م اهل ماز  

 اأو أ لهو: ثو  ،ف حو القم 

ته؟ن  بقة، فمن هن  تقمو العر  أ ما من هب  قة هيا وما قص 

 ف حو الرجل وقاو:

كان  وله من النماىر الكثير، ومنها أن هزمان؛ قة هيا أع مبة من أعاجيب الهبن  

هازيل طحب اإلبل السمينة إلى المراع  الخصبة، ويأفي المصيرعى اإلبل، في
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ا اُ  قل عن السبب قاو "هللا فلقها هكيا وليس من منها إلى المراع  الاقيرة، فلم 

 شأن  تغيير فلا هللا"

 قاو: ثُو  وضحو م اهل  تى بلء نماجيه،  القم ، ب حكاء المكان ف ج  

 ،  ة  مر   ُكل   نيتحامقم إن هو األ بيا ، بعض من أذكى وجلءُ  ما وهللايا له من ألمع  

  وعبقرية إتقان ا أكثر بطريقة

 ت ا، وأجا ، وألقى السال  عليهو، فأبللما ال حو صمعنل ذا  ىفل فيران   

م  هما تسم اهل من قلو  فيران، فلو تكن العالقة بين  تاربع هو منلهش ا، وا

نل أول  ل ياع والحظمة عتسابا على ابينهما من تنافس و ابالزيارة أو السمر، ِلم

 :ابتلرهو ،لم اهل أن  هنا  أمر جل   أيقناألمر، ف

 ل، أهال  بالاتى فيران تا   

 أفلن  بناسو قليال  

ما من  مله وقاو:فأشار م اهل إ  يا فيران؟ ما ورا   لى القم  فانا  

 قل علمت فروج ال يش للغزو 

    على رأاهن  إأجل و

 بث أن يامرا يلالنار المشتعلة، وم فمقلر كيف نتر  القِ للتاافر يا م اهل،  ىاع  ال 

  وينا ر ف  وجمهنا

 ماذا تقصل؟

 تعلو ما أقصله 

على الحر ، فما علينا ام   اعة  قل راجعت المأممن ف  ذلو، ولكن ه أصر  

 أول  األمر 

 أهيا آفر قملو؟
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ل، قل أمر ماذا عسانا ناعهيا األمر به شط ، ولكن  وهللا أعلو أن  اامع يا فيران، 

 على اآلمر  رى   يستطيع المأممر أن يُ وول  عهله بيلو، وال الخلياة

 قلا ويلري ما ياعل، وهم ف  ضيا  فنظر إليه فيران  زين ا فاحب الرجا ، ال   

 فتابع م اهل:

 ث ف  الزاهرة فال تقلا وقل أمر المأممن بارقة كبيرة تمكُ 

ل رة، فحليث فيران قتحي  تحت عيمن م اهل المُ   زين ا وفرج فيران فأومأ   

 ىافله الخمف والقلا أوقل ف  

                                    &&&&& 

رع   من ما ها، كان المطر ينهمر بكثرة والشماكأن السما  تريل أن تتخل     

 مع فل، مم لة بشل ة، والبرى شليل قارص، ولو يسمع شن مو لنصيحة أ ل بالتمه  

ه، لما ، والكثير من نسا ه وجماريال يش الكبير، والكثير من المزرا  والنُ 

لقمن ين أبيه وأفيه ينطُمظا رالوانطلا بهو من  ريا مختلف، لثالثة عقمى كان 

ره من  ريا وا ل، ولكن    هللا بن لل إلى ابن عو أبيه عبغاير نه هو، وعهِ أن يُ  قر 

 ملينة ةمر  هللا بن المة إ صليقه عبلعِهل ليعمى، و  ت ى قُرُ بةأب  عامر إىارة 

لى ، وأوصى له بسبعماحة جنلي أكثرهو من الاراان بعلتهو وعتاىهو، عالزاهرة

 ين:ثانية ف  األمر، ولكن شن مو قاو بيق راجعهرأاهو فيران، اليي أراى أن يُ 

 مر قاىرين على ىفع ال يو عن الملينة إن لز  األ ُ نمىو بصحبة هؤال  الإن  

ش عت الطبمو بشل ة، وبلأ ال يرِ ىو  صمء البمق، وقُ  قُرُ بةعلى أامار    

ا عين، ر و أن  قلم  النان كانت ت طر   قل ا وبغ   يخرج تحت أنظار الممى ِ 

ن هيا يت أركا، لتثبجليل   من الناس بنصر  من ِ على شن مو وأعمانه، إال  أن هو كانما يُ 

 العهل المليل، فال يسعى اإلابان ف  ااتبا ة أراض  المسلمين 

ومن فلاه   ه إليهاك ر متى ايؤوو األمر كل  يُ مطرق ، وهم شن مو ال يش تقل  

، ف  المنتصف م اهل العامري، كبير فقة العامريين، وأ ل القاىة الُ نلقاىة 

لشرن، ووجه ا فراهلعامريين، يمتط  اا  وللح    األُممي ةالمخلصين لللولة 
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محمل بن يعل  الزنات ، شيخ  تقل  وف  أقصى اليسار ي  ل ة والصرامةظهر الحِ يُ 

لهو  بار ف  اا ة القتاو، شار  ف  كل  راانهو اليين ال يشا  قبيلة زناتة، وأ ل فُ 

هز  جيش به بن يعل  الزنات ، االنتصاراء األفيرة، ورجاو زناتة تقمو عنه ال يُ 

ةليس ل يه ف   قم    القراراء اتخاذاياه فق ، وإن ما لرجا ة عقله وترو 

خ زيري، شي هو زاوي بنتقل مفرقة كبيرة من المقاتلين، ي تفرجاليمين  من   

 اى  لكن ه قمي ال سل،، وةبلأ الشيب يسرح ف  لحيته الكث   قبيلة صنهاجة، كهل

 ل انب عظيو القلر يخشاهطنة وال تامته ش اعة، مهيب االاكر، ال تنقصه فِ 

كانتا ماعمتين ف ا عيناهمحترقة من أثر الشمس، أم   امرا  بشرته ال ميع،

لملو ا، فقل كان أ ل أهو رجاو عبل قُرُ بة، له شأن عظيو ف  بالش اعة واليكا 

لوة من الع رجالههم و هتقل مف   روبه مع ممالو الارن ة، بعل أن اا ُمظا رال

له  المغربية، وأ سن ااتقبالهو، وأقطعهو الكثير من األراض  واألمماو، وكان

 اطمة على رجاله، و ظمة عنل ااحر النان ف  األنللس 

نلفع ا، مشاب ا قمي ا كان   بااة بن ماكسن بن زيري،ابن أفيه يسير بالقر  منه    

ا، رص ويطلب الممء كما تح ومحارب ا صنليل ا يامق ااحر النان بأا ا وإقلام 

وى النان على الحياة،  ميل القامة عريض الكتاين وال بهة، ماتمو ال سل مشل

ةالبشرة عينيه ماعمة بالش اعة وال ىاكنالقما ،  ه زاوي،ى تحت أنظار ع، ترب  قم   م 

لرون فأفي منه الش اعة واإلقلا ، وأفي عن أبيه االنلفاع، وما زاو يتلق ن ال

 ن ب ممن أفيه األصغر،  لنقيضوال ياارقه ف  أمر، على ا ه  والخبراء من عم  

 ، اإلقلالى   ا  عواإلعة على الحر ، ثر اللِ آو، اليي نع  ه المُ رف  بن ماكسن، المُ 

 يحرص على أممر قبيلته  قُرُ بةف   وبقى

ىة اعاف  راقبان فروج ال يش مان بن هشا  يُ وصا به الي محمل بن هشا  أفي   

 ُكل ما نشمةعليها ف   اليمان يله على كتف محمل، وأفي يشل  ، وضع  امرة

ش فرج ااحر ال ي  ت ىه يقمو لقل فلصنا من هيا، فرجت فقة من ال يش، وكأن  

 غزءف غلا،تُ  قُرُ بة، وبلأء أبما  وتبعه الاقة الت  تحمل مؤونة ومعسكر ال يش

 منتشيين ا ، ورجعوجهيهما تقاايوالسعاىة 

                                           ***** 
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ف  السير وتم  ل ف  الصحرا ، وبعلما فرج من  لوى شن مو أارع     

ما ه، نلمع   اق اللهم والشراارِ نان لنزواته، ال يُ ، أقا  المعسكر وأ لا العِ قُرُ بة

ا انبين ال ماري والقيان، وكان قل وك ل إلى ابن ويُقيو الليل  الشر ة  صا ب الر 

 أن ييهب لل نل ويقمو: 

 و أمير المؤمنين المأممن بشحي السالح ومماصلة التلريب ركُ يأمُ 

ا انفييهب ابن   ف: تله   يعمى إلى شن مو، فيسأله ف  ثُو  ويقمو هيا لل نل،  الر 

 كيف تر  النان هل أنكر أ ل شيق ا؟

 ال 

 بش   قل قاو أمير المؤمنين  أمرءُ  ُكل مافيقمو له: 

ا، لو يكن يُ  ُ ليِطلةث ف  واصل  ريقه ولو يمكُ     ها، وهو امِ أهلها و ك   حب  كثير 

لاتى اكيلو لو يكمنما يباىلمنه ام  الطاعة الت  تارضها المناصب، كان واليها 

وا ، اليي كان يعتمل عليه ف  تلبير شؤون الثغر األ ُمظا رالواض  مملى أفيه 

فيه و أل ام  وفي ا له، فمقت شن مو  ين وصلته أفبار اليلاا  الت  تقمو إن ه ق وكان

ا ُمظا رالالحاجب  ن م  مبتاا ة قطعها بخن ر مسم ؛ ينما عاى من الغزو مري  

ا أكل أ ل ال مانب، وللفع الريبة أكل قبله شن مو من ال انب  ير المسمم ، فيم

 سمو من ال انب المُ  ُمظا رال

الة، كانت افترق  لوى مملكة ليمن، المملكة األ  لقشت  ت ى  ريقهواصل    

عصا  ا  ها ااتطاعت أن تشُ لكن   ،مملكة ليمن تحت إمرةقشتالة قلعة صغيرة 

 موتنارى بسلطتها بعيل ا عن المملكة الكبيرة ليمن، ولكن ملو ليمن ألامنس الطاعة

 كان يعلو أن  والنافاريين، قاة جيمش المسلمين الخامس أشاا على جيشه من مال

ا أن  هيا المناخ الشتمي ال يُ   االاتحالة ه منايل ف  اله م  على األعلا ، ويعلو أي  

ذلو فيه هالكه، ولم  أن يلفل عبل الر من ب يمشه ف  قلب مملكة أعلا ه؛ ألن  

عن بكرة أبيه، فالذ بال باو، وتحص ن بقماته عنل  فعل لحمصر ب يشه، وأُفن ة 

وااعل في ان األنهار وزياىة البرى والرياح وانهمار األمطار ف  رؤواها، 
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راقب، ولو ي ل عبل الر من ابيال  ف  مكانة يُ  مإقصا  فكرة القتاو، وااتقر ألامنس

، فخش  البقا  ف  هيه األجما  مخافة قُم بن  شن ةسمع لكال  األمير فلقتاو، ل

الغزوة لو تحقا أي ة  قتاو، ور و أن  ، وقال عاحل ا ىون ُ نمى  األمراض بين التاش  

، وأمر باألعطياء، ووعلهو ُ نمىنتاحج ذاء شأن، إال  أن ه نشر الارح بين ال

  وم منه لهمه ف  وانطلا الُمظا رة، الشعرا  أن يكتبما القصاحل ف  هيه الغزوة

ش كر ف  جيواُ  ااتنكر القاض  ابن ذكمان وم اهل ما عليه شن مو من م من     

 ماري  مله فيمته فمجل ال ىفل عليه م اهل ثُو  ء، ُكل ماوتباىال الفارج لل هاى، 

والتصا بمالمحه  فزاى ااتنكاره ويصببن له الخمر، ن العمىيتراقصن وي رب

ا مم الاقها  ونقمة الُ نل، فأفبره بااتنكار م يقه عن، واأله شن مو الغاضبة

 :وهم يترن  يقم  به، فرى عليه 

و األممر يا م اهل، ال تُ  ه بكلمة، ولم قاو أ ال ي رؤ أ لهم   لهو ما على التام 

 نقه  ر  عُ به فيُ  بن  ألمرءُ غِ  يُ 

ا الشرا  والنسا  فلهما وقتهما   يا اي لي نحن قصلنا ال هاى والغزو، أم 

 فمه وقاو:  ملف حو شن مو 

زىن  ووصل النسا  ال ي ظمأ،ال أصبر عليهما يا م اهل، فما يزىن  الشر  إال  

 تركن  مع أشماق  ا ال تثقل عل  واهي  فإال  شمق ا، 

ا، و   ، فمجل م ممعة من  مشىفرج م اهل مستنكر   الُ نلف  المعسكر قليال 

 تسامرون، فاقتر  منهو وااتمع لما يقمله أ لهو:ي

 ت وقم   المعهمىة ش اعت  با ل صليق  يا إنن " أصلقا ه  لأل جحا قاو   

  الت ،ال ارية الم مش بين  ريا ف  ي ا األ منف  يم   ناس  وجلء المشهمرة

 بااتهزا  قاحال   الرجل منه ف حو  "أنيابها عن رءكش    ت ى رأتن  إن ما

 زأري وبلأ هكيا أنيابها عن رءكش   نعو" وقاو جحا فغ ب "!أنيابها عن رءكش  "

    األال" امقلل  

 ؟فعلت وماذا الرجل فقاو
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 ااتهزا  بنظرة الاأل إلى ونظرء له كترثأ لو بالطبع" بغرور جحا فرى 

 "؟ لث ذاوما هللا يا هللا يا" امتلها   الرجل فقاو "ةبشل   يزأر وأفي األال، فغ ب

 "  من   االقترا  األال يستطع لو" بناسه امعتل   جحا فرى

 "جحا يا تحلوُ  كنت نتأ اذ  إ" اضا ك   الرجل فقاو

 "لةمؤك   و قيقة  قيقة هولكن   ا، لم   ليس وهللا كال كال،" ا اضب   جحا فرى

 "جحا صليق  يا من  تسخر اإذ   فأنت" الرجل فقاو

 "بالاعل هيا  لث لقل وهللا، ال" نافيا جحا فرى

امُ  الرجل فسأو  " لث؟ فأين" تحي ر 

  "الحيمان  ليقة ف " جحا رىف

  اهلم سأوف اريع االنتشار  مبا ك بينهو وانتشرواهتزء له أبلانهو  ال حو فعو

 : منلهش ا

 ؟جحا أي ا  ف   يمان  ليقة هنا  كانت وهلرجل،  يا

  لسانه على يقمله ش   يقمو أن يريل من كل ،جحا هن  إ اي لي يا: فرى

  ال حو واصلما ثُو   

                                   ***** 

ئ تهي    ت ىن ل ا  محمل بن هشا  االيلاا  مع اليمان بن هشا  يكبح تظل     

نصار ابن أ، فقل زاى واالنتقا سم  بالثمرة ي قُرُ بةأصب  المناخ العا  ف  السع ، 

ه، تسعت شعبي  ت شمكته وات  ، فقمي  صرتهنُ ين لتأه بممحتشلين وهشا ، وجميعهو 

  امنحاى والتت  يطلب منهو اال أفيو بلعمته، يمانواإل ء ىاحرة قبمو فكرتهىاوز

 لمماجهة شن مو وأعمانه  واالمتزاجواالنلماج 



41 
 

ا جا ء األفبار إلى     ، ابانجيشه أرض اإلوعبل الر من  عبمرب قُرُ بةولم 

ا ، وشرعممخططاتهونت لتنايي الارصة قل  ا وقل شعروا بأن   المتآمرونع ت م  

 ون لتنايي مأربهو، فقاو اليمان بن هشا :لب ريُ 

ة إن   ا من الخالفة والح ابة، ولا تأه  أكثر من   العام  على  كن القيا ب ا، وأكبر ض ر 

ا لو يحلث من قبل، ويستحث   مي قمن  رمته، فال بل  لهو من وازع الخلياة أمر 

 ي لبهو إلينا ااعة الم ى 

ز  جنله ر قصمر وضياع شن مو، ونهنه و على الزاهرة ونلم   فقالت اليلاا :

ةوعنلحي تستكين   ا لن العام 

ا:  فقاو اليمان ن ة، وإالحرااعلىنا وعلتنا قليلة عن فراان  أفشى أن  محير 

 فشلنا اليم  لن نن   أبل اللهر 

، ايا  برأن الخلياة على ان   أفرجو قُرُ بةهاجو قصر نُ  قاو محمل بن هشا :

ةوتستكين ل  الخالفة  تنعقلعنلحي و  هاجو الزاهرة نُ  ثُو  لنا،  العام 

 ا على وجه اليمان ولو يقل شيق   ء الحيرةبل

ُ ال بل  أن نُ  ع محمل:فتاب ا سرع ف  التاكير، فمهللا ال أ   يا انتظار 

 ها األمير  ب ي قتل الخلياة، يكا  أن نصل إلى  ايتنا أي  ال أُ 

ال تنه   ثُو   ،تاكير بعل اليمان هاقال  وتابع: متحي ر 

ة، وتنقلب الُ نلف علينا أوال  أن نقتل وال  الملينة، بقتله ت عُ   لصالحنا  العام 

 ولكن كيف؟ _ قاو محمل بااتثارةأنا مع ذلو 

مو حين  سل  وف  هيه األثنا  ىفل أ ل ممال  محمل بن هشا  اليين زرعهو مُ    

 ؛ يتسق طمن األفبار ويتهي قمن للمقت المعلم  وقاو:قُرُ بةقصر 
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لزاهرة؛ ة اف  أزق   ُ نمىقليل العلى، جل  ال قُرُ بة، إن  رن صا ب األمير اي لي

عامر، وصا ب الملينة عبل هللا بن أب  عامر   بن يحرامن الملينة وقصمر

 قصر يلهم ويشر  ويتراق  مع ال ماري ال ي لس ف   ليقة

 :  فباىر اليمان إلى محمل بن هشا  قاحال 

 ةالعام    اياو أما ذهب واقتله، وافرج برأاه على ان  اا عبل هللا بن أب  عامر، إذ  

يل أن ، ال نرالمؤي لقتحو قصر الخالفة ىون قتل ايلتا من  ملو ف  الحاو، وبهو 

ااحر ا أنا وينقلب علينا من هو معنا، وينار منا من هو أقر  إلى ممالتنا، أم  

ةثير األمرا  فسنُ    العام 

و انطلا محمل بن هشا  من فمره إلى قصر صا ب الملينة، وراقب الممقف فل   

 رجالهن مصبة ه آثر أن ال يقتحمه بناسه، فأمر عُ اقتحا  القصر، ولكن  ي ل ما يمنع 

أن قما أ ل جمانب السمر، ويقتلمن من ي لونه من الحرن ىون جلبة، وأن يتسل  

 ر ىون أنالسم اقتحا ف   ُ نمىي لبما إليه عبل هللا بن أب  عامر،  ي ا، ون   ال

فانتا ت ال ماري من  مله، هللا،  يشعر بهو أ ل، ووصلما إلى م لس عبل

يسير أمامهو  كره، وفرجما به من با  القصر،وانتزعمه من مكانه وهم ف  اُ 

ت ببن ينبسفخرجما ىون أن  وأمر فاُت  البا ، وفلاه فن ر يكاى يخترق ظهره،

هو لحرن على أناس؛ فمف ا من قتله، وانتشر أمره ف  أرجا  القصر وفشى اشا ة

  ترق بينمُ أالحتهو متشقما افأ لقما القصر و

امر عىولة بن   وج   به إلى محمل بن هشا ، اليي عن اه ووب خه وأفبره بأن     

ه، فرفع ا ف  ىما  عنه بسياه، فسق  ملرج   ثُو  ، ُمظا رالت بممء عبل الملو انته

ها ةوفرج إلى  ،محمل رأاه وجز  ه، ، يسير ف  الطرقاء بين جمع من رجالالعام 

ا أبصرء بن أب  عامر هللا عبلوعلى ان اياه رأن  ة، فلم  ع ا، رأاه مرفم العام 

ة، الناقمين على أممر اللولهرعت إلى محمل بن هشا ، والتف  مله الكثير من 

ع له على كبير من ف ةت م   را ، اليين كانما يكتممن نقمتهو والاق العام 

ةو اا ال ميع يؤل ب     من ممي  على الخالفة، اليلاا  ورجالها من جهة، واأل   العام 

، شرعما يستنه من النان لنصرة األمير محمل بن هشا  بن عبل أفر من جهة 
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على  قتلهه على الخالفة قبل يبايعمن أبي قُرُ بة، اليي كان الكثير من أهل ال ب ار

 يل أبنا  العامرية 

ةف  جمع  اير من     ريقه لعمم  الامضى اقتحو محملوف    ه ُجنمىو العام 

من للقتلة ت  الس ، وفة وناآلفر وفر   ،، وقتلما بعض  رااهقُرُ بةا ن 

 : بعل أن قاو لهوواللصمص والغم ا ، 

 ُ  فرجكو من ا نكو هيا،لقل انق ى وقت الظلو، وأنا األمير محمل بن هشا  أ

 تقملمن؟تكمنما ب انب  ف  اجتثاث ىولة الظلو، فما و بطاعت  أمركوو

 نطلا بهوافله ومخا رين بحياتهو من أجله،  بايعينمُ فعال صمء الس نا     

 الخلياة الشتمي  مقر  ، قُرُ بةينهمر كما السيل إلى قصر وال مع يزىاى و

حاو وصل إلى قصر الخالفة، وف  ال  ت ى الملينة  كل أرجا  انتشر الخبر ف   

ا  من قترالاب أل ل األبما ، وعل  السماحيع بغلا جم المؤي لأمر الخلياة هشا  

ع على  اير من أهل  بُرهةأامار القصر، وف   مار، أما  األا قُرُ بةقصيرة ت م 

هو، حافظ القصر وأكبر الممال  والخل  الخلياة أن يخرج لفاتن مُ الاتى فنص  

ج الخروالاتنة وثنيهو عن أ راض ابن هشا ، ويحل ثهو عن عاقبة ويحاوو أن يُ 

 الخلياة  على

حمل يإلى اط  القصر بين فاىمين  صعلو ممافق ا، وهز  رأاه المؤي لفأذعن    

ن، يتحا زترب صين والمُ مشهل العامة المُ فهاله  ف  يله مصحف، امنهم كل وا ل

انل  ُ اك ر، كيف ومتى  شل ابن هشا  كل هؤال  النان، وهل يصمُ وأ رق يُ   ر 

رىى ف  وها النهاية أما  كل هؤال ، فأىر  أن  وكتيبة الاراان ف  الزهرا   القصر

رفع يله وه لملو شتاء ناس ثُو  ية االاتبلاى والظلو العامريان، نها فا ره هيه هى

 يةا"و، فالتات ابن هشا   مله واكت النان، فقاو: بسو هللا الر من الر ي للقم ،

ا نُما ال ِيينة  أةي هة ة  أةِ يعُما آمة أةِ يعُما ّللا  اُموة  وة ة  أُوِل وة  الر  ْعتُوْ  إِنفة  ِمنُكوْ  ْمرِ اأْل  فِ  تةنةازة

ِ  إِلةى فةُرى وهُ  شةْ     ُاموِ  ّللا  الر  ِ  تُْؤِمنُمنة  ُكنتُوْ  إِن وة ا بِاّلل  ِلوة  رِ اآْلفِ  ْليةْم ِ وة ْير   ذةَٰ أةْ سة  فة  نُ وة

 " صلق هللا العظيو تةأِْويال  
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ةعت له ااتم    ىء وازىاحتقنين، وعنلما شرع ف  الكال  عال صمتهو، مُ  العام 

 ال  اجة لنا بو ااكتته، وصاح أ ل النان:   ت ى ةال لب

 وقاو أفر وهم يشير إلى محمل بن هشا : 

ا منو،  وأولى بالُملو منو  هيا فير 

لو القمي المكين وقاو آفر:   نعو المة

ل أو   ر قطعة من  لي من يحملله القمو، و اا غلظ ب ه وتُ بلأء النان تسُ  ثُو     

ةى ال  مو وال رى  يرم  به الخلياة، فنزو فاحب الرجا  وهم يُ   رهلل، وأمإال  با قم 

ة أن يكُ اليين كانما يرممن بالسها  والرماح على  ُ نمىال  نمى ُ ال واظرما، فنا  العام 

 ، فقاو لهو:ستنكرينم إليه

ا كان ماعمال    ت ىما ا  كُ    فليس لها من ىون هللا كاشاة، يق   هللا أمر 

الخلا  على وأفي يُخا ب ناسه، أين أنت اآلن يا أبا عامر! لقل اننت شريعة الظلو

تو باطن ،نقينا من هيا الكر واالاتبلاى على الخلياة، هل اتخرج من قبر  لتُ 

ت اآلن واعة  يلتو، أ  ور تن  وور ت األنللس كلها بما ال  اقة لها به، أين أن

ل   علتحصل نتاحج أفعالو، أ  أنو  ققت ُمبتغا  وصنعت م ل  على  ساب ، ثُو  

ا ف أأنا أن أجن  نتاحج أفعالو    لقل منعت النان عن  يا أبا عامر، جعلتن    اير 

، فال أجل رفيا أو مُ قصري، وها هم ال ميع يثمر  ن عين، ولكن هل يثمروعل  

با و يا أقُ  !عل   أ  على ىولتو؟ ال أعلو، أأ زن على ُملك  أ  أفرح بهل  ما بنيته

 باأو يا عامر وشاهل الصرح اليي شي لته وهم ينهار، يتهاو  كأن لو يكن    قُ 

او ااة ر، فليلها اما ، وقل  بستن  ف  القصم عامر لتنقينا من هيه النازلة، فما

 ال ماري   والشرا ، ال ير  من اللنيا إال  ساال فعل، شكل ال روح،  ياته بين الن

نا و فأنقيقُ  شيق ا من أممر اللولة والسلطان     ال أُ سن اوالقيان،  تى بت  أفرق  

 ، ولكن هل يعمى الميت!اكما عمىتن

انالحُ  وجل محمل أن     ويأت   البعض أن ييهبناه تهو، فأمر عن مُ  امتنعما قل ر 

 ا األامار بالساللو لتسل  
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ن  ملهخا ب ا قاو مُ  ثُو    انتظار الساللو  يطيان منكو ال مة  :مة

ب النزوو بالقصر وال  اقة لهو على انتظارال  قم ال لبة وبلا أن  ال فعلت

 محتمياته الاافرة 

 لقصر عليه أن ينقب األامار إلى امن يتمق إلى اللفمو  فقاو لهو:

ة شرعتوبالاعل     ق ا فشيق ا، عمل معاولها ف  األامار الت  بلأء تنثقب شيتُ  العام 

 ا الساللو،بعض النان ف  تسل   أفيومن كل  ل  وصم ،  وبلأء الساللو تهل  

ر تكثُ  نانالوالبعض اآلفر بلأ يلفل من الثقم  ف  األامار، و اقت أعلاى 

شا  هىفل محمل بن  ثُو  منه،  نماح  ة ايطروا على عل    ت ىالقصر أامار ىافل 

 ه،لفتسل  من ال االح  نهبما جميع األالحةوإلى مخازن السالح،  اشرةوذهب مب

  فاشتل ااعلهو و اقما يقتلمن من يقابلمنه ف   ريقهو، وصار اقتتاو شليل ف

ارف ء ابن هشا  على مشبا  ت ى، ا للسلب والنهبع وتسابُ وتنازُ  ،قصر ليقة ال

 با  القصر 

محمل بن  الثاحر إلىأمره باليها   ثُو  ر القصر، لب  وتشاور الخلياة مع فاتن مُ    

ه يالية العهل بل ومن الح ابة، ويمل  هشا ؛ يعرض عليه إقصا  بن  عامر من و

انالحُ شركه ف  أمره، فخرج إليه وفلاه كل عهله ويُ  القصر،  اليين كانما بلافل ر 

 :وأفبره بما قاو الخلياة هشا ، فرفض محمل قاحال  

له بالآ  اإن المقت قل فاء، وإن   ، وأنا أف   ةفي ما أاتحقه كامال    قم 

 أذهب إلى الخلياة ألفبره  نإذفخش  فاتن على ناسه وقاو: 

 :    وهللا ال، إن  الخاى أي ها لخلياة، أفت  أبما  القصر أنا افااتشا  محمل قاحال 

 أىفله، ومن يلفل مع  ليس كمن يحاوو منع    ت ى اىر هيا القصر أُ 

، منتشي اىفل محمل بن هشا      القصرفزاى فمف فاتن وأذعن لطلبه وفت  أبما   

ا وجلس على كرا  الخالفة   أ ل ختب   فمُ  المؤي لهشا  الخلياة ، ومزهم 

ه على  ياته و ياة الخلياة، نعلى مكانه، وأم   هل  فأمر فاتن أن يلُ ، القصر جمانب
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ا ثأره فعنل ه وإن  فلن يقتل ابن عم   ما ايأفي  ق ه ف  الخالقة و ا  أبيه من قبل، وأم 

 بن  عامر ومن والهو 

 ارال ب  وعبل  المغيرةومحمل بن  مان محمل وأقاربه اليمان بن هشا فرج أع   

  والخروج منه، والهبم عن القصرهو بالكااف نالنان، يأمروبن المغيرة على 

ا نقبمه، وا  نان إال  فلو يمتنع اله، رمِ عن ااتبا ة  ُ  إل  ا عن اقاه، والكف عم 

رأن  الخلياة محمل بن هشا  قل  يناىي هشا بعلما وقف اليمان بن  من  إعطا  قر 

ةاتبعه من    ما هو فن أا، و اا الكاتب يلو  ماوالثمرته من بيت ف   العام 

تحقمن من فمسين ألا ا يس ع أكثرت م  وتلافع النان   تى  مر حفتمالى ال، ع لة

 يأتمرون بأمره  ُ نمىالخلياة، وهو كال عطا 

ةجمع  اير من فيما قصل ملينة الزاهرة     ممن  ومن اللصمص والقت الين العام 

  الماو والحلمكمن القصمر و يث  إلى الزاهرة ماذهبارا هو، ابن هشا  أ لا 

ن  ببنهب الملينة، ونهب قصمر وضياع  قل أمرهوكان محمل ، واليفاحر والنااحس

 منهو  عامر، وأال  تأفيهو شاقة بأ ل  

 يينقة المن أهل الث لب ر أمرهاومُ  وكان عبل هللا بن المة صا ب ملينة الزاهرة   

هو شن مو أممر ىولته، ول لو ل وحارة وانيه، فأو الرصانةيس من أهل الكاا ة وال 

ع   ت ىماذا ياعل،  يعرف ، من النان على  اير وجمع كبيره ملينت مو ت م 

، و اا كإ ا ة السمار للمعصو أضاق ف ا ها وأ ا  بها من جميع أقطارها

ُ   ت ىقهو  مو الملينة ه وفر  ُجنمىعبل هللا ي مع  لمانه و اسه و له نسم ِ يقتلما من ت

 رىع هؤال ب األمر، فأشار فيرانف  هيا حب االقترا ، وتشاور مع فيران ومُ 

 هو مكن صل  امار، فعنلها ال يُ ا األالمعتلين، ومنعهو من االقترا  وتسل  

للنيل من هؤال   با تااتقر الرأي على الخروج، وت ه ز فيران له م  مُ    

ع  مله م ممعة من أقم  الاراان والاتيان العامريين على  الغم ا ، وت م 

البا  أما   ايستعلووأمر رماه السها  أن  ،حبومُ  وعنبر وابن مناو ُزهيررأاهو 

ان، للحُ  أشار ثُو  وت ه ز مع رجاله وعقل العز  اليي ايخرج منه،  البا   ماتحافر 

لو  يين، النانال رقا  ين بسيمفهو ف  إلى األما  ملم   وانلفع ايل الاراان

من  يث ال يعلممن،  سها انهالت عليهو ال  ت ىمن أمر اله م  المبا ت  ماقيستاي
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ع النان،  فشا   بعلما اصتاىوا بعض تراجعما عن أامار الملينة، فالاراان ت م 

العامريين كُمحب اليي افترق ظهره اهو  احش، فمقع فريسة للنان فأجهرزوا 

تبت له الن اة من الاراان إلى ىافل الملينة، حبة من كُ فيران بصُ  وارتل  عليه، 

رل بلأء الشمس ف  المغيب، و او الليل بين الاريقين، فوق أصحا  محمل بن  قر 

ةهشا  بين  وااتعصاحها عليهو،  بأمر الملينة يعلممه ل أوا إليه فيهبماأن ي العام 

  الزاهرة  القتحا واألىواء  الُ نلليرال معهو 

الخمف و ،والقلا يلتهو وجهه ُ نمىبين ال المؤي لج   ب قُرُ بةوف  ىافل قصر    

، ا  ف  تشر إليه ينظُ  الخالفة ف  عينيه، ومحمل بن هشا  جالس على كرا    باى  

 بأعنف  ليث، والمه على ضعاه، وعل  قلرته على رىعته تبمحمل ف  معا أفيو

نازو عن أمره أن يت ثُو  هؤال  العامريين، اليين ااتملما على الخالفة من ىونه، 

سالمة ال مؤي لالثر آاياه، ف تلة، وأفيها بحل  ال ميع، وإال  قتله شر قِ  الخالفة أما 

ن ع  وعز  على التنازو عن الخالفة، واعتير له بالغلبة عليه، وباىر بالتخل  

حمل مالخلياة لعة تليا بأمر فاتن أن ييهب إلى فزانة مالبسه ليأت  بخِ  ثُو  الخالفة، 

لو، شا  ذبن هاال يراه أ ل إال  وهم ف  زي الخالفة، فااتحسن   ت ىبن هشا ؛ 

ها حها وفقهاحها ووزراحووجها قُرُ بةيستح روا أعيان  وأمر أصحابه أن

يعمه ويبا المؤي ل اتها وااحر أهل الخلمة  مع ا أو كره ا؛ ليشهلوا تنازو وقُ 

 للخالفة 

لو  ممن مع جمع من المجها  والمزرا  قُرُ بةجا  هشا  أبم عمر كبير أهل و   

 رأاهو المزير ابن جهمر والكاتب ابن برى؛ وكان على مع شن مو، يخرجما

 ف  شاقة اراقبمفيوا البيعة لمحمل بن هشا ، وفلع ناسه، وليأ المؤي لليشهلوا على 

ا، بلأ باهلل، الخلياة المغلم  على أمره  ماو ثالثة وثالثين عام   المؤي لهشا  

، فة الخال  قاو:ففيها  اال  واآلن يتركها كهال 

ا بعل، أي   باقية، فرة الولكن اآل ها النان وهللا إن   ال أر ب ف  اللنيا الاانية،أم 

لو  قنا بها وأقلر عليها، وذ فلاية وا ل، هم أ ا   جمع الكلمة على ف  لتوليلو 

     ت كلمتهوللما  المسلمين وتشت  

 ثو صمت وجاهل ف  بلع ريقه كأن اكاكينا ت ري فيه وقاو بآاى واض :
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ة ، للخلياأتنازو أنا العبل الاقير إلى هللا هشا  بن الحكو المستنصر عن الخالفة 

  ال ب ارالمستحا لها محمل بن هشا  بن عبل 

 :  زينة زفرةفتو كالمه بعل  ثُو    ثقيلة ف   و   صمت هنيه

من تشا   عز  وتُ  تشا من متؤت  الملو من تشا  وتنزع الملو ل اللهو مالو الملو قُ 

 و على كل ش   قلير بيل  الخير إن   وتيو من تشا 
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ِالعهدِالثاني                                      

ِ

أه هن   ، فأضا  وأشرق كقمر ليلة تمامه،وجه محمل بن هشا  اكسا الرض   

أشار  و  ثُ غتبط ا، قاتهو مُ ، فتقب ل تهنوالاى الرأيالعمر  طموله بالح مر وىعما 

هلهو باالنصراف، ومن فمره شرع يمز ِ   ع المناصب على رجاله، فمضع ابن عم 

ه اآل محمل بن المغيرة ف  منصب فر عبل صا ب الشر ة، وأجلس ابن عم 

ن بن اليما كان صا بها ول  عهله فة، أم   ابالح بن المغيرة على كرا    ال ب ار

 هشا  

 قاو ف  نشمة: ثُو  

 لى  اأصل إل أن  ، من كان يتخي  وفاتنة، ك ارية لعم  ةراحق ليلة  من  اله يا

ن لأمام ،  تحتكل هيه األبما  قل فُ  ق أن  صل ِ  ير مُ  لتُ ز ، مااليُسر ابهي الخالفة

آه  نللس،األف  ااحر أنحا  أت  الغل وينتشر الخبر صل ق إال   ينما يأاتطيع أن أُ 

 كو أنا متعب 

ن هشا  ناسه وبايع محمل ب المؤي ل، فلع قُرُ بةف  الصباح عو  الخبر أرجا     

 فلياة، ومن فمره تلقب بالمهلي أمير المؤمنين محمل بن هشا   

بناسه؛ ليق   بن المغيرة أن ييهب إلى الزاهرة  ال ب ار اجبه عبل  أمر الخلياة   

 ال ب اروينهب الملينة وي لب أممالها وكنمزها، فطلب عبل  على شأفة العامريين

ع عليهو األالحة، فتهافت  ثُو  ؛ ليقتطع لهو راتب ا، الُ نلبإثباء النان ف  ىيمان  وز 

ةعليه الكثير والكثير من  ، اليين أُ لا ارا هو لةومن اللصمص والقت العام 

 برهِ ليُ  ؛هللا بن أب  عامررأن عبل رمحه  ان  وعلى  ال ب اربهو عبل  إت  هو

عتصمين بالملينة، وتمالى ال غ  على أامار الزاهرة، ون   البعض ف  نقبه المُ 

ه اليلاا  وأهل بيته، أفم شن مو، واليي تقيو به أُ  ُمظا رالواللفمو إلى قصر  م 

فنهبما من القصر ما  الت إليه أيليهو، من أمتعة واالح وزفارف وأثاث، 
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لى أ ل بيمتها فارج على صناىيا األمماو؛ فقل أرالتها اليلاا  إلو يعثروا  هوولكن

  ملينةال

هة  ابها وفلمها ف  الشعمر باليأن وعل  جلو  مُ ُجنمىوبلأ أهل الزاهرة و   

ياة لة فلمقاتال ها، وعليهو وال يستطيعمن رى   قُرُ بةكل هؤال  النان، لقل ثارء 

 وثب على العرش وانق ى األمر 

أمل  صا ب الملينة عبل هللا بن المة، الرجاله مع حبة ر بصُ ياك   ظل فيران   

 :ف  المقاومة، وال ابيل للن اة إال  المهاىنة، هكيا اقترح فيران قاحال  

 ج بأهلنا ورجالنا أ يا  ب أمان ا من الخلياة فنخرُ نطلُ 

 فقاو عبل هللا:

 !لف األمانة وننكث العهل يا فيرانأنخ

مة،   والمقاوايل الحربماذا تُ  ثُو  ، لنا  است صحنا فلو يُ نة يل إال  ذا ، وقل ال اب

لى إ يليكوبأ س واألهل، وال تلقمااألنا  الناقة ف  الماو وال ياع أهمن من الناقة ف  

 التهلكة 

قه، هب زهير واقا ا، بقامته الاارعة وبُنيانه ال خو، كان ااعل فيران وصليف

 :وقاو

 فالن اة بالحياة أولى ، وهكيا أ ماو اللوو، هم الرأي

ااه إلى عبل فرضخ ابن المة وأرال أ ل  ُ     مان ا أيطلب من الخلياة  ال ب ارر 

 ينزلمن عليه  

على أ ر  من ال مر، يتقل ب    ويقعليقم ، فيرانف  قلا وترق بانتظر ال ميع    

لم  ، يلقى بالتقل ب األمماج ف  النهر من ممضع إلى آفر، وىافله تتقل ب األفكار

كل ه على عبل الر من اليي فرج بال يش ولو يستمع لتحييراته، ألو أقل له  يار 

  إلىولكن ه لو يلا باال  ! أيتر  المرجل وهم يغل  على ممقلهاآلن،  قُرُ بةمن تر  

ةثُم  تحييري، وعلى هيا جنى  ف صب  صغير   عمله ر  فه مثل تصر  لقل كان تصر 
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 احش ال يعرف ما تؤوو إليه األممر، والقاحو متى الو مثل هيا المسلو يستحا 

ا م  إا األمان وفإم   ،ابن هشا  شرع ياك ر ف  رى   ثُو   ما ت ريه عليه ال رو  

، كيف يكمن  اله اآلن وماذا فعل به ابن المؤي لالممء، وتيك ر الخلياة هشا  

:هشا   ، فرثى لحاله قاحال 

 ، لقل جنى عليو عبل الر من وعمله السي   الخلياة اي ليهلل أنت 

 لُ نلاجا هو األمان بخ  يل الخلياة المهلي، فنزو   ت ى  ميل وقت   ولو يمض   

  ثنايا من العامريين والصقالبة والخل ، بع هو ىفل ف من فر   عن قتالهو، وفر  

ه من ، وبع هو فرج بما قلر عليوا تمى ببيته وافتل  بأهلها قُرُ بةالزاهرة و

 ، وقاو بآاى:ا  فيران، اليي التات هم يخرج منماو تحت لم

ا وألُ   ه من قبل يابن هشا  هيا ما ذاقه أب ذيقن  وهللا ألرجعن يمم 

  ه إلىوات   ال ب ارعبل  ىفلهاتحت أبما  الملينة وال مها صا بها وأهلها، فُ    

ةقصر الزاهرة، فمجل   ن األمتعةمنتشرة بأىانيه؛ تنهب ما تصل إليه أيليهو م العام 

عن  ةالعام  وتمك ن من إبعاى  الُ نل ناى ف والكسمة والحل  والسالح واليفاحر 

القصر، فخرجما  مع ا وكره ا، ونشر جنله يحيطمن ببيمء الماو وال ماهر 

ةوقصمر الُحر  والنسا ، وُمنع  ا ، أم  المصمو إليها أو المثم  عليهامن  العام 

 فكانت  نيمة لهو  الكبرا  بيمءاللور وااحر 

 ال ب ار عبل ُجنمى، فحمل قُرُ بةب لب األمماو واليفاحر إلى قصر  خلياةأمر ال   

ليهب امن أمماو الزاهرة المنهمبة أكثر من فمسماحة ألف ىينار من النقمى، ومن 

 ، ُعب ِقت ف  صناىيا وُ ملت إلىمليمن وفمسماحة ألف قطعة ذهبية أكثر من

  يث يقيو الخلياة 

وج   للمهلي بنسا  آو عامر، فأ لا الحراحر منهن، واصطاى اإلما  لناسه،    

ةعليه  ءووزرا ه، ونكر لصحبه منهنووهب  ذلو، وااتم شما ااتحالو  العام 

لو، الُحر ، ولكن هو شكروا له صمنه لليلاا  وأارتها و ايلها محمل بن عبل الم

تقلت إليها اعيلة راضية، ، فانقُر ُبةعلى أ راف   يث أذن لهو بالنزوو ف  بيت  

   قتلهشن مو و عن متابعة أال    المهلي  وأرالت إلى
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عنل قلو   رىى ماذا اناعلالمهلي ال ياتأ يُ  كان اليمان بن هشا  ول  عهلبينما    

الثغمر  ُجنمىتمافلء إليه بعض  ُرب ماوالبربر و الُ نلومعه  ؟قُرُ بةشن مو إلى 

أمر  وااتقر   رجاو ىولتهاك ر مع الخلياة و، و اا يُ المؤي لبشرعية  الت  تقر  

ها ، فأمر بهل  ملينة الزاهرة، و مس آثارتهياة إذ كان يتمقع ارعة عمىالخل

ةوقلع أبمابها وهل  بيمتها و   أامارها، وأمر  لملينة ابااتبا ة  الُ نلو العام 

ةوارعة تخريبها وهلمها، ون حت   ف  هل  الملينة، وأضحت بقعة فربة العام 

  لكرااابمن الحماح  ويخلعمن األبما ، ويأفيون معلوىة؛ إذ كانما ينق   أي ا ف  

 والطاوالء، ويهلممن األامار ويحرقمن القصمر، فتحملت ملينة الزاهرة إلى

ةلشة مُ م ِ فراحب مُ  ا ت فيهصح  وهل مة، ولو يتركها النان إال  قاع ا صاصا ا، مُ  مر 

 لحل  االيي بنى هيه الملينة، وجعلها مم ن ما رأه المنصمر محمل بن أب  عامر، 

ع على المنصمر أن  هللا ابحانه وتعالى اضطلياء يم  رأ  ف والعقل ف  األنللس،

تعالى  ره بخرابها وتال قمو هللاقصر الزاهرة، فسأو عن ذلو ابن الهميان ، فأفب

يك ر ، فكان المنصمر متى ت"لل بل جعله ىك ا وفر مماى صعق ا ا ت لى ربهفلم  "

 ال يستطيع الطعا    ت ىا أي املقه هيه الرؤيا ضاقت فُ 

                                       &&&&& 

 لقيا ا من هشا  بن محمل به قا  ما وصله العمىة  ريا ف  ُ ليِطلة وصمله عنل   

 مالهاأم على واالاتيال  الزاهرة، ملينة ونهب قصرها، على واالاتيال  قُرُ بةب

  وهلمها و رقها

 األفا، ف  ف أة  طست الشمس كأن    مله، من اللنيا وأظلمت ههوج فأكاهر  

 أبيهو هشا  البن السبا  يكيل وأفي الخروج، وكان المصير لمةبظُ  الكمن عوتلا  

  عاونمه اليين قُرُ بة أهليتمع ل و

ا     كثرو صامفهو اضطربت لهو، كبيرة فاجعة فكانت البربر وزعما  الُ نل أم 

 رباح لعةق ملينة إلى القلا ف  يتخب   مسرع ا، وعاى األمر، فهاله  بينهو اإلرجاف

 الملن مالةل ويبعث ال يش ويعل   األفبار يتسق  ل بها وااتقر ،قُرُ بةو ُ ليِطلة بين

  المؤي ل هشا  فلياتهو نصرة ناشلهويُ 



53 
 

ية العهل فيها بتنازله عن وال قر  وااحر أعمالها، يُ  ُ ليِطلةأرال كتبه إلى    

 ،لمغلم اصرة الخلياة واكتاا ه بالح ابة فق ،  الب ا من ال ميع أن يهب ما إلى نُ 

 ثيما أقترفه محمل بن هشا  من الع و بطاعته، ويصف لهوويلعمهو إلى التمس  

 ة والسالةفت  أبما  الس من للقتل ثُو  ف  البالى، بلاية من الخروج على الحاكو، 

   االو ف  أمر ىولة اإلكهُ شرِ ة، بل ويستعين بهو ويُ ي  بمن الملينة بحر  ي م

 كل منهو ه روا كالمه وكأن   يب على رااحله، يُ  وأ  ىعمته، لب  لكن أ ل ا لو يُ    

  ل حيوالتيهب قُرُ بة وفلياتها إلى و ،ه من ماو والطةيأكتاى بما يملكه تحت يل

 خه فيه؛أكبر ملن األنللس رى ا عنيا ا يمب ِ   ُليِطلةأرال إليه الاتى واض  وال  

بن  ناصر الخلياة محمله من جلب كل هيا على األنللس، وأن ه ايُ همه بأن  ويت  

 الثغمر  هل ، وكيلو اياعل ُجل  أهشا

خرج بين كتاحب ال يش مامه ام  ال يش اليي فرج به للغزو، فلو ي ل أف   

ربة حا  على مُ عزه الحر ،  يث أن   هصرته، والمقمف ب انبه ف  هيهو بنُ طالبيُ 

ا من رهحر  ، وااترىاى الملينة بالسيف، وايلفل الملينة بال يش ليُ قُرُ بةأهل 

  مغتصب العرش

بن  اقت عيمن القاىة والمجها  ت م  المكان بحث ا عن بع ها، فيما كان ا   

فيهب إليه  ،إي اهصرتهو ف  نماياهو ونُ  و  راقب نظراء القاىة من  مله ويشُ يُ  قُم 

  قُرُ بة، ومماصلة السير معه إلى بقا ه على العهلا مل  إليه يله معلن  و

ا انفقاو ابن   ب ا القاىة:خا ِ مُ صا ب الشر ة  الر 

 أتحلامن للحاجب أي له هللا أن كو تنصرونه وال تخيلمنه 

ا:   فقاو محمل بن يعلى الزنات  مستنكر 

 إعاىتها؟ فِلوة ت له ف  أعناقنا، تقل مبيعة  نحن تحت

ا انفقاو ابن   بغ ب:  الر 

 اارق رأي ال ماعة ال بل  أن تحلف، وال تُ 
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كمان وجلى القاض  بن ذ  تقل   ثُو  سرع ا، فحلف له  لاة اريعة و اىر ال مع مُ    

بير قبيلة تبعه زاوي بن زيري ك ثُو  م اهل،  تقل  بيعته، وعلى ااتحيا  وااتم اش 

بايعمن يُ  الكثير من القاىة والمجها  أفيوا ثُو  فية  بااة، أوفلقه ابن  صنهاجة،

 من جليل 

ها  عامريين، ابن ذكمان مع الاقاجتمع كل قاحل بكبار رجاله، م اهل مع ال   

اقُرُ بةشراف أو  ، وزاوي بن زيري مع قممه، وكان أكثرهو   ب ا وااتنكار 

مر، وتشاوروا ف  األ تةزنا قبيلتهمحمل بن يعل  الزنات ، اليي اجتمع بزعما  

كيف  ؟الملينةأرض  وىيارهو وأممالهو ىافل قُرُ بةقاتلمن أهل وتسا لما كيف يُ 

ى فتعاهلوا عل ؟قتاو اتلور بينهو وبين القر بيينيأمنمن على ذويهو ور ى ال

ُ ل  منه، وىعما أن ينته  األمر كُ  تر  القتاو إن كان ال مار    يمف رفع السه قبل أن ت

ر ف  اك  لة بالغيم ، جلس بن يعل  يُ لب    الن م  ف  ليلة عاصاة ومُ اضمأتحت    

ليس بين معقمو ألى عبل الر من هيه الحر ، نكر عاألمر، هل هم و له من يُ 

 ما رأي قبيلةور من  ر  أهله، من يناُ  فاص ةة أو بين البربر النان عام  

 يث ي تمع  صطحبهاو ُ نمىارق ف  أفكاره آتاه أ ل الصنهاجة، وبينما هم  

لأوه، واصلما ما ب ثُو  بعض قاىة البربر، فلفل عليهو وألقى السال ، فأجابمه 

يري بينهو زاوي بن ز رأ أكثر منه شل ة عليه، و، وفمجلهو م تمعين على كلمته

ة، رأن قبيلة صنهاجة و بااة فاراها األوو، وبين القبيلتين ثأر وىما  كثير

و أزق، ووجلهمن هيا الم اين م ت ى ا امي   آلفمن التتو ما بلافله، فال بل  ولكن ه ك

ا على االمة أهليهو  ِ ؛ األمر تطل ب إنناسه ناقشمن تسليو شن مو يُ   رص 

ا علو ب معهو و رضهو ذهب إليهو عكاشة بن ناصر من رجاو البربر،     ولم 

يه، تت العيمن علوتثب   بقمو ش  ، وىفل عليهو، وجا  بنظراته ال ميع وهم يهو  

 فقاو ف   ز :

قاتل مع شن مو؛ ألن ه زنليا ليس   ال أُ أ لف أمامكو بطالق نساح  أن  إن   وهللا 

ةمن اإلاال  ف  ش  ، إذ امعته ذاء   على الصالة يقمو  ين قاو المؤذن      مر 

ا لو  واصل عكاشة وأفبرهو أن  ال ميع يناض  لت     لم قُ  على الكأن لكان فير 

ن هو إالخلياة محمل بن هشا  المهلي، و ناصرتُ  قُرُ بةعنه  ين علمما أن  أهل 
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قه اس ِ أ من شن مو ويُ القاض  بن ذكمان يتبر    ت ىستعل ون للقتاو معه وألجله، مُ 

قاتلمن أبل ا مع ت كلمة ال ميع على الاراق، واتاقما أن هو ال يُ فصح   ويكره أمره 

 إراقة اللما   كا  عنه ىونشن مو، وما عليهو ام  ت ميع رجالهو، والاِ 

ا لو ييق زاوي  عو النم     أراى أن  ف  العماقب، ينُظروقل ب األمر يُ ، ظل ااهر 

فته، أ ممن اعى إلى فالا يتبر  يعرف ما يلور بلافل القاض  بن ذكمان، هل  ق  

 وله عليه الكثير من األف او 

 ةالتحي  فتال  به، فخلى به وتباىلما وف  الصباح وجل الارصة اانحة لال   

:  بحرارة، وقبل أن ينطا زاوي بمراىه باىره القاض  ااحال 

 ما عنل  ف  هيا األمر العظيو اليي ىهانا؟

 فنظر إليه زاوي بريبة وقاو: 

 عنلي  مو ماخبرن  برأيو فال أكتُ طيب ناس  بيمينو، وتُ جاوبو إال  أن تة أُ  لستُ 

 ف حو ابن ذكمان من ريبته وقاو: 

 فمف ا وال ضعا ا  ما علمت على ابن زيري

 عن   ِرفعُ ما ه  المنقية ف  ااعة الهلكة، وما ليست الروية فمف ا أو ضعا ا، إن  

ا و ا قالت العر  الرأي قبل ش اعة الشُ ال من قبل تهمر   عان  انلفاع ا، وقليم 

  ولهيا جقت إليو أنت

ت نظرته هاقال  أكمل بهلو :  ثُو  ، القاض  برضا من صح 

ا بخصمص ما  جقتن  من أجله وما كنت اأجيقو من أجله فهل هنا  رأي آفر أم 

، كيف قُرُ بةف   ريقة إلى هالكه أو هال   عبل الر من يا كبير صنهاجة، إن  

قحو ال يش ف  ااتبا ة الملينة، وفيها األ ااو والنسا  والع احز، كيف نلفع أهل يُ 

أبناحهو وإفمانهو  وما ليس لهو ىراية بالسيف وال بالحر  ف  قتاو ضل قُرُ بة

نه   يات  وأصحابهو، ال، إن  عبل الر من فسا و غى، وإن   ال أ ب أن أُ 
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، وكيلو كل الاقها ، وايعلو وعمله بن أب  عامراأ من معاون ا للشيطان، إن  أتبر  

 اليين ظلمما أي منقلب ينقلبمن 

 فقاو زاوي وقل كست وجهة مالم  السعاىة والحبمر: 

 ة قاتل عنه وال أ ل من البربر البت  إن  وهللا لست أُ 

 األاارير:  لفقاو ابن ذكمان ضا ك ا متهل  

، وهم الرأي اليي اجتمع عليه الكثير من الزعما  والمجها  ،لقل بلغن  ذلو

 ُ   انتميناهرال إليكو بما واأ

 وتصاف  الرجالن وافترقا 

ب ه، وذا  يسُ  ماو النهار والرااحل تأت  وتيهب، هيا يرفض معاونة شن مو،     

ةعلنمن مبايعة الخلياة ال ليل، وعيمنه ت لب أفبار مؤايُ  أولقوو تحا   بلأء مر 

لقاىة لويكتب بال ياع والخط   ،ف  اماى الليل ووضمح النهار، فبلأ يبيو العطا 

 طاى ن يُ أ فأراى، ل بلأء راححة الخيالن تامح منهو، يستميلهو وقُ نمىواألمماو لل

اصب من الُ نلبتقليل قاىة وزعما   قُم بن انار الاتنة ف  جيشه، فأوعز إليه 

كنز ع عليهو المناصب، ويمعل ال ميع باللولة، و اا يكتب إليهو الكتب، ويمز  

يصل  ألبيه المنصمر فبأه ف  مكان ال يعرفه أ ل إال  هم، وال يمكن إلنسان أن

قر   والت ،والحرص على األمماو والمناصب ،صرتهف  نُ  إليه، فأظهروا له ال ل  

ير فوتأبى قلمبهو، وناماهو تطمع إلى  ألسنتهويبايعمنه ب من أصحا  الخالفة،

 ، وتصلهو أفبارهو  قُرُ بةالخلياة المهلي اليي يعو  على ااحر أهل 

 ثُو  ب، الزنات ، ووفل إليه ف  قلا وترق      المسا  ىعا عبل الر من ابن يعلف   

ة بابتسامة وذهب إلى الطاولة المقابلة، وانل ل عبل الر من التحي  اه منحني ا، فتقب   ي  

ة ام  عل   اب، ولو يكن ياصل بينهميليه عليها وظهره ف  وجه الزنات  المترق  

 زتحا  المُ   أن يقتر  منه، فازىاى قلا بن يعلأمتار قليلة، فلعاه عبل الر من 

بعض اياه؛  ة فطماء وقل ال  عل   بب  ، وأقتر  ف  تمتر مقبض اياهوأمسو ب

ا ف  وجهه  فإذا أراىه  اىفع به رقعة،بسم  بلأه هم، والتات عبل الر من إليه شاهر 
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رء مالمحه تغي  ف اقرأهو فهلأء هماجسه وا مأنت ناسه بعض الش  ، ،يهإل

ا واكنت هماجسه   تمام 

:  خط ةكان قل كتب له ب  المزارة، واأله عن رأيه قاحال 

 لو يصل أ ل من زناتة لمثل هيا المنصب الرفيع 

  قُرُ بة يتقب له أهل ال  عظيو، ولكن أفشى أ اي ليف ل من هيا 

 إذا أمر به الخلياة؟ قُرُ بةوماذا ياعل أهل 

امُ فنظر إليه الزنات   :  عبل الر من ل جه ، وتحي ر   قاحال 

 عن ناسو وقممو  فأصلقن تر  ما نحن فيه، 

و لآلن  لاما ااروا معو إلى القتاو، وا ثُو  ت البيعة اابق ا، قل تم   فقاو الزنات :

 بالمال  

  انقلبما ثُو  ال ميع قل بايع اابق ا  أصلقن  القمو، فإن  فقاو عبل الر من بحل ة: 

 ال أعرف ما تخايه القلم  فقاو الزنات : 

أعلنما و، اآلفريننت نو على  ياتو كما أم  أم    أُ إن ِ      بل تعرف فقا عه بغ ب:

 ، فأصلقن  القمو المؤي لجميع ا والحهو ل  وللخلياة 

 نه ف  وجه عبل الر من وقاو بثقة:فرفع الزنات  عي

 ع ب  و تُ ، و الب البربر لهالاقها ليس وهللا يقاتل عنو أ ل من إي ا  أن تغتر، ف

ااأو  ثُو  ، غ بلمالمحه با لى عبل الر من، واكتستفشا ذلو ع  : متحي ر 

 وما اللليل على كالمو؟

ر بتمجيه وأهلهو ىافلها، وإن أرىء التأك ل عليو فق  أن تأم قُرُ بةقاتلمن ال يُ 

 ف ظهر الر يل إليها فتعلو من يتبعو ومن يتخل  ، وتُ ُ ليِطلةقبلتو نا ية 
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 صلقت 

                                   ***** 

 كانت لليلة هاىح اكان الصباح ، ف  األرجا  ااتيقظت الشمس ونشرء نمرها   

ة البربر ، لقل نزع عنه عام  مازع   ، ااتيقظ عبل الر من على فبر  م طربة

  أثقاله نهو ترن  كثير مإ  ت ى، قُرُ بةليال  إلى  ُ نمىوالكثير من المجها  وال

ب لقل تركه أ ل ف  هو ثقيل،  رقو ،هكست الحسرة مالمحفا ا، وأشيا ه تخا  

ه، ورجال قُم ى ام  ابن ال يش ومعهو الزعما  والمجها  واألشراف، ولو يتبق  

 ه الكن  ع أن يقتحو بهو الملينة وليوم اهل وفقته العامرية، وهو فقة قليلة يستط

 ي من الظار والنصر 

ا عليه، فال به و  االضطرا  قُم ا رأ  ابن ولم   ن ل أ ملب منه أن يهواضح 

:  إذا كان قاحلهو بهيا ال زع؟  ُ نمىكيف تكمن  الة ال روعه قاحال 

 وما الرأي؟ فسأله شن مو: 

 ، أأنت أشرف نسب ا أ  هم؟قُرُ بةأفبرن  عن هيا الرجل اليي ب

 بل هم 

 النان أميل إليو أ  إليه؟

 ما أراهو إال  إليه أميل 

ا ا الرأي عنلي أن تر ل وأر ل معو بأصحاب  اآلن، فإن شقت قصلنا واضح  إذ  

 ، وإن شقت تركته وذهبت مع  إلى نافار فيمن معنا ُ ليِطلةف  

  فباىره:، ن من وجه عبل الر منالرفض والنامر يطال   قُم فرأ  ابن 

 يلحقو من يرجم ، ومن لو عليه  ا، وتريو األممر وجمهها   ت ى

 : بحيرة فقاو شن مو
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بعل وه  على ما فيها من الثمرة أن يستتب له األمر، و قُرُ بةأفشى إن تركت 

 ذلو لن نقلر على انتزاعها منه 

على  بيقين: لقل ااتتب له االمر  ق ا، وما أنت بقاىر ومن معو قُم فقاو ابن 

 انتزاعها منه 

  لأن يكمن أن تختلف الكلمة عليه، و قُرُ بةعلى  إن أ لت أرجمفقاو شن مو: 

ا، يميلمن إلى اُ   همري من ظُ حب  لطان  ويُ منهو أنصار 

  في باليقين وىع الظن، فأمر  وهللا مختل وجنل نافي الصبر: قُم فرى ابن 

 عليو ال لو 

ألمر، ، مهما كل ف اقُرُ بة من اإلشراف على ال بل   :و سو   فقاو شن مو بغ ب  

 ولينزع عن  من ينزع 

 أنا معو على كراهة لرأيو، وعلو بخطقو، فإن :قاحال   فربت على كتف شن مو

 عشت عشت معو، وإن مت مت معو 

عه من ممن بقى  وقل عقل العز  على القتاو، وأقر   قُرُ بةف   ريقه إلى  مشى   

ه إلى والقاىة برأيه، و ينما وصل إلى منزو هانئ، أقر  منازله وأمالك ُ نمىال

نزله معسكر ويتسق   األفبار، وف  صباح أوو ليلة له ف  ، نزو ب يشه يُ قُرُ بة

مين  لث ناس األمر ف  اليم ثُو  ااتيقظ على نزع م ممعة كبير من جنله عنه، 

إلى  هوا عنم اهل والعامريين مماليه وممالى أبيه وأفيه قل فر    ت ىالتاليين، 

 شمه ومن  رمه  يسير ا بال جيش، فلو يبقى معه إال  نار  وتركمه و يل   ،قُرُ بة

بع هو  ، واليين نزعقُم الباقيين مع ابن  الُ نلوفلمه من الصقالبة، وقليل من 

 إلى بالىهو 

 بنا احرجع بنا من هنا فيلحا بنا بعض أصا :قُم فحل ثه ابن 

 فرى ف  ال مباالة: لماذا نعمى؟

 ال نهلو ىون  احل   ت ى
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: فنظر إليه ض ال، لن أرجع، لقل أرالت إلى القاض  ابن ذكمان مع بع قاحال 

ن هو ؛ ليأفيوا ل  أمان ا عنل ابن هشا ، وضمنما ل  أقُرُ بةكبرا  القم  ف  

 اي لبمن هيا األمان ل  ولمن مع  

                                         &&&&& 

ع وبقا ه ف  قصر أرمال  م أفبار انا اض القم  عن شن مو قُرُ بة وصلت   

ليه أن ه ، وقليل من فلمه وفتيانه، ويبلو عقُم ل ابن قليل من جنبصحبة النسا ه، 

طر ااتبشر النان لزواو الخفيزمع الارار فارج  لوى األنللس، لن يقاتل، بل 

 والحر  عنهو، وفرح المهلي بتثبيت أركان ىولته 

 ه، وأقر  فقب ل يلي بعلما نزع عن جيش شن مو،بن ذكمان االقاض   عليه ىفل ثُو     

ُ ، لرشيلوالرأي اببيعته راضي ا قانع ا، وتمن ى له الحكو السليل والعمر المليل   و  ث

: ل    ثه عن عبل الر من قاحال 

 ماذا ياعل الخلياة بابن أب  عامر؟

 وما رأيو أنت يا قاض  ال ماعة؟ فقاو المهلي:

؛ شن مو، فأ لظ عليه القمو، وناى  ب رورة قتلهو عن فشرع القاض  يتكل     

لقتله  الُ نلو غى و لر، و البه بإرااو م ممعة من  ،ألن ه فسا وف ر

 من قتاو ال ناقة فيه لهو وال جمل  قُرُ بةوااتقصاو شأفته، وإرا ة أهل 

لسماح لها اخبره بقلو  اليلاا ، والت  لو تطا انتظار على الخلياة يُ  فاى   ىفل و  

 عليها، وباىرء قاحلة:  للفمو، وىفلت والغ ب باى  با

 لقل  قا الخلياة مأربه، فماذا عن شر  ؟

   اأفعل ن من قتله بعل، ولكن  لو أتمك  

 اشن مو  ي   ىوهللا ما صنعت شيق ا ما بق

 فشى هيا المأبمن؟أأتظنينن  



61 
 

 ال عالقة بالخشية بل بالمجمى 

ق عنه جنله وأعمانه   ولكن  هزمته وتار 

ال و، أرال من يتعق به، م  عو  لب إليه الرجاو ثانية ويقض  سأن ي يسيرال من

فإن  علو  ولم كان فرى ا بمارىه، وتيك ر لقل ناصرتو على شر  قتله، تأمن  لر

 لو تاعل فقل نكثت العهل 

 فارجة  لتاتتاثُو   تها بغ ب  قال

 :بن هشا  رأي آفر  يث قاو اك ر، وكان لمل  العهل اليمانفأ رق المهلي يُ 

ا فلتمس منو صُ ايا ممالي إن   قبل  قن ا للما  المسلمين الح 

ن ليس لهو معرفة بالسيف وال أي ىما ، لو يعل مع شن مو ام  الخل  وم

 لحر  با

 والتات إلى صا ب شر ته محمل بن المغيرة وقاو بحل ة:

 إال     ال أكف  البحث عنه فإن   ف رجل يا صا ب الشر ة، وال تمقففل معو أل

 بقتله، واعلو إن لو تأتمن  به  ا عليكو   ب  واخط  

ن أب  بحث ا عن ابيسابقمن الري  بخيملهو  ُ نمىالوفرج ابن المغيرة ف  جمع من 

  عامر

وااتأذن فاى   فلفل الشاعر أبم عمر بن ىراج القسطل ، أشعر شعرا     

كما كان  ج له قصيلة عن معركته،ب ِ لليُ لس، اليي فرج مع جيش شن مو األنل

، ثو جا  إلى الخلياة يطلب وىه  ياعل مع أبيه، ينشله وفاناض  عنه مع من اناض 

:  قصيله، فلفل وانحنى أما  الخلياة وقبل يله وبايعه، ثو أنشل قاحال 

ء به عينا ِ       قُل للِخالفة قل بلغِت ُمناِ     ورأيت ما قر 

ةِ       أ مل  وكريُمها    و ليُمها يأوي إلى مأوا ِ مهلي  أُم 
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ف   الملينة من، عنل أقر  المنازو قُرُ بةشارف   ت ىواصل شن مو ايره    

 قر  يُ ناصره ويقف ب انبه وخي ل إليه أن ه اي ل فيه من يُ قصر أرمال ، وكان يُ 

وانقطع رجا ه، وازىاى  ولكن فابت ظنمنه ه وأفيه من قبل،با له وف ل أبي

ام  النسا   لو يتبا  و فلمه،عنه بعض  جزعه عنل ىفمله القصر  يث اناض  

  قُم و رن ابن 

ما شار  هم لن يعطه أمان ا وال  ماية، وإن ما يريل رأاه؛ ك بن هشا وأيقن أن  ا   

الممتى،  ، فازىاى يأاه وجزعه، وكان وجهه شا ب شحم من قبل ف  قتل أبيه

أفي  ثُو  يه، سيطر علعهن والنحيب يُ ن  إال  أن ه هالو، فأىفل أهله القصر ووى  ال يظُ 

ه،  عز  على الارار؛ ورثى له كل من رأه،   ت ىيصرخ كطال صغير فارق أم 

معه  فييهب ،يحاوو أن يرى ه إلى عقله قُم قبض عليه، ولحا به ابن مخافة أن يُ 

ه، وهنا   إلى  ته، ولكنون كيف يستعيل مليناألمر، ويتشاور قل بمنيُ نافار بلل أم 

اه يأاه كأن   ، فلو يسمع له وبلا من لبا عليه الازع وال زع  ع ا يمشوتصلِ مُ  امر 

 لنهاية على  الته هيه واار معه إلى ا قُم أن يتهالو على ناسه، فلو يتركه ابن 

ا على وجهه ف  الصحرا ، ال يعرف أين ييهب ظل شن مو    ، فمشى هاحم 

اف األىيرة القريبة على أ رمصل ليال  إلى أ ل ف متخبط ا ال يلمي على ش  ،

ف   قُم راهب اللير هم وابن  ورأهالتعب،  عليه و لب ال مع هلكهوقل  قُرُ بة

 :الراهب بمى    هزرية، فباىر التهما المُ 

 ن ؟ااعل  يا بُ كيف أُ 

 أ عمن  ما عنل  فم غ ريقه واات مع  اقته وقاو: 

فأكل  الخبز واللجاج والما ،له  قل اللير، وفأىفله الراهب إلى ىافل أ ل  رف 

ف   م قُ ، ونا  ابن مكانه ف  به رما ال مع، و لبه النعان فنا  القليل ما ال  

ستطيع ال يوأىر  النهاية لة  زينة، نظرة من كب  ر إليه نظرة مُ جماره وهم ينظُ 

 فعل ش   
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 تبعثنمرها وىفقها ف  الطرقاء، و تبث  ااتيقظت الشمس مبكرة ومسرعة،    

ر من عبل الر من على جلبة ف  الخارج، فنظالحياة من جليل إلى النان، ااتيقظ 

رأ  محمل ا النظر فاحا ا، فاللير، وىق   نحاصرويُ  الُ نلة فمجل م ممعة من النافي

 ه هالو ال محالة اليعر وعرف أن  بن المغيرة، فتمل كه 

ن يك، لو ر أرمال  لو ي ل فيه  ير النسا كان ابن المغيرة عنلما وصل قص   

، قُم األوفيا  البن الحرن ام  بعض الخل  من الاتيان العامرية و يصحبهن

 ةقُرُ ب  ففقتلهو ابن المغيرة ف  الحاو، وأفي السبعين جارية وبعثهن إلى الخلياة 

، ، و اا ي م  المنا ا الم اورة بحث ا عن شن موُ نمىم ممعة من الحبة بصُ 

، المهو به،  أن يعمى فقل أمره المهلي أال  يعمى من ىونه اما  أكان  ي ا أو مقتمال 

رقل  فخشى أن يكمن ،وبحث ف  كل مكان  مو القصر فلو ي له الرجمع إلى  قر 

يبحث  تتعق ب أثره، وبقى هم الُ نل، فأرال م ممعة من نافار  ت ىأو  ُ ليِطلة

من بعيل  بحث فيه، وعنلما رأ  الليرولو يتر  مكان ا إال  ، قُرُ بةبين أرمال  و

مو  شن ، فقل ر أن  ال مأو  فيها قل ب األمر، وينظر  مله، صحرا  جرىا وقف يُ 

أن  بينما أراى هم اصروه، لتاما  مو اللير وفا ُ نمىماكث فيه، وأمر بعض ال

ا اياه، يلفل اللير نه مجل الراهب أمامه، وعنلما رأه الراهب تمج س فم شاهر 

 بحز : المغيرةفياة، فباىره ابن 

 ريل ما عنل  نُ 

 وقبل أن ي يب الراهب كان شن مو قل وقف عنل البا  وهم يقمو ف  جزع: 

 ما لكو عل  من ابيل، أنا ف   اعة المهلي 

 ه وتطلب عام معنا إلى الخلياة تبايعهإذن فلتأت  ا وقاو: فابتسو ابن المغيرة راضي  

 هم كيلو، كنت ف   ريق  إليه فأجا : 

، الُ نلنله فحاصره أربعة من أشار إلى جُ اليي  أكثر نا ية ابن المغيرة  تقل  و   

ه عب ا وظن أن  ء عينيه جزع ا ورُ  مر  الوه وأ كمما وثاقه، فوقي   فيملهوونزلما عن 
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ل وأ نى رأاه ف  الترا  قي  المغيرة وهم مُ  مقتمو ف  الحاو، ف ر  نا ية ابن

 يطلب الر مة 

ا ت طر   قل ا وُ  نيهعيو _ُ نمىأ ل ال_ منه عمرفاقتر    نه لب م، وعليهبغ  

  قُموابن  ل فاع، ل يله ورجلهقبِ  يُ  أمره أنف  فقبلها ه ل  افر ىابتبِ  أن يُق بتشا 

ا، ولكن   هم يهز  راقبه ويُ   ل غيرة إلى أأشار ابن المف  رف ا ه لو ينطا رأاه مستنكر 

 ن رأاه وألقى بها تحت انابومفاقتر  من شن مو وانتزع قلنسمته ، ُ نمىال

 الخيل 

ابن  ُجنمى، وهما مقيلين، واارا وا  فراين قُم شن مو وابن  اوركب   

ا أن ينزلم ابن المغيرة علىملقت الشمس السما ، فاقترح عمر   ت ىالمغيرة، 

غيرة أشار ابن المثُو  ما، فنزلما وصل  فيق ما صالتهو قبل أن ينق   المقت  

 : بتكتيف شن مو، فيهب إليه عمر قاحال  

 ا حمل إليه إال  مكتمف  أع  كتافو، فإن أمير المؤمنين المهلي أمر أال  تُ 

 أين أمانكو؟ فرى شن مو مازوع ا: 

 من تكتياو، أعطن  يليو  ال بل   عمر:فزعا 

ى  اله ال وهم عل قُم رب  يل ابن  ثُو  أ لظ عليه،  ت ى رب  يله وأ كو وثاقه    

ا واصلما السير، لو يسمحما لهم ،ه بش  يتام    لينا مقي  ، ومشيكانبالخيل كما  اولم 

ا: بين الاراان، فقاو شن مو مُ   تألم 

   ولم قليال  سما عن  نِا  

 يا ابن أب  عامر لتو أال تتحمل القيل، كو قي  فقاو عمر بتشا : 

، فاعل، نِا  ولكن ابن المغيرة أشار إليه بأن يُ   ن مو:شرهة قاو بعل ب ثُو  س عنه قليال 

 يلي أاترح ااعة  أ لقما

 فاعلما 
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ا على مكان المثاق اليي  ز  مُ  أصابعه فمرر    شبه ف  يليه وصنع ما يُ  تألم 

ا يراقبه ف  صمت، ااتراح شن مو  ينم قُم وابن  ُ نمىبين المشى الم ر ، و

 ثُو   األلو، خاف عنهماه يُ سها وكأن  عصميه يتحس  ر أصابعه على مِ ت وثاقه، مر  فُك  

 ه يبحث عن ش   فقله، واكنر إلى األرض وكأن  أفاض يليه، وأنزو رأاه ينظُ 

ن لسكمان االيين كانما يراقبمنه بأعينهو بعيل ا عنه، وك ُ نمىإلى ناسه، وأشاح ال

ز على يل يصهل، ال ورقة تهتو، ال فغرى، ال رجل يتكل  الكمن، ال عصامر يُ  يعو  

ب تت ف  مافر الخيمو الرتيب، وعيناه قل ثُ ، ال ش   ام  صمء   صنها

 ه مقتمو العلو أن   ان يغمص ف  بقر احيا من األفكار،مح ريهما ىون  را ، ك

بسة و، فأفرج من بين مالفنارء ناسه من اليُ  وبعل القتل يكمن الصلب، محالة،

ا فلمع ف  وجه  بن ا، فلكزه بحربته فسق  منه الخن ر، وأشار أ ل ال نمىفن ر 

 المغيرة ف  الحاو بقتله، ف ربه عمر بسياه على رأاه، فت  أفلوى فيها من

الخلف، وجا  ابن المغيرة وعبل الر من راكع على األرض وأشهر اياه، ومن 

تحر  عبل الر من فلو يصله  إذطير رأاه فلو يال ؛ ه أراى أن يُ فمق  صان

أاه ألعلى بيله اليسر ، السيف، فنزو عمر من على فراه، فأض عه رافع ا ر

 باليمنى وهم يقمو:  فن رهورفع 

 مه هللا أب  رض  هللا عنه كيا قتل أبم  ال ر ِ 

محه مال ملرضا تكسفعها إلى أعلى وعالماء اذبحه وفصل رأاه عن بلنه، ور ثُو  

  شا ةببنت  سىون أن ينب قُم يا فعلما مع ابن الغاضبة، وك

                                        ***** 

 يق نابن المغيرة على الخلياة، وت ىفل عمر مع، هظال  الليل وصلت رأا عنل   

 ثُو   ، ، ومسو رأاه ف  يله ونظر له نظرة  قل و  ب وتشا  لهالمهلي من مقت

ا،  ا  للحظة مُ   بشا ِ  عها من ال سل، وأمر  أن تُرى الرأن إلى ممِض  أمر  ثُو  اكر 

ي نا ِ ا يُ ثُم  ؛ ريأي ا ة بطنه، ونزع ما فيه من أع ا  جسله و شمه بعقاقير تحاظه لعل  

تت أعلى بِ  بت الرأن وثُ لخلياة، وبعل أن ُرك ِ وفعل األ با  ما أمر به ا ما يريله،

ا عليه، و يف به ف  أنحا   ، قُرُ بةال سل ُ مل شن مو الميت على بغل معروض 

عاري ال سل، مبطمح المجه، أثار اليب  ف  رقبته، وشحم  الممء يسبغ هيقته، 
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ةو ، أو ي ربه ىتلع  عليه، ومنهو من يقيفه بالحصهلل وتلعن وشاهل وتُ تُ  العام 

 لترا ، وعلى هيا الحاو انق   اليم  األوو  ره بايعا   وأ، أو يبصا عليه بالعص 

ا وا ، ألبسمه قمي  وارواو مهترحين، وجهيم  التال  أمر المهلي بصلبف  ال   

 ر ُام ِ على فشبة أقل  مال  ر على فشبة  ميلة وب ماره به عنل با  السُل ة، وُاِم  

ا ان، وأمر المهلي ابن قُم ابن   عنه مع ر ة شن مو اليي فر  صا ب شُ  الر 

  يهناىي علن يُ البربر أ

ا انفنظر له ابن  ، فقاو المهلي  اضب ا:  الر   وجال 

  الُ نلكيف كنت تناىي هيا األ ما أما  

ا انفنظر له ابن   قل فاحا ا وكأن لسانه قل عُ  الر 

 قل، أتحتاج من ييك ر ؟ فصاح المهلي مهلى ا: 

ا انفقاو ابن  مر على كان لمأممر أن يرى األممالي، فما  عام  يامنلفع ا:  الر 

 اآلمر 

مأممن كنت تقمو هيا أمير المؤمنين الوواآلن تأتمر بأمري أنا،  فقاو المهلي: 

 يأمركو بكيا 

ا انازىاىء رأن ابن  ا، وانكمش جسمه فمف ا  الر  هم فتابع المهلي و انخااض 

 يشير بسبابته: 

 ناسو  العنذهب فناىي عليه هيا شن مو المأبمن لعنه هللا، ومعه ا

 فاعل 

 مصلمب امن بعيل بحثت عنه، فرأته، شن مو، و بة اليلاا  إلى  يث نُِص  أارعت   

و ي مت  ،فانارجت شاتاها بب   وفرح عمرته، ريستُ  مما إال   اعريان   كاليبيحة،

غط   لهيب الشمس وتمطر على أرض ماء وجهها الرا ة، كسحابة تُ على قس
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هة جسله كقطعة لحو  مرا  مشم  ، اقتربت منه ركبي وتشف    شليل بارحوقا لة، 

 قريرة العين وقالت: أومأء راضيةفعامنة ال ياة،  هوتامح من من أثر السيا ،

 وشؤونها  قُر ُبةوأبتعل عن ل للرا ة، أاتطيع أن أفلُ  فق  اآلن

                                         &&&&& 

 ،ن البيمءيسير الهما  ف  الطُرقاء وبيكما  قُرُ بةسير ف  أهل ت عاىةالس تكان   

نتظا  إذ كانما يرجمن تما  أملهو وا ؛لو يكن مني زمنيمأل البلل كما  السرورو

كان إلى وأ مازها والحو واهراء متتالية، تنتقل من م قُرُ بةأمرهو، فأ لثما ف  

 وال ماري ا لعواأل ربالمزامي تعج  الطرقاء ،السعاىة وينتشر السرور و  آفر، فتعُ 

ع مز ِ ي أفي ؛الخلياة ال ليل عظيو الكر كان   الطعا  والشرا اليباح  والحسان و

و، الهباء والعطايا من المالبس والزفارف والطعا  واألمما قُرُ بةعلى أهل 

إذ  ؛اةليا البربر فلو تنلهو ناحاء الخمن العر  فق ، أم   قُرُ بةوذلو على أهل 

عامريين ن الهو كانما أعماألن   ؛قُرُ بةتماجلهو ف   ف ير ب حب هو وال كان ال يُ 

 ف  الكثير من فططهو 

ا قلالمهلي  أ س      ل لقل تم    ؛عن كاهله انزاحو انكشف عنه أن ثقال  عظيم 

ةوانق ى أمر العامريين وتشتت بع هو ف  البقاع، و الطانه له تُ  العام   عظ مهتُ وب  

 ف  ، لو يعلوتخليصهو من ىولة الظلو واالاتبلاى لقيامه بالثمرة ون ا ه فيها

لأ يشعر والحبمر، وب ابالرا ة واال مقنان، وكساه الرض قلقه، فشعرالملينة ما يُ 

مع    واللهمالشر أي ا ب الثمرة والظار بها، صة السابقة، قبل نة  ي ا بالحنين إلى األ

كر نسا  القصر اريع ا، فطاا يستي ال ماري والقيان الحسان، ويبلو أن ه مل  

 لمغيرةابن  ال ب ار اجبه عبل أمر   القااو الخيال  الحسنا ، وستان، جارية أببُ 

 أارع وقت ف  أن يأتيه بها 

 أليست كنسا  القصر يا ممالي؟ ب الحاجب من تله اه عليها:فتع   

 فقاو المهلي بيقين:
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ُ ، ف  ش   شبههاتُ  ن  ليست وا لة منهُ  ،ال هة ما، شبه فاكيقملمن أن  كل امرأة ت

ن كله، ستاستان فه  البُ ا بُ بع هو شه  كالتااح، وبع هو ناعو رقيا كالرمان، أم  

 بكل جماله وبها ه 

 قاو: ثُو  صمت هنيهة، 

ها، ما ف   يرأن يمجل له مثيل، ولها ىالو و نج لو أجله قل   اذ اآف  إن لها جماال  

 ن يكمن ثُم  ريلها بأي وإن   أُ ناعو ممفمر،  بض   وجسو  ض  

 ماذا لم رفض صا بها؟و فقاو الحاجب:

 اا نه وآتين  بها 

ف  شرا ه  أرالقكان يتعش قه،  اوايم   اصقلبي   االم   ُ  اتيكراوبعل فترة وجيزة،    

عها رجل يقاو له ابن الشرح، كان له م امرأة ،إلى واجل ن   ثُو  ، من صا به

يا لقا اء  سنة،  افت بعقله فااتيكر جمالها وىاللها، فأرال ف   لبها، وهك

 ه أي امصارء كل لياليه وبعض من 

لعهل لالمنصر  ال يصلحمن  رجاو العهل منا من أفبار األمو السابقة أن  تعل     

لعامرية اتبع الكال  أمر بعزو العبيل ا ثُو  هكيا أفبر المهلي أعمانه،   ال ليل

ةوتنحية الكثير من فتيان القصر و راه، وأمر بت نيل الكثير من  حا  أص العام 

  عامريينبة ع ل وزينة الالاتيان الصقال والحرف،  لب ا للمال ، مثلما كانالمهن 

بية بهو من األاماق والبيمء تل ىتؤيهو بناسه وال تخي رهو، بل كان يلو ينتق

، لر باء وتمصياء تأتيه من عيمنه المنتشرة ومن أصحابه ومعاونيه ف  ثمرته

 فعل ف  فلمة الخلياة  فكل من له ر بة ف  إلحاق أقاربه أو أصلقا ه 

ماته، ال يلفل عليه أ ل وجعل الكثير من هؤال  المت ن لة  رن قصره و ُ     

اليهو أصلر إ  بهو أن يمر  ىون  أو البربر  الُ نليلفل عليه أ ل من  أال  قا ع ا؛  أمر 

ا، وال يلفل القصر راكب أي   وهم يحمل إذ كان يخاف أن  ا ما كان منصبه اال  

ن  فراجعه ول  عهله اليمان فأفبره أ يغتاله أ ل القم  من البربر أو العامريين،

ي مرون العصيان ، فإن هو وال ريب معلقم  وإن أظهروا الطاعة والخ ا
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ى، فأفبره اليمان أن ذلو ايغ ب القاىة إذا لو ياعل أ ل من الخلاا  مثل  والتمر 

 هيا  فأجابه:

ي ليس من  باحع النان أن تستكين للولة جليلة، بل يبقى ف  ناماهو من لياح

 الماض  ما يؤجج صلورهو نحم الحاضر، وإن هو كالحي اء تهلأ منتظرة اهم

  ها، وال وهللا ال أاهم      تى أق   على كل أعلاح  فريستها  تى تلل

قاىة  فأاا  هؤال  الخل  والمت ن لة آىابهو على من ىفل من أهل العسكر ومن   

وكانما  يأمرونهو بمضع السالح عنل اللفمو، ة،ه عابسمما ال ميع بمجالبربر، تلق  

 هو عليهوالخمال ،  ينما كانت ل ي ا رون األبيلو يتشا من من كبار القم ، ويتيك  

ةاطمة و ، وااتخا   ثُو  ، فيطلبمن من الراكب أن ييهب قم  ن الكثير مما بيعمى راجال 

ل ميع احش الكال ، وعاملما اى والمجها  عنل الملفل والمخرج، وأامعمهو فُ القم  

 قُرُ بة كبار وقاىتهو، الُ نلزوا بين أعالهو وأىناهو، صغار مي  ، ولو يُ شليلة   بغلظة  

ثمن ن ويتحل  خمن ال ميع بانتقا  وتشا  ، فكان النان يتيك رووأراذلها، وجعلما يمب ِ 

 أهل اللربة ف  اللولة المنصرمة  ا ،عاملهو به الح   سن ما كان يُ عن  ُ 

 يش به فقل كانت عيمنه تنقل له ما ت ؛خلياة المهلي أصحابه عن قلقهال أفبر    

ةبعض نامن   خشىف، باهلل المؤي لمن تعا ف ت اه الخلياة المخلمع هشا   العام 

بل  اجبه ع ب، وأك ل ذلوتقل ِ من هيا التعا ف أن يكمن ىافع ا لثمرة هيا الشعب المُ 

 بن المغيرة  ين قاو:  ال ب ار

ةما يخيان  ليس فق   إن     العام 

 ماذا تقصل؟فقاو اليمان بن هشا  ول  العهل: 

ه هللا،   أفشى من بعض فصم  فلياتنا المإن  فقاو ابن المغيرة:  ليين قل اهلي أعز 

 وتعا ف النان معه  المؤي ل نيستغلم

  اكتقالها و

 ابن المغيرة ا أفص  يفقاو المهلي بنااذ صبر: 
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ما ، ج على اإلويعتبرونه فر لخلياةا مالمن، ال يصرا  من بن  أميةل نُ للمؤي  

 أصيل ف  الخالفة ببيعة والله الحكو من قبل  ل  ا  وللمؤي  

ه بااو الحكو لناس وينتزععلى الخالفة،  هوأ ل ا تخشى أن ينقض  إذ   فقاو اليمان:

  المؤي ل

 فقاو ابن المغيرة: هم ذا  

  ف شمكة من يبتغ  ذلوا نقتل هشا ، وبيلو ت عُ إذ   فقاو المهلي:

ا يا مماليفقاو اليمان:  ةولكن بيلو اتنقلب  ،عام  نا من يلع علينا، وينقسو العام 

 نا كان معنا، وتقم  شمكة من كان ضل  

 كان أصب  كبير فتيان القصر وفلمه كما  من الخلياة وفقاو فاتن اليي تقر  

 ل من قبل: للمؤي  

 إن أذن ل  ممالي؟

 ل قُ 

؟ ى  كمو بالل ، وى  مننعو الرأي رأي ول  العهل، فليس من الصما  أن تبلأ  ُ 

 ، وممالي يعلو أن  الل  ي لب الل  وأنتو أبنا  عمممةالخلياة السابا 

 صبر  نااذوما الرأي إذا_ رى المهلي ف  

افرى اليمان   المؤي ل اآلن، ولكن ما أعمله أن قتل أعرف ما هم الرأيال : متحي ر 

 ماُرب  تحت أعيننا ىافل القصر، ل ،حافظ عليه كما همليس باألمر الصاحب، فلنُ 

  ي ا ف  قاى  األ ا ت ناه

                                        &&&&& 

الت  جعلته ال يهتو ألمر عل   األناةجا  زاوي بن زيري راكب ا، كان لليه من    

ي بن زيري زعيو قبيلة والقصر راكبين، إذ ليس كل النان زوفمى النان على ا

 ،فريقية، وكان هم و له الراكبإوأ ل زعما  البربر أصحا  وملم   صنهاجة
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لين، فا تبس بالبا  مل ة ال يُ    ت ىارج له، وأما  امر القصر ازى ا  من المترج 

اقتر  لللفمو رى وه وقرعما رأن فراه، وأكثروا من  ُكل مااالزى ا ، و فف  

 قاحال  وهم يشير إلى رأاه:  هذلو، فاشتل مقته وارتسو الغ ب على وجه

ن مكو هللا ، لعنفاضربمن، فاللابة ال ذنب لها  رأا ههيأنا زاوي وها األشقيا ، أي  

 االة 

 ل ا  فراه ويلتات راجع ا  هم يشل  ورأ  ال ميع الحقل ينبعث منه و

أ: من يظن   ، ال أمر ممالنا المهلي  ناسه؟ ألو يسمعفقاو أ ل الحران مستهتر 

ا إلى القصر؟يركبن أ   ل من الغزاة وال يحمل اال  

 وقاو آفر  انق ا: برابر ااها  يصامننا بالسالة؟

ز رأ  المزير ابن جهمر رجمع زاوي وقل اعتاله الغ ب ومالت عمامته، يهم   

يا هفراه بشلة ليبتعل، ف اقت عينيه بنظرة ذاء مغز ، وذاء معرفة بما ي ريه 

 ها وأهل قُرُ بةف   االلهو ال ترنا مكروه   ىعا: ثُو  الاعل األفرق، فحمقل 

ر بالبرب يستهزئو اا  ،لكن ه ااتخف باألمر ف المهلي ما ىار بالخارجوعر   

لت  صرا  شريعة الظلو اأ الظ، نُ  جااةأن هو قم   مرىى ا، م لسه ف  وزعماحهو

ا، وما ووفاصته خلاالة العامريين على عام   نشرها  اتأي، وكان بغ ه لهو ظاهر 

، خلياةه الولكن   ،صلورهومنه ء و ررىى أن هو أعمان الشيا ين، وبلغهو ذلو وأُ يُ 

 فكتمما النار الت  تتمق ل ف  ناماهو 

ل يسمع أل ل ل المهلي يكترث لمل  عهله أو  اجبه، لو يعُ مع المقت لو يعُ    

،  اا الُملو يسيطر عليه، وأصب  عقله  ليقة اأرا هم ير ب ف ، وال امنهم

 ظهرة، وشرع شيق ا فشيق ا يُ النباتاء الشيطاني   تلولغ ب والحقل، ال تنبت به إال  ل

علاوته لكل أعمان العامريين من الاتيان والمجها  والبربر، عزو الكثير من 

الاتيان العامريين عن مراكزهو، وولى مكانهو فاصته، ونشأء صراعاء ىافلية 

  أفر الخلياة وأصحابه من جهة  ةفاص  كثيرة بين العامريين والبربر من جهة و

ة ويس نهو تشاور مع  اجبه وول  عهله، كان يريل أن يأفيهو بالشل  ا تار ف
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اقترح عليه أن يكتا  بنايهو،  وأممالهو، ولكن  ول  عهله اليمانوينهب ضياعهو 

  كالنار تحت الرماى قُرُ بةال يم ر صلور القم  فيكمنما ف    ت ى

 ىونا ،قُرُ بةرأ  الخلياة صما  هيا الرأي، وأمر بإقصا  العامريين عن    

ةفا األنللس، شرق إلىفشل  أكثرهو الِر او   ىون تحليل وجهة منهو الكثير  ص 

ل الت  ااتق بلنسية، والية ف  شا بة إلى معه ومن فيران بخروج علمما بعلما

اجتيبت فباهلل،  إبان ثمرة المهلي، وقاال إن ه ال فلياة إال  المؤيل بها فتيان عامريان

 فلمو العامريين 

ا البربر فماصل     رُ بةقُ ر، وانتهج أهل إاا اته لهو وعاملهو بغلظة وت ب   أم 

النهب   ماىث  ريا فلياتهو، فزاىوا من اعتراض البربر، وزاىء المشاجراء و

ةوالسلب للور البربر، ولو يمنع الخلياة  ي حو  كانش بهو، بل من التحر   العام 

 القر بيين يعرفمن ما ي ب أن ياعلمه  مل  فمه؛ ويقمو اعيل ا:

وما  عن هيه األفعاو،ه ث معيستنكر ذلو، ويتحل   نما كان اليمان بن هشا بي   

ان كال  اليمكان يحنا ويغ ب من  هيهو مما ال يحمل عقباه، ولكن  عله ات ر  

 خالان  من يُ    ال أ ب  فإن ِ  ، ير يا اليمانا ويقمو له ف  تهليل:

وبعض من زعما  بن يعل  الزنات   و بااة ومحملجا ه زاوي بن زيري    

ةمن ه م  بعض  ؛ربر وأفبروه بما جر  وي ري عليهوالب ى والنه ا  عل العام 

، فأظهر قُرُ بةوف  مختلف أ راف  وف  فح  السراىق بيمتهو ف  الرصافة

بنهب  ماتهمأهب منهو، وقبض على بعض من ما نُ  ال هل والحزن، ووعلهو برى  

 ولكن ناماهو لو تهلأ هوإرضا   ل لبربر وأوىعهو الس ن، وقتل بع هوىور ا

  وصلورهو لو تُشفة 

خلمع هشا  من يها بقتل الخلياة الموكان ف  كثير من األ يان يخلل إلى ناسه فيُ    

  القصر، ة ف  الخالفة إال  له، فأصلر قراره إلى فلال تبقى شرعي    ت ى ؛المؤي ل

ير من ي الكثفأو ت ماله، بل وأ ه، وعل  ظهمرهشا  على أبمابه و لا نمافيه بسل  

هو إلى  ريمه، فاعلما وافتاى   عن األعين فترة  المؤي لجماريه وضم 
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ةاليمان ول  العهل يخشى قتله، كان     سمع يالخلياة لو يعل بعلما أصب   فاص 

أمر  ةالخليا فاتن أن   فأفبره، المؤي لفتماصل مع الاتى فاتن و ل ثه بشأن ، له

 جماريه ى ت  ل عليه أ ل، ج أو يلفُ ر مكانه وال يخرُ غاىِ بس نه ىافل القصر، فال يُ 

، المهلي غي رقتل، ولكن ه قلا من تو يُ ل لمؤي لا ، فااتراح اليمان ألن  منهأفيهو 

اء تبعف  ىون النظر  ر بما يب يقم ل أصب  أن ه لو يعل يسمع أل ل، ب فاص ةو

  ر باءهيه ال

ر    ر أ ل أاكنه ىاا لقتله، بعيل ا عن القصر تمهيل   المؤي لالمهلي إرااو  قر 

تحت وىه بحياته إن كشف السر، وأجزو له العطا  وهل   قُرُ بةأصحابه ف  منازو 

 الف النقا  وهم يرتلي الُ نلتحت  رااة م ممعة من  المؤي لالليل فرج  لمةظُ 

 ه يبحث عن ش   ف  ارقة عنل مم ئ قلمه، كأن   زينة عينيه  ،ش   منه يظهر

وعنل البا  قابله صا ب البيت  وصل ا نه ال ليل   ت ىاألرض، هيه  ترا 

 وقاو بأاف:

ا يا   ممالي، هيا منزو ي يا عن قصر  عام 

امن أرض األنللس الكريمة، بل بعض الن وهللا لو ت ا عل    بحزن: المؤي لفرى 

 ه اللهر  وكو من شهو انقلب علي ،اللقيمة

رمن جليل أفبر فاتن اليمان بما  لث، فازىاى قلا اليمان و    مماجهة  قر 

ىعاه  ااتحهوقبل أن يُ   المؤي لالخلياة، عل ه يرتلع عن ر بته ف  ااو ى  هشا  

ب ل قلومه، فيهأرال إليه أ ل مساعليه يتع    ،قُرُ بةفاتن إلى أ ل منازو 

 ا، فكساةغط  ة مُ ث  ا ىفل البيت وجل جُ ، والغال  ال يروي عطشه، وعنلمتساحال  مُ 

يس ليمى أن يسمع أن  هيا  ،الحزن والخمف مالمحه، ونظر إلى فاتن بعين جا ظة

لقاة، ة المُ ث  ل ُ اأشار فاتن بعينيه إلى   شا ةببنت  ينبس، ولكن أ ل ا لو المؤي ل اهشام  

يل من ، ولكن قلالمؤي لب، فمجل وجه هشا  ونزع عنها  طا ها بقلا وترق   تقل  ف

ب خمف والغ رء مالم  التغي   ثُو  ت، على المي  ه تت عيناراء ىب ت عليه، تثب  التغي  

 انطاأ الخمفارتسمت عالماء ااتاها  كثيرة على وجهه، رة، إلى مالم  متحي  

 من عينيه وااترا ت مالمحه وقاو بترىى: 
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  المؤي ل اهيا ليس هشام  

 ونظر إلى فاتن اليي هز رأاه ممافق ا: 

 ا رأه أ لهيا رجل يهمىي شبيه بالخلياة هشا ، ماء صبيحة هيا اليم ، ولم  

ل ل  ، وأك  الخلياةه ليس ىىء لحظة أن  ، فأفبرن  ف قت وما ترهمه رجال  ظن  أن  

 أهل البيت ذلو 

اقاو اليمان  ثُو  ااى الصمت لحظاء،   ر؟وبماذا تاك  : متحي ر 

لو  فايضثا بصمء فقا  فاتن من مكانه وأفي اليمان إلى أ ل ال مانب وتحل  

ُ  تلقطه آذان الممجمىين  يت أفرج كيس كبير من النقمى وأعطاه ألهل الب و  ث

 ه ة وأمر فلمه ومساعليه بحملها ف  صنلوق كان قل أرال من ي لبث  و طى ال ُ 

 الصنلوق وبإنزا، وأمر فاتن الخل  خلياةإلى القصر، وىفال على ال وصال   

و المهلي فقا ،صرفهو ثُو  نلوق، طا  الصتحت قل  الخلياة، وأشار إليهو فأزا ما  ِ 

 : هازح ا

 ؟قُرُ بةما هيا؟ أهيا قصر الخلياة أ  ملافن 

ا يا ممالي   عام 

 ة وأشاح عن وجهها الغطا  وقاو: واقتر  من ال ث   اليمان هافقال

 أليس هيا المجه بمألمف للخلياة 

 كيف هيا؟ ومتى؟: المهلي من مكانه ملهمش ا انتاضف

وقاو ف   أظهرء مالمحه  يرة شليلة، وهز رأاه نافي ا ثُو  لقا النظر، وانحنى ليُ 

  يرة:

 أهيا هشا ؟
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 ممالي رجل يهمىي، ماء اليم ، وكما تر  أشبه ما يكمن هيا يافقاو فاتن: 

 بالخلياة هشا  

 : تابعف  فنظر المهلي إليه ف   ل ة

لخل  يا ممالي، أقصل الخلياة المخلمع هشا ، فلم قلمناه إلى المجها  وا  عام

ةو مرة ثبم بيلو على أن ه الخلياة المخلمع، لظن ما أن ه ماء وانقطع أمره، فتخ العام 

 ته من يقمو بشرعي  

 ة الحقيقية؟وال ث  فتسا و المهلي: 

 نحاظها لمقتها يا ممالي فقاو اليمان: 

ا:  وما هم وقتها يا ول  عهلي؟ فقاو المهلي ض ر 

ه   مق  تانك ُرب ماعلينا من أ لاث، فل ي ا ال نعلو ما ات ريه األ فقاو اليمان: 

   األممر علينا الن اة  ين تتأز  

ت م مي  رال ألصحابنا ومن نثا فيهو، ليروا هشا  وهإذا ترون أن نُ فقاو المهلي: 

 نلفنه وبيلو ينته  أمره  ثُو  

 ممالي  هم ذا  يافقاو فاتن: 

 يا اليمان؟ المؤي لأتعلو أين هشا  فقاو المهلي: 

 ب ا فاربل وجه اليمان وتغي رء مالمحه، ونظر فاتن إلى الخلياة مشلوه ا مترق  

  أبل ا اير  في لب  لن، ألن  الل  المؤي لممالي لن يقتل  ما أعلمه أن   اليمان: فقاو

ا ال ما  مُ  رأاه المهلي فهز    قاو:  ثُو  ستملح 

مه ، ر ِ باهلل المؤي لهشا  السابا إلى النان وأعل  مرااو ىفن الخلياة  فأرالا إذ  

 هللا 
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جا  الكثير من أصحا  المهلي ووجها  النان وأصحا  المناصب ليروا     

ف أناه،  ت المؤي ل، لقل ماء هشا  قُرُ بة، وانتشر الخبر ف  أرجا  المؤي لهشا  

بن ذكمان بيلو، وصلى عليه مع اليس به آثر من جرح أو فنا، وشهل القاض  

 امثماه إلى ث تهجُ عما شي   ثُو  بالقصر،  قُرُ بةالاقها  والعلوو وفلا من أهل 

 األفير 

العامريين  زي ف، وإقصا المُ  المؤي لله مراىه بممء  وتو  ه لو ف  يلااتمثا المُ    

لس قبلهو ف  شرق األنل ، ووصله فبرهو أن هو التحقما بمن فر  قُرُ بةفارج 

نما هنا  عُ   صبة وكم 

                                             &&&&& 

 األبيض البحر) الرو  بحر اا ل من ِعل ة أمياو وبعل األنللس شرق ف    

 شمالها ف  األنللس ، الشرق ملن وأجمل أكبر ،بلنسية ملينة تقع( المتما 

 ؛يرةكث األقاب   الملينة تحمل راية،مُ  جنمبها وف  ُ ليِطلة  ربها وف   ر مشة

 نللساأل ستانوبُ  ريا ينها، لكثرة األنللس ومطيب تربتها، لخصمبة الترا  ملينة

 رتميي الخصمبة، شليل ازراعي   اهال   الملينة  تتما   وكثرتها، أش ارها لتنمع

 ر،واألزها والمحاصيل الاماكه مختلف وزرعما ذلو أهلها ااتغل تمريا، نهر من

ا إال تسمع وال ع،تتار   مياه ا إال   فيها تر  فال  م لم اعون وجمها تس ع، أ يار 

  اىاحم  

ا ظا ر،ومُ  مبار  هما عامريان فةتيان فيها الري على قيويُ  كان     قل ما لغهماب ولم 

 ،امرع أب  بن الر من عبل قتلمب العامرية ىولتهو أمر وانق ا  بةقُر ُ  ف  وقع

 تغل باو الملينة صا ب على ثارا  تى  ميل وقت   يمض ولو  ما ألمر تانبي  يُ  أفيا

 العامريين أصحابهما يُرااالن وأفيا شراكة، و كماها بها وااتقال عليه،

 كبيرة ملينة فبلنسية هشا ، بن محمل فالفة على الخروج ف  إليهو لإلن ما 

 أ ل ةشا ب إلى رجاله مع فيران فان و واألرباض، القر  من الكثير تحتمي

  عليها كماو   قلعتها ف  وااتقر   بلنسية أعماو
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بنا   شرعما ف ف هشا ، ابن   بة من لحمايتها الملينة، تحصين ف  أفيا ثُو     

ا  أمهر اوىعي ،والحلاحا القصمر بها لاوشي   ، ملها  صينة وأبماب ا منيع ا امر 

 ةبلنسي جباية بلغت  يث العطا ، لهو وأجزال واألىبا  الحرف وأصحا  الصناع

 تقمية ف  ااتخلماها الشهر، ف  ىينار ألف وعشرين ماحة عهلهما ف  وشا بة

  األفقلة ومبتغى النامن مطم  وجعالها الملينة

 هو،عن ابعيل   ا ريق   اتخي بل الشرق، ف  العامريين ل ماعة م اهل ين و لو   

 ؛بلنسية شرقشماو   ر مشة قصل الشماو، لىإ له خلصينوالمُ  رجاله وتبعه

 ،قُرُ بةب حيطةالمُ  الصراعاء قلب عن بعيلة ملينة ورجاله، أصحابه بعض  يث

 فقل ل،تشتع نأ تلبث فما ،ف  هشيمها هشا  ابن وقةلة  الت  الاتن أمر فيها يعتزو

 ثأر، هعنل ولهو فلياة هشا  بابن يقبلمن ال العامريمن أن   وأىر  األمر ف  نظر

 وأهل أبيه، قاتل  إال   فيهو ير  ال هشا  فابن  اال   أ سن فليسما قُرُ بة بربر اأم  

  أرضهو فيراء ف  زا مهويُ  اليي الغريب نظرة إليهو ينظرون األنللس

 عالقاته يم ل م اهل أفي  ر مشة، ف  الصامت بالترق   من برهة بعل   

 وااتيقن وتقلير،  ظمة ال ميع عنل له وكان العامريين، أصحابه مع ويتماصل

 كبار ىعاه  فالفته تقبل وال ببيعته قر  تُ  ال هشا  البن خالاةمُ  الشرق ملن جميع أن

عل كانت الملينة ف  اضطرا  كبير ب بلنسية، أعماو من ىانية ملينة ف  القم 

 ال ير ب مبايعة الخلياة المهلي، وأكثرهو ة، بع هو يمى  انق ا  اللولة العامري  

لها ومازاو أه وال يعترف بخالفته، وكان قل عاش و كو ف  هيه الملينة من قبل،

 ر وت بها وااتقل فقبل الملينة، أمر وولمهيعرفمن ف له ورجا ه عقله، فلعمه 

 عهاوقال  لوىها وتحصين تقميتها ف  شرع هتما ،ا ماأي   بلانية واهتو  ر مشة

ا كان  را تُ  ال صارء  تى وأامارها  عم وصحى قليو  لو عقله فبايا ف  ناحم 

  ال هاى  لو عن بها ينشغل أال   فأراى الاتنة، هيه

 المهمة المراا  إ ل  المتما  البحر اا ل على تطل الت  الملينة كانت   

  تصلُ  الت  الصنمبر أش ار  ملها من رويكثُ  األنللس ، األاطمو لصناعة

 ة،الرباني   المنحة هيه ااتغالو على العز  م اهل فعقل السان، بنا ل أفشابها

 قطع على معهو وعمل ال هل، وبيو العمل على وأقلرهو الرجاو أكاأ فااتعمل
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 والعتاى السالح من وااتكثر والقمار ، بالمراكب األاطمو وتعزيز األش ار

 األشلا  البحارة ااتقطب أن لبث ما ثُو   الحصار، وأىواء والحباو الحرب 

 إلى بالكامل الملينة و م    األمماو من الكثير عليهو واناا الش عان والاراان

  اه تُ  قمية ملينة إلى بلنسية أعماو من صغيرة ملينة من لتفتحم   نحل، فلية

   واألىبا  واللغميين للعلما  الر او ومح    اآلماو قبلة وصارء ذاتها، بلنسية

 كان إذ هللا، ابيل ف  وال هاى البحر لركم  الحمان رجاله ف  يبث أفي ثُو    

 صقلية، بعل المتما  البحر جزر أكبر ثان  ارىانية جزيرة  زو ف  يطم 

ا يكن لو هولكن   ،ةمر   من كثرأ قبل من فتحها المسلممن  اوو والت   استلام  مُ  فتح 

 فعز  عنها، يرتلون ثُو   منها ويغنممن هانبمخر ِ يُ  كانما بل إاالمية، والية ألقامة

  بيلو يقم  أن على هم

                                       &&&&& 

هو أو ، ال يطيا األ اىيث معقُرُ بةكل ر صامه هم وجمى البربر ف  كل ما يُ    

 روا بهخبِ يُ الخالفة، بل ما يريلون أن  لو يعل يرتاى أ ل ا منهو قصر  ت ىعنهو، 

من  بةقُر ُ بعض وجها   وأمل  عهله اليمان بن هشا ، ل يقملمنهالخلياة 

 األعرا  اليين يثقمن بهو 

 ترار من اال ؛يسلو  ريا الملم ته وثباء نامذه، بلأ ا أ س المهلي بقم  ولم     

ليا واالناراى برأيه، وظهمر بطشه على القريب قبل البعيل، وعلى الص سلطانهب

ا مفير  ، تالُ نلف من الآا أ  ب الكثير  مله بعزو ابعة قبل العلو، فأصلر قرار  

هو أهمية، ن ه لو تعل لأ علال  مُ والشرا  والسالح والمرتباء،  لناقاتهو من الطعا 

لافل ال ف  الال ياعلمن ش  ، ال علو من الخارج نخشاه، و قُرُ بةيرابطمن  مو 

فليست  والمجها ، والق اةوالقاىة والاقها   ُ نمىأ  ب هيا القرار ال  ما نهابه

  الشهمر ف قُرُ بة، ولقل هلو الكثير من جنل الُ نلاللولة بالاقيرة لتمفير ناقاء 

 البعض وابتعل البعض  وفر   ةاألفير

حسنمن ش   ام  بأامأ ما يكمن، فهو ال يُ  ُ نمىو ف  نامن الوقع هيا العز   

ب أممر ال يش، ومنه يأكلمن ويطعممن أهلهو، وبهيا تنقطع أرزاقهو وتصعُ 
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وكان رجاو المهلي يتقب  من على من ينقل أمر الخلياة، أو يشيع بين  ياتهو، 

لم   ت ىالنان ب عف هيا القرار، ويلقما بهو ف  الس ن، وي ربمهو بالسم ، 

ث اليمان مع تحل  ف ، فانخرات األلسن بينما الصلور تتقل أعيان الملينة من كانما

 ة لو تظهر عليه من قبل وقاو له: فلياته بحل  

ع البربر   ة بنا نما من اإل اعلى قلب رجل وا ل لتمك   ُ نمىمع هؤال  ال لم ت م 

 ؟الكال السحا  نب  وهل ي ر : ف من كأاهوهم يرش ح اهازِ  فرى  

ةإن   ف  ة واللرايصحا  الخبرة أو  ليث ام  أفعاو الخلياة، نا  ليس له العام 

وإاا ة  ، وا ن القاىة،الُ نل، وتعيين أصحابه وأقاربه، وعزو البالى شؤونإىارة 

 المعاملة لزعما  البربر 

 ؟ حاابنى يا اليمانأوت ، وألقى بكأاه: اضب ا المهلي فصاح

عام  يا ممالي، وإن ما أنا فاىمكو اليي وقف الرأن:  ئفرى اليمان مطأ 

 وصلنا إلى هنا   ت ىب انبكو 

 ليس أل ل ف ل على الخلياة يا ابن هشا  

 إن   لو من الناصحين و ،ممالي معاذ هللا يا

  سنا افتر  ليثو يا اليمان وال تنطا بما تعارضن ، فإن  أامع منو ما ال

 أ ب 

قلو اليي ع  ن  نإ المؤي لخط  للثمرة على ن ا نُ قبل  ين كُ ألو تقل ل  يا ممالي من 

 تاك ر به 

 ضمن ثمرةأ، فأ ير فإن آذان  هيا العقل فإن  ال ة اآلن إلى هيا العقللو أعل بحاج

   ب  

ا  تالتا ثُو  ، فانحنى اليمان باالنصراف وأشار إليهقالها   فارج 

                                           ***** 



80 
 

ا كان ،والل اليمان ول  العهل ف   لبه أرال هشا  بن اليمان     ن ،اتي ع مز 

 نع تقل   ال مالبس اىاحم   يرتلي ووقار، هيبة له وممتلئ،  ميل ضخو جسل ذو

 ال المعة، جمهرة واطها ف  تستقر جميلة قلنسمة رأاه وعلى الخالفة، مالبس

  ظمة له ال انب ممثمق الرأي مطلم  فكان  كمة، تنقصه وال ش اعة تامته

لناصر، ا يره من  الة الخلياة عبل الر من  لو يباو ؛قُرُ بة ف  النان ااحر عنل

لمهلي، والل الخلياة ا ال ب ار، وابن عو هشا  بن عبل المؤي لوهم ابن عو هشا  

ا  زين ا كعاىته ف  األ   أن األفيرة، و اوو هشا ي ا وذهب إليه اليمان واجم 

 ف عن ولله ولكن ه لو يال ، فقاو اليمان بحيرة:خا  يُ 

 رء ناسه هكيا ن ا أقر  ما يكمن لبع نا البعض، وال أعلو لماذا تغي  كُ 

 اسل اريرته المر  ويُ  ةغي ر  مي  السلطان يُ  ؛إن ه ىيلن الملم  يا وللي

أن يتغي ر أصحا  السلطة، لكن ماذا اناعل اآلن؟ هل نتر  ، وما أارع أجل

 تحترق بنار الاتنة؟ قُرُ بة

ا لست أىري يا وللي، وال أاتبشر ف بيه، ليس لليه عقل أابن هشا  هيا، فف  ير 

 يا؟هكف  كل يم  يأتين  القم  شاكين  اضبين، وال أعلو إلى متى تظل األممر و

 قل  اولت نصحه فغ ب ولو يسمع 

 حب من اماعه وللي فا    رة الملم  ال تقمو إال  ما يُ  أ ير يا

 نافا؟وهل أُ 

  الن اة فيهن كانت إأجل، 

 ال وهللا ال أفعل، وال أقمو إال  ما يرض  رب  

 نافا فاارق وللي إن لو تمافا أو تُ  يا

هم من أن يتر  والية العهل ونظر إليه اليمان ف   زن، فكيف بعل كل ما فعل    

 ر كل ش  ، أيكمن له المغر  ىون المغنو ىب  اعى و
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 فقطع هشا  تاكيره: ألو تسمع ما قيل فيه من شعر؟

 فنظر إليه اليمان متع ب ا  فباىر هشا :

 قل قا  مهلينا ولكن    بملة الاسِا والُمُ منِ       

 وشار ة النانة ف   ريو     لماله ما زاو بالمصمنِ      

ا    فاليم ة قل صار ذا قرونِ        ن كانة ِمن قبل  ذا أجم   مة

 القم  يأتمرون بابن هشا   قل بلغن  أن  

رل كما تُ ، والطريا  ير ممه  األرض ليست فصبه كما تظن   إن   يست ل، والنان قل ِ

 شا  مع ابن ه الُ نلل إليو، فال تغتر فإن قلم  النان وايمف خي  صاىقة كما يُ 

ه بعلما رأوا من ؛بل إن  الكثير من قلم  النان قل باتت ضل ه، وانشقت عنه

 عما عنه وامِ 

 وماذا تاعل القلم  و لها، أال تيكر الحسين بن عل  

 وهل نتر  ابن هشا  يمىي بنا جميع ا ممرى التهلكة أ  ن ر  على يله ونرى  

 األمر إلى نصابه 

 ال ير وو ،ه ال يغار، وال يكمن لو يل ف  ش   فإن  أال  تاعل يا أبتِ  ناشلتو هللا

  صلة أو قرابة

 نلعب الشطرنج  اىعو من هيا اآلن، وهي  

                                 ***** 

ثمرته، كر المتماصلة الت  كان يعيش فيها قبل رجع المهلي إلى  االء السُ    

ة واليهب    نعت من الاِ فااتعمل له أكثر من ماحة كم  لشر  الخمر، صُ 

ةالخالصين، و اا يق   جل وقته بين الشرا  والنسا ، و  المؤي لجماري  فاص 

، ووا  م لسه ويبغاهاليي وجل فيهو من اللالو وال ماو ما كان يطم  إليه 
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سه ب ماره ف  اهراته، ويتلم  ي لسه وبالغال  المايو   كان يأت المل   بال ماري

ف  آفر الليل يق   منه و ره، على مرأ  ومسمع من ال ميع،  ثُو  سه، ويتحس  

  منكر بالنسا  أو الاتيانوظل هكيا ال يايا من اكر وال يرع عن 

بصحبه  المه الصقلب ، وال ماري تمأل المكان، بع هن يرقصن على  ي لس   

ء األقلاح الميه بة وزجاجا نأنغا  العمى اليي ت ربه إ لاهن، وبع هن يحمل

 :مهليال فابتلرهااتنكر ما رأه، عبس و، فم لسهان ىفل اليم الخمر 

 جلس واناض عنو نصب اليم  اتعاو يا ول  العهل، 

  لو آت  لهيا يا ممالي

 فيما جقتن  إذ ا؟

 إفالص  ووالح      اي ليقل علمت يا 

 فما بعله ، أجل أجل صالح البالى والعباى

 ونشؤفو عن ر اللنيا عليو يا ممالي، فقل كره القم  انصرار قبل أن تتغي  أن تُغي ِ 

  ينما ينظرون إليو فال وتثمر نقمتهوالبالى واالنغمان ف  الشر  واللهم، 

ا ال تريل التست  يرونو ام  مُ   بهو  و تستخف  ر فكأن   اهر 

 أهو منزع من من ذلو؟

 أجل يا ممالي 

 ا فأزيل إذ  

 فباىره: لو يحر اليمان رى ا فقل أل مه جما  الخلياة 

 أليس عنل  ما تقمو ف   ير هيا؟

  البربر
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ا يكروا ف  م لس  واأصلر أمر  أن يُ   ب  آه هؤال  الشيا ين المالعين، ال أُ 

  بيلو

  مماليما هكيا تمرى األبل يا 

 وكيف تمرى األبل يا ول  عهلي؟ 

 أن تشليل القب ة عليهو يقينا فطرهو؟  أتظن  

  أجل

ا بيم ، وي طر  فيه ونتكاثريلى، بل يخلا لنا أعلا  جُ    ب على  ويمم 

  قل على  قل  ونزىاىي  ب، و

ُ  فانتاض المهلي واقا ا وقاو بغ ب:  ياة؟أصبحت الخلرا  خالان  الرأي، أ  تُ أت

 ه ممالي، إن هم إال  رأي جهرء به وعليو أن تأفيه أو تطر  هللا يا عاذ ما

   كان عليو ابتلا   أال  تاكر فيه

 ا يا ممالي لقل أاأء من  يث ظنت أن   أ سنت عام  

ن رأي را  تساوي بيوأي إاا ة، فاألولى بالرجل أال  يقترف ما يعتير عنه، أ  تُ 

 ورأيو؟

ا ف  م الس الرأي والمشمرال يتساو   ة األمر بين الخلياة وأ ل رعيته، أم 

 هو أنلاى فأصحا  الرأي كل  

ال فلء من يخالان  بسم  المصير، تمع   قل  عايو من هيا األمر، فإن  وأن   أُ 

   قل امعت منو ما ال أ يا تمتحن صبري، فإن  

                                    &&&&& 

، وصمتهو كبركان على وشو أن يثمرلو تكن نامن البربر هاىحة، بل كانت    

طمن لإل ا ة بخالفة ابن ويخط   لب ِرونكان اكمن العاصاة قبل هبمبها، إذ كانما يُ 
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شرعما ف  اات ال   ثُو  ماو، يتباىلمن فيما بينهو األفكار واآلهشا ، وشرعما 

و، وأفيوا لمهلي وقطع أرزاقهاليين أاقطهو ا ُ نمىاألنصار كالعامريين وال

 ه وف اححه وم اهرته بالسم  ىون فمف أو وجل حينشرون بين النان مساو

 ف    ب: وقاو ه عم  ب بااه  اجتمعو

 ز بهما الخلاا  يتمي   ناللياهيا الخلياة ليس لليه الحكمة وال اليكا  

 الصعاليو واللصمص  ا منمهما وقل كان يعاشر قمم  وكيف يتعل   فرى زاوي:

  عضالبعلى بع هو  قُرُ بةا ت اه البربر، ويقل ب أهل ا ىفين  ه يظهر  قل  إن  

وإن   ،قُرُ بةشعل الاتنة ف  أرجا  ن أبل ا من ضب  األممر، وايُ ليلو لن يتمك  

 اآلن لو نقل كلمتنا   ت ى ياته، و قطفلبربر شمكة قاىرة على أن تل

 ىولته كما فعل السابقمن لم كان ذو  كمة الاتااى من هيه الشمكة للعو 

 أجل يا  بااة، أجل 

 اه؟وإلى متى الصمت يا عم  

 فرى زاوي بانشراح:

 لن يطمو يا  بااة، لن يطمو، ت ه ز و ينما أرال ف   لبو فال تتخل ف 

                                            &&&&& 

وعز   يهرأ ااتقر    ت ىلو يغار الخلياة لمل  عهله ما قاو، وظل يقل ب األمر    

 :بحز  بن المغيرة وقاو له ال ب ار لب الحاجب عبل  وعنلما ااتااققراره، 

 اقبض على اليمان بن هشا  

:ش ولو يصل  هِ وىُ  ال ب ارفأجال عبل  ا يا ق أذنه قاحال    اي لي عام 

 ألو تسمع يا ابن المغيرة؟
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 ذناي ق أُ صل ِ امعت يا ممالي ولو أُ 

 بالقبض على اليمان بن هشا    لقل امعت الصما ، إن   أُمرة ة 

 ول  عهل  هم ، وأنتو أبنا  عمممة

ا والية العهل فأجلر بها وللي  ا القرابة فال ىفل لها بالحكو، وأم   أم 

 واليمان كان ااعل  ومعين أفكار  و     ،ممالي ولكن ه الزاو  اال  يا

 فتمضع معه ف  الس ن بن المغيرة وإال  أمرء بو ا كاى يا

 عام  يا ممالي، لكن هل ل  أن أعرف بما اقبض عليه؟

يل أن ال تزاو تقرصن  منه قارصة، يظن  أن  له الا ل والِمن ة فيما وصلت، فير

 يحكو باام  

 لب ر أمر ، وعتا  ظاهر فير من  قل ىفين ممالي، إن ما هم فاىمو ومُ  يا

ث البغ ا ، والقل ن، ومن نبئ عن الكثير اللفييل الظاهر يُ إن  كثرة العتا  تمر 

ا قالت العر  رُ  قل كلمة جلبت نقمة، و    اقمت اريرته وجبت عقمبته، وقليم 

 جلبها على ناسه، فال تراجعن  فيه فأفي  معه 

  مماليبقى أمر وا ل يا 

  له إذنقُ 

 كيف نقبض على اليمان، وف  أبيه هشا  كبر وتطاوو 

 مر من عاىان  أزلته، فنا ي ما تؤجاىلن  نزعته، ور ِعنلي، ومن الكبير يصغُ 

على القبض على اليمان بناسه،  ؤلو ي رقل ب عبلال بار األمر ف  عقله، و   

ةفأرال إليه ابن وىاعة أ ل رجاله األقميا  أصحا  البأن وال على  ، فانقض  قم 

ر الليل، وألقى القبض عليه ىون جلبة، وف  الصباح  اا الخب عتمةبيته ف  

 وانحا ها، لقل قُبض على ول  العهل  قُرُ بةيايض ف  
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                                         ***** 

 را اآل تباىلماقاء، ومع زعما  البربر وبعض الثِ بن اليمان ا التقى هشا  ر  ا   

 هانته زعما  البربر،إة وفسقه وم منه ورىا ة أفعاله وبشأن أفعاو الخليا

 ا  أفعاله ة وام  العاقبة عليهو جر  مي  بن  أُ والخمف على 

: ف  مقف زاوي قاحال 

احع ليحب ال ابن هشا   ارق ا ف  الملياء، يتحي نها كما يتحي ن ا ها القم ، إن  أي  

ثله على أذنيه، فكيف يؤتمن م  ت ى ،  ارق ا فيهما افراحسه، شغمف ا بالهم والشر

، عأمر البالى والعباى، وكيف يرتق  فمق أمرا  أعلى منه منزلة، وأرج  منه  قال 

ا وىين ا، وقل رأيتو أن ه يُ  وقطع أرزاق  األشرار،  لنبعل األفيار ويُ وأفقه منه علم 

 ؟ ا   وافت  بها رجاله، فاهلل أاألكو، هل ما قملتُ  الُ نل

 اللهو نعو، اللهو نعو  ممافقين:فأجا  القم  

 هيا؟ ف  افما قملكو إذ  

ا كان ماعمال    ت ىعل  العل ة ن مع الرأي والمشمرة، ونُ    يق   هللا أمر 

 قاو: ثُو  و بعينه الحاىة النافية، فلار زاوي بينهو، وهم يرمقه

 لظن  اها القم ، إن  الكلب قل ولغ ف  ىما  المسلمين بغير  ا، فيقتل على أي  

  ر  غض، يقتل الناس بغير ناس، تلو الناس الت   والغ ب، وعلى العلاوة والبُ 

، فكيف لنا أن نقبل بسنهللا قتلها إال  بالحا، وهم اله ال يُ  ايف ظالو، و لقى باال 

لهم جاحر، ومغتصب الخالفة، اا ا  اللما ، الما ل ف  فروج النسا ، معاقر ال

وأيو  ،رماء  ا  وللنان كرامة، وللحُ  ،ىين اوالشرا ، كيف له أن يحاظ لإلاال  

اح، ت به الرمق ، وقل رفعته السيمف، وىفعنُ لم كل ان  األمر عُ   ت ىهللا ال أقبل به 

 وما نحن بعاجزين أمامهو 

: ر إلى هشا  بن اليمان اليي تنحن قالها ونظ  قاحال 

 ها ريحُ ها النان، بال قاحل  كيو تختل األممر فتاشل الخالفة وتيهب أي  
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اوتلا ت  مله ينظر ف  وجمه القم  وأكمل   : شار  

ة، صا الطاعع ى وشا  إلظهار العصيان، والتمر   يم عنا المتجاإننا  ،ها األشرافأي  

عنا لخلع محمل بن هشا  عن  لع ف ميتتنا  علن أن  ، وأُ فالفة األنللسلقل ت م 

 بايع على ذلو ابن هشا ، فمن منكو يُ   اعة

سةألقاها     ، قل ونظر إلى القم  فإذا بعيمنهو ت مو ف  بع هو متحي رة متمج 

 جماب ا  هوفلو يحر أ ل ،أل متهو المااجأة

 ما بالكو، هل تخشمن األمر؟ فقاو زاوي ف    ب:

  سرعةال نخشى شيق ا، ولكن لو نتمق ع أن يكمن األمر بهيه ال فقاو أ ل القم :

 ر لقل  ان المقت وعلى البا   تلور اللواح

ا هشا  وقاو:  تقل   ثُو    زاوي مصافح 

فة لى الخالعبايعو الخلياة هشا  الرشيل، إن   أُ  اي ليأنا معو يا أمير هشا ، بل يا 

 من اآلن، أنا وقمم ، وانبيو كل ما ف  واعنا للمصمو إلى ذلو 

: تقل  ف   بااة قاحال 

   أقسو لو على المال ، فال قمو بعل قمو كبير صنهاجة إن  

 قالها وعينيه تت مو ف  عيمن ااىاء البربر 

امن مُ تقل مفبلأ القم  ي ، وعلى ا ؛بايعين هشام    ق ا لخالفة العلى قياىة ثمرتهو أوال 

 قاو ف   ز : ثُو  فتلقى هشا  البيعة اعيل ا 

، لة كبيرةإن  ابن هشا  ككل مت ب ر ظالو، وكل اا ا  أف ا ، يسير نحم الهاوية بغا

مته، وانصبابه األ ما وايله األرعن، وقل  انت ااعته وقامت قياباعله األفرق 

 فسيروا ف  النان بيلو وممعلنا ف  السرىاق محل قبيلة صنهاجة 

                                           &&&&& 
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وبعض  ُ نمىمشى هشا  ف  الطرقاء مع على من كبرا  البربر وجمع من ال   

 الشعر:بعض أبياء  ونوظلمه، ويرىى الخلياةباسا  وننلىالعامريين، يُ 

 الليل بين مخن ثينِ  يبيتُ     عين   لة النان اخنة كُ  أميرُ      

    ويسكر كل يم  اكرتينِ     فل هيا ثُوي شو ذا ويل      

ا لقل ول ما فِ         ا  ير زينِ ضعيف العقل شين     الفتهو اايه 

ع ال    رين ن زعما  البربر من  شل الكثيوتمك   ،كثير من النان  مو هشا ت م 

ةمنهو، وبعض    مر على المهلي، ورف ما ذلوامما الاسمق والممن علِ  العام 

ي الحانقين اليين عزلهو المهل الُ نلعلى فلياة المسلمين، وان و لهو بعض 

 عل عز هو بىهو وأذل  طعت أرزاقهو، وبعض الاتيان العامريين والخل  اليين شر  وقُ 

علمت بين بيمء البربر، ووع على كبير ف  السراىق عنل أ راف الملينة ت م  ف   

بن المغيرة صا ب الشر ة باله م  على محمل  ، فناى مرشر ة بهيا األال

معة هو م مأن   هؤال  الثاحرين ولو يكن يعلو علىهو وال عتاىهو، بل كان يظن  

 صغيرة من السالة والبرابرة 

ثمان قليلة  ق فامجئ بهيا الكو الكبير من النان، بل ف بن المغيرة السراىااقتحو    

ا هم وجل ناسه مُ   ، ظةوبرز ف  عيمنهو ال ا نله اليين تمل كهو الخمفجُ وحاصر 

 : ممجها  ليثه إلى هشا  فقاو راب  ال أش

ل القبر؟أتُ  ،ها الشيخ الاان أي    ريل أن تلحا بملل  ف  الس ن أ  تتع  

ُ  ،بن المغيرةا ة يالني  ة وال الالمني  فقاو هشا :   ريل الصلر وأنا أ

 ف حو ملئ فمه: وهل يقلر على الصلر من هم مثلو؟

 ينيو بن المغيرة وإال  قُطع اآلن أما  عا ا اظ لسانو يا فقاو زاوي بن زيري:

 ؟ومن ذا اليي ي رؤ على ذلو: ح اهازِ فقاو ابن المغيرة 

 اماي  ومن ليلو: فطمتين قاحال   تقل  اياه و زاويفأشهر 
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تل ريل قتُ  ، بلخلياةبقياىة الاتنة والخروج على الفقاو ابن المغيرة: إذا ال تكتا  

 يا ابن زيري ه رجال

 ى فلياة سم  أي فلياة، هيا اللم   الاااا الظالو يُ فقاو هشا : 

 ال فلياة ام  ما نرت يه لبالىنا وىيننا فقاو زاوي: 

 و واض : رى ابن المغيرة ضا ك ا ف  اخرية وقاو بتهك  

 بالىكو!

 األنللس ليست إفريقية  البرابرة؟أي بالى يا ابن أتبع بحنا: ثُو  

و أعمان نهإان فلياتنا ال يحب هؤال  القم ، أترون، ألهيا ك ونظر إلى جنله وقاو:

 الشيطان 

سياه برافع ا اياه نا ية ابن المغيرة وهم   تقل  ااتشا  ابن زيري   ب ا و   

ف السيم اياه وتلقى ال ربة األولى فأُشهرء ااتل  عليه، ولكن صا ب الشر ة 

صرعى وابن المغيرة و له بين  ىمالُ نكل  أصب  هنيهةوفرجت الرماح وف  

 عشراء السيمف، فقاو زاوي وهم يهمي بسياه:

 بن المغيرة ا ىافع عن ناسو يا

 تصل  له صا ب الشر ة، و اقت ضرباء زاوي المتتالية تثقل ابن المغيرة   

  رز اياه ف  فر إذا أراى  عن زاوي مسو بيله، وباأل  ت ىوت عله يتعث ر، 

 صلره، فخر صريع ا 

من وصلت هيه األفبار إلى المهلي وهم يتمايل بين جماريه، وف  يله كأن    

و رن  الُ نللقى بالكأن وأمر بح مر قاىة عر وأع منه، فانتابه اليُ الخمر يت ر  

فأمرهما باليها  إلى القصر وأمر بالقاض  بن ذكمان وأبا عمر بن  ز ، ف ا اه 

ا عن أم  يُ هشا   ناه على  ياته و ياة ولله ونسا ه وأمالكه، وىعمته للتصال  عمض 

برا  اليين الاتنة واالقتتاو، فنصحه القاض  بإ الق اراح اليمان وبعض الكُ 

 ا نهو لتهلحة النان، فاعل 
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ا من النان الغاضبين يستعل      لمغاىرة، ون لوذهبا إلى السراىق فمجلا جمع ا  اير 

ملقاة ف  أ ل ال مانب فمق بع ها ولكن ىون رؤواها،  الُ نلثث ووجلا جُ 

لكبيرة ف  ا المكانتهم اتقب ل ال ميع قلومهمفيما ال زع   االمشهل وأصابهم افهالهم

عهو وقبل هشا  االفتال  بهو بعيل ا عن ال ممع، وفرج من السراىق م، قُرُ بة

 ة ء القريبمعه ابن زيري، ولكن  هشا  أشار إليه بالبقا ، وىفلما أ ل البيم تقل  و

 ج على الخلياة؟الناصر، أتخرُ  يا  ايلويحو يا هشا ، فبارىه ابن ذكمان: 

 أي فلياة يا ابن ذكمان، أي فلياة؟فقاو هشا : 

ن فتنة م قُرُ بةل فيه لفِ اآلن بصلى مناقشة صااء الخلياة وفصاله، بل ما تُ  لسنا

 يقتتل فيها المسلمين 

:  فالتات هشا  إلى ابن  ز  قاحال 

 ناقش ف  أمر الخلياة يا ابن  ز  إن لو نناقش صااته وأفعاله وماذا نُ 

 بل نكرها، ولكن ما هكيا تمرى األعلى الخلياة أشيا  ال نُ فقاو ابن  ز : 

ا: هشا  مُ  فصاح  لع  على عرشه إال  بهيه الطريقة،وكيف وثب هيا الستنكر 

 ؟اآلفرينعلى  عليه و را     الو  أة 

ةنله والكثير من قلم  للخلياة أعمانه وجُ القاض :  رىف ا  العام  نت ف  أمعه، أم 

و رشه، وما ات نيه قتاجمع من البربر والعامريين لن تقلر على ز ز ته عن ع

 ااتبا ة البيمء واألعراض يتبعه ، الملينة نما   رقاء وف  

 ما اليي يبعثو على فعل هيا؟فقاو ابن  ز : 

  الرجلين:فقاو هشا  بعلما أفرج زفرة  زينة آلمت 

 ن وللي، وأفاف عليه وال أىري ما صنع به  ِ ُظلمت وأوذيت واُ 

 بيلو لو يصبه أذ ، وايخرج من الس ن، أعل  إن  ابنو فقاو القاض : 
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ُ ابن  ز : فقاو  ماى رشعل النار تحت مصير النان ف  يل  يا ابن الناصر، فال ت

 الاتنة 

 ف ممقاه، وشرع ياك ر فنظر إليه هشا  وقل ضعُ 

القاض : الخلياة ىعا  للتصال  ومعو زعما  البربر، ووعل بصرف  باىرف

 ا  ه  الناقاء، وتعميض المنهمباء، و ماية بيمء البربر من السالة والنُ 

 قاض ؟ها الومن يأمن ل  عل   لره بنا بعلما تهلأ األممر، أت من هيا أي  : رىف

و ثة وكل منهء لحظاء صمت بين الرجاو الثالفأفاض ابن ذكمان رأاه، ومر     

 ء اآلفر ُكل مايترق ب 

 غ أبلُ   ت ىال أبرح فقاو هشا : 

ا:   ماذا؟فقاو القاض  مستنكر 

 ابن هشا  فلياة ال نريل فقاو هشا  بثباء: 

 فمن يقم  بهيا األمر؟فقاو ابن  ز : 

 به  منه وأولى   أ ا  أنا، ألن  فرى هشا :

ُ قاو القاض : ف  لفلنا ف  فتنة شعما  ا ير ام  العاقبة يا هشا ، إن و ت

 لقل قلت ما عنلي فقاو هشا : 

 نصرفا عنه وقل يقسا منه ا اضبين، و الن النظراءفتباىو الرجُ 

 

ن رأن ابزاوي ع وهشا  مع كل من يحمل  قل ا على الخلياة، رففرج زاوي    

  قصرالإلى ي م  الطرقاء ف  ابيله  تقل  اياه، و المغيرة على ان  

، فااتعان الملرينة أ رافمن  الُ نلبقي ة لو يستطع المهلي أن يستلعى و   

ىافل ه ، وتحص ن الكثير من أصحابالُ نلب بحرن قصره، وأ لا البعض ي ل
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ممن الاتنة، قب حمن فعلة هشا ، ويعظ  نشروا أعمانهو ف  األاماق؛ يُ  قبلهاالقصر، و

ة على البربر، قاحلين  ويتحل ثمن بسم  العاقبة، ن  ف  انتصار البربر إويأل بمن العام 

 ا الاتثارة العامة ، وكان هيا كافي  ة من جليلللولة العامري  لرجمع 

 راه وأصحابه، جممع البربر والعامريين  مع  مصر الخلياة ف  قصره   

مف عت فلف أامار القصر، يحملمن ف  أيليهو السيوالناقمين على الخلياة ت م  

 والرماح والمناجل والاؤون والعص  

قهو ال ب اراقترح الحاجب عبل  ويبعلهو  بن المغيرة أن يخرج ب نله لقتالهو، فيار 

ن   ف  قتل زاوي بن زيري أو هشا  بن اليمان فينته   ُرب ماعن القصر، و

 األمر 

 عليه:  ولكن القاض  ابن ذكمان رى  

 رة أعلاىهو كبيكما أن  بن المغيرة، ا ال نريل فتنة يقتتل فيها المسلمين يا

 وما الرأي إذا أي ها القاض  فقاو المهلي: 

  الُ نلأت  ي  ت ىهم كسب مزيل من المقت  عنلي الرأي فقاو ابن  ز :

 فقاو المهلي: وكيف؟

لبالى افقاو ابن  ز : يخرج القاض  إليهو فيأمرهو بحقن اللما  ومنع البال  عن 

ةوالعباى، في عما شرو هو ونتااوض عليها، فنكسب المقت ويعلو  ريل من ي العام 

ل   ومن يريل االقتتاو  الص 

   سن هيا رأي  

ب ا القاض  هاقال    فرج أو  فره للنا ية األهابن المغيرة وجأىار بينما   ُمر  ِ

 يريل القتاو واالنتقا  ألفيه  زفرة  اضبة؛ فقل كان

  ابن ضفرج القاراقبين، ب ال ميع مُ تأه  تطاولت األعناق وفُت  با  القصر ف   

 :هشا  بن اليمان قاحال   امإليه تقل  ا نحمهو فتقل مو ومعه ابن  ز  ذكمان
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 ماذا تريل يا ابن ذكمان؟

ُ  ريل  قن اللما  ومنع البال  وكف  أُ  ى  لة البالوالحااظ على إال   ريلالشحنا ، ما أ

 واتحاى العباى 

ن باىر بالتارقة بين أهل   ؟قُرُ بةأي و لة يا ابن ذكمان، مة

ل مشيت إليو ف   ا واآلن الص  أيت رأاير إليو  الب ا  قن اللما ، لقل  صبا  

 لون الخلياة يؤي   قُرُ بةوعلمت أن  الكثير من أهل 

ع هباتقاو هشا   اضب ا:  ه على الخلياة الظالو ليس بخلياة، الخلياة اليي يمز 

 اه ، الخلياة اليي ينشر البغ ا  تهيا ليس بخلياة   ،البعض والبعض اآلفر ال

 المسلمين ليس فلياة 

ا:  ا ف  رأاو يا هشا ، فإن  للمهلي تلين قاو ابن  ز  محير   نلال ُ ارجع عم 

ةالو  ة الثغمر وكاف   عام 

ا:  ا العمل رجع! أما علمت يا ابن  ز  أن  الرجل إذا ىفل ف  مثل هيأفرى مستنكر 

 إن ما فيه هالكه أو هال  اآلفر، فإن رجع كان هالكه 

نو على  ياتو وأممالو وكيا البربر فقاو القاض :   إن  الخلياة قل أم 

ن أ هشا ابن  ا لب منالقاض  وها ل أي  عُ قاو:  ثُو  ضحو هشا  بصمء م ل ل 

 نه على  ياته وأمماله يتر  العرش، وأنا أأم  

، لرجا اوقال راجع ا فاحب   اضبة ياحسة،ة فنظر إليه القاض  ياحس ا وزفر زفر   

أن  نصحه الخلياةوعقله يامر بحيلة ما   تى إذا ما ىفل على  ولحا به ابن  ز 

ةألعمانه أن يشيعما أن   راليُ   هالينهبمبر ف  ابيلهو إلى بيمء البر الُ نلو العام 

  فو هيا الحصارا عن القصر فيتمك نما من ويقتلما أهلها؛ ليشتتمهو بعيل  

ةفاية ينشرون هيه األفكار بين  الُ نلفخرج بعض     ، وهو يعرفمن أن  العام 

ةالكثير من  ن ها اتقف معه ف  هيه المحنة، إما زالت على  اعتها لخلياتها و العام 

ان على أامار القصر يقملمن للمحاصرين أن  النان قل انطلقت ت اه وفرج الحُ  ر 
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، بينما أك ل ف  صامف البربر واالضطرا القلا  ءُكل ماأشاعت هيه الف، بيمتهو

العامريين أن  هيه  يلة منهو، ليبعلوا المحاصرين عن القصر؛ إذ كيف يصل 

ا البربر فكان قلقهو يزىاى  قُرُ بةالمعسكرين ف  أ راف  الُ نل بهيه السرعة، أم 

ن الارصة يكرهمنهو ويتحي نم قُر ُبةمع مرور المقت، إذ كانما يعلممن أن  أهل 

 للنيل منهو والاتو بهو 

ا قلإليه  ينقلمنإلى زاوي ذلو االضطرا ، وذهبا   ب منوأفيه   بااة ال ظ   

ه أن يراله مع بعض ُ نمىال ، فمجلوه يتشاور مع هشا ، و لب  بااة من عم 

 األمرف  قل زاوي، يخشى أن يكمن لحماية بيمتهو وأهليهو، وتشتت ع ُ نمىال

ا يخشى على أهلهو وبيمتهو، فقاو لحبااة:   يلة، ولكن ه أي  

فتقم   من ف  القصرال ظ ذلو ال يُ   ت ى الُ نلذهب بارقة صغيرة من ا

  عزيمتهو

ا:   ب منفقاو   وماذا ياعل بم ممعة صغيرة وا  ايل القر بيين؟مستنكر 

ا فننساق فلاه، ويتمك  ابن هشا  أفشى أن يكمن  فقاو هشا : ن هم قل نصب لنا فخ 

 من تنظيو شؤونه فال ينالنا إال الهال  

ا هال  أهلنا فال فقاو  بااة بحل   ا هالكنا فنعو وأم   ة: أم 

: وجا  أ ل العامريين يُ   ناىي على هشا  قاحال 

 ما األىبار عاحلين إلى محلتهو إن الكثير من زعما  وجنل البربر قل ول  

  ب منق  ف  يل هشا ، ونظر زاوي إليه ف  قل ة  يلة، وفرج  بااة وفسُ     

 نمى ُ والمن العامريين   ت ىتبعهو زاوي، واناض  ال مع  ثُو  يلحقمن بأهلهو، 

ر ، وفك  ىون البربر على المقمف ف  وجه الخلياةاليين ال يقلرون المعزولين 

ن مس هو النتهى أمره، وفير به أن يلحا البربر فهو أعمانه، فإ بقىهشا  أن ه لم 

ا نُ  ر  ال ُ   بلأوه  صب لهو أعاى تنظيو رجاله وواصلما ماكان معهو، وإن كان فخ 
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ا الري  فمف ا من بطش سابفيمو البربر تنهب األرض من تحتها، تُ  أفيء   

ةر بيين بأهلهو، كانت أصماء القُ  إليهو،  الت  تناىي للخلياة المهلي تصل العام 

عاء قل وفلء إل بينمافيزىاىوا قلق ا على قلا،  اتو لياة والنقاذ الخالكثير من الت م 

  بلور البربر

سما ، وجلوا اللفان قل مأل ال ،من بيمتهووالسراىق فح  عنلما اقتربما من     

ةإذ  اا من اقتر  من  طف ، و ينها انعبعض البيمءالنيران ف   بإشعاو العام 

، بيتهإلى ال يمنعه هؤال  النان من المصمو   ت ى بااة واتخي  ريق ا آفر؛ 

ة، فمجل جماعة كبيرة من الُ نلوبعض   ب منوتبعه أفمه  يمف سيحملمن ال العام 

حو كما يقتبيُسر اقتحمهو  ،وأ لا العنان لاراه فأشهر اياه والرماح والعص ،

ته، بطئ فراه من ارعسرة ىون أن يُ منة ويُ الما  القيمى، و اا ي ر  بسياه يُ 

ان كوىفل محلة البربر فلو ي ل ما   قت النان وأفرجت له عن الطرياتار    ت ى

 ته: ى  بعلم صمفنا  ف أصا بهاغل ِ غلقة وهلو  الخمف يُ يخافه، ولكن البيمء مُ 

ا ف  فرا، نحن البربر ال نخشى أ ل، وايكمن أنا  بااة بن ماكسن   هيه لنا ذكر 

و ه اياه لفتحما بيمتكو ما نحن باليين نتحص ن بين األ  ار، فمن لو يحمِ االملينة، 

 ه بيته يحمِ 

 انيلالخمف الالقلا ولارج وباكين من تحت البيمء وفرج النان فر ين بااُ فة 

 ما قبل ما جيقه عاشمه

ي جا  زاو ثولحقت جممع البربر بحبااة وقل ا مأنما على أهلهو وبيمتهو،    

 قُرُ بة إن   ؛جا تهو األفبار  ت ىنيهة عليهما، وما ه  إال  هُ  وهشا  والقلا باى  

ة بأصماءتهتز  ة بن هشا الملينة مع ا ، لقل قامتالعام  ت معه ، كما قامأفر  مر 

  المؤي لمن قبل على 

ه:   ب منفقاو   ال ابيل إال  الارار بأهلنا وأممالنا يستميل عم 

  فقاو زاوي:، فنظر هشا  إلى زاوي ف  ترق ب

 !أتار قباحل البربر فمف ا وهلع ا ،عهل اقل قطعنا 
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، وما ن من الارار ىون قتاو، فلنخرج لهو ولننظر النتاحجلن نتمك  فباىر هشا : 

 ون ف  ااعة القتاو و ويار  زعما  البربر باليين ينق من عهله

انِعوة القمو، لن نار، انقاتل، أُذيو  بااة ممجه ا  ليثه إلى هشا : فقا  نا كثير 

ل فق منازِ نا، وإن هُ ز  و ان وقت الرى، فإن كان النصر  ليانا، ااتعلنا شرفنا وعِ 

تما ف  وتشتيهو وا بأهلقُتُلما من أن يقاو فر    ت ىقاو قاتلما فخير لنا أن يُ  أُعيرنا،

 البالى 

تلين له،  كل هاب يمشه والثغمر  ابن هشا  أجل، ولم فررنا اآلن لتتبعنافقاو هشا : 

رنا ، فلن ر  ضربة بها يتحلى مصيرنا، وال نتر  مصيمأو  فلن ن ل  ير ال باو 

 يحلىه  يرنا 

رج الحر  والقتاو، وف وعلت صيحاءء جميع الزعما  ُكل ماااتمالت هيه ال   

 ه وفراان قبيلته ُجنمىل فرى ي مع ك

وفلاه يسير زاوي بن زيري مع وللا أفيه وباق  زعما   هشا  ال ممع تقل     

والبربر والعامريين  الُ نلالقباحل والعامريين ذوي الشأن، وفلاهو  بقة من 

ةبعض و سرع، ، ف   ريقهو إلى قصر الخلياة، لكز هشا  فراه ك  يُ العام 

، ارتاع صمء قُرُ بةا للظار بال ميع، وكأن هو ال يطيقمن صبر  فأارع ورا ه 

لين وواصلما ال مافر الخيمو وه  ت ر  األرض، فازىاى  علوء  مااة المترج 

عنل  قُرُ بةوصلما إلى منتصف   ت ىسرعين، ولو يعترض  ريقهو أ ل، مُ 

من النهر، كان المكان  فر النهر، وقاما أما  القنطرة، ونظروا إلى ال اة األ

ةفالي ا من أي شخ ، افتات  امُ لى زاوي إ، ونظر هشا  العام  ، فا حت تحي ر 

ر هشا  وشرع يعب تقل  ، فحرفب هالكن أ ل ا منهو لو يارتيابه، عينيه قلقه و

ارتاع صمء جلبة قاىمة من  ،وف أة تى اقتر  من ال هة األفر ، القنطرة، 

خرج ت أقمانو ،ات تُ  أبما صرير بعيل، ف  الطرقاء، على أاط  البيمء، 

ف  جنل  االضطرا  من كل  ل  وصم ، وعو  عليهو انهالت السها  ومنها، 

للسها ،  ق ال مع ف  مختلف ال هاء، اتقا   هشا  واق  الكثير من جنله فتار

صيحاء و صهيل الخيمو ُاِمع، قنطرةال ع  بار كثيف قاى  من على يمينوارتا

ف  جممع  االضطرا ازىاى لنصرة فلياتهو،  قُرُ بةجنل  وصللقل  ،ُ نمىال
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البربر، وانلفع هشا  وزعما  القباحل لألما  وصاح زاوي وهم ينظر للخلف 

 :  قاحال 

 الممء   ت ىىفلما الطرقاء والبيمء وقاتلما ا ما،تقل مما، تقل م

مع م ممعه من أعمانه  ب نل هشا ، فانلفع قُرُ بةتال مت مقلمة جيش    

يمف العامريين تارك ا المماجهة، وانطلا إلى جهة الشماو،  يث االبتعاى عن ا

نله وهو راقب جُ وقف يُ  ، وعلى وجهة ترتسو عالماء الخيبة والاشل الُ نل

ها  ورماح من جهة ومن الخلف تتساق  عليهو ا قُرُ بة ُجنمىيصرعمن من 

ةوأ  ار من    العام 

ة قي  بما العمل، ال أمل لنا ف  النصر؛ إن  ن و زاوي إلى هشا  وقاو مرتاع ا:أ

ةقاىمة ال محالة، و الُ نل  ها  انب وللاللهما  تقف مع ابن هشا  وقاة األ  ب العام 

 ت ع الحر  أوزارها   ت ىننتظر  ة:فرى هشا  فاقل الهم  

 ماذا؟ _ قالها زاوي بااتنكار  ثُو  

 !آفر رأيألليو ة  يلة وقاو: فنظر إليه هشا  ف  قل  

 أنا ال أفشى على ناس ، ولكن على أهل  وعشيرت  

ا من التاكو، إذا ما الحل   ير ف  أين نهر ، أن تبعث الحمان ف  جنل  اآلن فير 

 الهر  

 قاو زاوي بحل ة وقل ااتشعر اإلهانة:

  و لهو الممءولماذا لو تبعث أنت الحمان فيهو وتركتهو يماجهمن 

ااتشا  وجه هشا    ب ا و نق ا وفرجت منه زفرة  اى ة، ولكن ه تمالو    

ا من جهة الشماو الت  ركن إليها  أعصابه اريع ا، وهل أ من ناسه، ولكن صيا  

صابه اهو ف  كتاه ه  ينما أُجنمىأعاى إلى وجه عالماء القلا واليأن، وتألو أ ل 

بت األبصار إلى جهة الصمء فإذا وُصم ِ  يتحشرج،وهم واق  من على فراه 
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 والاؤونيحملمن ف  أيليهو السيمف والرماح والسها   قُرُ بةبمقاء من أهل 

من نا ية هشا  وجنله ويصيحمن انصروا تقل موالسكاكين والخناجر والعص ، ي

وجمعه  فبُِهت هشا  وباء هممهلي، نصروا محمل بن هشا  الأمير المؤمنين، ا

ا العمىة والهر  و ن إال  يحاصرمُ  ا األار والممء إمن الخلف فإم   م 

  اه: عم  بقل ة  يلة ناىيجا   بااة يُ  ومن فلاه

ين من ما لنا ف  هيا القتاو من ناقة وال جمل، فلنخرج بأهلنا االم فقاو زاوي:

 القرية الظالو أهلها 

 ال قنا العار أينما ذهبنا ويُ  اهأنهر  يا عم  

ا للي هي  ا يا وا، هي  هيه الملينة ىك      لن نهر  يا  بااة بل اننقي أهلنا، وانعمى لنلُ 

 ن ثُم  لحظة  فإن لكل ِ 

 أنتر  الشهلا  المغرورين ونكمن مع ال بنا  الاارين ال وهللا ال أفعل، 

 النصر  حق ايُ ، وليست الش اعة و لها ما اناج  جبان   ليس كل  

ا بلافل  يا يزىاىنا  جرح هُ  اه   مر   عم 

 وتعمى أقمي  يلتقو  ت ى؛ ن كتو جر و يا بُ أُ 

  إن أصعب من األلو كتمه

  وأصعب منهما الممء ىون تحقيا ثأر ة: حل ِ ب زعا زاويف

 اى: أقاو ف   ثُو  يهة نة اكت هُ 

 بلون الش اعة،ال  بقلر من التخطي  مع إ  بااة، النصر ال يتو   الصبر يا

ر   ىسم  التخطي  يُ   حمل عقباه ، وأفشى أن يحلث ما ال يُ اوانلفاع   اتهم 

ه وقاحله والحزن يأكل رو ه، ن عولكن  وأومأ مماقا ا ااتكان  بااة لكال  عم 

 بحنم ووعل: ذلو فقاو زاوي  ، ولمسعل  اقتناع
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 قر   ما يو، وات ل من  إن شا  هللااصبر يا بن ، فلست وهللا ممن يتركمن ثأره

 ؟ف  وعل عم و و، أ  تشو  يعين

اه، فأنت عين  الت  أُ  ال وهللا يا وقل    من األممر،بصر بها ما ااتغلا علعم 

 أبصرء ما أرىء 

  ياحسهروا ايمفهو وقاتلما قتاو الوأش ،هشا  فيمن معه نحم مهاجميهو تقل     

يشق من وبلأوا  ُ نمىانطلا زاوي وتبعه  بااة، ولحا بهو جمع قليل من ال

مو الخيولا من كثرة ال ثث، غللمصمو إلى القنطرة الت  كاى ملفلها يُ  الصامف

على ش   تلهس من يمجل ف   ريقها، وايمف راكبيها تعمل ال ر   يال تلم

من  نما، وكل من يراهو من البربر ين و إليهو، وتمك  قُرُ بة ُجنمىوالقتل ف  

 ُ نمى اة، وجلوا أمامهو المقاء من الصعمى القنطرة، وعنلما ال ت لهو الن

هو الت  تظهر عصي هو و فؤواهو ومناجل قُرُ بةالراجلين، ملعممين ببعض أهل 

، ورمى به بكل ُ نمىبين السيمف، فأارع  بااة والتق  رم  من صلر أ ل ال

هم  ا، فتع ب الرجاو منه بينمُ نمىالهما  وابقه إلى صلر أ ل ال  اقته فشا  

رة، ين على القنطتقل مالم الُ نلل ميع انلفاعة اضطربت لها صامف انلفع قبل ا

مشلوهين ينظرون إلى الرم  ف  صلر  ُ نمىوف  اللحظة الت  وقف فيها ال

لهو ي كان اياه يعمل ف  الرقا ، ومن فلاه انلفع عشراء البرابرة بخيمالُ نل

ء  الُ نلينهبمن األرض من تحتهو، فارتاعت  ةوفر  قت الصامف  العام   شا  ووتمز 

 ل السهو للهما ، يعملمن ال ر  والقتل فيهو، وتمك ن أ شا  ك صامفهوالبربر 

ة من تصميب فن ره فالتقى بكتف  بااة من الخلف، فتألو ليلو واق   العام 

   الارن األماميتين إلىفارتاعت ااق فالسيف من يله، وشل وثاق فراه للخل

ب الممقف، فإذا بسيف زاوي رقُ صهيله، فاشرأبت رأن الرجل تة  أعلى وعال

 يلتقطها وهم يقمو: 

 ال تقف و يا  بااة أم  

كانت قل  او ت  بااة وهم أعزو، فنظر  مله ف   الُ نللكن م ممعة من    

وبعض   ب منانلفع نا يته زاوي وهم يزأر بصمته وفلاه  ثُو  هلع فلو ي ل أ ل، 
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وآثروا الارار، فانطلا زاوي إلى المقلمة تبعه  بااه  قُرُ بة نمىجُ ، فابتعل ُ نمىال

ون  يث البقي   أفيواباق  البربر اليين  ثُو    ة يتركمن القتاو ويار 

ةة  يث هشا  كانت ف  ال هة الشمالي      ، وأاقطتهو قل اشبعتهو ضرب ا وقتال   العام 

ا ومن بقى معه من  ل قواليين كانما  الُ نلجميع ا عن فيملهو، و اصرء هشام 

ةأ ا مه ىفاع ا عنه، وبلأء  ت متقل  صيل؛ فتتليذ بقتلهو كما يتليذ اإلنسان بال العام 

ره هو  م اولافعمن عن هشا ، فالخمسة اليين مازالما يُ  ُ نمىثالثة منهو نحم أ ل ال

ا الثالت ف  مكانه يُ نا يته اثنين فثبُ  تقل  ف ،ساعلهأن يُ  أ لهو   تقل  ثة فراقبهو، أم 

ا اياه وهم  به على  ثُو  ي، الُ نلاقتر  من   ت ى  ي الييُ نلالانلفع نا يته شاهر 

ةتصل  بسياه ل ربته ب  أمامه ريناآلفىفعه عنه بشل ة، لي ل أ ل االثنين  ثُو  ، قم 

 اياه ف  عينيه أ لهما وقل  رن 

 انلفعو ف  عروقه، ا ي اليي هو  بمساعلة زميله  لت اللمالُ نلولما رأ  ذلو    

ا لالنتقا   ل، ف ا غض و قثنين يكيل إليهو ال رباء ف  بُ نا ية اال تقل  ، فهاح  

 ثالثهو و عنه من الخلف، فاقتر  أ لهما منه وأ ار رأاه 

ية نا  ُ نمىا رأ  المهلي بشاحر النصر أرال الحاجب ف  م ممعة من الولم     

ة صار هشا  فأمر  ا ية لقا به نا، وانطبعل  قتل هشا ؛ فإن  الخلياة يريله  ي   العام 

ا  ا مع م ممعة من العامريين، أم  ابين البربر األار  والمص ُجنمىالقصر أاير 

أهلها أن و قُرُ بةأمر جنل  ثُو   بحما ف  مكانهو منهو، فأمر المهلي بقتلهو، فيُ 

 جلف  ي   بربر خل صمها من كل  ف  الملينة ويُ يسيروا 

ا أصلره عاى إلى قصره وجنله ينتشرون ف  الملينة يعيثمن فيها فساى ا  وأوو م   

طلقت ، فانقي مةعطية له أُ  يأت  برأن بربري   ناىي المناىون بأن من كان أن يُ 

ة  عطياء الخلياة إلى محالء البربر ير بمن ف  أُ  الُ نلمع  العام 

هو العرباء تقل ميستطيعمن الارار به، توا بما كان الكثير من كبرا  البربر قل فر     

 يهو زاوتقل موالخل ، ي الُ نلهماىج النسا ، يحراهو بعض  وأببعض المتاع 

ا  البية ال  قُرُ بةفا  الخلف يؤمنمن ظهمرهو اتقا   لتتبع أهل  ُ نمىو بااة، أم 
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ف  الملينة الكثير من البربر اليين الت أوا إلى ىورهو، وأوصلوا عليهو  وبق لهو، 

 أبمابهو 

قتلما واقتحمما البيمء نلها ف  قتل من يقلرون عليه، وجُ  قُرُ بةتسارع أهل    

 مانهبالنسا  وبقروا بطمن الحمامل و وا تصبماالرجاو وذبحما األ ااو والشيمخ 

  رقما البيمءعما من النسا  ابايا، وأالبيمء واألمماو، وأفيوا من ااتطا

ن  غيان النا اشتل  ع من البربر عن عرضه وناسه، فااتطاروع، وىافع من والزُ 

 عليهو، وااتطاع رجل الزوى عن بيته،  يث تمك ن مع فلمه من قتل ثالثة من

 ه ف ربمهاليين اقتحمما بيته، فمفل عليه  يرهو الكثير، وقتلما فلمه وتمك نما من

طرقاء، منه ف  ال ر  ووثقمه وا تصبما امرأته أما  عينيه، وُرب  ف  رجله  بل جُ 

  فا، كأنهو نا  عُ  قُرُ بةبعن ابايا، وازىاى أهل  ثُو  ته بنا تهبت ىاره وفُ حوانتُ 

 ميع ا وعنا ا، و اا الجمر   اازىاىو اولما الخالص  ُكل ما ،بحر من الظلماء

ا يُ  ا يُ ياعل وير  ىم  ا يُ ساو وعرض    ، ىون أن يطرف له جانهانلان وعزيز 

 أ لابض على اليمان بن هشا  ول  العهل، وهم يحاوو الهر ، بعلما وقُ    

ن ىور الكثير م الخلياة، وانتُهبت ىاره، وانتُهبالخلياة صرا ه، وايا إلى قصر 

 هشا  وفماص رجاله من العامريين 

فمانهو إ على ياعلمن القباح ، ويمارامن االعتلا  الغاشو قُرُ بةومازاو أهل    

  افتات الشمس، وأ او الظال  بينهو وبين النهب والقتل والحرق والسب  ت ى

و وليتهن لواال تصا ، وهلأء الملينة إال  من عميل نسا  البربر الت  ن ت، 

 واعاىتهو بما  نممه  ،وتاافرهو بما أن زوه قُرُ بةرجاو  وضحكاءين ين، 

ان الحُ هو عاونهو، فاقتاىأصلر الخلياة قراره بقتل هشا  واليمان وكل من  ثُو       ر 

 قطع الرؤون فرى ا فرى ا إلى  يث تُ 

 اآلفرينولحا الكثير من أهل البربر والعامريين اليين بقما ف  الملينة ب   

، مالبسهو ملط حة ببقع من الل ، وأهلها قُرُ بةغ  ا و قل ا على بُ وقلمبهو ت طر  

، اثنين منهو يسنلان رجأل  من الل  بع هو يسيل من أفماههو أو رؤواهو في   
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ته وأشرف على الهال ، إعيا  شليل يظهر  ضخو يبلو أن ه ُضر   تى فقل قم 

  على مالم  الرجاو بينما النسا  يكسم عيمنهن اللمع

 اللما  تسيل من كل جز  ف التحقما بالركب األوو وهو ف   اية التعب و   

امن  هومنرهقة، مُ هو الاىأجس زقة ومن يحمل ابنته باكية مم ،يحمل ابنه جريح 

ت  الثيا ، أو  ال يركب فرن والله وقل ن   ف  الارار ىون أهله، وكل من يأ

ا فعله أهل   م  البربربهو، فازىاىء قل قُرُ بةييهب باكي ا للزعما  ويحك  لهو عم 

 بالثأر  قُرُ بة قل ا وتمعلوا 

ر      تى، قُرُ بةأرمال  ضا ية زاوي مع بعض الزعما  أن يبيتما ليلتهو ف   قر 

ا  ، وأثنقُرُ بةجرا هو، ويلحا بهو من يستطيع الارار من  وي ملوايستريحما 

 لين بيم ما رأوه، ومثقبهمو  عبأينالليل كان الكثير من البربر يتمافلون عليهو مُ 

 و والهمان كأن اليُ  فيه شربما ،من ال حيو

، وتحل ث معه بشأن هيا هليبن ذكمان إلى الماذهب القاض  ف  الصباح     

لكن و، قُرُ بةوما فعله من قباح  وفظاحع ما آتى بها أ ل من قبل ف   االعتلا 

  ل أن تصل األممر إلى هيا الحله ما تخي  المهلي أفبره أن  

لبرابرة أفشى أن يغمر الحقل قلم  هؤال  ا بن المغيرة: الحاجب عبل ال ب اروقاو 

 ويطالبمن بالثأر فيستعينمن بأهلهو ف  العلوة 

ق ثأرهو ف  فقاو المهلي:  وهل ي ر السحا  نب  الكال ، وأي ثأر، لقل تار 

  قُرُ بةااحر 

ن،  يستكينما يا ممالي، ولكن ما عهلناه على البربر أن هو العام  فقاو ابن المغيرة: 

 وال يتركمن ثأرهو 

 وما الرأي إذا؟

لينتهو معيلهو إلى هو أمان ا وتُ الرأي يا ممالي أن تكتب ل :المزير ابن جهمرقاو 

 وترى لهو بعض من أممالهو وكرامتهو 
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 اكت ف أة، وقاو ف   قل:  ثُو  جل ل ضحو المهلي ف  المكان 

ؤال  ىما  ه أرى لهو أممالهو وكرامتهو، وهللا لم أن   يا ابن جهمر! ماذا تقمو

  عت ل  ف  قلح لشربتهمِ البرابرة جُ 

جلس فأشار لهو بالخروج، واناض ال مع من  مله و عليهوتثبتت أعين ال ميع    

ي ف  األمر، على كرا  عرشه يُ  ة س فياعليه لحظاء وقل تمج   لو تمض ثُو  رو 

 وهو يقملمن:  قُرُ بةمن العماقب، فأمر أن يخرج المناىون ي مبمن أرباع 

ض له بعلُ كانت عقمبته السيف   من آذ  بربري ا أو تعر 

ويتزيما  أرال من يخبرهو أن يزيلما زيهو ثُو  وكف  النان عنهو،  برانتشر الخ   

لب ا  فيخلعما العماحو البربرية ويلبسما القالنس واألرىية،  قُرُ بةبزي أهل 

 للسالمة، فاعلما 

                                          &&&&& 

هو، لعن الملينة؛ فمف ا من تتبع المهلي  االبتعاىب كان القرار ف  الصباح   

و يعيلوا تنظيو أممره  ت ى ؛قلعة رباحملينة السير إلى  عقلوا العز  علىو

ما باالاتعلاى ليلو، وقبل أن ير لما  ليهو إوصل ويناقشمن ما امف ياعلمنه، وهم 

 إليه زاوي ف  هلو  و بااة ف  تقل  ، وُ نمىمع أ ل ال مكتم  من الخلياة

  ض الكبرا  ف  ترق بة وبعااتشا 

 ماذا فعل فلياتكو بهشا ؟ ي:الُ نلوباىر زاوي  

 فقاو له زاوي:  ي فاحا ا الُ نلفنظر إليه 

 ل اُ ال تخف نحن ال نقتل الرُ 

 ي وهم يراقب آثر كالمه على ابن زيري:الُ نلفقاو 

ا، هم وبقية أهله وفاص    ته لقل قتله الخلياة صبر 

 وقاو: لء ظنمنهفأومأ زاوي بحزن كمن تأك  
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 إن ا هلل وإن ا إليه راجعمن 

ترق ب تها ف  هلو  وعيمن ال ميع إلى زاوي، فا    لراالةا وأعطىي الُ نلفتقل   

 : قاو ثُو  ف  وجمه من  مله   ل ق، قرأ ما فيها، وارتاعت عينيه ومن  مله

نكو على أناسكو وأممالكو ويلعمكو للعمىة إلى ىياركو   إن  ابن هشا  يؤم 

ن فغمغو كل فرى بما ف  ىافله وارتاعت األصماء الراف ة، والمطالبة برأ   

  قُرُ بةابن هشا ، وتعالت الصيحاء بطلب الثأر من أهل 

 : قاحال   هأىار ظهره ل ثُو  ي لك  يسمع الرى، لُ نللفأشار زاوي بعينيه 

 عل اريع ا وإال  فتكما بو 

اة  با ُجنمىف   ريقهو إلى قلعة رباح كان الخبر قل انتشر، وعلو به أ ل    

ن أف  فأفبره به، وأفبره بلوره إلى زاوي، لقل رأ  البعض اليمان بن الحكو، اب

ي ، فأومأ زاوقُرُ بةهشا  بن اليمان المقتمو، يسير بين جممعهو مع من تر  

ا إشارته، ولكن   ا، وراقبه  بااةبرأاه فهم    نبسيه أكمل  ريقه ىون أن منتظر 

  شا ةببنت 

ا الزنات  يعل  بن محملكان     من  ةقُرُ بالنزاعاء اللاحرة بين أهل  رأ  لم 

هو  مع كل رجاو قبيلته، وىعافما اتؤوو إليه األممر، أىر  العر  والبربر، 

 ح أ لقما ملفل  اله، في عيشمنالح  اليي ي افللحمل السالح والمقمف عنل مل

بمتاريس وأفشا  و ماجز كثيرة، ووفقما فلاها وعلى البيمء بأالحتهو 

و له ناسه االقترا ، فكف   ِ   هوالنان عنهو وابتعلوا عن  ي   يصتاىون من تسم 

ا انتشر قرار الكف عن البربر ومعقابة من آذاهو، فرج بن يعل  مع ره      ولم 

الخلياة مع وزرا ه مقترح الزنات  بمجم  من قممه وقصلوا الخلياة، وتلاوو 

ىعمة البربر للعمىة إلى ىيارهو، و قن ىما  المسلمين فإن البربر ال ينزلمن عن 

ر ب بالاكرة ألن ه أرال لهو رامال  ضياع بيمتهو وأممالهو، ولكن المهلي لو يُ 

 فرىوه، فاقترح الزنات  أن يخرج لهو رجال  من البربر يطمقنمن إليه، فيخبرهو
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ا بمعاقبة من يعتلي عليهو، فااتحسن القم   ِ النان عنهو وإصلار الخلياة أمر  بكف 

 هيا الرأي وشرعما ياكرون فيمن ييهب إليهو 

ض وا بها، تشاور زاوي مع بعقلعة رباح وااتقر  ملينة عنلما وصل ال ميع    

ا ا فلالزعما  وااتقر أمرهو أن ييهبما إلى اليمان بن الحكو، فيمل مه أمرهو 

 ه هشا  بن اليمان إلمامهو المقتمو وفلياتهو المغلور عم  

بناسه، إنه  فهيا ال مع، فعر   إلىفلفل  ،جليل رامو   جا هو   من ذلو وف 

ن الكبربري   ،عبان البرزال  نه وأم  ربر ثير من با مثلهو، ناو عام الخلياة اليي أم 

 على  ياتهو وأممالهو بعل ما جر  من شرور أهل الملينة     قُرُ بة

 قرأ كتابو يا هيا ا: بنااذ صبر فقا عه زاوي

ا بعل، إن  أمير المؤمنين محمل بن هشا  المهلي فاض الكتا  وقرأ: قل  باهلل أم 

ا، فارجعما إلى ىوركو ومحالكو، وهم معم ِ نأم   ا جركو أمان ا تام    من ضكو عم 

 ه ا  اللصمص والنُ 

 بل هم الل  النه ا  السا ا  ة: فقاو  بااة ف   ل  

ن  ليس إلى رجعمنا من ابيل؛ ألن ه إن أم   وقاو زاوي ف  هلو : ، تها رعي  ننا ال تؤم 

ن  وإن أم    ا جنله نتنا عامته لو يؤم 

  ، فقاو الرجل:يرجعوأشار زاوي إليه بيله ك  

نا الخلياة أُ  ض قبة من يتوكف  النان عن ا وأمر بمعاناشلكو هللا ف  أهليكو، قل أم  عر 

 لنا و    

 ارجع يا هيا وإال  أ  بت القم  عليو 

ا على ما وأومأ لهو ممافق   ف  عيمن الزعما ، نظر ثُو  ،  صارخقالها زاوي بتهليل  

  عزممه
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 هيقتة افمسيني   رجال   يث ي لس اليمان، كان اليمان  الُ نلأشار إليه أ ل     

 ال القامة تا  الشيب، يغزوها رقيقة ولحية وااعة عيمن ذو المجه أامر جميلة،

أقبل   يهافنعمة واللعة الت  كان يعيش تبلو عليه آثر البالممتلئ،  وال بالنحيف هم

عض من بمه ويشكم  الته، فقل قُتل ه   عليه تحت الش رة، فمجله كقيب ا كمن يبث  

 ر  فوال يلري أين  ته  بيبة،بنوء زوجته أهل بيته وتشتت البعض اآلفر، وفر  

ا وقف أمامه نظبت ىوره واُرِ ونُهِ  ابنه األكبر محمل،  مانليه الير إقت أمماله، فلم 

وباىره ، ، فاهو زاوي أن ه ال يعرفهأفر أشاح ببصره ل هة  ثُو  ، نظرة ال أكتراث

:  ااحال 

 العر ؟ امن أنت يا أف

 ق ا؟خطِ أ  تران  مُ ف بناسه، يُعر ِ   ت ىسأو المر  عن  يره ال ية 

 و امعت ب  ال وهللا بل أصبت، أنا زاوي بن زيري زعيو صنهاجة لعل  

 ؟ف  صنهاجةوما  اجة زعيو 

 مميين بو من قبل يا ابن األُ  لو ألتاِ 

 وكيلو أنا، فماذا تريل؟

 واناعل  ، ل وقتلهخط  لخلع هيا المُ نحن نُ 

ةوبأي قاو:  ثُو  فأجا  ب حكة اافرة   تاعلمن؟ قم 

ةب  السيف والثأر  قم 

ا السيف فعنله أضعافكو منه ومن  ا الثأر فإنكو ممتمرين الُ نلأم  ن أهل م، وأم 

     ماقبل جنلها، وقل رأيتو  قُرُ بة

ا فتابع اليمان ، وزفر زفرة  اضبة وي   ب اااتشا  وجه زاعنلها   : ممضح 

مما أصابكو، ولكن باء أمر االنتقا  من ابن هشا    ، فقل أصابن لو أقصل التشا  

، على األقل ف  هيه اآلونة مُ   ستحيال 



107 
 

كان ال مستحيل إال  ما نؤمن بااتحالته، وأنا ال أؤمن بااتحالة ش   ف  اإلم

ر، االنتصا ل ة الهزيمة، كما ال تعن  الكثرة او، وال تعن  القِ اِ  تحقيقه، فالحر ُ 

 وجا  وقت الرى  ،القل انتصر ف  يم  وانهزمن

 وماذا تحتاج من  ولست بالاارن الصنليل اليي ترجمه؟

ع  مله  ةو الُ نلا تاج فلياة تت م   ؟العام 

 فقاو اليمان ضا ك ا: 

 ماذا! أنا؟

  أجل

ال وال، ال يا كبير صنهاجة، قل أفطأء صا بو، فمهللا ليس ل  مطمع ف  فالفة 

 والية 

 فير األمرا  من أتته األمارة وهم بها زاهل  هيا فأو فير، فإن  

   هشا  ال يا ابن زيري،  سب  من الحكو ما جر  لعم  

  بخالفته و فأنت األ ا  ه عم  ألن  

ا  هز  رأاهف  راف  

و ألن   ا فيو، ولو أعرفو من قبل، ولكن جقتوب  امع يا اليمان، ما جقت إليو  ُ ا

ن  بناه فلياتنا، وبعل ممته تؤوو ابن أخ المغلور هشا  بن اليمان، مة لخالفة انص 

 إليو، فال نلعم  لها تشريا ا بل تكليا ا، فه  واجب عليو 

ر اك ر ف  أمىقا اليمان ف  وجه زاوي فمجل الصرامة وال ل، وذهب عقله يُ    

 قاو: ثُو  الخالفة، 

 شا  بن هقليل، والكثير من الثغمر تلين بالمال  ال الُ نلولكن كيف ومن معنا من 

 قاو:  ثُو  ب ف  ترق   همامنقحل ِ يوعين ت م  أشار زاوي إلى بعض الزعما  المُ 
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وة ما ضع يل  ف  أيلينا، ولن تقبل ااحر قباحل البربر ف  أرض األنللس أو العل

 مه نطأ بخيملنا ابن هشا  وقم  ت ى ل، فمهللا ال نرجع بنا من هيا المُ   ل  

، حيرةلرتسو على صاحة وجهه القلا وازاوي يله ونظر إلى اليمان، اليي ا مل     

 وقاو:، يل، فابتسو له زاوي ابتسامة رضايله بعل ترىى شل مل   ثُو  

 تنزع   ت ىمها إليو، ولن تكمن األفيرة، فمهللا ال أنزع قل ِ اليل ه  أوو ما أُ 

ن يله، ومقب لي باركين فلياتهومُ  هنقينزعما  البربر فأقبلما فر ين مُ  ناى  زاوي ثُو  

 وأقبل الكثير من النان فقاو زاوي: 

 إن ه فلياتكو اليمان المستعين باهلل 

                                          &&&&& 

، وهيه ال ااتخلف البربر فلياة جليل  ، لققُرُ بة إلى ار الخبر إلى واض  ومنه    

 يميل القامة متما  األربعين، على شارف كهال   واض  كانلبمن الثأر، يط ةمر  ال

 ىالعنا والثقة، الثباء فيهما ظهرية  عينان له المالم ،  سن االمتال ، إلى

 ميق نامذه لو  ،ىهاو عقل له ا،صغير   منها جا  الت  كعشيرته زرقا  والطممح،

  واألمرا  المالة ااحر عنل ةو ظم العامريين بين

 نه أن  طمأث، ويُ بما يحلُ  خلياةخبر اليُ ل بليا المه  أرالعنلما جا ه الخبر    

نله ف  أن  واض  وجيُعِلمه تزاو باقية على  اعته وفالفته، و ال هال  كُ الثغمر 

ما  إذ أن  ق ف   اجة إلى الملى،ملينة االو ايماجهمن جممع البربر، ولكن هو 

قمع لمن الخلياة  جيش ا فيُريلوال ي من أمرهو بعل ما كان،  ،جيشه من البربر

  قُرُ بةالثمرة قبل أن تصل إلى 

فتر   جيش كبير، عنله ع تى يت م   ن معسكر البربر،ع بتعلأراى واض  أن ي   

بقما  جيشه إلى  ذاء األامار العالية والحصمن المنيعة، وذهب ُ ليِطلةملينته 

ةلمن مث ِ ل البربر يُ نملينة االو، كان جُ  ر بأربعماحة فارن هو قل  كبيرة من جيشه تُ  قم 

واض   فأفي، ُ ليِطلةنل إلى بعض العامريين وجُ  باإلضافةاألقم  بين رجاله، 

عاء بعض قاىتهو، شاهلهو من م  ت ب وعلوراقبهو، من يُ  جيشه على بربر لن  ي
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ء ف   يطة و ير، ُكل ماشرفاء قصره يتناقشمن بصمء فايض، ويتباىلمن ال

رون لش   ما، فهو ينتممن للبربر أكثر مما ينتممن ألي فرى آفر، لب  فعرف أن هو يُ 

  أفي يترق ب جريان األممرقتلهو، ف  ت ىولكن ه ال يقلر على  رىهو أو 

ن لة لرأيه على الخروج  كان أمغار قاحل فرقة البربر قل عز  أمره وااتقر     

 شل  وف  أ ،الثغمر ُجنمىإفمانهو من البربر، قبل أن يتكالب عليهو واض  و

ا، أعطى اإلشارة إلى رجاله، فخلعما عنهو أرىية النم  ولبسما  ااعاء الليل ظالم 

مالبس الحر  وتمنطقما بسيمفهو، وركبما فيملهو، ىون جلبة، وكان بع هو 

تحما ، فن   رجالهو ف  تمهيل الطريا وفالُ نلعلى  رااة با  الملينة مع بعض 

 مسرعين لهو البا ، فانطلقما فارجها 

 ن حت جماعة البربر الهاربة ف  االلتحاق بعشاحرهو، إذ كانما يعرفمن    

اليي  سبق ا، وعنل أامار ملينة واىي الح ارة التابعة للثغر األوا فطماتهو مُ 

ر البرب ُجنمىب مه واض ، ارتاع من بعيل  بار الاراان القاىمين، تأه  يحكُ 

 مايسالقاىمين من ارعة فيملهو، ل نمى ُ القاتهو، وت ه زء الصامف، افاض اللمُ 

 ، وأفيوا يتباىلمن  ب زاوي و بااة وزعما  البربرف  وضع ه م ، ااى التع

 نمىجُ سما من من مالبسهو أن هو لي ظهر ، اقتر  القاىممن أكثر،النظراء ف   يرة

   ت  ا حاصر للملينة،معسكر البربر المُ  ل الثغر، ىفلمان، وليسما من جُ قُرُ بة

ن مزاوي بع هو، نزو قاحلهو أمغار  ُجنمىأن هو من قباحل البربر، وعرف بعض 

، ف  هيقته ضخو كبا  ، ميل كنخلة ،ىاكن البشرة ،شا  قميعلى فراه، 

ا  ركض فراه المتماصل غل ِ ، ويُ صالبة وف  عينيه ش اعة  اه الترا  جر 

  الثغر فة الممجمىة البربري   ارقةنحن ال بين:نا ية زاوي والزعما  المترق   ات هة 

 األوا  

 ؟تر  ملينتوإلى وما ىفعو  :بصرامة فباىره زاوي

 لمن، ولم كانما من قباحل مختلاة قتة البربر ال يتركمن إفمانهو يُ 

ض ناسو ورجالو لألفأن  هيا كافي ا لتتر  ملينتو وقاحل  وتُ  ال أظن    طار عر 
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 ا اتحيا األفطار بال ميع  تم  

 أفص  

 على الخالفة  كهيهتى ولو تحلث ثمرة مني م

  ميلة  ماءان

 ؟ها تخملل أتظن  تِ ل من قُ تِ وبعل أن ن حت هيه الثمرة، وقُ 

 ، بل تامر اشتعاال  ال وهللا

 وتثمر الاتن، وقل رأيت البلاية عنل الاتى واض   االضطرا  ايعو   إذا

  زىأ

ه صانعه لك  يُ ويُ  لخلياةهاىن اواض  يُ   أ سستوبل يطمع أكثر، على ما بيله، قر 

 لبر شيق ا ما نحمنا، فا لت الخروج قبل أن نقع ف   باو مكاحله أن ه يُ 

كن   البعيل، ولتقر  ل النان وتؤلف القلم  وفهو ذلو، األوجاع تم   أ ، سن ا

 ؟نسا كو وأهلكو

  قُرُ بةاالو ما فعله أهل  ملينة أهلال ياعل 

 ؟وذل أتظن  

 ال أظن  ير ذلو 

 ؟وة ولِ 

ماو ملينة االو يتقار  فيها ال ميع، وبين البربر وأهلها نسب كثير وأع ألن  

 وت اراء مشتركة 

 : هيه النظرة، فقاو بمى    أمغارفهو نظر له زاوي نظرة المستريب 
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 ، ول نلي بعض األهل واألقار  ف اي لي البربر ال يخمنمن بع هو البعض يا

 مما مع   البين للثأر وقل قلِ  قُرُ بة

 ثأر  أنت؟وما 

ا ثاني ا فثأري ممن شتت ُجنمىثأري من ثأر  ، أم  نا وابى أهلنا ونهب بيمتي أوال 

 ، وثالث ا مما أظهره واض  من  لر وفيانة ت اهنا نسا نا

  رجالوها القاحل أنت وأي   فلتسترحا،  سن  

  اي ليال وقت للرا ة يا 

:  رء الكلمة انتباه زاوي ومن  مله أثاقالها بحز ، ف  فأتبع قاحال 

 ِطلة ُلي لب ا لل نل، وال أعلو إن كان ايخرج من  قُرُ بةلقل أرال واض  إلى 

ى اله، وااحر البُ نمى  أعرف أن ه ايخرج من ملينة االو ب، ولكن  الُ نلبعض 

نا فشى إن  او معسكرنا هنا أن يتكالب عليأحيطة تلين له والبن هشا ، والمُ 

 ال ميع 

 وما الرأي إذا 

ة، ولن أن نهاجو الملينة من مختلف ال هاء، للملينة أامار  صين اي ليالرأي يا 

 نقلر على ىفملها إال  بالحيلة والسرعة 

 ل ما عنل  قُ 

ا السرعة فا  تنايي  ارة اريعة على ب ا الحيلة فتكمن ف  النهر، وأم  نة ا  المليأم 

 ُ ةلتشتيت ه الملينة من جهتنا هيه، في ر  الغرب  ف  المقت اليي ت لينة الم قم 

 هحل فيه المياالقليلة، لتنطلا م ممعة قمية ف  جهة النهر، هنا  ممضع ت م

 نتسلا األامار ونلفل الملينة ونات  أبمابها  ثُو  ، سهل العبمريو

  أي ا كأن و تلراها مني    حكمة مُ  فط ة

 هيه بالىنا، ونعرف ملافلها ومخارجها 
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 ة؟محمي  وهل تعتقل أن  جهة النهر  ير 

و  و والكرنتج الغالذلو، ولكن  امية الملينة قليلة؛ فه  ملينة زراعية تُ  قل رأُ ال 

ا باق  األ الُ نلر بها والزعاران، ويكثُ  ها ُ نمىف ي ا فق  ف  ممااو الحصاى، أم 

 قالحل؛ فق  إلىارة األممر 

على با ، وال ة تلق  شتعلهاجو  بااة البا  الغرب  للملينة، انطلقت األاهو المُ    

 يحملمن الساللو، تحميهو اللروع فمق رؤواهو  ُ نمىبعض ال تقل  جهتيه 

ملينة ال ُجنمىن زاوي من االقترا  أكثر من أامار الملينة ىون فساحر، وتمك     

ف   ه علة م ممعاء، م ممعةُجنمىو ين لمثل هيه الغارة، قس  كانما  ير مستعل  

 ين، وم ممعاء أمامية كلتقل ملتأمين المالخلف تطلا السها  على األبراج 

لا تحميهو اللروع الطميلة وبينهو من يط ،ا األامارم ممعة معها الو لتسل  

لملينة ، وأهل اثب تما الساللو وبلأوا ف  الصعمىالسها ، وصلما أامار الملينة و

 يقاوممن بالنباو واأل  ار 

ل خي  سين، لو يتربر المتمج  عبر أمغار النهر ىون م ايقة، معه بعض رجاو الب   

صامف ان هيه النا ية إلى اللهيه الثغرة، ذهب  ر   الغزاةن عقمو أ ل أن تتاط  

ل فعما ىافن الرجاو من تسلا األامار بسهملة، وانلاألمامية لحماية الملينة، فتمك  

 الملينة يقتلمن من يرونه 

لسيطرة البربر من ا تمك ن اريع اىار قتاو  ير متكافئ،   الرحيس ا أما  الب   

  أمغار السيطرة عليها، فتق  األامار ف  تسل  على الممقف، ف  المقت اليي بلأ مُ 

و ، واقتحو زاوي باراانه الملينة، انطلقما ف  الطرقاء يعملمن ايمفها الب

 ورما هو ف  صلور النان 

 اتمت، ف عُ قتحة مساعلة، بل رأوا الملينة قل اُ نل النا ية الغربية أي  لو ي ل جُ    

ة، ممن هيه البمابه يحط  ُجنمىو بااة  تقل  ناماهو، والذ بع هو بالارار، ف

رقت وافت ء ايمفهو الرقا ،بحنا و قل، فحز   أينعب  مُ ىفلمها اقتحمما الملينة،

 اهامهو الصلور 
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ذنب،  شاهل اقتحا  البربر للملينة وقتل الاال ين المسلمين ىونوقف زاوي يُ    

الت من ضربة ايف وجل رم  يخترق صلره، هيا الطال اليي يُ  من ااتطاع أن

 يحرقمن البيمء والزروع وال يلمون على ش  ، ُ نمىىااته انابو الخيل، ال

 حي اه وهم يراقب الممقف زن على مُ ارتسو الح

ة من الغالء واللوا ، وفرجما من الملين ا  ملهعمااتطاما  ُ نمىال  مل   

 بعلما أشعلما فيها النيران 

                                            &&&&& 

و فيها م ِ هراالة يُ  أن يكتبمر كاتبه ابن برى أفبار إلى الخلياة، وصلت هيه األ   

ج رامو أمر أن يخر ثُو   شعل الحقل نا يتهو،فعالهو ويُ عظ و أويُ  فظاحع البربر،

 مو هيهيرأاهو الحاجب ابن المغيرة، ويقرأ الرا الُ نلواض  مع م ممعة من 

  قُرُ بةالراالة أما  أهل 

 علو النان ما فعله البربر ف  واىي الح ارة من نهب و رق وقتل، وضج  ف   

 لة المتمع ِ  صيحاءوعلت الهمهماء المستنكرة وال ،ليلو وهاجت النان

  المغيرة:فقاو ابن 

 ، إن  الخلياة ير  أن نغزو البربر فماذا ترون؟قُرُ بةيا أهل 

 هيا الرأي ال ميع  فأقر  

يل، وابتلأ جيع شلظهر منه قلا كبير والملينة للخطم  القاىمة،  بلأ الخلياة يعل     

والحطب و ير ذلو من  ، وأفي ف   مل الغالء واللقيابما األف  تحصين 

 ، وجه ز فرقة من ال يشالُ نل، وأمر بشحي السالح وهقصرمخازن المؤن إلى 

 صرته واجتثاث أمر البربر مع بليا فتى واض  لنُ  خرجت

 تابع البربر ايرهو بعل واىي الح ارة إلى ملينة االو،  يث يستقر  فيما    

ع خي  واض ، أقامما المُ  و على  لوى الملينة، وأمر زاوي بعقل م لس تشاور، وت م 
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بينهو، إذ أراى  ، وبلأ النقاش يحتل  المستعين باهلل اليمانفلياتهو  هوتقل مالزعما  ي

 نه  هيه الحر  بعقل صل  بين البربر والخلياة زاوي أن يُ 

 : بااتنكار فنظر إليه اليمان بغ ب وقاو

 كيف ذلو      أبعل كل ما جر  تريل اآلن المصالحة؟

،  قن    ا لللما  إن  أل أ إلى السلو أوال 

 يا كبير صنهاجة أنت تخاف 

ةمن ضعف ولكن من  الص ل ال أ لب    قم 

ا:   أنتر  ثأرنا؟فقاو  بااة مستنكر 

 إنه لعار ال يمحمه إال  الل   وقاو آفر:

ن أننا مونحن اآلن ف  بركة من الل ، ماذا بعل واىي الح ارة، أتظن   فأجا  بحزن:

 ماذا؟ ثُو  قاىرون على أفي ملينة االو، 

 _ رى  بااة ف   ز   قُرُ بةانيهب إلى 

ل ما قل أنسيت أن  الكثير من البربر مازالما هنا ، أت هفقاو زاوي ف  ااتعطاف: 

 ياعله ابن هشا  بهو 

 ها الحر  ت ع أوزارها إن  فقاو اليمان: 

 ؟اي ليوهل ف ت  رب ا من قبل يا 

 بلاية يا ابن زيري  ش     لكل ِ 

 ن تكمن األفيرة أ يتُ المعركة األولى تمن   عنلما ف تُ 

 ولو تكن األفيرة 

 هنا  أشيا  ال تختارها، بل تُارض عليو 
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 ارض عليو أجل، هنا  أشيا  ال تختارها بل تُ 

 كل رهاناء الحر  فاارة  أن   ماثق

 ماذا انخسر بعلما كان؟فقاو أمغار: 

 أين عهل  يا كبير البربر؟وقاو اليمان: 

عت األعين على زاوي اليي بلا و يل ا  ف  هيا الصراع، وبلء هزيمته ت م 

 فقاو: ثُو  ، ف  مخرج   راك  ، أفي برهة يُ واضحة

 وما قملكو إن جعلنا اليمان ول  عهل للخلياة؟

همة فأع ب هيا االقتراح الكثير من الرجاو وبلأء التمتمة الممافقة والهم   

 المستحسنة 

 :وااتبشر قاحال  فال ظ زاوي ذلو 

ح لى أروااظنا ععهلناه عليه، و قنا ىما  جنلنا، و ِ  ينا لسليمان مابهيا نكمن وف  

 الاتنة  أفملنا نار، وقُرُ بةأهلنا ف  

ل وأرالما راملهو إلى واض ، واألمه أن يعم على ذلو، اجتمع رأي البربر   

ا، على أن يكمن اليمان ول  عهله، ويتاقا على ابينهو وبين المهلي صُ  احر لح 

 ح البالى والعباى صال حق ايُ بما  فر األاألممر 

ال ، تلين للخلياة بالم كل هارفض واض  ذلو، وأفبر الرامو أن  ملن الثغر    

 وإن لو يرجعما، ايلقمن  تاهو ال محالة 

لليل؛ ظلمة ا اشتلءشرع ف  تناييها، عنل فف  عقله،  افتمرءوكانت الاكرة قل    

ليتماصال مع بعض الاتيان  ؛من فتيانه إلى قلب معسكر البربر أرال اثنين

  هوالممجمىين ف  جيشالعامريين 

بن اح فأفبراه  ،عاى الاتيان ووجلا واض  مع وزيرهالليل  تى  ولو ينقِض     

  للقتاو بالتأه ب الُ نلقاىة  ه إلىأمرأصلر  ثُو  ، ته، فأشار لهو باالنصرافط  فُ 
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اوقاو   وجهه: وعالماء الظار تكسم مزهم 

 تنته  الحر  بحركة وا لة هكيا يمكن أن 

ا  لو ياهو المزير ش  ،  و لجة مستاهم 

 :ُفبثف حو منه وقاو ف   

 ُ نمىمثلما لعبة الشطرنج، يُحلى االنتصار فيها بقتل الملو، مهما قتلت من ال

ان نتصر، ونحن انقم  بيلو، انتر  ميلوالمزرا ، فق  الملو هم من يحلى المُ 

 إن اجتث األصل فال، فالملو، هلف  هم اليمانانسعى فلف و ُ نمىلل ُ نمىال

 بقا  للارع 

 ومن اي رؤ على افتراق صامف البربر وقتل اليمان 

 بالطبع ال أ ل 

 لغز  أهم

 بالطبع ال 

  اي ليإذن أفص  يا 

ا  وبينهو من ل  عليه ف ال   العامريين، بين جنل اليمان الكثير من الاتيان كبير 

  تهلقليل من الماو، ن من رأن اليمان ووأى ثمرومآثر هاحلة، باإلضافة إلى ا

  اي لي  يا هلل ىر  

فرج واض  ف  ثقة و، نحم الملينة البربر أكثر تقل   مع فيم  الشمس األولى   

الطرفان، انتظر واض   تقل  علنة فروج ال يش، ، ارتاعت األبماق مُ رجالهبين 

المستعين يقف بين ثالثة من ، وبالمثل كان ُ نمىووزيره وبعض الحرن فلف ال

ه باله م ، ُجنمىهو زاوي، وأمر واض  تقل مي نالحرن فلف صامف البربر اليي

وانطلا فراان البربر، وتصاى  ال يشان، وتقابلت السيمف، و ارء الرقا ، 

واق  المقتملين تحت انابو الخيل، و ينما اشتل القتاو وا تل ، وارتاع صليل 
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ون للخلف ن على أعقابهو، يار  ي، ارتل بعض العامرينمى ُ أن اء ال السيمف، وعلت

 من بين رجاو البربر  

 ن وهو اتة رجاو قل أ ا ما بالمستعين و راه، ورفع أ لهومكان العامري   

رمحه، وأراله إلى صلر إلى اليمان، ولكن ه ماو على فراه وتااى  الرم ، 

ان الحُ فاشهر  يلون أن هو ال ير ماأعلنفف  وجه العامريين، الثالثة ايمفهو  ر 

 ، وأن هو فق  يريلون أن ينهما هيه الاتنة بالقبض على اليمان هوقتال

لى  هين صم  المستعين، ناى  عت  زاوي قل لم  فلمو العامريين وهو مُ كان    

 بااة وأشار إليه، فهو  بااة مقصله، وافترق الصامف عاحل ا إلى الخلف 

، وف  لحظة الُ نلقاه، ولحا بهما بعض وأمغار، فلح  ب منوناى  على أفيه 

 فا اة أ ار  بااة رأن أ ل العامريين، فالتات إليه البقية، فأعملت ايمف

  الممء  ت ىالبربر ف  رقا  بع هو، وان و الحرن إليهو فأثخنما العامريين 

ب ا نل واض ، وباء النصر قريىارء اللاحرة على جُ   ت ى ل مي لو يمض وقت     

ا،  ه نم اقتربما  ت ىمن البربر، فافترق البربر صامفهو وأشبعمهو قتال  وجر  

ء قل با  ط ةخُ لتقطتهو اها  الحرن، وعاى أ ل الاتيان وأفبر واض  أن  الاف

نيه على أانانه وأ مض عي صر  بالاشل وقتل البربر العامريين ون ا اليمان، ف

، وقل الملينةأامار ن ىافل قال عاحل ا يتحص  ففيبة أمل كبيرة  هأصابتزن ا، و ُ 

 من ااتطاع الارار  الُ نلرجع فلاه من 

ر أمر بخروج الرال إلى كافة ملن الثغ  ت ىيلفل الملينة واض   ولو يكل   

 أو لطعا ا من احمل شيق  يكتابه اليي يحمل التهليل والمعيل لكل من  نُِشروقراه، و

نان ال تاات ابفماله وىمه،  إلى محلة البربر،  يث أن ه بيلو قل أ ل   الشرا 

 لماليها 

نايء   ت ى أي ا ب عة  تمر    يث لوربر من جرا  ذلو المهن واليو، القى الب    

ةالمؤن، وقل ت أعالف الخيمو، وضعات  ا نايء  ُ نمىال قم  ميع جوعزيمتهو، ولم 

واصتياى  يماناء  ألكل  شيش األرض وأوراق الش ر ُ نمىالمؤن اضطر ال

 الصحرا ، فلو ي ل زعما  البر بل  مما أقلمما عليه 
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ب ة عن مملكة ليمن يرقُ نشق  جرايا صا ب قشتالة الملينة المُ  اانشمكان    

ل بالهلايا والحل ، جا ه رامو من واض  األ لاث ف  اهتما  كبير،  ض يعرمحم 

ل عليه   ، إذ كان يرجم شيق ا آفر امتنع عن لقا ه إلى  ين، فالص 

ة منه ظاهرة الاريا الخارج على اآلفر، ر بوقل اتاا مع ااحر وزرا ه على مُ    

  صمنالحصمن وملن الثغر األعلى؛ أقر  ف  تمايع مملكته قشتالة ببعض 

نة االاتعا الكر  على البربر أجمعما رأيهو على ا اشتل  المسلمين إلى قشتالة، ولم  

مقابل بعض الحصمن  قُرُ بة فلياتهو اليمانبسانشم لمساعلتهو ف  ىفمو 

 الشمالية، وأرالما راملهو إلى قشتالة، وىفل الرامو القصر، قصر كبير ذو

ه، لة ملسا  جميلة عنل ملفل ليقة وااعة، متعلى الح راء والملافل، تقف أعم

ز بكثرة النقمش، جلرانه واقاه مليقان فمق كل عممىين يرتسو قمن يتمي  

ية اإلاالم بالرامماء والنقمش ال ميلة، كما ه  ف  قصمرهو، إال  أن  النقمش

ا علو اانشم بقلو  كبيرة لت بصلبان  بلِ ااتُ  وقابله  رامو من البربر ابتهج، فلم 

ب بهىفمله القصر، و فمرة  أن يأت  ما عنله   لب منه ثو ر  

 يتلم ن  راالته:  الرامو بلأف

ا بعل، اليمان المستعين باهلل الخلياة من  ل علمت ما قإلى ملو قشتالة وعظيمها، أم 

لحنا ومسالمتنا فنحن معو بيننا وبين واض  وابن هشا ، فإن ر بت ف  صُ 

 عليهما 

 يقل شيق ا آفر ، ولكن ه لو كمل الرامو انتظر اانشم أن يُ 

امُ  فتسا و  ولماذا ان و إلى البربر وفلياتهو ىون واض  وفلياته؟ :ستاهم 

شتالة ف  قهيا ما يقملمنه ااىاء البربر، إذا ااعلنا ملو مراىه فقاو: لرامو افهو 

 ، فليأفي ما يحب من ملاحن الثغر قُرُ بةالظار ب

منا أن  ملن اآلن؟ قل علِ  منأكلتاقل الرامو: ماذا  ثُو  ، فأومأ اانشم مستحسن ا

  أي ا ملاىكو بالطعا  مني إالثغر امتنعت عن 
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 وقاو ف   رج:  عينيه إلى مم ئ قلمهأفاض الرامو 

 وهيا ما نرجمه من صا ب قشتالة 

: كم ِ نظر إلى اانشم مُ  ثُو    ال 

 ل ة وإرهاق ا لقل أوشو  عامنا على النااذ وقل لقينا من جرا  ذلو شِ 

، وفواما أرىتو، اذهب  ولزعماحولو وقاو:  رأاه اانشم هز  ف   اترح قليال 

 ج مع المؤن الت  ان معها من أجلكو الصباح تخرُ 

 ا:مزهم  اله جرلقاو اانشم الرامو  تى  وما إن فرج

 وا رامله ى  ألو أقل لكو، ولهيا أرفض عرض واض ، فرُ 

له  انطلا الرامو ن م صا بها بألف ع لة  أما  المؤن الت  وف رتها قشتالة، أم 

وفمسة  ة، والكثير من المأكل والمشر ، وألف ثمر  اللقيا، وبعض العقاقير الطبي  

ااهو الاحو والعسل والسروج والشقا للب  ت ىصل  شأنهو آالف شاه، وجميع ما يُ 

 عل  ه يُ و ير ذلو من الحباو واألوتاى واألعالف للخيمو، وأفبر اانشم الرامو بأن  

  أي اال  إوتحقيا مأربهو على ما تعاهلوا، وإن ه   تهوصر  بناسه لنُ ل ة للقلوالعُ 

  الُ نلقالحل وايلحا بهو مع 

                                      ***** 

ر بانتصار البربر على واض  واضطراره لال تما  بأاما خلياةمع معرفة ال   

به اتشا    ، االُ نلوإملاىهو بالمؤونة و هاىنة اانشم للبربربأمر مُ  ثُو  ملينته، 

ةوازىاى قلقه، وفاف أن تنتشر هيا األفبار بين  تخمر ف عزيمتهو، وفت عُ  العام 

بر قل ن  البرإاتعل على النان، قاو فيه صرته، فأمر بقرا ة كتا  مُ قماهو عن نُ 

 هو أكثرامن رؤو قُرُ بةايصل إلى رة، وقُتلما قتال  ذريع ا، ونكهُِزمما هزيمة مُ 

 ال يش مع بليا إلى الثغر  نأمر بسير قطعة م ثُو    من ألف رأن  

، فعو  ال ميع الحبمر أي ا وصلت المؤن إلى معسكر البربر بعل عل ة    

ه مما على الطعا  كالم مش ال احعة على الاريسة ال احعة،  واالاتبشار،
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  اانشم قلِ  أفر  أي ا شبعت البطمن وقميت النامن وزاىء اآلماو، وبعل ب عة ف

ب مع كثيف من جنل قشتالة مع المزيل من المؤن، وق ما البربر ليلتهو ف  

ومعترفين با له  ،ةوالمحب   مين إليه ااحر المى  قل ِ التر يب بالحليف ال ليل، مُ 

 ، إذ أن ه أ سن االن ما  إلى من معهو الحا افتيارهعليهو، ومشيلين بحسن 

ا نحم ف  الم   قُ  وكانت عزيمة اانشم    وزاوي  لكن المستعين، قمية قُرُ بةلم 

 ل الص   ل ا رامال  لماض  ف  ملينة االو؛ ك  يسعى ف   ايرالمنأفبراه أن هو 

  خلياةبينهو وبين ال

ل كيف؟ أبعل كل ذلو تر بمن ف   متع ب ا: اانشمفقاو   ؟الص 

 ما ناعل هيا إال  كراهية ف  القتاو رى زاوي بهلو : 

 شا  هة عليه وعلى من آتى به العمن البن    وهيا إلقامة الحُ وقاو المستعين: 

؟ ل الص  ما ه  شرو   ثُو  ا؟ لح  وهل تظن من أن هو يعقلون صُ فتسا و اانشم: 

كو  ي عمن وقتال أراكو إال  تُ و ا الر  أتظن من أن ملك ا يتنازو عن عرشه؟ 

 ووقت  

شى ، ونخقُرُ بةإن لنا بعض أهلنا ف   ،قشتالةيا صا ب  اوي بااتعطاف:فقاو ز

 أن ياتو بهو القم  نكاية فينا 

 : لكل  ر  فساحرها  ير عابئ فقاو

 

 وأرال لهقتاو البربر، مجم ب قل وصلت واض ، يأمره رااحل الخلياة كانت   

لايا الفية والهلع الخِ بعض الخِ  مع، قُرُ بةمع فتاه بليا فرقة كبيرة من جيش 

ملينة االو فق  فمسمن ألف ىينار،  ُ نمىصناىيا الماو، وأرال لوالتحف و

اامة، للخروج ف  معركة   هي أة للحر  وتالعل   ااتأثر واض  بها، وكان قل أعل  

 ولكن ه كان ينتظر اللعو اآلفر اليي وعله به الخلياة 
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ل ع ال ميع، أبى واض  ورجع الرامو كما تمق        وامتنع عن السع  ف الص 

 ذلو 

ىاىء ازفبقياىة فتى الخلياة قيصر،  قُرُ بةمن جيش  أفر صلت كتيبة و ثُو     

ة روواض ،  قم  لعة أقا  معسكره ف  شرنبة على مقربة من قالخروج للقتاو،  قر 

ذ إ، هتهو، ولكن زاوي قل علو بمخططمكنه انتظار البربر ومااجأالنهر،  يث يُ 

، بينما شرنبةف  منطقة  الُ نلبقا  واض  ف  م ممعة من عيمنه اكتشات 

 بقياىة قيصر ايرهو، ك  يمهمما البربر أن ُ نمىمن ال أفر واصلت م ممعه 

كة أكثر نحمهو، و ينما يحتل  األمر يلفل واض  أرض المعر تقل  جنل الثغر ي

 فتميل إليه 

 ، فقاو زاوي: ماب اجا مع واض ، فلو يعطه أ ل   الُ نلاأو اانشم عن على 

  ُ نمىولو نعرف بال ب  على ال قُرُ بةوصلت بعض اإلملاىاء من 

 إذا فقل أوى  واض  ب يشه إلى ممارى التهلكة 

ا: ثُو  قالها بثقة،   أوض  شار  

ب زما  يلفل فيقل  ت ىريل أن يعتمل على ال يش األوو ف  الصممى أمامنا، يُ  إن ه

 اة بساحر قماتنا وبسرعة فالم ضربنا هيا ال يش رأيكو المعركة لصالحه، فما 

ُ  ،ن من االلتحاق بهفلن يتمك   ل ناله قر على ا ر أن ه األكثقِل  ويكمن جيشه األوو اليي أ

ةمن ال ربة األولى الكثير، فت عف   واض  ويكمن تلبيره ف  نحره  قم 

والتحا  وماذا لم لو نستطع أن ننه  المعركة مع ال يش األووفقاو  بااة بتهك و: 

 اتاعل المااجأة الكثير ىافل الميلان به واض  

  لالنسحا محكمة  ط ةفُ أال نستطيع أن ن ع فقاو اانشم: 

    االنسحا نحن ال نعرف رى  بااة: 

 قُرُ بةانا الكثير، وأفشى أن يخرج جيش آفر من كل ِ ايُ  االنسحا  فقا عه زاوي:

 فيحاصروننا 
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وو قاتل ال يش األنصف يُ ماذا لم قسمنا ال يش إلى نصاين، وفقاو المستعين: 

 والنصف اآلفر ينتظر قلو  واض  

من مصلحتكو أال  تلتقمن بهو ف  قتاو فارن لاارن، بعل هيه فقاو اانشم: 

  قُر ُبةلللفمو إلى  الُ نلالمعركة انحتاج الكثير من 

 ،م ما يش األقله ف  الواض  رمى بثِ  أن   رج ِ ال أُ قاو:  ثُو  أومأ زاوي اقتناع ا، 

 ريل به ش   ما ال يش م رى لعبة من أالعيبه، يُ  هيا

 ير  ه بين ايمفنا لغرض ماُجنمىأويرم  بم ممعة من فقاو المستعين بااتنكار: 

 القتاو؟

 هلفه  حق ايُ واض  ال يعبأ كو يخسر من الرجاو،  الما : واثق افرى زاوي 

 صمت الحيرة على ال ميع، فماصل زاوي كالمه:   ل  

 القتاو، ولكن ه يعرف األالعيب، وهيا أكثر ما أفشاه واض  ال يعرف 

 إذا المكر هم أهو أالحتنا ف  مماجهة رجل كهيا الماض  فقاو اانشم: 

اه الحل   منا لِ ف  المماجهة المباشرة، أين المااجأة وقل ع فقاو  بااة: يا عم 

ر ظا ينما يشتل القتاو بالخروج من اا ة المعركة وانت ةالرمابمخططه، انأمر 

 واض  ورجاله فتقع ال ربة األولى ف  روعهو 

أفشى أن يكمن واض  قل قصل بقسمة جيشه هيا تشتيتنا فق ، قاو المستعين: 

 وايلتحا بهو قبل القتاو 

ه، كيف يمقعمن بماض  وجيش اك روني  احرين، انتصف الليل وال زاو القاىة   

فها، را  وافتالتعلى اآللا على ال ميع الاتمر من وا على أمرهو، وبولو يستقر  

 وترىى  وباتت العيمن تتالقى ف   يرة

 ، فلفل الرجل وقاو ما عنله: عيمنيستأذن ف  ىفمو أ ل ال جنليىفل 
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ث والليل هم ما منعه من مماصلة السير  ي ،انسحب ال يش األمام  إلى الخلف

   معسكر واض  ف  شرنبة 

 فعنل فيم  الا ر األولى ،ناسه المقت ف  المعسكرينهاجو نُ  بااة:  باىرف

 كمل ال يش األمام  المسير  يث واض  ايُ 

 ، على ا من جيش واض أن  ال يش األمام  أقل  المؤك ل اآلن من فقاو اانشم: 

ق هي ال يش، ف  ناس المقت الت  تستطيع فرقة  ف   أفر نستطيع أن نطم 

 االنق اض على معسكر واض  من الخلف 

 اتعمقنا المسافة _ رى زاوي

 واصل:  ثُو  ال _ قاو اانشم ف   ز ، 

ي ُجنمىاتنطلا م ممعة عنل  لمع الا ر بقياىة  بااة، ايكمن فيها أكاأ 

نتصف المقت الكامل، وعنل م وتي  لهنُ   ت ىكو، وانتأفر نحن ف  الخروج ُجنمىو

 هاجو نحن من األما  و بااة من الخلف النهار نُ 

   _قاو  بااةايكمن ال يش األمام  قل التحا ب يش واض

 فرى اانشم: 

الخلف  نت منأاتهاجمهو  ،من لقتالناتقل مون وي ين يستعل   عنلهواتكمن المااجأة 

 ونحن من األما  

 نعو الرأي فقاو اليمان: 

ه ه، ورضخ  بااة ر و كرقاىة مقتنعينااحر ال تبعهممافق ا، ووأومأ زاوي    

ه ما ع، وفهو شا ةببنت  ينبسلو تكن من عاىاتهو، ولكن ه لو ف ؛اله م  من الخلف م 

اض ان ثُو  له  بااة، فااتراح وجه زواي وابتسو،  فأومأ اوالتقت أعينهم ،به

 ال مع 
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تااف كبيرة، يقصلون االل مع فيم  الا ر األولى انطلا  بااة مع أمغار بسرعة  

 من قشتالةرماة رقة باِ مين لع  ه، ومُ ُجنمى مو واىي شرنبة لتطميا واض  و

ا  يوالملج   االطري ليستكشاما الُ نل من م ممعةأمامه  أرال، بالسيمفن أي  

 ، قاصلين واض  من األما  بب  فيما انطلا زاوي مع اانشم والمستعين 

ته، ط  فُ  اىو واض  ف  أمر يُ اليي أراله الخلياة  قُرُ بةقاحل جيش كان قيصر    

أ  أن ثنيه عن رأيه،  يث رلكن ه لو يستطع أن يُ غ ابل ا تقسيو ال يش، لو يستس

ع ال يش كلُحمة وا لة ويقاتلما كما تعم   و اليين ىوا ف  مماجهة مباشرة، وهيت م 

قشتالة، ولكن واض  كان يعرف بأن  ُجنمىعلى  فاص ةلهو ال مالء الكثيرة 

تهو،  ن أوكانت  يلته ف   ؛يلةف   لب الثأر، فل أ إلى الح فاص ةالبربر وقم 

 هُجنمىي ي  أنظار البربر إلى ال يش األمام  اليي يقمىه بناسه مع قيصر و

ر، عسكرين ف  واىي شرنبة، بينما يتحر  بليا ف  ظال  الليل من  ريا آفالمُ 

بربر الشمس األولى ينطلا ب يشه ف  المقت اليي ينطلا فيه جيش ال ةع  أشِ ومع 

تت سق  ف  أيليهو ويتشفيهاجمهو بليا من الخلف فيُ  لمالقاة واض  ف  شرنبة،

 أمرهو، وقل وافقه على ذلو بليا وكبار القاىة 

، فتناقش  بااة هططخوعلمت بمُ   ركة ال يش القاى افة  بااة كش   رصلء   

هما ااتقر أمرونظرا  مليهما، فمجلا واىي فسي  على جانبيه جباو، ف مع أمغار،

او من قمو ال ب أمر  بااة الرماة أن يت خيواي، وارهو ف  هيا الماىعلى انتظ

هويسقطمن منها على مكان ا  اه من ، و ينما يحلث التال و ينزو الرماهامهو علو 

اوو من يح الينتظروفيملهو، ويقامن فلف المعركة اللاحرة  ويمتطمنقمو ال باو 

العمىة  يث معسكرهو ف  شرنبة، فيغلقمن عليهو با   بليا ُجنمىمن  الارار

ق ته قم  نما بعل ذلو من مااجأة واض  وااتقصاو ليتمك   كال ف    بااة وأمغار تار 

 ما عليهو من جميع ال هاء لينق    نا ية؛ فلف ال باو،

يستكشاا الطريا، وقاا يترقبان شيق ا ال يعلمانه، فاراان من جنل بليا  وصل   

، ليست جلبة بين هيه ال باو ما صمء  تتحر  ف  هيا المكان، هنا  ة أشياثُم  

أعلى ال باو، التقطت المكان،  ا ف  بأعينهمجاالجيش ولكن ه صمء مسممع، 
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 اقتلهمت، لو اها  نحمهممن السِ  فحل ا ار   ، لكزا فرايهما للعمىة، الاخ   اأعينهم

ا  همايجماىبل قتلت  ،فق   أي  

بإشارة  فارن   فرجف  هيا الماىي، بين ال بلين،  ت ى تم  ل بليا أكثر  تقل     

شة ، أصابته ىه، اقتر  من الااراين المقتمليناآلفرينيبحث عن الااراين ه من

، ورآه بليا نطاأصابه اهو قبل أن ي عر، شعر بالاخ، فت  فمه ليصي ،وذُ 

، فشا  ُجنمىو تهو ا ف  قلم  ال ميع، وعلت أصماق   ري االضطرا  ه يسق  قتيال 

ر ها المطه كأن  ُجنمىبكلمة فخ، فأعطى  بااة اإلشارة، فانهالت السها  على بليا و

 انطلاالش ر ف  رياح الخريف، كأوراق  ُ نمىال ، وتساق يسق  من السما 

من  هُجنمىبليا و نشلهواصم  هلفهو، يسبقهو صمء زحيرهو،   بااه ورجاله

 المااجأة 

هت ت راقب،وتري ث يُ هاجو، لكن أمغار لو يُ التحو ال يشان، ف البربر أارع    مج 

قت قل أن  الم أمغار قل رف ال ميع، اشتبوو، ورجاله ر بيين نحم  بااةايمف القُ 

 االضطرا ه، فساى ُجنمىبم ممعته القتاو من فلف بليا و  ان، وىفل

 ف  جيش بليا، وارتاعت  رارة المعركة، وهلعت القلم  ف  والامضى

اء المصابين، وعلت لي، واشتلء أن  الصلور، وارت ات السيمف ف  األي

وتممض تحت أشعة الشمس، كأن ها البرق والرعل  أصماء السيمف، وه  تتقابل

لقتل اوارتاع صهيل الخيمو وه  تتال و، وزاى ايل اللما  تلفق ا، واشتل  مع ا،

هيا رأاه اناصلت عن جسله، وذا   وتطايرء األشال ، تناثرء األع ا و

ا ف  أ ل  اه نصاين،أر ج  ذراعه  ار بعيل ا عنه، وهيا شُ  ينيه، عوذا  أفل اهم 

بلء ا ف  أ ل فخييه، وال ت بشاحر النصر لحبااة ورجاله، ورمح   فر ااتقر  آو

 ن اا ة القتاو، صم ه، والذ بع هو بالارار مُجنمىالهزيمة واضحة لبليا و

لصياى اقتنصتهو كو يقتن  ا رقة الرماة القشتالية،باِ  اصطلمماشرنبة، ولكن هو 

بعض و، ون   بليا قُرُ بة  ريا لهو إال   علمما أن ه ال مار  ف، ال الة فريسته

  هااا ة القتاو، وانطلقما صمب  ريا لهو فارج ه ف  شا  ُجنمى

وقل ال ت  ط ةخُ ريل أن يكمل اله نحم شرنبة، يُ ُ نمىب  بااة أارع بعل النصرو   

واض  الغبار القاى  من  ُجنمىبماىر النصر، ومن بعيل ومن على ربمة عالية رأ  
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بما ليلو المتاا  ط ةخُ ي النا  بليا قل عاى ب يشه، ولو يُ  وظن ما أن   ،فلاهو، فتع  

حم شرنبة، كانا زاوي واانشم يماصالن  ريقهما ن ناسيها عليها، وف  األثنا 

رقة الرماة فِ  أءهي  القاتهو، وتجاله، فااتعلوا لمُ والح  بار ال يش لماض  ور

تنظ مت الكتاحب، وجا  الة أفرااهو، و، وركبت الخي  ولق مت أقمااها السها 

ا  ال نمى ِاها  أصفالبربر،  ُجنمىهو  من الخلف القاىممن ُ نمىال ؛الوي  الصمء مُ 

، وانتشر القلا والخمف، ال يلري أ ل ماذا ياعل، االضطرا  الهلع و    عليهو

ا األوامر التقيصر ينظر لماض  مُ  ف  أمماج   لو تخرج،  رق واض  نتظر 

هل يأت   ؟ا ال يشيه إذا كيف لو يرة  ؟تهط  ، أين بليا؟ هل نا ي البربر ناس فُ أفكاره

يستطيعما لو بال ميع ف مااجأةاللحقت  ؟يا من فلف هيا ال يش اليي أمامهوبل

ه من ارعتهو، ومن الخلف أرالت فرقة ُجنمى، وزاى  بااة وامعها اتخاذ قرار  

ه، ُجنمىفترق معسكر واض  وأصا  بعض اماة القشتالية وابال  من السها  الر

أمر  ثُو  فااتااق قيصر من  الته وأمر بالت ه ز لالشتبا  مع ال يش األمام ، 

الرماة بااللتااف وتمجيه رى ا على ال يش المهاجو من الخلف، وانطلقت السها  

 ،ولكنها لو تات  ف  ع لهوعهو، قت ت م  مخترقة أجساى البربر وفيملهو، مز  

ت التق ثُو  ف   ريقه ينهب األرض تحت انابو فراه،  منهو وانطلا كل فارن  

  صامف واض  ف  االضطرا أعين اانشم بزاوي، بعلما شعروا 

  بااة قل فعلها  يبلو أن  

ل ناح ااته ف  رااو فمج من قم  إفأمر اانشم ب  قالها زاوي بسرور  وأومأ إليه   

حمهما ن زلفة ال نا ان بسرعة، و تقل  ف األيسر، وفمج البربر ف  ال ناح األيمن 

 أكلت اللهشة، وقل قيصر بكتيبته، وواض  جامل ف  مكانه ال يلري ماذا ياعل

ا على مُ  عقله والح  ه احي  القلا واضح 

ومن الخلف التحو  بااة ورجاله بمؤفرة جيش واض ، ومن األما  التق     

بااة ه، وكانت مقتلة عظيمة، أشاع  ُجنمىالبربر مع القشتاليين بقيصر و ُجنمى

من الخلف الرعب ف  قلم  أعلا ه، فرقته الكاملة من الاراان، شقت صامف 

  قاه ش  أن انلفاع الاراان لو يم جلين، ر و كثرة أعلاىهو إال  واض  المتر ُجنمى
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ه، علو   ُجنمىيسمى  االضطرا  ا رأ  زاوي اللاحرة تلور لصالحه، وأن  ولم     

ا، فأمر باق    لله م   البربر ف  القلب بالت ه ز ُجنمىأراى أن يكمن النصر عظيم 

 ب اانشم وقاو: فتع   

 ؟قُرُ بةلماذا؟ مازاو للينا  ريا  ميل وقتاو مرير أما  أامار 

ا مع هؤال  ال إن   ن مم ، فلقال ا ال قن  ويُ يُ  قُرُ بة، وعار الارار بقم لنا ثأر 

 نتر  منهو أ ل ا ين م 

 تمالو أعصابه وقاو بهلو :  ثُو  قالها بااتثارة، 

ن  أن ه اليم  وتشتت أمرهو يعوهزيمتهو اته بقياىة قيصر، قم   رال ابن هشا  جل  أ

  قُرُ بةصم   ف   ريقنا عاِرض ال يمجل

لور ت ي ا األ يا رجاو البربر، امحما عاركو وفيوا بثأركو، إن: ُ نمىنظر إلى ال ثُو  

  اوها قل ىارء لكو، فال تبقما منهو أ ل  

ليهو قبل فراانهوأشار بسياه لله قالها      ة القتاو ، وىفلما ااوم ، فانلفع مترج 

 شط  واانشم يراقب ويستنكر انلفاع قاحلهو، وينظر إليه على أن ه ضرب ا من ال

ا ف  اا ة القتاو، فانخا ت مع    نمياء وكان للفمو زاوي ورجاله ماعمال  كبير 

ما وزاىء معنمياء و مااة البربر فانلفع ،حاصرينه وقل باتما مُ ُجنمىقيصر و

  هوصلما إلى قلب  ت ى، رُ بةقُ صامف جيش  خترقينمُ 

جيشه  نحم قلب تقل  راقب الممقف وقل أيقن الهزيمة، ال يش الخلا  يوواض  يُ    

فركب فراه وأشار  ،قُرُ بة ريقه ف  قلب جيش  وال يش األمام  بلأ يشا  

 أن يركبما  رجالهلم ممعة من 

 قيصروصلما إلى جيش   ت ىىفع  بااة ورجاله مؤفرة ال يش إلى الخلف    

 ُجنمىهم اآلفر إلى الخلف، ورجع قيصر يقصل واض ، فرأ   يتقهقراليي باء 

وهم  ُ نمىالبربر قل افترقت صامف المؤفرة، ورأ   بااة ينلفع باراه بين ال

و بااة مشغمو بقتاو على النا ية  نحمه، تقل  ي ر  بسياه هنا وهنا ، ف
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ه ته وبكل قم   ،فر األ تااىي ا ولكن ه تاط ن له، فماو مُ  ،إلى رأن  بااة اياهوج 

أعلا ه وعمامته  بااة بين  اق الااراين،  افسقط  ماىانالارتطما ال ربة، و

وأمسو بسيف آفر ف  شماله،  ف  اهتياج ها، فألقى بفربت ونزلت على وجهه

ضربة أ لهو بسيف وأ ار  وانلفع نحمهو انلفاع األال ال يلمي على ش  ، فصل  

 ُجنمىوالتهبت  مااة  وتااى  ضربة آفر وافترق صلره بسياه، رأاه باآلفر،

ه، تقل مما نحم قاحلهو فنزو أ لهو عن فراه وركبه  بااة، وواصل تقل مالبربر و

ا   ،يهرفع اياه يريل أن يهمي به علنحم قيصر ف  ش اعة، و تقل  ي فالُ نلأم 

ا من الخلف واق  على ركبتيه فأ ار قيصر رأاه، ونظر إلى  فأصابه اهم 

بالارار،  المكان اليي آتى منه السهو، فإذا واض  يرم  القمن من يله ويهو  

 لكز فراه ثُو    ب ا وناىاه بأعلى صمته، فنظر له واض  ف  يأن قيصر فااتشا 

 وولى هارب ا 

ايا ا  ، ولكمه بيسراه، فطعنه من الخلفُ نمىأ ل ال  ربة  قيصر بسياه لتصل     

ه ُجنمىبعض من  رأ  األفيرافترق أضلعه، وقبل أن يسق  وهم يخرج الناس 

   براالبر ون من المعركة ويال قهويار  

أار البربر جمع  اير من جيشا واض  وقيصر، قتلما الكثير منهو  قل ا    

ا، وعاما عن البعض القليل ممن عرفمه من جنل  بما رقُرُ بةوانتقام  ؤون ، ونص 

، لطريااعلى امتلاى  ما األفشا  وال زوعالقتلى أما  إ ل  القالع الم اورة، ىق  

 عسكر واض  من ماو واالحتما الرؤون المقطمعة، و نمما ما ف  موعليها ثب  

شق من ف  الصباح ي ثُو  و ير ذلو، وعقلوا العز  على الرا ة ليلة وا لة فق ، 

كل فرى ومنتصف الليل،   ت ى، فأولمما ليلتهو وأكلما وشربما قُرُ بة ريقهو إلى 

 منهو يحك  بحبمر شليل كيف قتل هيا وكيف أ ار رأن ذلو 

                                               &&&&& 

 الة  ف  كانما، قُرُ بةوا معه إلى اليين فر   ُ نمىال من وصل بليا ف  م ممعة   

ال روح والقروح، فعرف ال ميع أن  البربر تمك نما من جيش  هوتملؤرثى لها، يُ 

ةف  صامف ، فساى الخمف والقلا قُرُ بةالثغمر وأن هو ف   ريقهو إلى  ، العام 
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وانتشرء أفبار الهزيمة ف  كل مكان، وىفل بليا على المهلي فمجله اكران ا، 

 يهيي من الخمف والقلا 

 وقيصر؟ ماذا  لث لماض  واأله ف  أمل: 

تااف  مو ننا كن ا نريل االلأأعرف عنهما شيق ا، كل ما أعرفه  الفرى بليا بحزن: 

ا، جيش البربر وقشتالة ا، فكانت مقتلة عظيمة، فنصبما لنا فخ  ء رفرو وكان محكم 

 ومن مع  بأع مبة 

 هز  بعل؟إذا واض  لو يُ فقاو المهلي برجا : 

 قاو بآاى: أتمن ى ذلو  ثُو  فنظر إليه بليا 

  هل تر  أن  جيش الثغمر ال يستطيع الصممى أما فسأو الحاجب ابن المغيرة:

 قشتالة؟ وجيش البربر

ا ف  هيه واض  ايخرج مُ  ال أعتقل أن  فأعلن بليا ف   زن:  قل ف، المعركةنتصر 

 به م    أااجيُ مف ، واعليهط ته وف  اا ة القتاو اتنقلب فُ  اصرته ال يمش، 

ن أن ين م بقلر كبير من ال يش وال تكم الخلف ايبعثر أوراقه، نأمل فق من 

 ميبحة كما  لث لنا 

    ُ اجب أن أمر الحتصل ع، العرش كبنا  مُ  و على كرا   تهالف مهلي  ف  يل الاقِ أ

سالح يلعما النان للت ه ز للقتاو، وأن يتاق ل الويخرج فينظر أ ماو الملينة 

 و رن القصر 

زيمة، ، وتأك لء الهالُ نلقة من عاى واض  ف  ب ع م  ت ىوقت  ميل  لو يمر     

  واض أفبر ممح البربر و عليه ال ميع ف  رىع  تبعثر ال يش اليي كان يعم ِ 

 أي ا  عة ، ياصل بينهو وبين الملينة بقُرُ بةالخلياة أن  البربر ف   ريقهو إلى 

 فق ، تعمقهو  ركة ال يش البطيقة 

 قشتالة؟ ُجنمىكو على فسأله المهلي: 

 ة والعتاى أعلاى  ايرة م ه زة بكل العل  فرى ف  فيبة أمل: 
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مت في  ون ناماهو األمان واال مقنان،  ار مِ ، وقل ال ميع فاحبين الرجا  اكت   

 لنامن مخنمقة فمف ا  ثقيل صمت المكان عو  فعليهو  ربان الخمف والازع، 

ا للمهلي:    ممالي ال ثالث لهما  هنا   لين يافقاو واض  ناظر 

 أن يتكلو  له المهلي أشارف

ا األوو ف ا الثان  فال ميع يعرفه وهم القتاو، وأم  ل أم    الص 

مو ، والبعض اآلفر يقمرتمة ال ميع، بع هو رافض لهيا األفارتاعت همهمة وتم

ل أن  البربر لن يمافقما على    الص 

ل لقل  لب البربر فقاو:   بعلما ان و لهو جيش قشتالة   ت ى الص 

 وهل يقبل اليمان بهيا بعل ذا  النصر؟المهلي:  وفقا

 بقا ه  على أن يكمن ول  العهل بعل ممالي أ او هللا

 بعل ما جر  من قتاو لن يتراجع البربر عن هلفهو فقاو ابن المغيرة: 

ل ال ميع للقتاو، ولكن نسعى ف   أه بن اآلن يتمِ فقاو واض :  ؛ فإن ه أوال   الص 

ا   أوفر الطرق ربح 

ل إذا ييهب القاض  إليهو، ويااوضهو ف  أمر فقاو المهلي:    الص 

 : فتل لج قاحال   ،ف  يله ُرم ة الثقلبن ذكمان وقل افنظر ال ميع إلى القاض  

بن اليمان وكانت مقتلة  ا يا ممالي، ولكن  فرجت إليهو ف  أمر هشا عام  

 قباه حمل عُ فشى إن فرجت لهو اآلن أن يحلث ما ال يُ أعظيمة، و

له، وال ميع اك ر والقلا يأكيُ  مقعله ف   رق ثُو   ،فتقب ل الخلياة كال  القاض    

 وقف ثانية وقاو: ثُو  ينتظر ما ايقمله الخلياة، 

ل ا اروا الحااحر  مو أرباض الملينة، وناىوا ف  األاماق كل من يستطيع  م

ا   السالح فليخرج ليتسل و اال  
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ة، صمء أصماء قاىمة إلى مسامع الخلياة ومستشاريه تنامى     من أهل العام 

ةزىاى يقتر  وي ،قُرُ بة وقاما ولهو، فلفلما  القصر با اة بات  أمر الخلي ،قم 

 مطلبهو فقاو أ لهو:خرج إليهو، واألهو عن يهتامن ف  اا ته، ف

ينا من عل نقتل هؤال  البربر اليين معنا، ونقتل نسا هو وأوالىهو، ألن هو أضر  

 اليين يأتمننا 

 وعلت صيحاء النان مناىين بيلو 

 ف  أذن الخلياة: واض   فأار  

 أن يحاروا فنلق ا  يث يقطن البربر  ا لب منهو

، إنهو ضعاا  ال يقلرون على ش  ، ولكنفقاو المهلي:  أنتو  ال تلقما لهو باال 

 بإمكانكو فعل الكثير 

  مع أمر  يا أمير المؤمنين : فعلت صيحاتهو

 فاللها ا اروا فنلق ا  مو بيمء البربر فال يستطيعمن العبمر من فقاو: 

ةفأقرء   نا يون األمر بصما  الرأي وانلفعما فر ين يُ  العام 

                                         ***** 

 الملينةاو من أرباض قصر الخلياة، الرج إلى  المفمى تأت  كل يم أفيء   

وال زارين وكل  اتين، الاال ين والحم  هايتمافلون لللفاع عن باتماوأقاليمها 

عت عليهو السيمف والنباو والسها  والرماح واللروع أصحا  الحرف، وِز  

ي تهلون ف   ار  قُرُ بةوالترون و يره من عل ة الحر ، الكثير من أهل 

امع واض  مُ  يمش الخلياة  أفيختلاة لحماية الملينة، والخناىق ف  أماكن مُ   ؛بته  

الثالثة،  ةمر  لللفاع عنه لل قمنحر  مرتين، ويت ف  تسعة أشهر قُرُ بة لقل نصره أهل

ا واض  فكان شليل القلا، ما شاهله ف  اا ة المعركة ال يُ  مكن للعامة أن أم 

ى بكل المؤن نص  الخلياة بالتزو  يأمل ف   سن التلبير والتخطي ،  ه، فق ل  تصُ 
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وأرال  ،الملينة  صار يطمو فقل والتع يل بحصل الزروع والبساتين، ،المتا ة

 أن ه يأمل أن يصير األمر ىون قتاو:ه اورة، وأفبرف  ذلو إلى القر  والملن الم 

 ير  ىهاحلهو اليي يمى العمىة إلى بالله جيش قشتالة وقالحصار الطميل لن يتحم  

وعنلحي قل  ُ نمىنا الثغمر بالل  البربر وقل تمُ  ةقم  ة، وبيلو ايحلث فلل ف  مستقر  ال

 تين تتساو  القم  

ة، ااتطاعت الملينةىاء ت ري على قل  وااق ىافل كانت االاتعلا    ن أ العام 

ليهو ع يمر  الخلياة  البربر، قُطنفح  السراىق  يث يا  مو تحار فنلق ا كبير  

بعض األمماو، وو ويشل  من أزرهو ويمل هو ببعض األقماء بصحبة واض 

ةبمن يلر ِ  ُ نمىال لحااحر اعمن النان على يمز   قم كبار ال، وعلى القتاو العام 

 تلئتمو من الرجاو، لُ وأرباض الملينة، وقل فرج بأمر الخلياة كل من بلغ الحُ 

، كالكتا  واأل با  والاقها  وأصحا  رجاو  ر ب ماليس ُ نمىالمياىين ب

 والصبيان، أصحا  الحرف،كل و ،اجيناتين والنس  اللكاكين والبقالين والحم  

، ُ نلالهيقة على هيقتهو ال ليلة؛ ف  لبس اللروع وويتاك همن تنل رون يجميعهو 

 ، وهو يترق بمن الم همو بقلا وفمف شتعلتصلورهو مع المقت كانت ولكن 

ربر الب  ونما يها ب يش قُرُ بة ص ت أرباض   ت ىقليلة  أي ا لو يمر ام     

ون يريل ؛وأ رقمهاينة وقشتالة، ات ها من فمرهما إلى أرمال ، ااتبا ما المل

 جيشها، ورأء إ ل ى من بق  تمن و قُرُ بةنشر الخمف والرعب ف  قلم  أهل 

ةحبة جمع من بصُ  ُ نمىكتاحب االاتطالع م ممعة من ال ومعهو بعض  العام 

راأل ماو والمؤن ف  ابيلهو إلى الملينة، ف  لملينةاء مهاجمتهو، فخرج لهو من قر 

ةو ُ نمىجمع كبير من ال  ، فمقف كال ال يشين ينظران إلى بع ها ىونالعام 

 ىفلت القافلة الملينة   ت ى مباىرة

حبة اتخي  بااة معسكره، بصُ  قُرُ بةوعنل جبل قنتش ف  ال هة الشرقية ل   

فقلاه ف  شرنبة، فرأتهو أهل الملينة، وعلمما بعلىهو  امأمغار، وقل قل ت قماتهما؛ لِ 

رالرجاو، فاليي ال يت اوز ب عة عشراء من  ةفلا كبير من  قر  بصحبة  العام 

ا تنا  هيه الارصة،  _لُ ن_أ ل كبار ال بقياىة ابن وىاعة الُ نلم ممعة من 

المقت وتنعل  الارصة، فخرجما  الخلياة فيطموأمر و، ىون واتاقما على مهاجمته
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 فطماتهوبلبيب   بااة شعر ،هقتسل   ف  بلأواثُو  ، و اصروه ف  هلو  نحم ال بل

قما على جنباء ال بل، ه باله م ، وتار  ُ نمىه وأشار لفرا فامتطى، على الرماو

ةوه مما على  كالسيل  فرأوا ه م  الاراان عليهو ،نهكهو الصعمىأاليين  العام 

فاضطربت صامفهو، وأصابهو الهلع  في رف ما أمامه، ينهمر من رابية عالية،

قما شملهو،  ،ةوتساقطما فمق بع هو البعض، و مل عليهو الاراان  ملة قمي   فمز 

ةبلأء فة والرقا  المتطاولة، ب  حالمشر عناقف  األ ايمفهو أعملماو  الُ نلو العام 

أهلكما منهو   ت ى، فيهو ، وفراان البربر تتبعهو وتثخنالملينةرار نا ية ف  الا

، تابعهو ىون كلل  و بااة يُ ، وباتما على مقربة من أامار الملينة، افلق ا كثير  

ا:  كاألال ال ري  ال ير ب ف  ش   ام  االنتقا ،  تى ناىاه أمغار صاحح 

 ال تُهلو ناسو ،  بااة

ان صليقه، ووجه بصره إلى أامار الملينة، فإذا الحر نلا فطن  بااة إلى    

لى إ، فأشار الهو وأقمااهو ويرقُبُمنهو كما ترقُب الحي ة الرقطا  فريستهاألقمما نب

 قالما عاحلين  ثُو  رجاله فتمق اما 

 ُ نمىوال قُرُ بةزاىء المناوشاء بين أهل  ف  جانب من جمانب الملينة  

فلف الخنلق اليي يحميهو من  ُ نمىحاصرين لهو، تحص ن النان والالقشتاليين المُ 

 يظهو من عل  االشتبا  أمطروهو بمابل من السها ، فلو  وف أة وقل اشتل  هو، علو ِ 

ت م ممعة منهو يحملمن اللروع الثقيلة تقل مقشتالة، بل  ُجنمىيرى عليهو 

نما  ُ نمىأقمااهو، التف ال قُرُ بةأهل  الطميلة، وعنلما شل    مو بع هو وتحص 

، وفلو تصب السها  إال  ق ف  شكل ىاحرة تحت اللروع، نين محص   ُ نمىال تقل  ليال 

نلهشين ينظرون إلى هيا األالم  ال ليل، وعنلحي ف  ىروعهو، ووقف النان مُ 

، فتساق  الكثير منهو، صلور القم فرج فمج كبير من السها  القشتالية افترق 

بعض  قُرُ بةوصلما الخنلق، فمضع أهل   ت ىأكثر  ُ نمىاقتربت م ممعة الو

قشتالة ىروعهو الثقيلة  ُجنمىاألفشا  واألبما  وتمك نما من عبمر الخنلق فرمى 

صامفهو بعلما  االضطرا قما كالليمث ف  مماجهة أهل الملينة، اليين عو  وتار  

وهو، وتمك نت هيه الم ممعة الصغيرة من قتل كل من وجلوا بأا ا شليل ا من عل ِ 

فق  بعض  لهو ىراية كافية بالحر  وأممرها،كن قابلهو من أهل الملينة اليين لو ت
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اليين وجلوا أناسهو  ُ نمى ف  وجه القليال   مك نتهو من المقمف الت الش اعة 

حاصرين بين المقاء من أهل الملينة اليين كانت أعلاىهو تزىاى بكثرة، وتمك نما مُ 

نبئ بقلو  ثيف يُ بار كظهر من بعيل  ُ   ت ىمن ىفعهو للخلف بعيل ا عن الخنلق، 

ىبار صم  الملينة، فالتقت من بقى ما األوول   العام ةصامف  الاراان، فاضطربت

نما بها، وابا قلو  الاراان وابل كثيف من السها  من القشتاليين ىروعهو وتحص  

اليين أراىوا  ُ نمىرين، ولو يتمك ن اللبالمُ  قُرُ بةالية افترق ظهمر أهل القشت

و عليها عاحلين إلى هروِ  مل األفشا  بعيل ا عن الخنلق من فعل ذلو، فالنان تُ 

ق، وعنلما تمق ات السها  كان إذن ا لم ممعة الاراان  الملينة واها  العلو ال تُار 

القشتاليين يعملمن السيمف ف  رقا  وظهمر أهل الملينة،  تقل   ثُو  باله م ، 

ان المنلفعة أن تقاز فمق الخنلق وتصل إلى النا ية وااتطاعت بعض الارا

، وىفلما فر األ، وتمك ن البعض من السير على األفشا  إلى ال هة فر األ

 الت السيمف و، ها، ال يلمن على أ ل من أهلثخنمن ف  من يقابلمنهالملينة يُ 

  اجينهو من الاقها  والكتا  والنس  اليين كانما يعرفمن  ت ىال ميع 

 وصلت األفبار إلى قصرع ىافل الملينة، الليل الوله فهلأ الصرا أرفى    

ى ال بل على رؤون النان، تمافل إل يتهاو الخالفة وتهاوء على المهلي كما 

ابن  والحاجب بن ذكماناهو القاض  تقل مالقصر كبرا  القاىة ووجها  الملينة، ي

ن ، واأو الخلياة عخمفوال ازع  ال ميع وعلى وجمههو يرتسو الغيرة، جاالمُ 

 واض ، فلو يحر أ ل ا جماب ا 

 لخنلق ا ةبراالبر ة  ينما افترقلقل كان عنل النا ية الغربي  فقاو ابن المغيرة: 

 وماذا كان ياعل هنا ؟

 يتاق ل الحار قبل أن يلهمنا هؤال  المالعين كان 

 نظر الخلياة إليه ليستنطقه  

ف البربر الصام ، و ينما افترقالُ نل  م ممعة من كنت أقف ب ماره وا فقاو:

قنا، ولو أره بعل ذلو   وعبروا الخنلق تار 
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 آتين  بماض  ف  أارع وقت لياة على أ ل فتيان قصره: ناى  الخ

 أو بخبره قاو ف  ناسه بيأن:  ثُو  

ا ف   اشيته: ثُو    البسا ة؟بهيه  تسق  أنتر  ملينتنا قاو صاحح 

 الي  مع أمر  يا ممفأجا  ال ميع: 

 هؤال  األجالف عن ملينتنا  ل  كيف نصُ     قتر ما علايظ: فنظر لهو ف   

 أمامنا ام  البربر ف  فح  السراىق ال  ل  فقاو ابن المغيرة: 

 وماذا يايل قتلهو؟ا: ستنكر  فقاو ابن ذكمان مُ 

 الاهو  أماراءه للخلياة اليي بلأء عليه ف حو ابن المغيرة منه وتمج  

 : ابن جهمر فقاو المزير

ينة وهو اك ر به، لقل تمك ن البربر من ااتبا ة أ راف المل لي ناع ا ما تُ لن يُ 

لن ف، فإذا ر بت ف  المقاي ة، قُرُ بةيعلممن أننا قل نقتل من بقى منهو ف  

 يست يبما لها 

 ماذا تر ؟ اإذ  جه المهلي وقاو بغ ب: فحل  

ه، المهلي على كراي   فااتراح  السكمن ال ميع إلى األرض وعو   ابن جهمر فنظر

 فرى يليه على  رفيه ف  ااترفا ، وقاو بحزن بالغ:  ثُو  

 إال  عمىة األممر إلى نصابها      أما  هيه الم مش ال ارية اال  ل إذ  

  إلى الخلياة يستمضحمنه متأهبين ال ميعفنظر 

 كو ثانية باهلل إلى الحُ  المؤي لفقاو: عمىة هشا  

:فعلت الهمهمة   والتمتمة ، فباىرهو القاض  ابن ذكمان قاحال 

 ش    أولى من أي   يا ممالي،  قن ىما  المسلمين نعو الرأي



136 
 

  ةمحسمبال ير  جرأته بعيمن  الحمة علىال ميع  رمقه، وفحلجه المهلي بغ ب

ا  هيه ، وأمهن الخلياة فلياة إال  بحماية شعبال يكم فقاو القاض  بنبرة واثقة:

 بل اللهر أل التاريخ هيا الممقف خل  اء الخاللة، وايُ الشعما  تظهر الت حي  الحملة 

يمان اتيهب  ل ا إلى ال ،ها القاض أي   وقاو:من قمله  ف حو المهلي بااتهزا 

 وتخبره بما اأقمله لو  ،بن الحكو

 

ةألوو     ارع باهلل شم المؤي لمني تسعة أشهر ير  الخلياة المخلمع هشا   مر 

ل لخالفية، وف  وا   شالخلع ا فرجه المهلي من محبسه وفلع عليهأ ،قُرُ بة

ان والحُ  ُ نمىمن ال ه ب يف  الهيقة جميل المتن عال  طه ومُ  فرن ظهر علىور 

ا آفر عنل ملفل وأقعله، قُرُ بةف  شمارع   عنل القنطرة بعض المقت، وبع  

ةأ ل األاماق؛ ك  يراه أكبر قلر من  تشار ان قُرُ بةخبر ف  ، وانتشر الالعام 

ممء ه  ينما قاو بكيب ءوااتنكر وتغي رء بعض النان على المهلي ،الهما  فيها

هلي وبعث الم المؤي ل، ولكن هو أملما ف  أن ير مهو المؤي ل من ايمف البربر 

مل ف  آملين أن يح ستبشرينمُ  هولى البربر، فااتقبلته جممعالقاض  ابن ذكمان إ

 قلومه التسليو 

  هشا  بن اليمان فقاو بغلظة: أي ا وقابله زاوي وقل تيك ر قلومه الباحت 

ةماذا جا  بو هيه ال  ها القاض ؟أي   مر 

لن  محمل بن هشا  راالة إليكو فقاو القاض  بهلو :    م 

 فة ما رمحمل بن هشا ، يبلو أن  الراالة تحمل  ُ : حال  ف حو اليمان المستعين قا

ى  فقاو القاض :  ق اليي أذا ،الناصر  ايلرفة يا قن ىما  المسلمين  ُ أتُسم 

 العيا ، تستعين بهو على أهل اإلاال   كؤونهؤال  ال الالقة 

 راالتو يا ابن ذكمان؟ اءِ هوقاو: كف  فأشار له زاوي أن يُ 
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  بن يقمو لكو ابن هشا  "إن ما أنا قاحو ىون هشا فتنحن  القاض  وقاو بهلو :

منين باهلل أمير المؤ المؤي لالحكو، وناحب عنه كالخلياة والحاجب، وهم هشا  

 وفلياة المسلمين" 

ا:مُ   ب منف حو القم  وقاو   وهم ف  قبره؟ المؤي لأيحكو  تهك م 

 بل    يرزق وهم اليي يلير أمر الملينة اآلن 

  عليه أنت صل  هللا يا قاض ، يممء هشا  باألمس وتُ  ابحانفقاو  بااة: 

 و ير ، واليم  يعيش وترجع الخالفة إليه 

س ك  نمُ واقف بينهو  همو وهو يتنلرون عليه ارتج المكان بهاء ووعلت ال حكا   

 ف  ف ل و رج الرأن 

 إن ما أنا ي راالت  و سب : فاعتير منهو قاحال  

الغل،  القاض  وأفبر ابن هشا ، إن لو يأتين  صباحها أي   اذهب فقاو المستعين:

ةاأقتحو الملينة ب  السيف  قم 

                                    &&&&& 

بعض  ناىيا يحملهاوعبأهو ف  ص أمماله وذفاحره من ب مع الكثيرالخلياة  أمر   

كر عسصلها ي، وتحت اتاحر الليل، فرج من أ ل أ راف الملينة، الت  لو العبيل

وهم  وجماريه له الطريا، وركب ف  بعض أهله يرصل فاى البربر، بعث أمامه 

ةف  لبس أ ل  متخف    الصحرا ، ابتلعته ثُو  ، وتمك ن من الخروج من الملينة، العام 

 ،قُرُ بةوصل الخبر بعض وجها   ثُو  وانتشر فبر هرو  الخلياة ف  القصر، 

ع الكثير من كبرا  الملينة عل وف  أشل   لقاض  اى رأاهو ااعاء الليل اماى ، ت م 

رو ابن جهمر المزيروبن ذكمان   ن،وا اليها  ف  الصباح الباكر إلى اليماقر 

،  لما  إراقة ال عاهلته على تسليو الملينة ىونلمُ و إلفباره أن  ابن هشا  قل فر  ليال 

 الارار من ل  ب ي ل لوالحاجب عبل ال ب ار بن المغيرة أن ه هالو ال محالة، ف فأىر    

 هله وبعض ماله بأ
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ر الصباح األولى فرج كبرا  القم  على فيملهو يقصلون معسك ةع  أشِ  معو   

 عنلما  ت ىمروا بطريا ذهب ورا هو جمع من أهل الملينة  ُكل ماالبربر، و

 أهل الملينة إلى اليمان يطلبمن وصلما إلى معسكر البربر كان قل فرج جل  

ل  بل اهو، وقاواعاىة، وقبل منهو هلاي والعام، فأ سن ااتقبالهو وقابلهو بمى   الص 

ى رجعما إلفعار ، وعاهلهو على  قن اللما ،  البربر أهلهو بشمق   ُجنمىبعض 

 الملينة فر ين مستبشرين 

منه ملو كانما يقاتل عنلما رأ  اانشم هيا ال مع الغاير جا  ف   لب وى  و   

 باألمس نظر إلى أ ل رجاله وقاو: 

 ين لهو وال، فإذا القم  ال ىقُرُ بةكن ا نظن  أن  اللين والش اعة والحا عنل أهل 

ا ل بمن الظهمر والنصر  تاااتاا لهو ما ابينهو، وإن ما  وال عقموش اعة فيهو 

ا العقمو فإن البربر قت ملمكهو ا ذهبما انكشف أمرهو، أم   لمهو يم السابقين، فلم 

، صينقصاو مُ أتما إليهو يم  االثنين على البغ ثُو   السبت والبال  والخمف قاحو بهو،

ا الش اعة فانهز  جنلهو وملمكااهاؤهونهو أن يقتلهو فما كان يؤم ِ  هو ؟ أم 

ا اللين فإن أصحاب  النصار  يغيرون  وجميعهو من أقل من مقت  فارن، وأم 

أصحابهو  فيشترون منهو نهبهو، وأمماو قُرُ بةيأت  أهل  ثُو  ويسرقمن بغير أمر، 

  المسلمين، فال يرع عنها أ ل منهو، فال ف  القم  عقل وال ش اعة وال ىين

 ل: فرى الرج

فسل  ، إذا فسل الرجاو فسل المكان، وإذا فسل المكانيا مماليهيا  او اللنيا 

لى الزمان، وإذا فسل الزمان فسلء الحياة، وإذا فسلء الحياة تكالب النان ع

عمان، أار بين الصغار والكبار، ولهيا أعمان وليا  ط  بع هو البعض، وتزايل الشُ 

 هايةياة بأهلها، وف  النلقل اا ء الحصارعه شيطان، وفيحكو البالى شيطان ويُ 

ةأهل الملينة و هو   هيا التكالبيحمل عب من   العام 

 فقاو اانشم بسخرية: 

  وقم  بها وتكمن نماة إباىتهبل تأفي قشتالة م ممعة من الحصمن والقالع تة 
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ِالعهدِالثالث                                         

ِ

رأن يكمن ف  األمر  يلة لقتله، ف باهلل اليمان المستعين  فش     لراِ يُ  أن قر 

، وف  ظهر اليم  ىفل زاوي ألمر اقصر الخالفة، ووجل  ثُو  الملينة  زاوي أوال 

ةآمنا وبعض  لى ما فلياتهو، ويشكروه عتسمقهو الار ة جا وا ليحي   ممن العام 

 تخليصهو من الظلو وال مر 

ل فأرال زاوي إلى اليمان ليُ      ،رُ بةقُ قلومه، ومر  المستعين ف  شمارع  ف ع  

ةيسمع أهازيج وهم  طماو ه بل لعمت، و، وتلهج بالثنا  عليهالت  تتغنى باامه العام 

  الرأيصما  و العمر

ا، وقاو: وتع     ب زاوي من ذلو كثير 

ا مع الظافر المُ تقل  وهللا إن ه لشعب مُ   تغل ب ب، قلبه ىاحم 

ةجرايا ف  جمع من قاىته، وااتنكر بعض فلاه اانشم وىفل القصر      العام 

يلو، لالقصر ل  أُعِ ذلو، وىفل على اليمان كبرا  القم  يبايعمه بالخالفة، وقل 

  بأمره واالحتمارو لف على كتا  هللا كل من بايع الخلياة على اإلفالص له 

 وأنشل شاعر األنللس ابن ىراج القسطل  قصيلة مطلعها:

 ر روح  وريحاُن    ولللين واللنيا أمان  وإيمانُ هنيق ا لهيا الله   

 بأن  قعيل الشرِ  قل ثل  عرشه    وأن  أمير المؤمنين اليمانُ    

  جانُ  اليي انقاى األناُ  ألمرِه    فلو يعصِه ف  األرِض إنس  وال   اةمِ    

 

تأت  للخلياة،  يالشكاواللعاوي و اقت   ت ىولو يكل المبايعمن يغاىرون    

بعض من عبيل البربر قل نهبما بعض البيمء ف  أرباض الملينة، وقبض العسكر 
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على أربعة من هؤال  العبيل، فأصلر الخلياة أوو أوامره ب ر  أعناقهو، وأمر 

 ض ألهل الملينة وأرباضها بسم ، وقاو بله ة قمية:نا كل من يتعر  ب ر  عُ 

ف ان بمختلبين جميع النيل بها ما كان من تراب  عإن ما نريل بلاية جليلة، بلاية نُ 

  نسابهوأأشكالهو و

 فااتحسن النان بلايته وىعما له  

وجا   ،عقل الخلياة الليمان بعل مبايعته بقليل، وجا  زاوي مع زعما  البربر   

ه الخلياة على منصبه ىون تغيير، وكيلو فعل  ع مالقاض  ابن ذكمان اليي أقر 

  وابن  ز  بن برىان محمل ومعظو المزرا ، ك همر ب

لأ  كمه باهلل، وفش  ال ميع أن يب المؤي لوأمر ف ا ه الخلياة المخلمع هشا     

:رجا ه عقله بورأ  ف  أعينهو ذلو فطمأنهو  بساو اللما ،  قاحال 

 ال أبلأ عهلي بل ، فإن الل  ي لب الل  

ه وفلمه وأمر صقالبتفااتراح القم  وتبل و فمفهو إلى  مأنينة وقلقهو إلى را ة  

اهف  بعض من   ر القصر،  المؤي لبحاظ   : قاحال   المؤي ل فترج 

   لب وا ل عنل ل  ،عو يا ابن

 تمن ى عل  فقاو المستعين: 

 أ ل جماري  ال أريل أن يمس  

 لو ذلو 

 صطحبهو جميع ا مع  أوأريل أن 

  المؤي لفشكره  فأومأ له المستعين ممافق ا 

حزن وهم انتظر ال ميع أن يُبتلأ الكال ، فلو يبلأ، فقاو القاض  ابن ذكمان ب   

ه نا ية الخلياة:   يتمج 
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 الخلياة، مازاو عبل الر من ابن أب  عامر مصلمب ا على فشبته  اي لي

و عن فشبته ويُغس ل ويُصل ى عليه ويُ   لفن ف  ىار أبيه يُنز 

 وابن هشا  فتسا و  بااة: 

 طلب لقل هر ، ولن يُ 

ُ وقف وقاو ف   يرة: إن  ما يشغل عقل  هم أمر الثغمر، أُ  ثُو    اح  واض ر  قريل أن أ

ا اآلن فإن ه ال  ا على  قن اللما ، فرفض، أم  قم  على يعليها، لقل فاوضناه كثير 

 الرفض، أريل أن يستقر األمر ف  ااحر أنحا  األنللس 

وااترال المستعين ف   الراضية  إليما اءفعلت الهمهماء المستحسنة وا   

او وول   ن بل  مأى المالياء، وعي ن زاوي  اجبه، واألمر والنه ، وفرق العم 

، و بااة قاحل لل يش اليي ايُبنى بعل تلمير وىاعة ف  منصب صا ب الشر ة

 جيش قر بة 

فته بعض عيمنه من البربر من بعض الثو     اليين بقما من جيش  ُ نمىفم 

ماة نن الممكن أن يكمنما ون بالكراهية والحقل عليه، ومِ قر  المهلي؛ إن هو يُ 

عن  بعلهوويُ  ُ نمىل هؤال  الم ممعة من النقال  عليه، فنصحه زاوي أن يقيلإل

 أمر ال يش اليي ايبنمنه من جليل 

لماض ، الميزة األولى لنا أننا نعرف ت ار  ا إن   فخشى المستعين من هيا وقاو:

 ليا انستايل منها وال نرتكب أفطا  السابقين 

تهو وقطع أعطيا ُ نمىي للفهو زاوي مقصله وااتحسنه، فلو يكن تسري  المهل    

مماال  ؛ وكانما شمكة ف  ظهره ف  الثمراء الت  قامت عليه، فإن  نو أاليوبعمل 

لمن المستعين؛ ألن هر  بُ فقل  ِ  ا وعلاوة، وكان عمم  البربر ال يا   لو يكن  غ  

ا رجل  ر  وال يعرف السيف، ولكن زاوي بلأ يُ   ا ر نظرته إليه تباع  غي  يمم 

مر، هيا األ ُ نمى، رفض الُ نمىل هيه الم ممعة من الأمر الخلياة أن تترج     

 ، وبغ ب بالغ قاو:ُ نمىإلى الخلياة، فيهب مع الحاجب إلى ال هوفبرووصل 
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 ألو يصلكو أمري 

 ال  اعة إال  للمهلي فقاو أ لهو: 

ى اق  وقب ما عل  ت ىف ربما فراه بالحرا   ُ نمىفأشار الخلياة إلى ال   

 : لحبااةالحاو، وقاو ممجه ا كالمه أمر ب ر  عنقه، فُ ربت ف  ف ،يالُ نل

  راجعت ىون مُ  عنقه  ر تُ  الطاعةعصا  من يشا  

ا أوهو ينزلمن عن فيملهو وهو صا رين،  ُ نمىوقال عاحل ا تارك ا بعض ال    م 

  ربت أعناقهواقطما وضُ   ت ىربت فيملهو بالحرا  البعض اآلفر فأبى ذلو ف ُ 

                                       ***** 

 ب ا ما وقع لهن مع المهلي، فااتشا   بكل  المؤي لأفبرء كبيرة جماري    

ه الحقل على ذلو ا ليه الت  اقطت ع أفبرته بالااجعة الكبر  ثُو  لرجل، وعم 

ةك  أن   أفبرته ؛جلس ف  مكانه ي طر   قل ا وكره اته ومن نار فأالبته قم   مر 

ن جاريتين من جماريه قل  بلتا من المهلي، فتهالو مبهمء القم  وقاو والحز

 يكسر ناسه: 

ومال  وأهل ،  من هيا الرجل، ف  ناس     ما جر  على أ ل مثل ما جري عل

 فاهلل بين  وبينه 

لصلمة ته اهل   فت  الخزي إفلوى ا ف  قلبه، صرف ال ارية وبقى ااكن ا، ثُو     

 ، وقاو بقلب كسير:اليي لحقه العارفااتكان لها وقلبه يستحر بنار 

  لقل أفرغ  يات  من كل به ة وأورثن  الم لة والم شة، وجعلن  بين الخلاا

 بالبه ة والسعاىة  مزركش    زين ف  قمي    أامى   كخي   

 بغض،بلافله نزعة  قل وتنامت ه يغلقها عن المصاحب، وأ مض عينيه كأن     

 الرجل  ذلوت اه  أفر بعل  لحظةتكبر 

                                     &&&&& 
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عض على أ ماز الملينة كان يسير الخلياة الهار  ف  ثيا  التخا  ، معه ب   

 نه وفف وزنه من أمماوثُم  ال ماري والخل ، وجملين يحمل عليهما ما  ال 

 أ راف على أرال إلى أ ل أصلقا ه ذفاحر، وبصحبته جنليان فق ، وكان قلو

و ينتظر تهلأ عيمن البربر، فل  ت ى، يطلب منه اإليما  ، اليمان بن عيسىالملينة

، وذهب عهن مالبيت للخلياة ومة  عل  الرجل قلو  المهلي إليه، وأفبر زوجته أن تُ 

 المهلي بقلو  صليقه اليمان وقاو:  ، وفرحهبناسه مع الرامو يستقبل

 رء األ ماو وفا   يا اليمان لكانت تغي   ف  قُرُ بةأهل  كل لم كان

ته، فإن ال ميع مازاو على   يا اتتغي رفرى الرجل:  اعتو، ممالي بحمو هللا وقم 

 لو  بيعتهعن   ل من الثغمرولو ينزع أ

 ت فااتراح وجه المهلي، وىفل إلى بيت اليمان مرها يعلمه  بار السار، ف   

 ل ، تا   اي ليىفل يا أُ الرجل البيت وأشار بيله قاحال: 

رتقاو مجل أمامه  ليقة  ن ا  مليقة باألش ار من الليممن والبفىفل المهلي    

ل ماو يحتا  بهيا ا هكأن  خايها هيا السمر األبيض يُ  واآلن وأزهار الياامين،

  أما السما ، ماتمح علىبل  ير مسقمف  أكثر فكان صحن المنزو   تقل  و له، 

، ويكتمل وبريق ا على الملفل ا  جماال  تُ  بي ا  نافمرة مياهتربض  البا 

 فرقة على ال لران، وكان هنا  جماال  آعل  المشهل ال ميل بأص  الزهمر المُ 

وجه وناعو،  عر منسلو، بشكأن ه البلر من أ ل النمافي يطل   ختاي ا ف  هيا المكان،مُ 

 اذ، بأنف ىقيا وعيمن وااعة ورممش قاتلة، ف  عينيها بريا آف  أبيض كالثلج

شغله   ت ىونظرة انبهار محببة وقعت ف  ناس محمل ابن هشا ، فافتتن بها 

إلى  خبره بسعاىته الكبيرة للقلو أفي يُ  اليمان، الييالمصمو إليها عن  ليث 

 نه مشغموعالبيت متماضع ال يليا بخلياة األنللس وملكها، وهم  خبره أن  بيته، ويُ 

 ممكل النظرة إلى الزوجة الحسنا  

كثير، ولكن ه لو يطعو منه مليقة بالطعا  الشه  والخير الال الماحلة  يثأفيه  ثُو     

 ُكل ماعينيه ت م  المكان، وتنظر إلى البا  بلهاة و، كان شارى العقل قليال  إال  
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فنهض ولو ، الطعا ، كان ينتظر أ ل ا لو يأء مء أقلا  قاىمة إلى  رفةامع ص

 وهم يقمو:  فلاهاليمان كمل  عامه وقا  يُ 

 ؟ممالي ألو يع ب الطعا 

 ه لييي وشه  ن  إبلى، 

 لو يطعو ممالي؟ وة فلِ 

 لقل  عمت بما جاى به الظرف 

ا وقاو ممااي ا:  فأومأ ا الرجل فهم  ا  شالحاو إن ، اينصل  يا ممالي ب فا ر 

 هللا، واتصل إلى  ايتو 

 ، اأصل أجلالمهلي مبتسما:  فأومأ

                                            &&&&& 

 رُ بةقُ  عر كانت القالقل تزىاى ف   نايا الملينة، تشابكاء كثيرة تحلث بين    

 ثر منأكبحقل ىفين ت اههو،  قل ول له ممء  النامن ت طر  زالت ماوالبربر، 

تحلث  ، وف  كل مكان كانت المشا ناءهرو  المهليف قر ب  قبل الآعشرة 

  ألبس  األشيا 

ا وف  السمق اليي باء أقل ب    صهل أ عن السابا،ه ة وأقل نظافة وأقل ازى ام 

فرن رجل بربري على فرن رجل أنللس ، فغ ب الرجل األنللس ، وتعص بت 

 لما عليه، فتعص ب له رجل من البربروله جماعته، وتشاجروا مع الرجل وتطا

ةيعرفه، وقل  يزوى عنه هم ومن معه، فناى  الرجل األنللس  ف   رهو وذك   العام 

ة، فااتشا ت أي ا بقتل البربر ذويهو مني   ة و  بت، وأضحى السمق اا العام 

ةاو، وتكاثرء تقتا اوأُبر ت جماعة البربر ضرب ا و العام  جا    ت ى، جر  

، وتقب ض على بعض ُ نمىف  جمع كبير من ال  صا ب الشر ة أ مل بن وىاعة

 اء مرور ىورياء متماصلة ف  الطرقف  األاماق، و الُ نلالنان، وأمر بزياىة 
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ةهيه المناوشاء بين البربر و ولو تنتهِ     اكتظت و، إال  قُرُ بةمن أهل  العام 

هيا  أقض  الثأر والل  بين الاريقين، فالس من بالكثير من النان، وزاىء مسا ة 

 اقترح القاض  ابن ذكمان على الخلياة ف  وجمى زاويم اجع رجاو اللولة، ف

ااتحسن  عن قلب  اضرة الخالفة وملينة الحكو، فبن زيري أن يبتعل البربر قليال  

 زاوي الرأي وتسا و: 

 ولكن إلى أين؟

ا:   إلى الزهرا  فأجا  القاض  مستبشر 

 وي إلى الخلياة ممافق ا فأومأ زا

ق عليهو األمماو، وأعف    انهو أجزو المستعين العطا  إلى جماعاء البربر وفر 

علا  على اكنهو ال ليل، فانتقلت جماعاء كثيرة منهو إلى ملينة الزهرا  وهو ا

كانت  فقل  والشرف التاريخ ذو قا المُ  هيا ف  بالرضا لبربرا أ س  و؛ ستبشرينمُ 

ا ما  عشراء  ، وبقت األنللسكو ومم ن الحل والعقلملينة الحُ الزهرا  يمم 

اها نة الت  بنانتقلت مقاليل الحكو إلى الزاهرة الملي  ت ىتُحكو من ىافلها، السنماء 

ةالمنصمر محمل بن أب  عامر والت  ىمرتها    ف  ثمرتها مع المهلي العام 

                                       &&&&& 

ا، ووجل كل ش   مُ     ز وت ه   له كأن ه ف  قصر الخالفة، فا تسل عل  ااتيقظ ضحم 

، فلو عت أمامه أصناف كثيرة من الطعا ، انتظر قلو  صا بهلإلفطار، وِض 

ا من نثمي ا رقيق  أُ ا وجا  صمت   قل فرج  الخاى  أن ه  فأفبرهيظهر، فسأو عنه، 

 الخارج: 

ا ف  ق ا   اجة ما  لقل  فرج اليمان باكر 

ا قلو  السي  نظر المهلي صم  البا  مُ   ، فقاو:تأت لة، فلو نتظر 

  لة البيت وتشاركنا الطعا ، فلو أعتل الطعا  و لي فهل تتكر   علينا اي  

 ُ  زعج ممالي الخلياة أفشى أن أ



147 
 

 ج فلياة أو  يره زعِ مثلو ال يُ 

 هاعبير رء، وانتثرف  ال ماو، وقل لبست أجمل ثيابها وتعط   لة آيةفلفلت السي     

 ف  جم الغرفة، وأذنت للخاى  ف  الخروج 

ح من عطرها وتش لها شارمهلي، فأووقات أما  ال    ممه بال لمن، ف لست، فترو 

 نظر إليها وقاو بثقة: ثُو  وأبل  إع ابه، 

 مؤكل أن  هيا الطعا  صنيعة يل  

 ؟وة ولِ فقالت ضا كة: 

 ألن ال ميل ال يصنع إال  جميال  

 : إن و يا ممالي تأفي جاريتو بلطف تعبير  فأفا ت وجهها ف ال  

 كمن جارية أبل ا تال وهللا، مثلو ال 

 ؟افماذا إذ  

 مثلو ال تكمن إال  أميرة 

 إن  ممالي يرفع شأن  بحسن كالمه فعلت ضحكتها وقالت: 

  ، تستحق  وأكثرىبل

  يل الغزو الخلياة يُ  لو أكن أعرف أن  ممالي

 ُ ا، ولكن هنا  من يلفعو إلى ما لو تاعله من قبل لو أ  جيله يمم 

 وما هيا اليي يلفع ممالي ليلو 

 ال ماو، إن ه يحر   القلم  

: بانل وشعر  يحر   القلم  واأللسنة فاعه فتلار  ناسه قاحال 



148 
 

 تنظر ف  ه إي اها، وه أكثر، وأفيء قطعة من اللحو وأ عمت منهاقتربت     

هلي صمء اليمان يسأو الخاى  عن ضياه، فنظر الم عة مِ واُ     عينيهاملعينيه ب

 إليها، وىفل اليمان فمجله يتناوو  عامه ب مار زوجته 

: فانحنى الرجل قا ا يا ممالي لقل تأفرء قليال  حال   عام 

 ال عليو يا اليمان، تعاو وا عو مع  فقاو المهلي: 

 أ سنت تلبير أممر ممالي أرجم أن تكمن زوجت  قل 

 أجل فعلت، انظر 

 فااتحسن الرجل صنيع زوجته وقاو لها بتقلير:  وأشار إلى ماحلة الطعا  

 إلى كل فير وصما   زينبأرشل  هللا يا 

 ونظر اليمان إلى زوجته يشير عليها بالخروج 

 فقالت بامتعاض: تريل أن ت الس الخلياة و ل ؟

 :  ف حو قاحال 

 ُ  بما ال يروقو  ل ثه قل أ

  سن ا، ولكن تيك ر أن ه فلياتنا بالتساوي 

، ةقُرُ بلخلياة ما يلور ف  أنحا  ق   على مسامع اف حو اليمان وجلس ي    

أن  النان اليمان وأفبره يراقب زوجته وه  تخرج ف  ىالو، مشغمو عنه وهم 

ةاى بين ف  ازىيا شا ناءالمُ لكن وعلى الخالفة،  بن الحكو قل بايعت اليمان  لعام 

المهلي  والبربر، وأن  البربر اينتقلمن إلى ملينة الزهرا  اتقا   للعامة، فهب  

 واقا ا 

 :  ا يا ممالي عام  فمقف اليمان قاحال 

 ان ال عليو يا اليم
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  إذا أكمل  عامو يا ممالي

 ، أكمل  عامو أنت ارتميت  ت ىشبعت، وشربت   ت ىلقل أكلت 

 لقل شبعت 

 اليمان بطلب آفر اأثقل عليو يا 

  مع أمر  يا ممالي 

 ريل  أن تعرف ماذا جر  لماض  العامري أُ 

 لو أامع عنه أفبار يا ممالي 

 من أين تسق طت األفبار؟

 القنطرة  عنلمن نا ية فح  السراىق و

 يقاتلمن ف  ال هة الغربية  ُ نمىكان واض  مع م ممعة من ال

 ُ  رال من يتسق   أفباره إن لو يقتل فمؤكل أن ه هر ، ومع ذلو أ

 و  ثُ ال، ال أريل أن ييهب  ير ، فأنا لو أعل أثا ف  أ ل ، ااترح بعض المقت 

 أفرج من أجل صا بو 

  ب ا وكرامة يا ممالي 

ا من اليم  يُ      مه، اك ر ف  زينب ومسلكها الغريب نحبعل اإلفطار جلس شطر 

 ر تُ  ؛اك ر، وأفي يُ ه  تتغن ج أمامهووارح يستعرض نظراتها وبريا عينيها 

بة امه؟ أر الحيا  أم ثم يا  به جعلها تخلع ماذا يلفعها إلى هيا اليي تقم  به؟ أهُ 

يين ف  قل ب الرأوبلأ يُ  ،الطانجاه وال  مقتبن هيا ليس ف  ال اه والسلطان؟ ولك

ن اآلن، عقله، فكيف تهيو به وه  لو تره إال  مني وقت قليل، وأين ال اه والسلطا

  ز  أي هيين هم الرأي السليل يستطع أن يُ فلو 
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   معها؟ أ بس    منها ويتناسه كيف ينبغ  له أن يعاملها، أيتقر   لساحيُ أفي  ثُو       

ف ا؛ فقل جلست له ف  منتصيبتعل عنها إلى  ين؟ وهل يقلر على االبتعاى عنه

 بل  وأبلء ما ال ي لر به أن يُ  ، ريقه

سلو زوجته، مع ب ا من  اليمان، فإن ع به من مسلكه ال يقل  اك ر ف  يُ  فيأ ثُو      

تنار  فال يثمر أو يغ ب أو يزجرها أو هج أمام  وتتغن  إذ كيف ير  زوجته تنبس  

 عروق الغيرة ف  وجهه؟

امل نمره من اماحه بك ما لبث أن فك ر فيها، هيقتها وكأنها القمر يطل   ثُو     

بستان، وثغرها األرجمان  اليي يسبقها كأنها زهرة ف   عبيرهاا ه، ووضي

  ا عليه االبتسا ، فتلمع عينيها وي    وجهها كالقمر فالصغير اليي يتلف  

ا هكيا ف صاحة السما ، وظل    تمق لء لها ما بين جمانحه نار 

يقة  ينما بلأء شمس األصيل ف  المغيب، كان المهلي يتري ض و يل ا ف   ل    

 ، وتالقتها، فأ او النظر إليهاآراقبه من نافية البيت، ورزينب تُ  كانتالمنزو، و

 ة: قاحال  بلها النافية ت بالمغاىرة فاقتر  من، فاضطر  أمرها، وهم  اأعينهم

 !اآلن، أمع  رو  الشمس يأفل القمرال، ال تغاىري 

 ل ف  الغزو إن  ممالي لشاعر متأص ِ فأجابت ضا كة: 

 ة ال لي  بل إنن  أقمو الحقيقة 

ا يا  ؟اي لي وهل يخرج القمر نهار 

ا قمر النسا  فالكمكب المُ  ذا نعو، القمر  ، أم  لخروج بإمكانه اعتو ال يخرج إال  ليال 

 وقتما شا  

سع لير  قمر النسا  وا  كل هيه ال ماري ت  وهل ممالي الخلياة لليه مُ 

 الحسناواء؟

ا ال ماري فإن هن  ُ  ا  منهن، كمن يأكل ليسل  ماء الخلياة، وال بل  رُ أم  رمقه، وأم 

 لبشر جميع ا ا ما يسعسع، فعنل الخلياة ت  المُ 
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 ا؟يغازو ممالي الخلياة البشر جميع  أو

 عام  يا ممالي فإن  ل مجة، كثيرة السؤاو  فنظر إليها معاتب ا 

 ال عليو، ال عليو 

 ال بل  أن   أزع ت ممالي 

 ال، لو أنزعج بعل 

  اب اشرلممالي  ل  إذا اأعِ 

  سن ا، اأىفل لتناوله امي ا 

ىة معت فيه قالىفل المهلي مسرع ا إلى مخلعه، أفرج أ ل الصناىيا وفتحه، ل   

جهها وعينيه تلتمع بمهج الر بة، ورفع يله أما  و ووفاها  ذهبية، أفيها وفرج

ت ف  رياء اليهب، لمعقة األلمان تتخللها بعض كُ نس  فإذا بقالىة من اللؤلؤ مُ 

صن ع أل مت ر بتها وقالت ف  ت ثُو  عينيها فتنامت ر بتها ف  الحصمو عليها، 

 عل  الاهو: 

 ؟ن هيه يا ممالي الخلياةمة لِ 

 لك ، ومن ف  هيا البيت يستحقها اماك  فقاو وعلى وجه ابتسامة: 

  اي ليبالماو يا   رشتة ة ال تُ ر  الحُ فقالت معاتبة ف   ز : 

 شتر  بكنمز األرض، ولكن ها هلية صغيرة هللا، فمثلو ال يُ معاذ 

 ؟اي ليأتلفع لنا  ا ضيافتو يا 

 معاذ هللا 

 هيه؟ وة فلِ ا إذ  

 أال تعرفين؟فقاو بنااذ صبر مقترن بهلو : 
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ةعلت الحف    ، فاقتر  منها وتلم   أفا تو وجنتيها مر  ها يوجنتس عينيها ف ال 

ف   لتصقا، ونظرا  ت ىبيليه، فانتا ت و اولت الارار منه ف يبها إليه بشل ة 

 ينيهاعجهها، فرفع ذقنها ونظر ف   اراته، فأفا ت وا فلو تستطع مُ عينيها ملي  

شاتيها،  س رقبتها ونحرها، واقتر  منشرع يلبسها القالىة، وهم يتلم   ثُو  ، برهة

 تبعها  ثُو  عنه، وجرء إلى مخلعها، فأ رق لحظة  فابتعلء

 أوتلفل مخلع !فقالت ف  ااتنكار: 

:  فرى قاحال 

 هِ قيا ُمعي بِ  ار اشتياق ا إِلى لُ     ول  فُؤاى إذا  او العياُ  بِهِ    

 أيكمن العيا  من أوو ليلة 

 أوال تلسع النار من أوو وهلة 

 أتساوين  بالنار!

ا ف     رقها فهيا ف  فؤاىي ف  ضياحها، أم 

 لقل فاق قملو ما امعته عنو 

 وما امعت؟

  امعت وإن كنت الخلياة إال  أنو من أ زو الرجاو ف  قُرُ بة

  جمالو يست لب الغزو ويستنطا الح ربل إن  

 ال يستنطا زوج ؟ وة ولِ فقالت بحسرة:

 ر ال ميع ما بيلهو ال يُقل ِ 

 قبل أن ،جهلو  فافر ،اي لييا  ناشلتو هللامرأة تاقل الرجل  ين تملكه، أجل، إن ال

 يعمى اليمان 

 لن يعمى اآلن، لقل أرالته بعيل ا 
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 إلى أين؟

 إلى أ راف الملينة 

 لماذا؟

 من أجلو 

 من أجل  أنا؟

 نعو 

 ولماذا؟

 يخلم األمر بين  وبينو   ت ى

لقل  ؛ر، وه  تاك  بلهشة قة ف  وجههحل ِ فاهتزء لهيا القمو، وارتاعت عينها مُ     

ةذلل كل عقبة ليخلم بها، فازىاى وجهها   ، واضطربت أناااها و مر  عال وضيا  

 صلرها، ولكن ها تمااكت وت ل لء واجتهلء ف  إفاا  ذلو، وقالت:

 على ما أنت فيه؟ قل ذهنو بهياكيف يت  

 سكرن  كما لو تاعل الخمر إن  رؤيتو تُ  لقل نسيت اللنيا ومصاحبها أمامو،

 ا اها ل قاىرة على إفاا  عملو تعُ شرقت عينيها وأوتمرىء وجنتاها وفابتسمت    

 قالت وقل هاجت أش انها وعالها الخ ل:ف

 ؟اي ليماذا تريل من  يا 

 ريل!ا يُ وهل يسأو الظمآن عم  

 برقت عيناها وعلت أناااها وقالت:ف

 ولماذا أنا؟
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ال نة، و يا ا من ال ألن و البت فؤاىي من أوو وهلة، كأن   وأنا ف  ال حيو رأيت 

 وهللا ال أتركه 

 قالت متحي رة:ف

 ممالي كيف     

 قبلها ها، فسكتت، واقتر  منها ووضع إصبعه على فم  

 

ب ليهجماريو ي ل المهلي ف  مخلعه وال بين ىفل اليمان بيته فل    لو، ، فتع  

قت فبرغي ر مالبسه، وعنل البا  امع آهاء مكتممة، وذهب إلى  رفة نممه ك  يُ 

مجل و ير، ف بب  ىفع البا  عينيه، وتاه برهة ف  أفكار آتية من قاع ال حيو، 

 لبه،قطلا ف  آن اتها كامهاء ملفع تُ  فحملا مبهمت ا، زوجته بين ذراع  المهلي،

ت ، اضطرموعلت أناااه المتال قة كأن ها تار  من شيطان مارى ااتشا    ب ا

ء،  بلافله نار الحقل مت وااتحر   قبض يليه عروق وجهه وتمشو أن تنا ر،تمر 

ا بحير   ثُو  ف    ب و قل  تى كاى أن يكسر أصابعه،  هروو ، تسح ب فارج 

 وفرج بقسمة ضربه ،فراه ركب  تى ،ينطاكااف المجه ىون أن كالممسمن 

 إلى الصحاري  به

 هن:  لاإسألته ف، نويال اه نلاعبهجماريه يُ بعلما ا تسل المهلي، جلس بين    

 قابلت اليمان يا ممالي؟ هل

 وهل عاى؟و متع ب ا: أفس

 نعو 

 مني مت ؟

 مني برهة 

 وأين هم؟
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  ال أعرف،  سبتو قابلته

 ا قل أصابه لقل فرج بأارع مما عاى، كأن مس  : أفر فقالت 

ب     ح   قا وىقا وف ،قل ب األممر ف  عقله اك ر،يُ  نيهةهُ المهلي وأ رق تع  

 :بصرامة واقا ا وقاو هب  ف حظت عينيه بشل ة، ووبحث، 

 للر يل  واأعل  

      يا مماليولكن   لاهن ال لاو قاحلة:إفأظهرء 

 اآلن : فصاح بغ ب قاحال  

ا عل  يان ليُ الُ نلوتخبر  أن تخرجرء ال ماري من  مله فأمر إ لاهن انتثف   

 ال ملين 

 

والسكمن يعو  األرجا ، ارتاع صمء  نتصف الليل والقمر ي    السما مُ    

طارى فريسة على وشو ل، تنهب األرض تحتها، وكأن ها تُ فيمو قاىمة من بعي

، نزو أ مل بن وىاعة صا ب قُرُ بةل ، اقتر  الصمء أكثر، وظهر جنالمقمع

، أشار لم ممعة منهو بحصار البيت، ُ نمىالشر ة عن فراه، ونزلت ورا ه ال

ميعمر يسأو من أنتو، فتلقى ضربة نمة، قابلهو فاى  عُ  هة فاقتحمموأمر البقي  

منهو أ ل  اثنانماء البيت، ىفال رُ رف  ير عابقين لحُ رأاه، اقتحمما الغُ  ش  ت

، فخرجا بها متقب  ين عليها، المحببة المهليالغرف فمجلا بستان، ال ارية 

ازع يقتحممن البيت، أصابها ال ُ نمىحت زينب على صمء ال لبة، ورأء الصة 

،  شيها الخمف من ، أىركت أن ها هالكةهنيهةرء   من مكانها، فك  فلو تتحر  

ا،  صلرها يعلم الخروج، فاتحت با   رفتها، ووقات ورا ه وتركته ماتم  

  وضعت يلها على فمها لتكتو أناااها المتسارعة، قلِ ويهب  بأناااها الثاحرة، 

ا اياه ي مو بنظره ف  ثنايا  ،أولهما فطمتين تقل  جنليان ووقاا عنل البا ،  شاهر 

الغرفة، فلو ي ل ش  ، التات للخروج وهم ي ع اياه ف   مله، وأشار لزميله 

جي   ،بالخروج، وفرج هم ورا ه، وعنل البا  شعر بحركة ما، فأشهر اياه
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 لقه، ومن ورا  البا  فرج وبسرعة فا اة فن ر افترق  ،فر البا  بيله األ

ان و العيمن الازعة، تالقتف ، اق  اليين ال يقلران على الكال  انم الماتالام 

، أما زينب الُ نل  فرن مااجئ قل أصابها  فانعقل لسانها كأن  ي قتيال 

ام  هيه  صا ب الشر ة، يخبرونه أن هو لو ي لوا شيق ا إلىتباع ا  ُ نمىال فرج   

 ال ارية، فأمر ب ر  عنقها، فصا ت بستان: 

ُ مني متى والنسا  ؟أعنقاهن ف  بالى المسلمين ر    ت

ب ابن وىاعة من رى ها وتما و فيها شيق ا، فم غ ريق ا وقاو:   فتع  

 ليس لل ماري  ق ا ف  السؤاو 

 ن تبحثمن عنه؟أولم كانت جارية مة 

 ن نبحث عنه؟ومة 

  فنظرء بستان ف  عينيه نظرة واثقة

 فأين هم؟ قاو: ف 

لكن و، أي ا بالمكمث عل ة  ئنبتُ ال أعلو، لقل  الت بعض المقت، وكانت األممر 

 يبلو أن  الخلياة    

:  ُ نمىفقا عها أ ل ال ا اياه ووضعه على رقبتها قاحال   شاهر 

 ويحو يا امرأة، ال فلياة إال  اليمان المستعين باهلل 

 ء البن وىاعة ف  ااتعطاف وقالت:فنظر

 حسن المر  إلى اي له ومماله؟أوال يُ 

 حسن إليه؟وهل لل ارية اي ل وا ل تُ 

ا جارية أل لهو، فه  تحسن إليه ما ىا  اي لها   ه  ىوم 
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 وإذا انق ى أمره؟

 ا أتا ت لها الظروف ثُم  حسن إليه  يلت إل  اي ل جليل، فتُ تحم  

 وهل هيه ف يلة؟

 ، فال تطلب من  أنا الا يلة اي ليلقل عو  الاساى ف  هيه األرض يا 

 هيا البيت ا وقاو: ا رقما مستحسن  أومأ ابن وىاعة 

:هالنيران في ُ نمىشعل الأف  ياة أتما بها إلى الخل ، وركب ابن وىاعة قاحال 

 وامعما صمء صراخ يخرج من المنزو، فقالت ال ارية: 

 ن ها زوجة صا ب البيت إ

 ء من قلر إلى قلر تركمها فقل فر  ا فقاو ابن وىاعة ف   لظة:

 

رو  بعلما أفبره بهاليمان ف  م لسه، الخلياة بستان على أىفل ابن وىاعة    

خط  يُ أفبرته بما المهلي إال من جارية، فسألها عما تعرف عن الخلياة الهار ، ف

وتكمين جيش كبير منهو لله م  على  ،ت ميع أهل الثغمر  مله ؛له المهلي

 ته بماىر،  يث أتُ ليِطلة، وأفبرته أن ه ف   ريقه إلى الثغر األوا   يث قُرُ بة

  ليت مع فيها جميع مؤيليه هأهل الملينة له، واتخاذها نما موقب

                                                &&&&& 

الغبار بكان نصب الطريا قل ناو منه، أمتأل  ُ ليِطلةعنلما اقتر  المهلي من    

ن أهل لمهلة صغيرة انتابه القلا م رابي ة،ه قطعة قماش منشمرة ف  رياح تُ كأن  

ف بقافلته ، فتمق  اماراألوقابلته عنل  ،الُ نلفرجت إليه م ممعة من  ثُو  الملينة، 

 :ُ نمىب، فقاو أ ل الالصغيرة ف  ترق  

 نحن ف  فلمة ممالنا الخلياة 
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ا، وأومأ راضي ا مست    ا، وأكمل المسير ف   رااتهوفتهلل وجهه فر   ىفل   بشر 

ا، ، ووجل ا تاا   كبير  قبمو أ سنه النان تبلا، فقف  الطرقاء ومر   الملينة

ةوأصماء   قر  ه، وتُ لثبت بيعتهو وتُ  تلهج بالثنا  عليه، ،تأتيه من هنا وهنا  العام 

 ، وتلعم له بالظار والنصر بخالفته

ا بين م ممعة من ر ُ ليِطلةوف   ريقه إلى قصر      ،جالهكان واض  يقف فر  

  : واقتر  منه واض  وباىره بمى وتر ا فقله  أن ه فل هش؛ إذ كان يظن   هرآ

 أهال  ومر ب ا بالخلياة، جقت أهال  ونزلت اهال  يا ممالي 

 كيف وصلت إلى هنا يا واض ؟

 ؛اي ليا الاتقبالو ي ُ ليِطلة، وهي أء قُرُ بةاس   ينما اقتحو البرابرة ن مء بن

 ة فلتكمن قاعلتنا ف  ااترجاع الخال

 وأين ه  الخالفة اآلن؟

، ىعو من هيا اآلن، فلتسترح أوال   صا به ولم  او الزمان، ولكنلاألمر يرجع 

ا  فقل لقيت من هيا السار نصب ا  عظيم 

 

يش بقياىة  ال إعلاىأمر ب لخلياة اليمان المستعينا وصلت هيه األفبار إلى اولم     

، وأمر أن يصحب هيا ال يش م ممعة من الاقها  والمزرا  أ مل بن وىاعة

 ُ ليِطلة يلفلمنيرأاهو كبير الق اة أ مل بن ذكمان والمزير ابن جهمر، 

ريع ا، ثمن أهلها ف  إزالة الاتنة و قن ىما  المسلمين، وت ه ز ال يش احاىِ ويُ 

 ا ل بعن الماىي، أقا  ال يش معسكره ف  ُ ليِطلة وبعل يممين  اىر صم 

ل ، وىفل الملينة ابن ذكمان مع وفله، يرت من الرحيس الملينة لاتنة، اونبي  الص 

، ولقما فلو ي لوا ف  أهلها قبمال  وال  اعة للمستعين، وقيفتهو النان باأل  ار

ا كبيرين، وعنلهو جامة  تعلء أ لقت الملينة أامارها الحصينة، واا ثُو  نامر 

 للقتاو 
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ل فيهو الملن والقر  الم اورة وكل أهل الثغر، ولو ي ل المفكيلو فعلت ااحر    

، ولو يرىهو ال يش المعسكر قريب ا عن عصيانهو، وقل اتا قما  اعة وال قبمال 

ل بعل  تسليمه بن هشا ، ومحمل لمهلي و لون ببيعتهجميع ا على الخالف، ويقر  

 القتاو ىونه 

  األنصار، وشحي همو هل ا ف  اات الواض  والمهلي ال يألمن جُ  أفي   

  الرجاو، وبث البغ ا  ف  ناماهو على اليمان وجيشه البربري، وكل يم  يأت

ون  من مختلف الملن والثغمر، جمع من النان، ُ ليِطلةإلى  ه ف  و ق ببيعتهيقر 

 يستعيل عرشه   ت ىالخالفة، وجليتهو ف  نصرته و ربه مع اليمان 

له، ويلعمه للوواض  يُ ، قُرُ بةل السير نحم يتع    فأفي      ت ىتريث هل أ من تع  

ةت تمع له  ، تالةالبربر و لياه اانشم صا ب قش أن يهز يستطيع بها  ،كبيرة قم 

ل لحاق قب قُرُ بةيصلمن المقاتلين، وا ألمفر له فأفبره المهلي أن  الثغر ايمف  

 اانشم بها، فتع ز قشتالهو عن نصرتهو 

 فقاو واض  بيقين:

 البربر ومعه  بسليمانبل لنا ال قِ 

 يبلو أن و ال تر ب ف  أن تكمن  اجب  يا واض  

    ُ ،   ف  فو الظمآن ف  صحرا  قا لةذن واض  وقمع الماوقعت الكلمة على أ

لمعت عيناه بنشمة  جارفة،  ااتروح منها ااترواح يعقم  بقمي  يماف،

ااتااق  ثُو   ، الحاجب واض ،وهم  رو  مسرور ورىىها ف  ناسه عل ة مراء

 من عينيه: قاو والارح يطل  من أ المه، و

 إن ما بالحيلة والتلبير و ،وليس بالحر  والتلمير ،اننتصر يا ممالي

 وما العمل؟

 ناعل كما فعل؟

 ؟تقصل ماذا
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  نستعين بالممالو الشمالية 

 أنست ير من الرم ا  بالنار! أنستعين بالنصار ؟ماذا، 

 وهل لليو مخرج آفر؟ 

 الثغمر  ُجنمى

ال تكا ، إذا أرىء النصر على اليمان ومن معه فليكن جيشو عشرة أضعاف 

 جيشه 

ا  مساعلتهو لنا؟وماذا نُ   عطيهو جر 

 عطيهو ما يطلبمن نُ 

 وماذا تخالهو يطلبمن؟

    ُرب ماو والمؤونةالماو 

 ماذا؟ ُرب ما

ن اانشم مكما  لب  بالقر  من بالىهو، يطلبمن إ ل  القالع أو الحصمن ُرب ما

 الخالفة ن إذا أرىء ولكن كل هيا هي   اليمان،

  قُرُ بةالكل هي ن أما  عرش  ،أجلفك ر المهلي برهة وقاو:

 ة ممالي رااليحمل  من إذا نرال لهو

 ال بل تيهب أنت، ولتمافقهو على جميع شرو هو 

                                        ***** 

ون أذياو ف  مسعاه، رجعما إلى المستعين ي ر   لو ين   المفل وال ال يش   

ال  البن هشا ، وأن هو على إكل هو ال  اعة فيهو أهل الثغر  أن  ه علممالاشل، أ

ا أمره، ومن فمره ،ىونهللممء  ااتعلاى    ىتأه ب للسير إل فأومأ اليمان عازم 
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 وإن ما ،، ليس للعمتهو لقطع الاتنةيقمىه بناسهعلى رأن جيش كبير  ُ ليِطلة

 ن أبم عليه فالفته لقتالهو إ

 وىاعة و بااة وبعض زعما  البربر ابن اليمان الركب وفلاه يسير تقل     

لب ر شؤون الملينة ف   يابه، صحبهو جم فريا  تر  زاوي يُ  أركان ىولته،

 ليِطلة ُ  صحرا  ، وصل ال يش إلىمن بُغيتهو اقتربما ُكل ماورياح تشتل  بتقل  مُ 

ر كما أم تحص ن جيش الملينة بهاراقب الممقف من قصره، المهلي تُ  انوعي

على اقتحا  أامارها، وأرال المستعين  تهوواض ، وهم على ثقة من عل  قلر

وفل من بعض الاقها  للفمو الملينة والتااوض على المصالحة، وكان واض  

ا  راقب األمر من علىهلي يُ ب انب الم ثر، أمر مفل أكلا تقل  أامار الملينة، فلم 

  انغرز السهو ف  الرماو أماسهو أمامهو مباشرة، ب فرمى ُ نمىواض  أ ل ال

     بسعى  الراالة وعاىوا فاحبين المالاقها ، ولحقه آفر أكثر قرب ا، فاهو القم

رفكرة الرجمع فال  المفاض، ف ولو يتقب ل اليمان لب   ب يشه ف  قأن يم  قر 

ا ناقش  أفبرهو: الُ نله الاقها  وقاىة الثغر ولم 

 اأذهب إلى أعلى الثغر لحصار ملينة االو 

ا ما ااتغلا عليهو: ثُو    أكمل شار  

  تخمر عزيمتهو أو يعمىوا إلى رشلهو ف تي  لهو بعض المقتأُ   ت ى

ا:  ولماذا؟ فقاو  بااة مستنكر 

 هو يرجعما إلى الطاعة بغير إاا ة لرجا  أن 

قيو فيملهو، وأُ  الُ نلعلى أ راف ملينة االو ضر  ال يش فيامه، ورب     

من الثغر  اقتربتُ  ُكل ما، ولكن البروىة ما لبث تزىاى عليهو، بارى   المعسكر ف  جم  

الثغر  ملن مناألعلى يقسم برى الشتا  وتثلج األمطار، واالو ملينة قريبة 

 أي ا عل ة  عليهو ا، ولو تمضحم  لة ىالب  مُ ة والسما  الا يث البروىة القار ،األعلى

بماىر تساق  ال ت  ثُو   فت لق  عظامهو، بلأء الرياح تناي إلى فيامهو،  ت ى

و وال تاتر عزاحو سل  الميرة تناي وتقل، والملن ال تُ  ب،وال ميع ف  قلا وترق   الثلمج
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 ُ نمىوبعلما  اص البرى ف  عظا  ال النان، فأيقن المستعين بصعمبة البقا ،

أذعن لحليث رجاله، وقال راجع ا إلى ملينة فالفته، فال  المفاض والركاحب، 

 من  ملته، وىفلها وف  ىافله بحر متال و من الحسراء ونمازع الكبريا  

                                        &&&&& 

عز  واض  على تنايي ما  ،عن ملن الثغروجيشه  اليمانوفمر زواو فطر    

ه ز ، ت قُرُ بة من اليمان باقترا مهلي، و الما وصلته األفبار فط  له مع ال

ة، للخروج إلى الثغر األعلى، وهنا  اتصل بالكمنت راممن بمريل أمير برشلمن

 والكمنت أرمن م أمير أورقلة، واجتمعما ثالثتهو ف  قصر أورقلة، وعرض

 ، فقاو الكمنت راممن: اليمان المستعينعلى عليهو  لبه، االاتقما  بهو 

 كبير، ولكن هنا  بعض الشرو   ل   ب يش  نحن نمُ 

 وما ه ؟

عو مني مكل يم  نق يه  نع ماحة ىينار   _إلى زميله أرمن م وأشار_نريل لكل من ا 

 فروجنا من بالىنا 

  ما شقتلو فقاو واض  بااتبشار: 

 ىينارين ف  اليم  نا ُجنمىولكل جنلي من فتابع أرمن م: 

لخالفة، ماو اأربل واض  وتغير و رق ياك ر ف  األمر؛ فهيا ماو كثير ال يكايه    

ا: وافاولكن ه   ا ولو هيا أي    م طر 

 وتكاليف ال يش؟فقاو راممن: 

ا نكايكو فرى واض  متمىى ا:  ي الثغر من ملن انة ال يش تتكا ل بهي اه، مؤإوهيا أي  

 عمىتكو   ت ىفروجكو 

 ااى صمت مهيب ف  المكان  فقاو واض :  ثُو  

 إذا اتاقنا على كل الشرو  فمتى الخروج؟
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 :قاو ثُو   ،بريبة تابعهما واض   تباىو راممن النظراء مع أرمن م

 ؟أفر زالت هنا  شرو   أما

ع أنظاره بينهما    م: قاو أرمن  ت ىفأومأ أرمن م ممافق ا، فاضطر  واض ، ووز 

 األمر إال  به هنا  شر  ال يتو 

 وما هم؟

 ملينة االو 

 ما لها؟فااتاهو واض : 

بعل وجيمشنا أثنا  الحر   فيها تعسكرنريل أن نأفي ملينة االو، من: فقاو رام

ها إلينا نالحر     م 

ها، صمت ياك ر ف  ملينة االو، أامارها و قملل لسانه، قِ وعُ  ت واض هِ فبُ    

ا  بساتينها ورياضها، قلب الثغر األوها وعامتها، أاماقها ومساجلها، ُجنمى

ابة بمث عل  الملينة الت  تُ غر األوا  واألعلى، النابض، وهمزة المصل بين الث

 قاعلة عسكرية لألنللس، منها تنطلا ال يمش اإلاالمية لإل ارة على ممالو

لينة ماألوو أما  ه ماتهو على األنللس،  اإلابان ف  الشماو، وه   اح  الصل  

اء قبر المنصمر محمل بن أب  عامر اليي أذاقهو ويالء الهزيمة عشر االو  يث

اع و صن ىف، آلن، لتكمن ضربة لغزواء المسلمينالمراء المتتالية، يريلونها ا

 نحم بالىهو ف  الشماو هو صعب وقمي ف   ريق

وقل  رق ف   مقعلهتهالو على ترىىء عيمن الرجلين بينهما وبين واض ،    

 هما يختار؟ه وضع بين المطرقة والسنلان، فأي  أفكاره، وشعر أن  

 قُرُ بةن نظير عرش ثُم  ن، أي ثُم  لقل قاو له المهلي أن ي لب هيه ال يمش بأي    

بخس وقليل، وعله المهلي بالح ابة، الح ابة وتلبير شقمن األنللس أكثر بريق ا 

، وماذا ي يره إن ضاعت ملينة من ة على الحلوى بين ممالو متنازعةمن ملين

 على كل ملن األنللس نظير أن يسيطر يله 
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 وقاو: بزهم  كتاه منه الكمنت أرمن م وربت تقل  ، فممافق اأومأ 

 تنزو جيمشنا ملينة االو  أي ا بعل ثالثة 

                                  ***** 

اقتحا  ال يتو إال  ب بن هشا ااتيقن أن  لب ابعلما أفاا اليمان ف   ملته،    

 رُ بةقُ ف  هيا المقت، رجع إلى  يقلر عليه ي مز وال ، وهم ما الُ ليِطلةملينة 

ر وأعمانه ُكث ،ف  كياية القبض عليه  تى ال يثمر من جليل  اجبهر مع اك  يُ 

 ن  صنه   له  ين يخرج مله، فلو ي لا وايلة  ير الترب   بايعه وتقر  والثغمر تُ 

 قُرُ بةال ميع عن  لب ابن هشا  والتاتما إلى شؤون  كف  ومع األي ا     

ة ل مر  تتم   ظاهري ا وشرعت الملينة  قُرُ بةوأ مازها، وفملء نامن عر   

 ن زاوي قبلة العر  أصحا  الحا ِلوة كاال فرق بين عرب  أو بربري،  أفر ،

ن مت الملينة موتنس  ، يعرفمن عنه من  يب الخصاو وإعطا  الحقمق ألصحابها

 والتآلف  ةجليل هما  الم ل

 ة له،الممالي ااحر األقطارإلى وف  هيه اللعة والسكمن، أرال الخلياة كتابه   

ن كبرا  ى عهله ابنه محمل، وأمر باللعا  له بعل الخلياة، واات لب البيعة مول  

 الملينة وأشرافها ووفلوا على القصر تباع ا للمبايعة 

ا باللغة ومحب أل الخلياة اليمان المستعينان وك   ا، عالم  ا فصيح  هلها، شاعر 

  ثمن عن أصحابهلمن الشعر ويتحل  ي مع عنله الشعرا  وأصحا  اللغة يتقم  

ن ف  كيف كا بت ألب  نمان؛بت لشاعر مثلما تع   ما تع    :قاحال   الخلياة باىرف

 :وهم القاحل شبابه من الاسا والم من

  هرُ ال أمكن إذا اار   تسقن  وال    الخمرُ  ه ة  ل  وقل ،افمر   فااِقن  أال 

  كارُ  يتبعُه ليس م من   ف  وال    م انة بلون فتو   ف  فيرة  وال 

ا  :وهم القاحل أي  
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ار ليسقينا    ىع المساجل للعباى تسكنها    و ف بنا  مو فم 

 ولكن قاو ويل للمصلينا    و ويل لليين اكرواما قاو ربُ   

 :يقمو وتبل لت ناسه رء أ مالهوقل تغي   ف  نهاية  ياته ثُو  

  أعظـوُ  عام  بأن علمت فلقل    كثرة ذنمب  عظمت إن ر  يا  

  الم ر ُ  ويلعم يرجم اليي فمن    محسـن   إال يلعم  ال كان إن  

جـا إال وايلة إليو ل  ما     ُمسـلـوُ   أن   ثُو   عام  وجميل    الـر 

هارون  حملى بغلا إلى ارتحل ينما  ا شليل اليكا ،ن  لقل كان فطِ فقاو أ ل القم : 

ا بسهحي كان الرشيل لكن عنله، مرممقة   مكانة   ناوف الرشيل  اليي رهشع بسبب كثير 

 :نمان أب  بقتل أمر الرشيل هارون أن   ويُحكى الم من، من الكثير ا تم 

 لقتل ؟ شهمة   لن أتقتُ : فقاو

  للقتل ستحا  مُ  أنت بل ال،: فقاو

 القتل؟ يتااتحق   فيو: قاو

ا فااقن  أال: بقملو: قاو ا تسقن  وال ،الخمرُ  ه  ل  وقل فمر   كنأم إذا ار 

  ال هرُ 

 بت؟وشرِ  اقان  هأن   أفتعلو المؤمنين، أمير يا: فقاو

  ذلو أظن  : له فقاو

 الظن   بعض إن  ” : تعالى هللا قاو وقل ،الظن   على أفتقتلن  المؤمنين، أمير يا: فقاو

 “  ثُو  إ

  القتل به تستحا   ما لتقُ  قل: الرشيل له فقاو

 هم؟ ما: فقاو
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 يا: له اوفق نار، ف  أو ماءة  من جنة   ف  هأن   يخبر أ ل   جا نا ما: قملو: له فقاو

 أ ل ؟ جا نا هل! المؤمنين أمير

  ال: قاو

 الصلق؟ على أتقتلن : قاو

 ع ن ايلي قو ناحبة، كل ف  المرت ى أ مل يا: القاحل أولست: الرشيل له فقاو

 !السمماء جبار

؟ القمو أوصار! المؤمنين أمير يا: له فقاو  فعال 

  أعلو ال: قاو

  تعلو لو ما على أفتقتلن : قاو

 شعر  من كثيرة مماضع ف  اعترفت فقل كله، هيا ىع: المؤمنين أمير له فقاو

  بالزنا

 الشعرا و” : تعالى بقمله المؤمنين أمير علو قبل هيا هللا علو قل: نمان أبم فقاو

  ”اعلمني ال ما لمنميق هووأن   يهيممن واى   كل ف  هوأن   تر ألو الغاوون، يتبعهو

  عنه مافل  : الرشيل فقاو

ا ا وقاو المستعين ال يبلغ الشاعر مبلغ  ومل ما فطنته وكيااته، ف حو القم   عظيم 

 إال  باتقاى القريحة ب انب العا اة القمي ة 

ينه بوكانت  ،ابنه المأممنالخالفة  ،تمل ى وبعل ممء الرشيل فقاو أ ل الح مر:

 ملعميه أما  قصيلة نشلأ المأممن الخلياة ن  أ نمان جمالء منها ب وبين أ

 نظر ,القصيلة إلقا  من انتهى أن وبعل ،نمان أبم بينهو اجالس   وكان ،و اشيته

 بليعة؟ أليست شاعر؟ يا القصيلة أع بتو هل:  واأله نمان أب  إلى

 !للبال ة راححة ةأي   بها أشو   ال: نمان أبم فأجابه
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 ضأنه بعلما: له وقاو  اجبه على ماو ثُو  , ناسه ف  هاوار   المأممن فغ ب

 الخراف مع اإلاطبل ف  شاعرنا ا بسما, الم لس ويناض الملعمون وينهض

  والحمير

 نم وفرج عنه جفرِ أُ  اولم  , كامال   اشهر   اإلاطبل ف  امحبما   نمان أبم ظلو

 ينته  أن وقبل الشعر، إلقا  إلى الخلياة وعاى، الخلياة م لس إلى عاى, اإلاطبل

 إلى: هسألف ,الخلياة فلمحه, الم لس من بالخروج وهو   نمان أبم نهض, اإللقا  من

 شاعر؟ يا أين

 !ياممالي اإلاطبل إلى: نمان أبم فأجا 

قاو اليمان وهم الصيحاء المستحسنة، فوعلت  فانتشر ال حو ف  الم لس

ا من ايماء الشاعر ال ي ل  :ي حو  والصلق أي  

 فباىر أ ل القم :

 يُرو  اليي هيا من أكثر ،قريحته وعلم نمان بمأ بليهة على أىو   اشيق   وجلءُ  ما

 شيلالر عنه وانشغل ة،مر   ذاء الرشيل هارون الخلياة م لس ىفل  ين أن ه عنه

 لىع وكتب  اضب ا فانصرف عقل ا، إليها يهلي نمان أبم ورآه بها، فُتن ب ارية

 :القصر با 

 

 فالصة على عقل ضاع كما    وبابكُ  على شعري ضاع لقل    

 هل وذكرء تبك ، وجلها الرشيل جا ها و ين الشاعر، كتبه بما ال ارية فعلمت

 فيهب ينتظره، بما علو اليي نمان، أب   لب ف  وأرال الرشيل فغ ب كان، ما

 :لتصب القصيلة  ف   رفين ر ي    ريقه ف و

 فالصة على عقل ضا  كما    وبابكُ  على شعري ضا  لقل      

 لكن ه كان بما علو وقل الماو، ببعض كافأه اليي للخلياة، البيت يقمو راح وهكيا

   التصرف  كمة على كافأه
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                                      &&&&& 

ال وزنه و  يحمل ما فف   كل فرى  ن البشر تخرج من أبما  الملينة، أارا  م   

 على جماو وفيمو، وبع هو على بغاو   من أ راضهونه، بع هو يحملثُم  

 ُ   زانىفرجما فليت الملينة من أهلها، و مير، وأكثرهو على أكتافهو، لقل أ

و ختلف ملن وقر  الثغر األوا ، ات ه الكثير منهإلى مُ مغلمبين على أمرهو 

 أامارها الحصينة تحميهو مما هم قاى   ؛ لعل  ُ ليِطلةصم  

ىفلت جيمش اإلابان إلى ملينة االو الخالية على عروشها، ومن فمرهو    

ليي ا، وكان أوو ما ىفلمه هم جامعها الكبير، اإلاالمية مسما معالو الملينة 

ا يقف  اها في تمع إليه القاص  واللان  فمس مراء ف  اليم ،ف  منتص شامخ 

 ملما  ثُو  ما  يطانه من الخارج بالخمر، وىنسمه بأقلامهو وبحمافر فيملهو، ورش  

نقاضها ا ىا عل لهو إلى المقينة فهلمها وعل  بلته وضربما فيه الناقمن، وصعل أقِ 

 ب كبير صلي

، يِطلةُ لقرر الملكان أن يستريحا ليلتهو ف  الملينة قبل مماصلة السير صم     

ن ن م وراممانطلا أرممع الا ر  ثُو   كل المعالو اإلاالمية للملينة، ُ نمىفلن س ال

  ملينةالف   صغيرة ، بعلما تركما  امية ُليِطلة إلى هماُ نمىب

يش عسكر، وبأعلاى  ايرة تامق جكان جيش األنللس يُ  ُ ليِطلةوعلى أبما     

 حيى الملكين، فشر  عليهه المهلي وواض ، وانطلا واض  يُ تقل مالنصار ، ي

  جليل ا:ا أرمن م شر   

 ،و لناالنسا  هم  ال  ت ىالكراع والسالح والماو، كل ما ن له ف  عسكر البربر 

 ال يحمو بينا وبينهو أ ل من المسلمين 

 ماو بأ لى من الملن ليست الكراع والفأجب واض : 

لوا على واقتر  الملكان من الخلياة المستنصر بهما، وتباىلما التحي اء وتعاه   

لما بالتمج  النصر، واتاقما على أن يُ    الصباح ف، وانتشر الخبر، قُرُ بةه نحم ع  

 ه ال يش صم  ملينة الخالفة الباكر يتمج  
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 قل علو بمفرةفوالنان للقتاو،  الُ نل، ااتنار المستعين قُرُ بةبلغت هيه األفبار    

ا مف، فيما القت ىعمته أايافهو والبربر ُ نمىشحيء ال اء الزا اة إليه،القم   ن تمر 

منه  قماال قلور النان بالع ز وعل  ااتطاعتهو القتاو، ، وتعي  العر  أهل الملينة

ا ا جيش قر بة فلو يباة منه الكثير كبير من قبل ضرر   ، أم 

 هيا اله م  الثالث ، مسلم  الثغر ونصار  القاىة ف   ريقة صل  تشاور    

ا ما تحتميه برشلمنة وأورقلة، أعلاىهو  ل ، فحشُجنمىمن  قُرُ بةتامق كثير 

رالمستعين ما ااتطاعه، و  هوالخروج بمن معه لمالقاة فصممه، واتاا أمر قر 

من  لف بم ممعةاب  ف  الخرف  قلب المعركة، وإن ما يُ  على عل  الزج بالخلياة

 القماء 

ا رال قيظ  ، كانت الشمس تُ ه399لعا   وف  صباح ال معة منتصف شماو   

 ُ بةقُرمال  ش ة، وعنل عقبة البقر ا فرِ حل ِ شليل ا، والسما  تمتل   بالنسمر الت  تُ 

مؤفرة ال يش مع فرقة من المستعين ف   ى، وبقالبربر بقياىة زاوي تقل  

زواي  فرجع ارة،المعركة عن جيمش التحالف ال ر  كشات اا ة ثو  الاراان 

 : قاحال   للمستعين

ق  فلم و قتنا فيل الارنج،   ت ى رياء القتاو، مكانو مهما كانت مُ ال تبرح 

عى ينتظرون أوامر ، ايس من الاراانرقة ، لليو فِ هوتتحر  إذا  مقتنا أ راف

هيا  لتطمقينا من األ راف وإذا  لث ذلو ال ابيل إلى النصر، إال  باو أرمن م

   ف  التمقيت المنااب الحصار، نعتمل عليو ف  التحر  

 بااة مع أمغار بصحبة وفرة من الاراان  تقل  و والاراان، الُ نل قر ِ فُ    

ية، واصطلمالش عان والمترج   ا ا  ما بميسرة الارنج، فكان قتاو عنيلة القم 

 ثُو   ف  جيش الارنج وأاق  منهو الكثير، االضطرا أ لث بعض  ،ومااج  

أرىاء أن  والت عليهو،  ُ نمىأعطى  بااة اإلشارة باالنسحا   ينما تمافلء ال

ما قليال  فارج مماقعهو كانت السما  تقل مفخرجما ورا هو، و ينما  بهوتلحا 

عليه م ممعة  ترابط كانت قل،   الطاحرة نحمهو من جبل قريبتمتل   بالسها

وهرعت الخيمو واضطربت  ،الصف األمام  فسق  جل  من رماة البربر، 

 بااة برجاله ىون أن يتمك ن  وفر   ،وتعط لت  ركتهو ،بها باق  الصامف فتصاى 
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عليهو  ، فغ ب المهلي ليلو، و لب من أرمن م أن يشن  أ ل من مال قتهو

ا  اه مم  أرمن م بمقلمة ال يش الت  تبلغ  تقل  بسرعة، فنه  هيه المعركة يُ  كبير 

عل ة آالف وب انبه بعض قاىته وكبرا  قممه، وانطلقما مسرعين صم  قلب 

 ب  المستعين ف  الخلف راال يش  يث ت تمع القاىة ويُ 

عة من ، وأعطى أرمن م اإلشارة لم ممُ نمىان التقل مانطلا أرمن م وراممن ي   

ت  تعيا ف  منتصف الطريا ال نحم ال بل، لقتاو م ممعة الرماة تقل  المترجلة بال

من  وانلفعت الاراان أكثر وزاىءوتسق  عليهو  مو اهامهو القاتلة، هو، تقل م

ب هيا الز ف ف  قلا واضطرا ، فخرج ارعتها، وكانت عيمن البربر ترقُ 

بربر ال ىُجنمهز  فلو تُ  ،على الثباء والقتاو ُ نمىزاوي أما  الصامف، و ث ال

بااة أفرج اياه من  مله وأشار به إلى   ثُو  ، ارن ةمن قبل أما   انة من ال

ين، عما ف  صاين كبيره  مله وت م  ُجنمىوالتف  ،اليي كان قل ااتعاى تمازنه

ما من ء الخيل ف  ارعتها واقتربىا، وزالمشاةما بخيملهو وفلاهو صا ا من تقل م

من  نزلما من أعلى ال بل هنا ، وأ لقما وابال  علوهو، فإذا بم ممعة الرماة 

 بربرال منة، وأارعما ف  العمىة إلى جيشالسها  التهو على كبير من فراان برشل

 كما ُفط  لهو 

ظهر من فاللها صف   بااة المهاجمة ف مة ُجنمىانارجت بين صامف    

اليي تنظ و ف  صاين، ألقى الصف األوو منهما وابال  من السها   صل  المشاة

اريع أاق  من تبقى من صامف  ، وتبعه الصف اآلفر بمابل  ُ نمىبعض ال

تحت انابو  رماوتنهب ال  ير عابقة، تتقل مة الصامف ولكن بقي   ،الارنج األولى

القسو الشرق  التحو  بااة إلى قسمين  ُجنمىو التحو ال يشان، وتقس    ت ىفيلها، 

هاجمت الرماة، والقسو الغرب  بقياىة  بااة ىفل ف   الت  ُ نمىبقياىة أمغار بال

ء السيمف  مر  اا  ارء فيه الكثير من الرقا ، وك ا مرير  قلب ال يش، وكان تشابُ 

 يمض لو  ميال   اه القتل ف  من أمامهو، لكن وقت  ُجنمىأشاع  بااة وف  األيلي، 

ةالارنج المنه ُجنمىأ ا ت   ت ى ه ُجنمى، فكان يشاهل ثمرة رجالهبحبااة و مر 

له ، ورأ  اللاحرة تلور عليه هم وجنتخمل شيق ا فشيق ا؛ أما  هيه األعلاى الغايرة

وإال  هلو  ،، فلو ي ل  بااة من العمىة بل  األفر بلأوا يتساقطمن وا ل ا تلماليين 

 هم ورجاله 
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لب كبير، لقل ىفع بابن أفيه ف  ق وقلا   زاوي يراقب المعركة بخمف   أفي    

 عل يث تشتلسير إلى له بالت ه ز ُجنمى بقية أشار إلىفتكافقة، معركة  ير مُ 

 المعركة 

الهزيمة  ا منألم    المستعين بين رجاله ف  مؤفرة ال يش وهم يتلم   ظل  فيما       

وهم ف  ممقف  ،اليأن تغزو مالمحه، وعالماء فاالت  بلأء تلمح ف  األُ 

ة، لحمي  ه العزيمة واُجنمىف   العاجز ال يقلر على اللفمو إلى اا ة القتاو فيبث  

ا يُ  الت  قُرُ بةوال يستطيع العمىة إلى  مقف وال راقب المات يع منه، وبقى  احر 

 يلري ماذا ياعل 

نبه ، وب اوالسعاىةراقب المهلي المعركة وعلى وجهه عالماء الظار بينما يُ    

 واض  اليي أفيء عينيه تلمع وهم يتخي ل ناسه ف  منصب الحاجب  

ه ُجنمى ه ف  اا ة المعركة؛ إذ فرج  بااة مع القليل منُ نمىلو يلتحو زاوي ب   

ه على أ ل األ راف ُ نمىاشة الارنج، بمساعلة أمغار اليي انقض بمن كم  

ك ن هم و بااة من ف  صامفهو، وتم االضطرا  المحاصرة لحبااة فل   

  عنلما رأوابتهج زاوي لكن بعلما فقلا الكثير من رجالهو   الخروج االمين،

 : هم يقموبالتمق ف و ُ نمىلل  بااة يعمى، فأشار

  مل هلل على االمتو يا  بااة 

 ال ابيل إلى هزيمة هيه األعلاى    : بيأن فقاو  بااة

   بالحيلةإال  فقا عه زاوي: 

 ظر إليه  بااة نظرة تستلر اإلفصاح ن

ن منها هاجو، اننتظرهو هنا وعنل ه ممهو نات  لهو ثغرة يلفلملن نُ : زاوي تابعف

 ننقض على من يناي منهو من جميع ال هاء  ثُو  

: اصطا   لكن قتلمنه وما فلانا، ومن يناي من بيننا ترفع زاوي رأاه إلى الرماة قاحال 

 إفمانكو صيبما ا يروا أن تُ 
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 اة ت الرماة فلف الاراان، وأشار زاوي إلى المشاة فتراجعت مع الرمفاصطا    

من  بعلما فتكما بمن تبقى ،ت معت صامف الارنج ثانية بقياىة أرمن مفيما    

ا حي  لى مُ علة، بلا النصر ف  عيمنهو قريب ا، فارتسو ترج   بااة والرماة المُ  ُجنمى

 والسعاىة، وقاو واض  ف  ااتبشار:المهلي وواض  عالماء الحبمر 

  يا مماليلقل اقتربت 

من البرابرة  ِشرزمةأجل، لقل عاىء ىولت  من جليل، لن يقف ف   ريق  

نللس ي عن بكرة أبيهو، ولن تقم  لهو قاحمة ف  أرض األُجنمىاألجالف، اتبيلهو 

ة   أفر  مر 

باله م  عن يمينه وأشار إلى راممن  جيش المسلمينأرمن م وأشار إلى  تقل     

 و بارقة من مشاة المسلمين،لع  مُ  هم من المقلمة، تقل  باله م  من اليسار، و

التقى  تى انتظرهو زاوي وفراانه،   نحم البربرالهاِىر ه كالسيل ُجنمىت تقل مف

لحصل  مسرح  لتحملت األرض ف تل  الصراع او ،ُ نمىال يشان، وتشابو ال

ها، وأظهر فراان البربر بأا ا شليل ا فياللما    ريصغيرة ت األرواح، وألنهار

ضت نق  أعلاىهو؛ ارعة ف  ال ر  والطعنوش اعة مُ   ،نقطعة النظير، عم 

ة ف  تااىي ال رباء، ينلفع الاارن منهو بين رجلين فيطعن األوو ويتااى  فا  و

بسياه أرجل فرن علوه فيسق     أ لهو من على فراه فيقطعضربة اآلفر، يسقُ 

ء زاوي أن افسحما لهو، فاسحما، وانبثا كثير من ُكل ماجا ء  ثُو  إليه فيصرعه، 

مع بعض كبرا  جيشه ف   جنل الارنج ىافل هيه الهمة بين البربر، ىفل أرمن م

هيا الثقب األامى، والتات  مله فراان ومشاة البربر تعمل ايمفهو ف  رقا  

علوهو، والرماة يرممن اهامهو ف  من يناي من هيه الثغرة، والتف زاوي مع 

بعض جنله، وأ لا هيه الثغرة على الارنج اليين بلأوا يتساقطمن وا ل ا تلم 

ةاآلفر، أما   البربر، ومهاراتهو ف  ااتخلا  السيف والرم ،  ة بأنوشل   قم 

ن البربر، فتمك   ُجنمىالارنج ال غ  على الحاح  األمام  من  ُجنمىوزاىء 

ه من قهر ميمنة البربر وىفعهو إلى قلب ال يش، وتمك نت ميمنة ُ نمىراممن ب

فلو  ،ة للقلب باراانهات بان ما   بااعُ الارنج من افتراق ميسرة البربر الت  ضة 
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لة أما  هيه األعلاى الكبيرة، فان مت أ راف البربر إلى المترج   سرةتصمل المي

 القلب وانحصروا من األما  ومن اليسار واليمين وال غ  يزىاى عليهو 

عطى ا رأ  زاوي أن  أعلاى هيا الحاح  من الاراان لن تصمل  ميال  أولم      

هو، أقمااهو وأشهروا ايمفإشارته للرماة بمساعلة الاراان، فتخلت الرماة عن 

ر  وكان أرمن م ف  قلب المعركة ي مو بسياه، وي   صرة إفمانهوما لنُ تقل مو

ه تزىاى  مااة به، فتمك نما من افتراق الصامف، وباء ُجنمىهنا وهنا ، و

زاوي نا ية أرمن م، فمجل م ممعه من  تقل  بع هو فلف صامف البربر، ف

اسه ولو ، فتمالو نمن أ لهو ف  ذراعه ضربةصابته أقاتل عنه، فقاتلهو، وه تُ ُجنمى

 كنمر   مأرمن نحم  وانلفعاه، أأ ار رثُو  لفه، وتااى   عنة من آفر عن ه يتمانة 

ا وهو  أن يرمى به زاوي، لكن ُ نمىفالتق  أ ل الوجل فريسته،  بري   أعاقه  رمح 

الرم   والتق  ،سراهمناه إلى يُ اهو ف  قلبه فسق  صريع ا، فنقل زاوي اياه من يُ 

وىفل بين م ممعة من جنل الارنج ولمح بالرم  وىار به بسرعة ومهارة، 

نحم أ ل  ألقى الرم  ثُو  ، ار الناض ةثُم  كال وتساقطما من  مله برؤواهوفاصطل  

مناه والى م ممعة متتابعة من مهاجميه، فافترق جسله، والتقت اياه بيُ 

رصة مهله زاوي الافسق  عن فراه، ولو يُ ال رباء نحم أرمن م، أفقلته تمازنه 

على من  انتشله  لها بلرع تصل   الت فتبعه وانقض عليه بال رباء  ،للهر 

انتاض الارن ف ،وجه زاوي وبسياه ذب  فراه ف صلر أ ل القتلى، فرفعه 

اق  زاوي على األرض، وعنلما رفع عينيه عن األرض وجل أرمن م و

غبطة ب من زاوي، وعين الا، عين القلا والترق  اياه نحمه، والتق  أعينهم  يرفع

ى ملقى عله ُقاتل بالقر  رأي عم  والظار من أرمن م، لكن  بااة اليي كان يُ 

ن صرته ولكإليه، فهو  لنُ  ا ريق   ويشا  األرض وايف أرمن م يلمع ف  الهما  

لفع ان ثُو  صلر آفر،  ف ، فأ ار رأن أ لهو، و رن اياه نحمهالاراان انلفعت 

ا   هب  فارتمى على أرمن م فسقطا امي ا، و على صهمة جماىهمن من الخلف  احر 

ا اياه نا ية أرمن م، اليي انتصب والتق  اياه، فيما ااة ابتعل  ب زاوي شاهر 

ن ما ا  ق  ايأن ه أ ل القاىة، والت يه بةالمُ  هيبلو من مالبس فرن  عنه، واق  أما  

 عن حلقالكمه، فابتعل ال ثُو  القتلى، وتلقى به ضرباء علوه،  ُ نمىصلر أ ل ال

 رقبته ب طي  بااة وعنلما رفع عينيه كان ايف  بااة يُ 
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همجا  ضرباء  كيل إليهوأفي يُ ، كاليحب ال ري  ه و أرمن م على زاوي  

، وقف ثُو  ارة، مهِخا ة وبتااىها  ا يبتسو  رز اياه ف  األرض و او أمامه بتحل 

يي ف  اخرية، فانلفع أرمن م إليه، وارتاع اياه يريل أن يطي  برأن زاوي ال

 ،رهبسياه فت  أفلوى ا ف  ظهوالتق  اياه وصار فلف أرمن م، و براعة  انحنى ب

رء  ، وفر صريع ا السافنة منه نافمرة من اللما  تا  

عتلت ا، الخلياة اليمانراب   يش  يث يُ ه نا ية مؤفرة الأشار  بااة إلى عم     

عال  مكانهو بلف   الُ نلو اليمانالغ ب وجه زاوي، فلو يكن اللهشة المقرونة ب

فقاو  ،تارك ا أرض القتاو الُ نلبار ر يلهو، لقل فر  المستعين فيمن معه من  ُ 

  بااة:

  قُرُ بةليس  ريا 

 بحياته  لقل ال و للهزيمة، وفر  

 وماذا ناعل؟

ن لن هشا  الملينة فهم نيهب ألهلنا ف  الزهرا ، فنهر  بهو قبل أن يلفل اب

  ير و أ ل

ُ  فمجل صامفهو قلبر نظر زاوي نا ية البر     ، وانتشر القتل فيهو،فترقتأ

 ، فناى :قُرُ بةو مصروا من جميع ال هاء إال  جهة 

 األمر  ق ىإلى الزهرا ، إلى أهلكو، لقل ان

 :وقاو بآاىنظر إلى  بااة  ثُو   ،وامتطاه مسو زاوي ل ا  فرن

ر لنا  بااة      من أجل أهلنا وعشيرتنا، لقل فاء أوان القتاو، وتيك   أركب يا

ا ال نتركه   معهو ثاحر 

   نحم الزهرا  ه، وتبعهما عشراء الاراانوانطلا فلف عم   جماىهركب  بااة 

 ىفل زاوي الزهرا  وهم يناىي:   
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 فف  نه وم  ثُ  ىكو وأممالكو، ا ملما معكو ما  الوا بأناسكو وأوالفِر  ، ها النانُ أي  

 وزنه، وبسرعة فإن ابن هشا  على األبما  

ُ انتشرء بقايا جيش البربر ف  الم    ت البغاو فرجلينة، وت ه ز ال ميع للمغاىرة، أ

ح ت عليهو األ ااو ووضعت األمماو، وأفرج كل من لليه االبة ك ِ وال ماو، ورُ 

 قُرُ بة عر ب رقُ يال ميع يخرج من الزهرا  فيما  شرعبه، و منطاوتاال ه 

 لين تهل  الممقف مُ 

إلى الصحرا ،  الزهرا البربر من  فرج جل    ت ى ميل  وقت   ولو يمض   

بينهو  إلى ال نم  ميعمرين،  يث ياصل قُرُ بةوفرج بعض من ااتطاع من 

ما وهو بيمل  فقباحل البربر هنا ؛  تماجل بعضوبين بالىهو ركم  البحر، كما ت

 وى من لبق  فيما وأممالهو، أو الاتكماو مسيرتهوهليهو أل تاجمن لتحقيا األمانيح

  نه ة على الارار تكن له

 عر  لقية بلأ يطا   قالبا ال عياة و ينما انحصرء أعلاى البربر ف  القل ة   

تهو ال غينة فاقتحمما الزهرا  مُ قُرُ بة  فيها من سل حين؛ يقتلمن من ي لون، وعم 

ا وال امرأة،  ، اء البيمء اقما ينهبمن فير ثُو  البربر، ال ير ممن  اال  وال شيخ 

عينهو أوكل ما تقع  ل  والملبساألمماو واألنعا  والحُ و ،نةخز  والمحاصيل المُ 

  صره زاى  غيانهو إلى  ل ىفمو مس ل الزهرا  وارقة ثُو  عليه وكان ذا قيمة، 

س ل ، و ينما  اوو عامل المياه وأبمابه وكل ما وجلوه بلافلهوقناىيله ومصا 

 منعهو قتلمه 

ا؛ فكانت  قُرُ بةوف       ةازىاى وضع البربر ام   لونه تقتل كل من ي  العام 

هل أأن  بع هو كان يتر  بيته ويحتم  عنل جيرانه ممن يثا به من   ت ى ،منهو

  الملينة
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ِالعهدِالرابع                                            

 

 ى ت  لء الطرقاء للفمو المهلي الملينة بقياىة واض ، ومه   ُ نمىىفلت ال   

 لالمؤي  وجلس على العرش ثانية، وأفي البيعة لناسه وأفرج هشا   ،وصل القصر

 ثُو  فة، بايعه أما  النان، فكان هشا  أوو من بايعه على الخالباهلل من ا نه؛ ليُ 

 من مختلف الطبقاء يلفلمن عليه لت ليل بيعتهو له  قُرُ بة اا أهل 

 ؛رُ بةقُ جمع األمماو من أهل هم صلره المهلي ف  فالفته الثانية ااتوأوو ما    

 فاص ةو، طالبمن بأفي ما اتاقما عليه من األمماليسل  به أفماه اإلابان اليين يُ 

ن م هو وقاىتهو وعلى رأاهو أرمحء المعركة عن قتل العليل من كبراأاار مابعل

 كمنت أورقلة 

را  المزوالكبرا  ب م لسه عج  وف  اليم  التال  لمصمو المهلي إلى العرش    

ما واض ، وقل اتاق، باإلضافة إلى  اجبه الُ نلوقاىة  القم  ا وبعض من وجه

 هاى  رُ يعلى وجه السلف،  قُرُ بةطالب بها الخلياة أهل على جعل األمماو الت  يُ 

الق ا  و ،على الح مر ر بته ف  تتبع البربر عرض ثُو  إليهو تباع ا بعل الحر ، 

 قمة علىكان شليل النا للثأر، وة  لب  عليهو وااتقصاو شأفتهو، فأيله راممن بشل  

ة برا  القاىكة، وقل قتلما أرمن م و يره الكثير من وقعمه بهو وهو قل  أ املِ البربر 

لم ترأي النان، فأي لوه وا ل ا  ليستق نظراته  وأمعن المهليف  المملكتين، 

 همرجالمزير  أن  إال    حسانه، وارتسو الرضا على محي اهاآلفر، والقى هيا اات

 قاو:

 وا إلى ذلو، قل ظارء، وقل فر   ال ىاع   ،الخلياة اي لي يا

شق ما عصا  ىون ذلو، فإن وهللا لم بلغما أقاص  األرض لبلغتهو أو مت   !وافر  

ا، فإن ها ال تلتقو إال  بالاتو بهو   الطاعة يمم 

 وقاو ف  تمع ل: ، من القم  التع يل ب مع األمماو  لب ثُو  
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  صل شأفتهووأاتأ غ من أمر البربرأفرُ   ت ىشعار الحر   وال أ ل   اتقر  أوهللا ال 

 نلال ُ عط  قليل منه إلى أُ ، الت ار والمجها ع الكثير من الماو من مِ جُ    

ة، ألوو هالكثير من اإلابانالمسلمين، بينما  نو جنل  للس يحصل ف  تاريخ األن مر 

على ىينارين ذهب  او من أرض المسلمين،  صل كل جنلي  اإلابان على أمم

كانت فا من اللنانير، رر  صُ  ُ نمىعت مع اللكل يم  مني فروجه من بالىه، فت م  

بل عليه تراتهو، وتمك ن المهلي من  شل قماته، وأقتتساق  من اُ لكثرتها األمماو 

 اتقر  ضما ما فقله ف  عقبة البقر، واعم   الُ نلوأرباضها مقاء من  قُرُ بةمن 

بالبربر، فخرج وتحت لما ه نحم من ثالثين ألف  للحاقاألمر على الخروج 

  اإلابانفارن من المسلمين وقرابة تسعة آالف من 

                                      ***** 

 حم بالىها؛نا  ريقها جنمب   بيين تشا  ر ُ ة من نقمة القُ جماعة البربر الاار   أفيء   

من ينعطامن عليهو يطعم ماثرة، فكانة بكفا  ال نم  تنتشر القباحل البربري  

ويشربمن ويحملمن بعض الزاى لمماصلة الطريا، وكان زعما  هيه القباحل 

ا، فكانت الثمرة تعتمل  قُرُ بةيتسا لمن عن أهليهو ف     ففال يسمعمن فير 

ةقلمبهو و ِلو مابعل قبيلة بن  برزاو،عبل هللا البرزال  كبير  فاص   ن بعض أهلهأب عة

 ة والهمان غاىرة بيمتهو وبقما يعانمن المشق  رف ما مُ  قُرُ بةف  

، ووىعهو بحزن شليل، وبقى زوىهو البرزال  بكل ما يحتاجمن من المؤن   

 قرر إرااوزن، و، فا تو و قُرُ بة ريه ال رو  على أهله ف  ما تُ  يتخي ل

 يتسق طمن األفبار ل بعض من رجاله إليها

ما من  مو الطريا وااتم اش الصحرا ، فقل ألاأصا  اإلعيا  النان فيما     

النسا   ةفاص  ، فالقما نصب ا شليل ا من ايرهو المتماصل، قُرُ بة ياة المىاعة ف  

  واأل ااو

ة،  ينما يركب كان زاوي يسير أمامهو كااف المجه كقيب، جامل كصخر   

ر هيا الطريا ، يتيك  شةت ى ر   بينما يسرح فياله ف  ضرو امه بكلمة،ال ي جماىه
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 ،لةأرض األنللس، يم  كانت البالى مم    ينما جا  من صحرا  إفريقية إلى 

 ه لإلابان لتم يل ىولة اإلاال  ف  هيه ال زيرة واياه ممج   ،قمية

اإذا تحل ث معه أ ل صاح فيه هاقل ا، يحترق   ب ا و ِ   بااة فيما كان     كأن   ح  

مثل  اأهله ، واييياقُرُ بة ه ايعمى إلىأن   لحظة كل ف  قسوويُ ، مس ا قل أصابه

 ا اليي فعلم

ظرة بن، يرم  أرهقه السير المتماصلو ناو منه التعب قل  ب من أفيه بينما    

ه، إذ رف ا المكمث عنل عبل هللا فر  اضبة بين الاينة واأل  على أفيه وعم 

 ولم قليال      يقمو لماذا يرف من الرا ة هالبرزال ، ولسان

ا أمغار فكان يسير  زين ا، لو يتخي ل أن يصل األمر إلى هيا الحل     سل ويُ  أن ،أم 

وما هم  وه  ىرع ىولتهو وعماى أمنهو، ن ملينة االو إلى اإلابان،المسلمم

الو قر  ملينة ا قصلوا ؟ أ ُ ليِطلةر  هل ذهبما إلى مصير زوجته وأوالىه، تُ 

بمهو فيقتلمهو ويس ؟عليهو  يث بعض األقار ؟ وهل يتركهو اإلابان أ  يُِغيرون

  ن عنهو بحروبهو وأ امعهووالمسلممن منشغلم

ا     را ة، ىون السير يماصلمن وهو وتةغُر  عليهو تُشِرق فالشمس القم  باق  أم 

 انالن ويُسِل و ان،كالك اللُنيا فيُغط   المعتاىة، وكآبته الثقيل بسماىه الليل يلفل  ت ى

 الطريا، نصب من الخاملة أ زانهو مراجل تحت يمقلف التِعبة، ناماهو إلى

سمنيُ  ال ميع، على الصمت فيطبا  يغرقمن  اآلفرين عن ويخامنها وجمههو نك ِ

ي اهُو، على األلو فيرتسو الحزن، بحر ف   فاءِ الصر كل عيمنهو من وتخُرج ُمحة

  لت اللسان على ماتت الت  كتممةالم والصرفاء الحزينة ءماكلال كتممها، الت 

 ماو الحزانى، على الليل أ مو ما ىممع، هيقة على جفتخرُ  العيمن، ف  منايها

 قها،بلف اينلتحِ مُ  فيناممن نار   بع هو يُشِعل  عزيز ف  الما معين على أقساه

 حبذ عما  من إال   صمء، يشمبه ال اليي صمتالو ،خاناال ظال ال مبل ىين هيا

  الحرااة يتباىلمن وهو الرجاو بعض من أو آلفر، آن من

ا، فيبقى زاوي بينما     الظال ، يبتلعه  تى الصحرا  ف  وجه على ويهيو ااهر 

 يسير والم شة، بال يا عار  شعمر بلافله يخنقه، ثقيل ظل    من يهر  كأن ه
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لةال والن م  المطل   الهالو حبةصُ  ف  في لس قلميه، تكل    تى  إليهما طيليُ  ،ُمته  

ا ىافله ف  أن خبرهماويُ  ، زينة   بعين   ش منه يبث هما النظر،  تعصف مستعرة نار 

 كالهاىي  لراحيه ويظهر يعمى أن يلبث ما ثُو   الصحرا ، برماو الري  كعصف به

  القانع

ة معفيل الشمس، ةع  أشِ  عليه فتنعكس النهر، حاذاةبمُ  ينطلقمن الصباح وف      بشل ِ

  متمه ج فِ   كشري 

 صغير  ال وجه على لمعت ،السما  كبل إلى ووصلت الشمس ءأ مر   عنلما   

 ولكن بب  ، السقم  ف  أفي  صانه، ظهر على تمايل باللوار، أصابته ُمتعب،

  السقم  قبل األياىي التقاته

 اتباع   اللممع تُسق  وعينيها بب  ، تسير اي لة كانت المسير، مؤفرة وف    

ةالصُ  أه  يُثقلها؛ ما تلري ال الغاضب، كالمطر  عن اوحاالرت أهم رأاها، فمق ر 

 تم   هيا، كل اجتمع عليها رب ما ؟مكروه أصابه قل عزيز ذكر  أه  ؟بيتها

 فسقطت، الرماو، ف  قلمها رءتعث   ،صلرها ف  يلور بما  ريقها عن مشغملة

  النسا   ملها فت معت

                                       &&&&& 

 ش افةالكأفبرته ف، بيله لل يش فتمق   فة المهلي إلى ال يش، أشارارجعت كش     

ا عنهو ر، ياصلنريل، لقل نزو البربر بماىي يارو، يسيرون على امتلاى النهبما يُ 

، ولكز فراه هاء السعاىة والظار على وجهارتسمت عالم مسيرة ب ع ااعاء 

 أارعما فقل ىنمنا منهو  لمن فلاه: قاحال  

ق ا  بر بة الخلياة ف  اللمنتشرة على  مو الطريا كل قباحل البربر اعلمت    

هو بهزيمت بين النان، لو يكتفِ  اته انين منه، وانتشر االعلى البربر الاار  

 رجاوال فيهو ام  مقاء قليلة من يباة  ا، لوي  بل يريل ااتقصالهو نهاح شتيتهووت

ماذا لنسا  وأ ااو، لن يتمك نما من المقمف أما  هيا ال مع العرمر ،  والباق 

 يتتبعهو؟ أيقتل الخلياة األ ااو ويسب  نسا  البربر المسلمين 
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 ،نتشرلرماح توا ،جلو تقبل نخمة البربر ذلو على إفمانهو، بلأء السيمف تخرُ    

قباحل ع م عبل هللا البرزال  تراالهو على الركم ، ث  كأن ها تُحِ والخيمو تصهل، 

البربر ف  ارية وارعة، وأجمعما رأيهو على المقمف ف  وجه هيا المعتلي، 

ا بن  ب  نين بالسيمف واللروعمن كل قبيلة فرج عشراء المقاتلين ملج   رزاو أم 

ل كبيرهو عبيخهو تحت قياىة ش ،هو أربعماحة فارن هو فيرة رجالهوفقل فرج من

 هللا البرزال  

ة ذن، وااتشا  ليلو عام  وف  علوة المغر  وصلت األفبار إلى كل من له أُ    

 طالبةالمُ  ة ف  صلورهو، وعلت األصماءتهو، واشتعلت الحمي  النان قبل فاص  

ع على كبير  أبنا  العمممة ةب رورة العبمر ون ل ن بمن النان  مو على  وت م 

مى  جفرى الحسن بن على بن أب   الب، وكبير األىاراة اليي يعمى نسبه ال  م 

 صرة البربر أو يكرهيلتحا بهو ف  الطرقاء كل من يمى نُ  ُ نمىب مع من ال

وكان   ة مقاء من الرجاووصل ابتة ف  عل    ت ىغتصب للعرش، الخلياة المُ 

مىعلى بن  ا و األوفره كان ولكن   ،اأصغر من أفيه القااو ان    م  ، كان ةقم  عزم 

ا متطل   سل حيف ال ن ،  ميل القامةوث ابتينعينين وااعتين  له ع ا، اى اليكا   ازم 

 وعمره شارف على الخمسين  لحيته وف الشيب  ر و أن   ،به صالبة فريلة

ى به وب نله، وعبرا القااو،  ن ة، فاجتمع بأفيه  ن ابتة وصلوم    حر لباوتزو 

لخطر اىا بالمعلمماء، وأىركا اقترا  ها تزو  منال زيرة الخ را  وامي ا نحم 

ممن يعرفمن  الُ نلمن إفمانهو، فزاىوا من ارعة ايرهو، وأرال عل  بعض 

مهو عاء قباحل البربر ف  ال زيرة الخ را ؛ ليستناروا  اقة النان ويحث  تممقُ 

 على نصرة إفمانهو 

ا ف  واىي يارو فقل اجتمعت آرا  ا     لرجاو على المقمف للقتاو، بعلما الح لهوأم 

وا القتاو، قتاو رقر  قة وفمسمن فارا ا وقل من بعيل  يف جيش المهلي، فخرج م

ممء، إال  النصر أو ال ير  أمامهاليي ال يطم  ف  الحياة، ال  ستميت الياحسالمُ 

ا يُ  ايحلث يكايهو همو ما  ياة أوالىهو ويق  نسا هو السب ، أو ممت ا  بق نصر 

من  البربر فراانعشراء من  عليهوبلأء تتمافل  ومع المقت  بعل المعركة
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وأعلممهو بقلو  المزيل، فقميت عزيمتهو وازىاىوا أمال  ف  ، مختلف القباحل

 الن اة 

ا يبما أفرج    لو ال نسا هو وأ االهو من ميلان المعركة، عن يمينهو يسير نهر 

  قة النسات اورة، صعل بع هو برفجباو مُ ة نهاية له، وعن شمالهو تنتصب عل  

 ؛ضيقةزاوي المقمف ف  منطقة  فتارا  عن األنظار نواللوا  إلى  يث يختام

تطميقهو، ووضع م ممعة من الرماة على من المهلي  جيش تمك نيال   ت ى

لة على اال باو، اصطا   ليمين، ت الاراان بقياىة زاوي إلى اليسار، وبقت المترج 

 شمسبقه جيت، وغبارمهلي الكبير، يعلمه جيش من البعيل جيش ال والح لهو من

صيحاء الرجاو ، قرقعة السيمف وصهيل الخيمو، تلاةخُ من األصماء الم

ف  القلم ، وشرع  بلأ الخمف يل   فكركر فلاهو، صمء عرباء المؤونة يُ و

وا   جري    يبلون أمامهو كأال   اليأن من الن اة يظهر على مالم  الرجاو،

هو قطيع كبير من ال باع، فزا ت العيمن وبلغت القلم  الحناجر وظن ما بن ات

  الظنمن 

عيمن  ه، وبقى صامت ا ينظر إليهو، عينيه ت ر ُجنمىزاوي والتات إلى  تقل  ف  

ه أشهر ايا ثُو  لء أنظارهو جميع ا إليه، تم   ، ه مغنا يسفت يبهو إليه كأن  ال ميع، 

 :  قاحال 

أر  ف  عيمنكو الخمف اليي لو أعتل عليه، ليست هيه  ر  كساحر الحرو  

ا لة،  ناها من قبل، هيه  ر  للممء وللممء فق ، ووهللا إن ها لميتة والت  فُ 

و نر  لف  قصر ذال  وهمان ا     الممء ة والشرف فير منز  والممء ف  اا ة العِ 

فانظروا  و واألار والسب ،ها  اليُ ي  ر    من قبل بربري ا يها  الممء، ولكن كل  

 ماذا تختارون، الممء أ  السب  ألهليكو؟

رتاع الصمء أكثر، وعلت كلمة ابالممء،  ينناىيفانتا ت أصماء الرجاو مُ    

إال  ظهمر أصماء فيمو وصلت عنان السما ، ولو يمنع جل لتها   ت ىالممء 

ت المهلي، انشق   جيشهو وبين ، ف  منتصف المسافة بينرماو الصحرا تنهب 

يحمو بين  برزاو، وقاما كحاح  صل  بن  ال باو عن أربعماحة فارن من قبيلة 

 ب ع فطماء تقل   ،يمسو راية قبيلته هللا البرزال  عبل شيخهوالمهلي وإفمانهو، 
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 سم رءة، فث رز الراية ف  األرض بشل ِ  ثُو  ، وعينيه مصمبة نحم المهلي ف  تحل  

 ابيل للمرور إال  على جثثهو علنة أن ه ال مُ 

 و ه، لو يتمالو ناسه وأمعن ف  ال حضحو المهلي مما رأ   

 أجالف مخابيل 

 ت قطعة من ال يش تقل مل نل فلأعطى اإلشارة لماض ، فأشار وقالها  

، تقل  لو تأفي اللهشة وقت ا من زاوي، أعطى أوامره بسرعة إلى الاراان أن ت   

حة اسِ ت صامف البرزاليين مُ بأقصى ارعة ممكنة وتبعه رجاله، انشق   انلفعو

الطريا إلفمانهو، وبسرعة فا اة افترق زاوي ورجاله تممقع البرزاليين 

ا عنيا ا، تقابلت فيه السيمف وتناث يه فرء واصطل  ب يش المهلي، وكان اصطلام 

لى ع إفمانهو عانلفع البرزاليين فحملما م ثُو    األشال  واقطت فيه الخيمو

ب، وراممن ف  ترق ب، وواض  ف  وكان المهلي يُ   هوعلو   راقب ذلو ف  تع  

بر؛ الهبم  على البر ثُو  بصعمى ال بل  ُ نمىأشار واض  لبعض ال ثُو  قلا، 

ف   فرقة للصعمى واالنلفاع نحم البربر، ولكن ما إن بلأوا أءهي  لحصارهو، فت

من فمقهو، والت  انق ت عليهو مخترقة  الرماةأعاقتهو اها    ت ىالصعمى 

  ت ى ميل  وقت   ولو يمض أجساىهو، فتراجعما تحت عيمن واض  المراقبة 

: ة، فنظر راممن إلى المهلي قاحتقهقر جيش المهلي األوو وبلء هزيمته جلي    ال 

 معركتو  الثأر، لقل صارء معركت  كما ه آن أوان 

:  ممافق ا رأاه المهلي  فهز    فأشهر راممن اياه قاحال 

 من أجل أرمن م، من أجل أرمن م 

 هُ نمىىفل ب برشلمنة وأورقلة  ُجنمىة آالف من تسع وتبعه ما يقار  تقل     

اهو تلق    فالآأما  تسعة  رالبرب خو، ب عة مقاء من ال هوسل حين بعلىالمعركة مُ 

ف  الميلان، وقات  قبلمن على النعيو، ازىاىء ش اعتهوما يُ رجاو البربر كأن  

الممء، لو تنل منهو كثرة اإلابان   ت ىقاتلمن الاراان ف  وجه العلو، وصملوا يُ 

ا على ال هة األوإن ما ش اعتهو ه  من نالت من علو ِ  ، جهة النهر، فر هو، أم 
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لة، فقل   رجاوال قهو،  اووافترمن افي الة الارن ة  تمك نت يث تتماجل المترج 

 أمامهو  ولكن الخيمو كانت علو ثان   ،منعهو

يقظ ا كعينيه كان ا عقل واض  مالم  المهلي، بينم النصر ابتسامة كست   

: اقتر  من، يط انش  نسب هيا النصر لهو ايُ  المهلي قاحال 

:  فهو المهلي مراىه وأومأ قاحال 

 ة ال يش، ال أار ، ال أريل أل ل من البربر أن ين م أرال بقي  

المسلمين نحم البربر، اكتظت أرض المعركة بال ثث  ألمف منانلفعت    

 ُ نمىلخبر مالبس القاة، والخيمو الت  فقلء أصا بها، تُ واألشال  واألالحة المُ 

 ارن ة من جنل المسلمين وال أضعاف ا قابلهو عن عشراء القتلى ف  جنل البربر يُ 

، ر كما أمر واض صعل المقاء من جيش األنللس ال باو وتمجهما نحم البرب   

علا هو ألو يكبحهو ايل السها  المنهمر عليهو، فاشهر الرماة ايمفهو ونزلما على 

يطلب الممء، وتحت عيمن زاوي، بلأء صامف البربر و س الحياةقي نزلة من

ةلل  عميل، النسا  فرجن منعلت أصماء البكا  وال ثُو  األول  ت طر ،  مر 

عليهو،  ن رجالهن، وهو يتساقطما وا ل ا تلم اآلفر، بلأ الخناق ي يايمخبقهن يبك

  ف، أمايه اآلالة مقاء أما  هلو تقيهو شل ة بأاهو من هيا المصير، ماذا تاعل عل  

  الش اعة اعلتهيا الحقل ماذا 

ر عشراء الرجاو قتلى والعلى يزىاى، والخناق ي يا، والح لكل ذي بص اق    

ر، حسو، وبلأء الهزيمة تنمم ف  عيمن قاىة البربشو أن تُ أن  المعركة على و

لمن ، والسيمف تخترق أجساىهو، يقات ز  شاهل رقا  الرجاو وه  تُ زاوي وقف يُ 

لاراان، امن  أما  كتيبة  حارِ ماذا ياعل المُ الناس األفير، ولكن ماذا بعل؟   ت ى

 إلى متى تقف الش اعه مع العلى 

لقيان بناسيهما ف  وجه ما يُ كأن  مع أمغار إلى قلب جيش الارنج،  بااة  انلفع

،  مصروا وال يقلرون على الاكا  فر األالممء، فراان بن  برزاو والقباحل 
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ء وأصب  الاارن منهو يقاتل و له فقة من المسلمين أو الارن ة،  أجساىهو ا مر 

 من كثرة الطعناء 

ةيزىاى صهيل  هنا      وقف  ،كثيف يعم  الرؤية بار   ُ  ،الخلف من واقتراب ا قم 

ما  تُر قل ارتاع،  ُ نمىانابو الخيمو تنهب األرض تحتها، صياح ال زاوي يسمع

ملت اللهشة مالمحه، هو من البربر ال ريب، وقف بعض رجاو هيا القاى ؟ 

نهو قل القاى ، ازىاىء عزيمتهو، وكأن  الما ل مإلى البربر ف  المعركة ينظرون 

مىىفل عل  بن   نحم أعلا ه طاقة جليلةب نلفعافة، إضافي   ةقم  ُمل  ب رجاله و  م 

قما تار   ثُو  افترق صامف البربر، من اا ة القتاو، فقطات ايمفهو رؤون 

لبربر، امن ال بل، يسار  قُرُ بةجيش  تقل  بإشارة من عل  نحم األ راف، أوقاما 

ر راه وأشا، فالتات عل  بابرما هو الطميلة كالنخل لةالمترج ِ  ُ نمىوصلت ال ثُو  

ع انلفع زاوي مميمنة البربر،  ارن ةلهو نا ية النهر،  يث افترقت فراان ال

ف من تكافقة بين ب ع آالولكن ها كانت معركة  ير مُ  ،خترق ا الاراانمُ  المشاة

 لة الاراان أما  عل ة مقاء من المترج  

يرىه جيش المهلي و تقل  ومن جهته ااتطاع عل  بصحبة أفيه القااو أن يلفع    

، فيما كان المهلي وواض  من المماجهة ُ نمىبعض ال فر  إلى الخلف،  يث 

 راقبان الممقف ببعض القلا والحسرة يُ 

 ُ ىفمو و تابع: ثُو  المهلي بغ ب،  هاحسو _ قاللقل كانت المعركة على وشو أن ت

 ل الحسو  رة قل يؤج  هؤال  البراب

 ل الحسو ىفمو هؤال  البرابرة قل يؤج  : مرىى اشرى واض  

: ثُو    أو قل     نظر إلى المهلي مماصال 

 لو يكمل واض  كالمه وثب ت نظره على المهلي اليي ااتشا    ب ا    

 تابع: ثُو  ماذا؟ اقل المهلي مترقبا 

تحت  اآلفرينهو  انة من البرابرة ال يتعل ون ب ع مقاء، ومصيرهو كمصير 

 انابو فيلنا 
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 أفشى أن    

 أنت ىاحما تخشى يا واض  

 ونحن نسير ف  الصحرا  بال را ة ام  قُرُ بة، مني أن فرجنا من اي لييا 

ا على ثُو  نه ع فيها للنم ،  اميعاء  ُ نمىال نماصل، أال يبلو لو اإلرهاق واضح 

 شرعما ف  التقهقر اآلن   ثُو  اليين هُزمما ف  البلاية 

 قاو: ثُو  أجال المهلي وارتسو الغ ب على محي اه، 

هقما روتقمو اإلرهاق، ألو يُ  قابلمن ب عة مقاءن من اآلالف يُ جيش عرمر  مكم  

 !مثلنا ف  هيا المسير

هو ن أ االعقاتلمن ياة، هو يُ ستميت اليي ال ير ب ف  الحقاتلمن قتاو المُ هو اآلن يُ 

 هو، ومن قاتل كيلو كتب هللا له الصاحلة حونسا

 أصمت، بقس ما قلت 

 وهم يناىي على أفيه:  ُ نمىانشا عل  ببعض ال

  ارنجممضعو، فإن  إلى ال أ اظيا قااو، 

 ر فراان اإلابان وتخترق يث تكثُ  ،ه صم  النهرره  من رجالوانلفع مع    

 أصلب ال بهاء، على كبير وفراان ملج ة بالسالح، ال ابيلالصامف، فمجلهو 

كسر إلى وقاهو إال  ب يش من الاراان،  اوو عل  ورجاله ىفعهو، وااتطاع أن ي

 االضطرا  ل   فراان النصار  لو ي و لتهو بافتراقه صامفهو، ولكن لكثرة

 ف  صامفهو  مأمموال

ل الاراان على ىرعه، وبسياه ضر  ااق   تلقى زاوي ضربة من ايف أ   

 رأ صب، اق  الاارن، وعنلما انتو فارتطو بارن آفر ،ناألماميتيالارن 

ي عينه بعين زاوي الي تنظر عل  لهيا المشهل، والتقو يقطف رأاه ايف زاوي 

 : فصا ا بين االثنين ل  مُ  فيط ا من العقلوكأن  كان يلهث،
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 ااقطما الخيل     الخيل الخيل

 فصارء جل ضرباء البربر إلى الخيل، اما  بالسيمف أو الرماح الطميلة،   

 ى ت  الت  هب  أصحابها إلصابة الخيمو من بعيل، ومنهو من كان يلفع الارن، 

ا ل ا اإلابان تتساق  و ُجنمىسق  صا به، فأصا  اليعر بقي ة الخيمو، وبلأء يُ 

بربر حصلء ايمف الف، ى فروعهاوثقُلت علار أينعت مثاء هو  ب  تلم اآلفر، كأن  

ن الخيمو اق  بعض الارااعر اليين اقطما عن فيملهو، ومن التلافع وذُ  رؤون

 عر ، فتشتت جبهة الارن ة وااى فيها االضطرا  واليُ ف  النهر

 ا ف  قلب المعركة، سن   يبلمن بال    وومن معه وأمغار ا كان  بااةفيم   

عناء اإلصاباء والط تملؤه، ومن بقى رجالهومن الكثير  ُصِرع من أكثر،تقل موي

ليل، الكن ما ىا  القلب ينبض، والسيف ف   ووجمههو،الل  تكسم أجساىهو  ةمرو ُ 

ي ربمن به هنا وهنا ، يقتلمن هيا وي ر من ذا ، وكأنهو فرقة من الم مش 

 ال تلمي على ش    ال ارية

بر، ولو فغمره الكِ  قلت ذلو نظر واض  إلى المهلي وكأن ه يقمو له، أتر ، لقل    

ن أ هليا، قاحل القطعة األفيرة من جيشكة، فأشار إلى بيرضخ للهزيمة الممشِ 

  تقل  ي

 ، وهزيمتهو هزيمة نكرا ارنجفراان الإفحا  ميمنة البربر ااتطاعت فيما    

ر أو لق  بهو ف  النهافقلتهو فيها تنظميهو، وأرعبت فيملهو، فطاقت ميعمرة تُ 

 من افتراق صامفهو  فتمك نماوجهة، تهيو بهو بغير 

 ثُو   ،بع هو نحم ال باو اله م  على ميمنة المهلي فار   مع فراانه القااو وشلى   

وصل إلى  بااة   ت ىوظل يخترق الصامف  لب،ان و باراانه صم  الق

صاروا فلف اا ة   ت ىورجالهما، فانطلقما امي ا يلهسمن من يقابلهو  وأمغار

ن أفيا يلتاان ا، ورأوا أناسهو بين ال يشين، اليب يشه نحمهو تقل  القتاو، وبليا ي

، فنظر يكا  لسحقهومنهما  وا ل   ثالثمن بين جيشين كل   ُرب ما ملهو، عشرون أو 

وال يلمي  ش   يها  ال صابه الخبل،األال ال ري  وقل أ بااة إلى أمغار نظرة 

للممء مر ى، وتبعه ه يقمو نزو عن فراه وكأن  لناسه،  على ش   إال  أن يقت   
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ا من صلر أ ل القتلى، وقيفه بكل ااحر الرجاو،  ةالتق  رمح  ، فافترق صلر قم 

ةب من التع    حي اهيي جحظت عينيه وارتسو على مُ بليا، ال بل أن هيا الرجل، ق قم 

التق  ايا ا أارع  بااة نحم ال يش القاى ،   يلهمه الممء ويسق  عن فراه

علنمن عن ويُ  ظهرون بأاهويُ  ، وانتشروا بين ال يشينجالهر جل  آفر، وكيا فعل 

  ُ نمىحكمة اإل الق من الوهو وا  ىاحرة مُ  مهاراتهو

مىإال  عن يمينهو، نا ية النهر،  يث شا على بن     ورجاله صامف   م 

 ، ا وقتال  مهو ون من أماأن هو كانما يار    ت ىالنصار  وأشبعمهو ضرب ا وجر  

ه القااو ف  م ممعة من الرجاو يإلى النهر، ورأ  عل  أففيلقمن بأناسهو 

، فافترق باراه صامف قُرُ بةينحصرون وا  أعلاى كبيرة من جيش 

و هلهلو منهو كما تُ الرجاو وتُ القر بيين وتبعه رجاله، وكانت الخيمو تلهس 

 السيمف 

ا  بااة وأمغار والقااو ورجالهو فأربكما أعلا هو بنشا هو الكبير    و ركتهو  أم 

ةستالمُ  ، وكثرء خياة، وتناثر القتلى  ملهو، و يلهو الكثيرة ومناوراتهو المُ مر 

تشر ف  ورم  فين األشال  بينهو، وكان الرجل الما ل منهو يقاتل بسياين أو بسيف  

هاجو يُ  كاألال بيينر ُ ويلفل ف  م ممعة من القُ  ،ُجنمىه ب عة اا ة الميلان كأن  

، فيحصل أروا هو كما تحصل النار الحطب ال اف، كال  الصحرا قطيع من 

يلتات إلى صا ب ال ربة  ثُو  ليطعن آفر  ُ نمىوآفر يتااى  ضربة أ ل ال

ه يمن الخلف قبل أن يقتل أفب  ر ُ فياصل رأاه عن جسله، وهيا ي ر  عنا قُ 

ف   ، وتتالقى أعينهوب  كان ايقتل صا بهر ُ ربري بطعن قُ البربري، ويقم  الب

 هما أعلاح يلتاتان إلىتقلير وعرفان قبل أن 

اىة كتاحب المهلي، بلأء جيمش برشلمنة وأورقلة بقي جل  ف   االضطرا ااى    

ون نل الثغمر اليين تبعهو جُ  راممن ف  الهرو  من الميلان،  ف أفيوا يار 

 عشماحية كالنمل الميعمر 

 نظر ثُو  لكز فراه وات ه للخلف، رما واض  تشتت ال يش بلمعة  و سرة، ثو 

 هلو يا ممالي ب ا كالمه: للمهلي مصم ِ 
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 : لقل انتهت المعركة ف   زن فماصل بنظرة   ب وع ز حل جه ف

بعل انتها  المعركة والسما  تمتلئ بالنسمر والصقمر ومختلف الطيمر    

ا روا بالقر  من هيا المكان، اليي شهل اعسكِ البربر أن يُ  رقر  ال ار ة،  نتصار 

ا لهو على جيشين كبيرين، ت اذ  ال ميع أ راف الحليث، زاوي و بااة  عظيم 

ف ال ميع ، تعرهوو ي هللا البرزال  وعبلوكبار البربر مع عل  والقااو  لى عر 

هيه ت ميع الرجاو وإعلاىهو ل ف وكل منهو بلأ يتلم ما قا  به  ،بع هو البعض

ة ما المعركة الت  كانت ىفاع ا عن ااو البربر وكل ما هم بربري، واا هو معرف

لأ األنللس، ولكن اعاىة النصر  ط ت ما ىونها، وب عر  على يلجر  إلفمانهو 

 ل  وا  اإلابان، وكل   ارنجمن ال فاص ةيحصمن على القتلى   م مىرجاو عل  بن 

عشر  خبر صليقه أن ه قتل أ ليُ أ لهو يكر كيف قتل هيا وكيف أاق  ذا ، منهو ي

ا جمعما م ثُو  أن ه قتل ضعف هيا العلى،  فيعلمه صا به، ارنجفارا ا من ال

  النهرف فارن  ير ما  رق منهو ف  أ صمهو، فمجلوهو قل تخطما ثالثة آال

المؤن الت  كانت مع جيش وو نو الرجاو أمماو كثيرة واالح وىروع وفيمو، 

، ارنجال ُجنمىت ما وجلوه ف  مالبس المهلي، ولكن أكثر األشيا  قيمة كان

م  عشراء من اللنانير اليهبية، كانت أرض الميلان تمتلئ باللنانير جرا  اق

ا  ُجنمى ثير من ووجلوا فيها الكهو مالبسبعل المعركة فاتش البربر النصار ، أم 

ن ، أفيوها ووضعمها أما  كبار القم  ف  م لسهو، فيما كارر  األمماو ف  صُ 

 ثر البعض يلاوي ال ر ى والمصابين وقل كانما كُ 

                                               &&&&& 

  زع،اال تما  والمكلال  بعار الهزيمة، يكسمه  عاصمة فالفته وصل المهلي إلى

 هزيمة باتت،  ارء إلى ااحر أرجا  األنللس وعلوة المغر  كانت األفبار قل

به من عنل اقترا بري  ليث ال ميع، وقل ال ظالعرمر  على يل التكت ل البره جيش

ال يحب  قُرُ بةالنان ت اهه؛ فشعب  ف  عيمنحببة  ير مُ  اءنظر قُرُ بة

برا  ع الكيل م الُ نلرال أمر واض  أن يُ  طه واخ ااتيا هنهزمين، فازىاى المُ 

 والمزرا ، ل معهو على وجه السرعة ف  القصر، فاعل 
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اض جمع ىفل اا ة العرش، فانت ثُو  و مالبسه، بل    ت ىيلفل قصره  ولو يكل    

ا  حصين تتناقش معهو ف  ف الكبرا  واقاين  املين هللا على عمىة الخلياة االم 

 فاقترح واض : أن يرتل البربر إليها الملينة، فمف ا من 

قا  ن يُ نحار فنلق ا  مو الملينة بالكامل، فق  أرباض الملينة وأ رافها ه  ما ل

طيع أ ل ز الحار  مو قلب الملينة فال يسترِك  فنلق ا  ملها لصعمبة ذلو، فيما نُ 

 ىفملها 

 ألو تاشل فكرة الخنلق السابقة؟ جهمر:فقاو المزير 

  :فقاو واض  ممجه ا كالمه للمزير ستشيط ا فحلجه المهلي مُ 

ا آفر   يا ابن جهمر ليس للينا فيار 

، لاهمنايُ  على كل أهل الملينة أن يتكاتاما معنا، المقتوجه كالمه للخلياة:  ثُو  

ز عز ِ ، وبعل الحار نُ رب هو ب انب ونحاري أهل ربض، كل أي ا وأمامنا فق  عل ة 

ي ىفاعاء   الملينة األامار ونقم 

  فعلايا واض ،  فعلا

 تبعه ال ميع ممافق ا  ثُو    ال اكتراثقاو المهلي ب

يك ر  ين، يتواخطه يزىاى  ين ا بعل  ،أل الخلياة ت اه البربرالغ ب يم أفي   

لاى ع ال ماري والقيان وإعأمر ب م هزيمته ف  واىي يارو فيتنغ   عليه وقته 

ا واخط ا، كأن  ا ر ، ومسرف ف  الشُ يُ  أفي الشرا   ه يحيله شراب زاىه إال  تيك ر 

، و يث فا  مسعاه ف  عنه ونإلى اا ة المعركة،  يث يتساق  رجاله ويار  

ي و رق ف  بحر إفنا  البربر وااتقصاو شأفتهو، فغا  عن مشهل ال مار

 ،ت القيانواكت اقا ا ورمى بالكأن، ف الت ال ماريو هب   ثُو   البغ ا  واالنتقا  

ا بتتب   ثُو    و هو وقتلهة البرابرة ونهب بيمتهو، وتشريلع بقي  أصلر الخلياة أمر 

ة ه مت ،ف  البلاية الُ نلبمساعلة بعض     على المنتشر واللهما  كال راى  العام 

عليه  بيمء البربر، كل من يعرف بربري أو بيت أو بستان صا به بربري ينقض  
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وقتل رجالهو شريعة،  ،ف  جمع من أهله، وأصبحت من جليل أمماو البربر  نيمةُ 

بطمن الحمامل  هو  الو، وذب  أ االهو وشيمفهو قانمن، وشا  حوا تصا  نسا

ا ف  هيه األن األعماو المهم  ومِ   عمل جليل ، ه  اإلرشاى ي ا ة الت  القت رواج 

، وأممالهو ِضياعهوو بيمتهو ن، أينالمختبقيعن البرابرة  ير المعروفين أو 

فتنطلا النان نحمهو كنممر بري ة جاحعة، تُريل أن تنقض  على فريستها قبل 

  يرها 

بربر حلث لليشكمان للخلياة ما يُ  المزير ابن جهمرو ابن ذكمان يهب القاض ف   

ةمن  جبينه هلي المعنهو  فقطب  كف  يأمر النان بالأن  تماال إليهو ،الُ نلو العام 

 :وقاو

 ه؟وكيف أظهر أما  النان ف  ثيا  الظافر القمي ىون هيا كل  

 فقاو ابن جهمر:

 بت النسا  لت الرجاو، وا تُِص بت البيمء، وقُتِ لقل نُهِ  اي لييا 

 ااكها  لنا، وىما هو واجب   هؤال  أعلاح  وممتلكاء األعلا   ا  

 ة ق  ف  اا ة الحر  وليس ف  الطرقاء وبين األزِ     ف  مماجهة

 قتل ل يُ جِ أينما وُ و ا،العلو يظل علو  

 كسبو المال  هو ليسما أعلا نا، والرأفة تُ 

   انقلبمااليم هاىنم من تطلب وال هو، فإن  ريحو شر  ن  الاتو يُ إال أر  ذلو، بل 

 عليو ف  الغل  

 الخلياة     اي لييا 

 ال أ ب هيا الحليث الرفم فكاى يا ابن جهمر، 

 ناشل  الر مة يا ممالي أُ  فقاو ابن ذكمان:
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فال تأاى  الر مة ف   ير ممضعها تاري ، وما علمت عل   التاري  من قبل،

اح ولألرو اع افيهو إال  لألعناق قط   علمما أن   ما أايرُ اعلى القم  الظالمين، و

  اب ااع ا ولألمماو نه  نز  

ذ  ال مر وأفر ما ف  الُطغيان على بربر الملينة،  او األأارف القم  ف     

ورعب،  تى العر  الغربا  من أهل الشا   ف  فمف   نانعاش الال ميع، ف

أو وجل من يحميه ل البعض ومن لو يهر  حِ ل منهو البعض واُ تِ وفرااان قُ 

 قُرُ بةكانت بين رجلين من عامة وذعر ف  انتظار الم همو   عاش ف  فمف  

اللكان  مالبس، وكان هياأقمشة  ويبيع فيه  اك ان  جامة كبيرة، كان لل  األوو ىُ 

ة اقتحمتهمحل إقامة البربر، واليي  ،راىقبالقر  من فح  السُ  وقت  العام 

أراى الق ا  على ثمرة البربر األولى مع العامريين بقياىة هشا  بن اليمان، ف

أصب  قليل البيع  ممقعه؛  يث    منه ومن عبهيا اللكان أن يتخل  صا ب 

عن هيه  وبعل جال  البربر  قُرُ بةاعه منه أ ل الرجاو من أهل فابت  رشليل الخط

اض  من رونها من جليل، بع هو اشتر  بيمت ا وأرعمُ ية  قُرُ بةالمنطقة، بلأ أهل 

تهو أهل البربر إلى محال البربر وبع هو أفيوها عنمة، وقل عاى مع المقت بعض

لبيع كانت  ركة ا ،ي ا لتهبة ف  هيه األمُ  قُرُ بةوكما كانت أ ماو   القليمة

  له،ورزقه هللا بار اللكان على مالكه ال ليل، ثُم  نشيطة، فا  عل ة شهمر أ

الت ز آفر، وما اان  ك  الرزق، فتمك ن الرجل من شرا  ىُ  وزاىرء الب اعة فكثُ 

ن مباعه كان شليل اال تياظ ان اليي  ركة بيعه ف  تزايل، ولكن صا ب اللك  

: ه، انك  ىُ عليه  ذلو، وذهب للرجل يطلب منه أن يرى    فرفض الرجل قاحال 

 ا تاجر به ال ألبيعه، وكان فاتحة فير عل   فال أ لقها أبل  لقل ابتعته ألُ 

ان ك  منه على إرجاع اللُ فازىاى الرجل  نق ا وأرال إليه بعض النان يحث     

 ، فتمع له يريل، فأبى الرجله وايلفع له ما لصا ب

ىافل أرجا  الملينة، لو  والار   ر  ة العصبية على البربر و االء الكوف  فمر   

ة المعلمماء، فق  هنا  بربري، إذ ا وجب نهبه وقتله، يكن أ ل يشغل عقله بلق  

، صنهاجةانه بربري ا من ك  فافبر جماعة من النان أن  الرجل اليي اشتر  منه ىُ 

لين ن عنل ا تراق السراىق، فيهب النان معه محم  ثُم  انه بأبخس ك  اشتر  ىُ 
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 الرجل، وانق ما على والهراواء عص ن والوؤبالسيمف والخناجر والا

عف ،وهقتلم  ت ى، فاشبعمهو ضرب ا و عن ا انك  اللُ وولله ف   المسكين  الرجل مز 

الكثير من األقمشة، ونثر عليهو بعض الماو، فانتشى النان بغنيمتهو،  عليهو

منهللين،  ين مُ وعاىوا فر  ا صيل ا جليل   يترج 

سن بية أصيلة، على قلر من الحر ُ فتاة قُ  مشتفارج الملينة  وف  الباىية   

ه، وال ماو، يغمرها آلا الشبا ، ويكسم مالمحها اعاىة مساعلة أبيها ف  عمل

ج و يلته، بعلما فقل ولله الشا  ف  أ ل الحرو  السابقة، فكانت تخرُ  فه 

 بعض أعماله، وتأتيه بأفبارها، وكان قل صاىفها من قبل أ ل رجاو باشروتُ 

لكن ها و اشية الخلياة، فمقعت ف  ناسه واشتهاها، وظن  أن  الاتاة فريسة اهلة، 

ةقاومته بشرااة، فلو ينلها، وعنل فروجها هيه ال ع وقعت عينيه عليها م مر 

بيته  فاىمها، فأمر رجاله بقتل الخاى ، واب  هيه البربري ة، وأرالهو بها إلى

يا ه، ولكن ما كان ف  من البربرأن ها ليست صاححة وا  صياح الاتاة وصرافها 

 ،ير و قلب   أو ،يُاك ر أو عقل   ،يُؤن ب أو ضمير   ،تُبصر أو عين   ،تسمع ذن  المقت أُ 

 مي ز اإلنسان أو أي ما يُ 

اة كما فقل فقل الاتقل بما  لث لها، أُاق  ف  يله، وعلو أن ه  أبمها وعنلما علو   

ا  ل تساحلينها وفروج وىفمو المم ِ أفيها من قبل، ولكن ه وا  عميل أُ  ث، عم 

نا ان، جلحصانه  أال  يرجع إال  بها، وقطع الطريا اريع ا كأن   فرج عاقل ا العز 

 ، فمنعه الحرن منلقا هفرفض واض   عمله، وصل إلى الحاجب، ف  مقر ِ   ت ى

وواصل النلا  والصراخ،  اللفمو عليه، ولكن الرجل أثار جلبة ف  الخارج،

ة، ع  مله بعض المار  فخرج له واض ، ووجل الشيخ الع مز يتشاجر مع  وت م 

 األه: ثُو  ، فأشار لهو، فابتعلوا عنه، ُ نمىال

 ها الشيخ؟ما  اجتو أي  

وقاو ف   يليه، وانحنى مقبال  تيرع ا بلممعه، واقتر  منه فاقبل الرجل عليه، مُ    

 ع: ت ر  
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ا زور   ةالخليا الحياة، اتهمها أ ل رجاوه  أعز  ما أملو ف   ،إن  ل  ابنة و يلة

 وبهتان ا أن ها بربري ة، وأفيها عنمة معه بعلما قتل فاىمها 

 واض  منفأفبره الرجل، وعنلما علو  ،فيهاأفااتا  واض  واأله من اليي    

 : اى  أاليي أفي الاتاة قاو ف  

 ال  احل منها 

 رض  هللا، إن ها ابنت  الم يلة الحاجب، هيا ال يُ  اي ليأاتحلاو باهلل 

 ال تتكلو ف  ش   من هيا، فما إلى رى ها من ابيل 

 ير من الماو،ولكن  اليأن لو يملو قلبه بعل، ف مع الكث، ىامع اعاى الرجل فاحب ا    

يه بيته وىفل عل لليل، وذهب به إلى اارق ابنته لمة اوعاى به إلى الملينة تحت ظُ 

ت كان ،نتظارا، فقابله الرجل بعل ىقاحا  لهالكن ه لو ي، الاتاة بحث فيه عنيو يتلا ت

  ر  ثمانيها تنهش فيه قبل أن تمُ 

يستحلاه قب لها ويقب ل يله وكراي ه، فأقبل الشيخ تحت قلمه يُ جلس الرجل على    

 بكل اإليمان أن يعيل إليه ابنته 

 !فسأله ف  بروى: أه   الية عنل  إلى هيا الحل

 !اي لييا  على أبيها الاتاةوهل هنا  أ لى من 

ا   ولكن ها  الية عنلي أي  

: فأفرج الرجل من  ينار ىأربعماحة  اي لي هيه يامالبسه كيسين من النقمى قاحال 

ا، جمعتها لو، فق  لترُ   ل  ابنت   ى  كل ما أملو وما ال أملو أي  

 ثُو  صلره،  والتف  مو الشيخ وضحكاته تهز   مقعلهضحو الرجل ونهض عن    

 فمه:  وال حو يمأل قاو

 أن تأفيها  على صرتإذ ا ما زلت 
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  يرها ها أال  أعمى من م ِ   وعلء أُ ، فإن  اي ليأجل يا 

 إذ ا لن تعمى       !لن تعمى من  يرها

 وف  لم  البصر، أفرج فن ره و راه ف  ظهر الشيخ 

قلوا من جانب الارن ة اليين ف قالقل كثيرة ملقت األاماق على ال انب اآلفر  

  رو  البربر، فكانت نقمتهو شليلةهو ف  حظو قاىتهو ووزرانصف جيشهو ومع

لما ب ، وكانما إذاقُرُ بةعلى أهل  ء  شة، وذاء نابية وفاُكل ماامعما األذان تقم 

ة   فرج منهو رجال  ف  وا  الشارع أثنا  األذان وشرع يقمو: مر 

 أين محمل ال يناعكو؟

 وواصل وناو بالكال  من الرامو الكريو 

 أ ل من النان بكلمة وا لة، و اقما ينظرون لبع هو البعض ف  فلو يرى     

 وقاو:   اضب ا شاب افرج من بينهو   ت ىترق ب، 

 ا أنتو مسلممن؟رون ما تسمعمن؟ أمة نكِ أال تُ 

ا، وقاو بع هو:  فنظرء  لشغلو   م اجماعة إليه شزر 

ن ممالهو عاإلفرنج للماو، لو ينتظروا انق ا  الحر ، بل  البما ببقية أ تله ف   

ال ماري ف  الخممر و و بالنسا ، أ رقهو،  اوو الخلياة ااترضاحهالسابقة ي ا األ

ما عن ، فيهبت محاوالته أىراج الرياح، ولو يكاعنه ينشغلماونسا  البربر،  تى 

  لبهو الماو 

 قُرُ بةكل ف الخلياة  اجبه ف  جمع األمماو، وكالعاىة  لب من أهل ف   

 بعض الش  ، ولو يفِ  قل جف   ال رع مساعلته، وكالعاىة فعلما، ولكن

آفر، واأو القاض  ابن ذكمان أن يلفع إليهو  اي ل واض  بل  ه، فلو ل  بالمطلم  كُ 

، فامتنع القاض ؛ الكبير قُرُ بةجامع ماو األ بان الممىع ف  مقصمرة 

فاأل بان هم ماو وأمال  ممقمفة لمجه هللا اما  أكانت أمماو أو أراض  أو 

 ىكاكين أو ىور 
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مماو ، فاعل وأفي األفأمر الخلياة أ مل بن وىاعة بكسر با  المقصمرة ليال     

ا له ظهروفأ وعاهلهو على البقا  مقابل ما يريلون من الماو، وأعطاها للارن ة،

و إلى بالىهو، متح  ين بقتل فياره اوعاىولكن هو نكثما العهل و الممافقة،

وقلا  ،و زنن ف  هو   بيمر ُ ، فباء القُ لحر  عليهوووجمههو، وااتطالة ا

 وفمف 

                                      &&&&& 

ات ه إلى شرق  ،المستعين من ميلان المعركةاليمان  الخلياة بعل هرو    

تم  ل ، فوفلياتها، أُ لقت أبما  بلنسية ف  وجهه قُرُ بةاألنللس،  يث يبتعل عن 

ه بصحبة رجاله صم  شا بة، وقابله عنل ملفلها الاتى جنمب ا و جل ر ُزهيرتمج 

 ،قلعتها الحصينة فمق ربمة عالية فيران اليي ااتملى على الملينة، وأىفله

  كمه  وىفل على فيران فمجله متكق ا على ارير

 فباىره فيران بعل أن اعتلو:

ال كو، وى    وهللا ال أرُ بكو، وبرفض صا ب بلنسية ضيافتكو، وإن   قل بلغنا ما  ل  

 ناصب ابن هشا  العلا  يُ من  ى  أرُ 

 أفشى أن أكلاكو ما ال تطيقمن  فقاو اليمان:

ا فطِ  ،عةعة واِ نة ال تقلا، أنت عنلنا ف  مة   ب فا ر 

  وأعل وا لهو ممضع ا للرا ة ن أكرمما ضيمفناواآل :ُزهيرووجه  ليثة إلى 

ا جليل ا لالمو الفيران ا هاتخيالت  و ،ف  شا بةااتقر اليمان     عامريين مركز 

تم لء قت ومع الم  لتهبة المُ  قُرُ بةصعمبة البقا  ف  ؛ لي ا الت  تمافلء مع األ

تهو، ألن   ال هو الصالء بين المستعين والعامريين، ووعلوه بالبيعة فمر نمم قم 

ق شملهو وهم من، فلياة ابن هشا يقبلمن ب هو وفر    شتتهو وأزاو عز 

ذهب إليه  يث المستعين، اليمان  أ راف الحليث مع  يت اذ أن  فيران أ ب     

ر له الرا ة فص  له جانب من القصر، األه عن أ ماو إقامته؛ هل تمف ِ 
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 ف  تحاىثا ثُو  فأجابه اليمان بالشكر واالمتنان   ،، وهل ير ب ف  ش  أمملةالم

هم  واض  وال  الثغر األوا أن  منه علو ف، وما ي ري فيها و ملها، قُرُ بةن شأ

ه ااتبشر بيلو أي ما ااتبشار، ووعلأااريره و لتتهل  من يتمل ى   ابة ابن هشا ، ف

نعه من فأفبره أن ه م ،المؤي لبقر  الخالص من ابن هشا ، واأله عن هشا  

 ، ولكن ه ال يلري ما فعل بها ابن هشا  الظهمر ىون أن يمسسه بسم 

ع جيمش أفبار هرو  البربر من األنللس نحم علوة المغر  وتتب  جالت    

إلى   اروصلت األفبار مع الت ثُو    األذان واألشلاق وملقتكل االنحا ،  المهلي

  ، لقل انتصرء فلمو البربر على جيمش المهلي، وف  السمق لو يكن هناشا بة

ن  ليث يلور بين النان إال  عن ممقعة واىي يارو،  يث انتصرء عل ة مقاء م

تعمى  ىُ نم، وبلأء الهجيش جمعه الخلياة، وتشت ت البربر على ال يش الكبير اليي

ون من شيطان بالىها،إلى  و له  يماجه مصيره ابن هشا  تاركة ،مارى كأن هو يار 

ليين اوصل للاتيان العامريين   ت ىو ار الخبر ف  أرجا  الملينة   قُرُ بةف  

مع، ق ما ال  ، فلو يصاليمانبما بالخبر إلى نقلمه إلى ااىاتهو، ومن فمرهو ذه

ا:   وقاو مستنكر 

 كيف ومن ن ا منهو ف  عقبة البقر أعلاى قليلة؟

، مع بع هو البعض عن تحالف البرابرة نتشرةفيران باألفبار المُ  علمهفأ   

مىبقياىة عل  بن المغر  علوة وقلو  جيش من   اإلىريس  وأفمه القااو   م 

 بنزاعاء األنللس؟ األىاراةوما ىفل فسأو ملهمش ا: 

هو بلغن  أن   ، إن  جميع قباحل البربر تكت لما لنصرة بع هو، وقلاي لي ألو أقل لو يا

  قُرُ بةيعل ون أناسهو للسير إلى 

 وكيف عرفت ذلو؟

ار والمُ  يارو  واىي ممقعة سافرين أفبارجميع النان تتحل ث بيلو، لقل نقل الت  

رفمن حي رين، ال يعإلى ااحر ملن األنللس، وتباىو أصحا  المالياء الرااحل مت

 ماذا ياعلمن وألي فريا ينتممن 
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ا كبير على يحق ق، كيف لهو أن اليمانبلأء الحيرة تكسم وجه ف    يش جما نصر 

 هل ما زالما على وال هو له؟ ثُو  ضخو كاليي رأه، 

لم  فيران هيه التساؤالء ف  صاحة وجهه، فتركه مستأذن ا ف  الخروج    

 تساؤالته تُرب ما أصم   يسأله عن هيا األمر اليي يت ه ز له،لو  للت ه ز ألمر ما 

 لبربر، هلااك ر ف  أمر قال عاحل ا يُ  ثُو  اؤاله ف  صلره،  نفِ فلُ  أذنه عن اماعه،

أجا  تنزع، ف  ت ى، ال انزع ء زاويُكل ماتيك ر وعلهو له؟  مازاو البربر على

 وهللا ما نزعت  ى ناسه:عل

                                       &&&&& 

، يقع ساعل ف   ار الخنلقعلى قل  وااق، ال ميع يُ  قُرُ بةف  العمل  يسيرُ    

ارنج من العامل األكبر على أهل الملينة الخاحاين من قلو  البربر، كان لخروج ال

ا ف  ناماهو، أذا  كل مسا اء األم ان ف  الملينة وعمىتهو لبالىهو وقع ا عظيم 

  ربرىة الب  إليهو من عمالخمف يتسر   أفيووقتل السةكينة ف  صلورهو، ىافلهو، 

يه كما يُ صا به فيُ  ىالما ل منهو يلق أفيو كانت فعز   من فقل أهله وماله، عز 

 بعض من اكان  ت ىو ،للن اةساعلة ف   ار فنلق عظيو ه  أملهو الم يل المُ 

تنقيهو  ، آملين أنقُرُ بةب القر  وأرباض الملينة وأ رافها بلأوا يهب من إلى قل

 تحصيناء الملينة من بطش البربر 

ة، بلأوا ولو يمهلهو البربر الكثير من المقت، فعنل اقترابهو من أ راف الملين   

يكن  ف  الثأر والقتل، لو و شي ةها ونما يها، ملفمعين بر بة يغيرون على قرا

 ينطلقمنىفملهو القر  من أجل الطعا  والشرا  فق ، بل من أجل الثأر، 

ون امن بها رقا  الاال ين من أهل البللة، تلخيملهو مشرعين ايمفهو، يتلق  ب

، يهر فيملهو من يسق ، وتشا رما هو صلور النان، وتصطاى نبالهو من 

قتلما كل يرقمن القرية بعل أن يح ثُو  لحبم ، يأفيون الماشية والخيمو والنعاج وا

تلة، قِ  او شر  م  يلفلمن الحقمو والبساتين فيقتلمن من بها من الحرن والعُ  ثُو  ا، أهله

 يحرقمنها  ثُو  ويأفيون منها ما قل يناعهو 
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 شرعتالم اورة، فن الرعب ف  نامن من القمهو من القر  بث  الناجم    

أن  آملين بةقُر ُ  إلىقبل قلو  البربر، و اقما ينز من  بالىبأهلها من ال النان تار  

وا تحميهو ملينة الخالفة، وف  كل ااعة يلفل على واض  أهل القر  ممن فر  

ينش  ف  صلور  الخمف أفي، فهوون أهل الملينة بقلو  عيابوينير هومن بطش

 ل ا على التعب  ة ف  الحار، وت ل، فازىاىوا  مااأفقلتهويقتلع و النان

يهو عطمن أزرهو، ويُ  يسير بين النان يشل  واألعماو،  ل  يتابع جُ  واض  أفي  

ي عزيمتهو على بعض األُ  عطياء، ويأمر أل لهو بسيف من ايمفه، ويقم 

ةالصممى، وييك رهو بإن ازاء أهل األنللس و عف ف  ىافله يعلو ضو بأاهو  قم 

ةهؤال  القم ، لقل كانت إن ازاء هؤال  النان القريبة بسبب  مل بن وذكا  مح قم 

 لعامريينأب  عامر، اليي أنشأ اللولة العامرية من ال ش  ، وأنشأ ب ماره  احاة ا

ةالت  كانت تساعله ف  تسيير األممر مع بأن و ا اآلن مع  قم  بتعاى االبربر، أم 

ا،  قُر ُبة  البرابرة، باء أمر أهل العامريين وترب   اة ال مع فلي فاص ةعسير 

ا  ين النسونهار، ب ق بها،  ارق ا ف  ملياته، ليليعبأ ألمر البالى والخطر المحل ِ 

 ها، وهم معقاى  إليها لياني ستطير  مُ  اللهم والشرا ، الملينة تحت شر   و والصبيان

ا بالاسا والاساىيستايا، مُ  ذلو ال لنان افحمل واض  على عاتقيه تهيقة   ظاهر 

افع ا رشا ي ا للهمو،  بينهو مش ي أفيهو، فلهيه الحر ، وأىر  فمف النان وقلقِ 

يللمعنمياء   لمماظبةاهو على عزيمتهو، يلفعهو للمثابرة ويحث   ، يشل  أزرهو ويقم 

ذا ، ن عساعل هيا ويحمل الخنلق، فيُ  وهو يحارون فال أمل إال  ذا   فيسير بينهو

ةويناوو هيا ويحمل على عاتقه كما   هم يخطب فيهو:، يعمل مثلهو العام 

تمنع  ، ألجل أرضكو وأوالىكو، كل قطرة عرق اآلنقُرُ بةلما العمل يا أهل واِص 

عيمن قطرة ىما  عنل قلو  البرابرة، جافما ال نم  عن وثير المهاى وامنعما ال

ه مع وال  الخطر فاللقل اقتر  واألكباى،  ن التراف  فلياءُ ثُم  لييي الرقاى؛ فإن 

ال باتو، فف  اُ   ت ىاارقه ة و ير، وال مناص من السيف، ال تُ ظتهاون، بل يق

 نصير لكو بعل هللا إال  السيف 
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الليل  ام  عليه، أالح ابة وباال   فبلأ يشعُر أن  ، على هيا الحاوي امه وم ت أ   

ا منه ف  تلبير ما يعمل ف  النهار، قبل أن يغمُ   فيق  يغلبه ره اإلنها  وشطر 

 النعان 

ا بالشرا  ممتلئ بالغمان، فاحض بصُ     سم ، حبة الفيما كان ليل الخلياة عامر 

  ولهم  لما  فيق من الليل ف  امر  نُ من ال ي تمع إليه نار  

ة و  ؟ما قالت العر  فبر الخلياة بأ زوأال أ لسا ه:قاو أ ل جُ ذاء مر 

 !للهم أ  م لس للشعر أهم م لس  

 هيا من ذا  يا ممالي 

 ل ثقِ إذ ا فقل وال تُ 

 ىفل أعراب  على ثعلب النحمي فقاو: فقاو الرجل: 

 :جرير ال أجل أرق  من قموفقاو:  ما  األى  أرق  شعر قالته العر  أنشلن  يا إ

 حيين قتالنالو يُ  ثُو  قتلننا  ر   العيمن الت  ف   رفها  مة  إن        

 افلا هللا إنسان أضعفُ  ن  وهُ  را  به  ال  ِ   ت ى يصرعن ذا اللب         

او: ق ثُو   فتحي ر ثعلب كته السالة بألسنتها، هاء  يره هي شعر قل ال فقاو األعراب :

 قمو مسلو صريع الغمان : فقاو األعراب لنا مما عنل  يا أفا العر   أفِ 

 الكماعب لحظُ  ل هو     ويغلبنا ف  السلوِ الم ى فنقُ نبارز أقران     

 قت ف  الحماجب فُِم   نا     ولكن اها   ناماة   ها  الحر  تاناوليست    

  كتبمها على الحناجر ولم بالخناجرا  ار م لسه:فقاو ثعلب لحِ 

يتين على كتبما هيين الب ا وهللا، تُكتب ولم بالخناجر، ا نلهش ا:فقاو المهلي مُ 

 ة وضعمه ف  م لس     فِ لمح من 

                                     &&&&& 
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لو ال ناح الخاص به ف  قصر شا بة،  أن يخرج من المستعين اليمان أراى   

انالحُ يستطع، البا  ممصل من الخارج وعليه يقف بعض الحرن، فسأو   ر 

  ، فسأومه بش هيه ه  أوامر القاحل فيران، فسألهو لماذا؟ فلو ي يب أن   فأفبروه

 لعة ه  اىر القأن  عن فيران فأفبروه 

ل ناح لقل ا نن  فيران ف  هيا ا ،ث مع ناسه، و اا يتحل  هفمألء الحيرة عقل   

لخروج ولو ياعل من قبل، ولماذا ياعل هيا اآلن؟ يخشى أن تلفعن  تلو األنبا  ل

ل  من بالبربر، ولماذا يخشى ذلو؟ وأين ذهب؟ أفشى أن  ف  األمر مكيلة، ال إلى 

 الخروج من هيا المكان، ولكن كيف؟

ز، ا على القاالتمع عقله باكرة ما، فاقتر  من النافية، وفتحها، المسافة بعيلة جل     

  فوال يستطيع أن يطلب الغمث من رجالة عالنية؛ فالعامريمن منتشرون بكثرة 

 ا  المكان، ما السبيل إذا؟أرج

ا،  مس وجلهموىواة،  قعةرُ عن  أفي يُات ِش، أفر  عاه عقله بحيلة  من جليل أا   

 الريشة ف  اللواة، وشرع يكتب: 

عم قما عنل الصعمى وت م  ه م ، ا عنل الالغمث الغمث، لقل ا نن  العامريمن، تار 

لارار، لما أه بال ميع ليتلتخبروا ونا، هب ريحُ فقل ذ إن علو أ ل بأمركوفوا  يرا

 ولكن ىون إثارة الريبة 

ه ُجنمىمن  ، لو يمر  أ لطرياراقب اللنافية، يُ فترة  ميلة أما  ا اليمانانتظر    

ين، العامري حبة بعضبصُ  مر    أ لهوعنلما مر  تحت هيه النافية، لاترة ما، و

ا عليه،  ه ب القلا يعصفُ انتظر أكثر، ال ش   أثقل من االنتظار، لكن ه م بر 

ذا ؟ ولما ع فيران إلى ا ن؛ ما اليي يلفكصاحل يتليذ باريسته والحيرة تأكله

يال  ؟ هل يلفع ب  إلى ابن هشا  ىل ا الراب  بين انتصار البربر وا ناآلن؟ م

كيف وهم من الاكرة، ثو ااتكان؛  م رىجحظت عينيه فمف ا من على وال ه؟ 

ق جمعهو؟ ليتن     اللعين أعرف ماذا يلور ف  هيا المكانشت ت شملهو وفر 

لحليث، ه تحت النافية، يت اذبان أ راف اُجنمىجنلي ان من  انحت الارصة، مر     

ا، يت حكان، نظر المستعين  م ليهما، لو ي ل أ ل من العامريين، أ لا صاير 
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 مر  على اطمرها، أفيها أ لهما، قعةرُ ان إلى أعلى، فرمى إليهما باليالُ نلنظر 

بالكتمان، فنظر  مله  اليمان، فنظر إلى أعلى ملهمش ا، فأشار إليه بسرعة

ي اآلفر اضطرابه، فسأله الُ نلتلها ا، فا مأن لخلم المكان من العامريين، ال ظ مُ 

نظر إلى أعلى قلق ا، فمجل إشارة  ثُو  ، اللهشةما بهيه المرقة، فأفبره، فأفيته 

 ء وافترقا ُكل ماتباىال بعض ال ثُو  خبرهما باالبتعاى، فابتعلا، تُ 

شهقاء ممء، و نلا اء مخنمقة اليمانامع   ت ى ميل،  وقت   لو يمض   

ف تخترق األبلان، ف حظت عينيه ف  ترق ب، ولو تطل هيه موأصماء السي

   البا  وفرج بين م ممعة من رجاله، فسأو قلق ا:ال لبة، فُتِ 

 ؟كو أ لآهل ر

  ال

 ا واروا هؤال  القتلى ذإ

انه، ويله ثابت ف  مك اليمانإلى اللافل، وأ لقما البا ، و القتلى ُ نمىف ي  ال   

  ووجهه يكسمه القلا والمجم على مقبض اياه، 

 ؟اي ليكيف انخرج من هنا يا : ُ نمىفسأله أ ل ال

إال   نأمل أال  يكمن فيران قل أفبر ال ميع بأمر ا ن ، وإال  لن يكمن فروجنا

 أفبرتو البقي ة؟بالسيف، هل 

 أجل 

 تو الخيمو؟أعلىوهل 

  أجل

ه   إذ ا انخرج نحن، ىون إثارة الريبة، وكأننا فارجين للتنز 

 وإن لو يات  لنا الحرن : ُ نمىفقاو أ ل ال
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 فهيا : فأشهر اياه قاحال  

 ماهو بلأ اليأن يشا   ريقه ف  ناقة على بع هو، وقل القلِ  ُ نمىوقعت عيمن ال

 : اليمانفقاو 

 نسى إن كان ممتنا هنا فلن عله  لث ا ال يُ 

 : باىرف مقتنعين ومتحازين  الُ نل فأومأه ُ نمىونظر ل

 ا  ، هي  ىون إثارة الريبة ثماوبع كو فلا ، ولتتحل   ا، فليخرج بع كو أمام ،هي  

ه ت حظ إليه ف  ترق ب ُجنمىمن القصر، بلأء عيمن  اليمانوعنلما فرج    

، قل يكمن وة بما لِ من  مله، وأفبروا ال ميع أن يتأه   ُ نمىالقت وانتظار، وقل تار  

ا به نا ية با  القلعة ف  ربا ة جأش، ولح تقل  وآتاه أ لهو باراه، فركبه، و

 ف  وا  الطريا  قاحل الحرن كعاممىبعض الرجاو، وأما  البا  وقف 

 فت  البا  فإن  فارج للصيل ا  اضب ا:فقاو  

 و فترة  يابه ا  فت  هيا البا   مفيران بعل اي ليلقل أمر 

مقمف أنا اليمان بن الحكو، أمير المؤمنين وفلياة المسلمين، كيف ت رؤ على ال

 ف   ريق  

ةأنا هنا تحت إ  فيران ال أنت  اي لي مر 

تر  من الحارن، وف   م ة عين ه فاقُجنمى ل أاإلشارة إلى  اليمانأعطى    

نحم البا  وتقاتلما مع  ُ نمىاياه وأ ار به رأن الحارن، وانلفع ال أاتل  

انالحُ   ُجنمى وتمك نما من فت  البا  فيما بلأء اليمان،، وتلافع باق  رجاو ر 

على صمء قرقعة السيمف وصهيل  لر  ما يحلث، فبلأء تهب  العامريين تُ 

والكثير من رجاله قل أصبحما فارج األامار، ومن بقى  اليمانالخيمو، ولكن 

انالحُ منهو كان عالق ا يقاتل  الطريا عليهو أ لقما ف ،وقاما ف   ريا انلفاعهوو ،ر 

وا تكاثرء عليهو السيمف، وأثقلتهو الطعناء، فخر    ت ىبثباتهو وبأاهو، وقاتلما 

 بقى من رجاله  مع اليمانصرعى، فيما ابتعل 
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 ه، انلن  ي ا،   ب وجهه ف  لثامه األامى، وكيلو فعل رجالتخِا  ىفل الملينة مُ    

وا  النان المقبلين على الملينة، وجمه عابسة فاحاة قلقة م طربة، عامة 

فتراق امكن ما الحار ف  بعض المنا ا، بحيث ال يُ الملينة تماصل الحار، لقل أتم  

  مازالما يحتاجمن الكثير من المقت أفر هيا الممضع، وف  منا ا 

، كل رةمختلف القر  والملن الم او الكثير من النان، من قُرُ بةيتمافل على    

 حصيناءت لب ا لحماية الخلياة، وأمال  ف   ؛من  اراء البربر يال إليها ين ممن 

اء الملينة، آثار اللما  على مالبسهو، وتعب الر لة على مالمحهو، جمع و عن

  اارق الحياة بالاعلتعتصر أجساىهو، بع هو بين الحياة والممء، وبع هو يُ 

ه، ىون  سر اللثا  عن وجه ومن فلاه رجاله، ا بين النان،نلا  ىفل الملينة مُ    

  ،بةقُر ُ ر من أهل أن يعرفه أ ل، ر و مالمحه المعروفة وهيقته المشهمرة للكثي

   أوف   ريقه ال يلتات لش    أو فمف، ماض   الملينة ىون قلا   لف إلى قلبى

ى  أن ه قا الُ نلالحاجب،  لب اللفمو بعل أن أفبر  وصل إلى مقر    ت ىشخ ، 

ُ  خ   البربربش   يُ   ه بهلو   أفي ناس ا عميق ا وأفرججيب، اليين نهبما ىياره، فأ

 ورا ة، كمن ناو مسعاه وتحقا مبتغاه، وىفل 

ته السعاىة المُ تهل لت      تقل  و باللهشة، فنهض واقا ا ختلطةأاارير واض  وعم 

:  مر ب ا بالات  فيران العامري  قاحال 

 الماضية ا يبلى شمق الشهمر وتعانقا بشل ة، تعانُ 

ا: ثُو    قاو واض  مبته  

 أين أنت يا رجل؟ أأع بو المكمث ف  شا بة إلى هيا الحل؟

 وأين نيهب ف  زمن الاتن هيا!

ل ،  ه زمن ملعمن، زاىء به الخطم ، وتكاثرء علينا األفطار، ولكن قلن  إ ق ا 

 !ت إلى هنا ىون افت اح أمر كيف ىفلت الملينة ووصل
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، وقل ىفلها ااحر النان من مختلف القر  رُ بةقُ فيران عن ىفمو  أيع زُ 

 واألرباض 

ا من أمر بالنان وال تقبل المزيل، كل هي باتت تعج    ت ىلقل ىفلها الكثير  ،أجل

 هللا بأاهو  البربر، أزاوة 

   هللا وجهه بو ابن هشا ، قب  بل من أمر صا ِ 

 ا ير يا رجل، فأنت ف  ىار   ابته 

 الحاجب  اي ليأما آن لهيه الاتنة أن تنته  يا 

  ذلووكيف 

 سترى إال  بالسيف في بالسيف ال يُ ما أُ 

 ؟فيما جقتن  يا فيران

 جقتو أاعى ف  أمر جلل ومبتغى فطر، قل يكمن فيه النااذ من هيه المحنة 

، هي  إذا  فلترتاح أوال  من وعثا  السار، ولنُ  ى البيت نيهب إللا ا، هي  كمل  ليثنا ليال 

 نماصل الحليث بعل ذلو  ثُو  تطعو وته ع ف

  العظيوال ه مع ونحن ف  هيا الكر  

 ا ا يا رجل، هي  ايزيله هللا، هي  

 الحاجب  اي ليأهيا أمر من 

 بل من صليقو واض  العامري 

 فرجا  ثُو   وارتسو على شاتيه ابتسامة رضا، ااتبشر فيران

ا، جلس و يل ا ف  م لس   ابتهبقى واض  بعلما رجع      ، ماو نهاره  احر 

كل   عبأ بمطالب وأمانمُ  ؛األممر، لقل فهو ما جا  به فيرانقل ب ويُ  عمل النظريُ 

تخب   مو، بل بقى ف  م لسه مُ لو يخرج كعاىته لمتابعة العمل وشحي الهِ   العامريين
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كاى   ت ىالاكر، كانت األفكار تتنا ر ىافله كأن ها أصماء متشابكة ضج  عقله بها، 

اك ر فيما كان من أمره وأمر العامريين إبان اللولة يسمع أصماتها، تارة يُ 

ف  أمر البربر اليين لن  نُظركان لهو من تماجل ونامذ، وتارة ي وة لِ  العامرية، ويحن  

اتيال  عليها، والممء المنتظر ل ميع من فالاهو و اربهو يتركما الملينة قبل اال

 وعلى رأاه هم ناسه 

همست يث كانت  ،  ال مها للارن ةتأفيه الشمق إلى ملينة االو ال ثُو       قر 

ا وما لح لالمؤي  تيك ر أمر  ثُو  زاع، هاىئ ال يشمبه قتاو أو نِ  كمه،  كو  ومم ن  ُ 

ي بلأ ه، وشرع يتيك ر ويبحث ف  أمر ابن هشا  منصرتِ و ال ميع عن نُ به، وتخاذُ 

ق ن تار  ة القصيرة، ماتروما آلت إليه األممر ف  هيه ال ،المؤي لفالفته وإقصا  

 ةتلطخاألمماج المُ  هيه تخا اتهفوتسليو البالى للارن ة،  ،وتشريل وتخريب ،وقتل

 ابت الشمس، وهيه   ت ىوبقى هكيا  ،رفض ىفمو أ ل عليه وعصات بكيانه 

يق ا شيق ا فش انتشر السماى ثُو  ماترن،  على صلره وتنهش قلبه كم ش   ثُو  األفكار ت 

وف   ،ايراقب زواو النمر شيق ا فشيق   واقف، وهم كالكان  مرها  ت ىالملينة  ف 

 وفرج  ل عليه األمرثقُ   ت ىناسه ما فيها، 

                                        &&&&& 

ا ،قُرُ بة مشارف على أصب السير  تى  اليمان المستعين واصل     أرال بع  

لون األفبار،  علمه علو بمكان البربر، وجا ته أفبار ما ف  ت ىمن رجاله يترص 

ل ما خبرهو بقلومه، ويسألهو هيُ  ر  الم اورة، فأرال إليهو رامال  ف  بعض الق

له راان هإالما على عهلهو به، فأجابه زاوي ز لة و ال ينحثمن بعهمىهو، و م 

 منطمقة: 

ل لنُكم قتف  أقر  و فليأت أفبر الخلياة اليمان المستعين باهلل أننا نشتاق إليه، 

 ما بلأناه

أاارير المستعين  ينما ظهر الرامو اليي كان قل أراله إلى البربر،  تهل لت   

البربر ما زالما على عهلهو وبيعتهو له،  أتاه الرامو وأفبره أن    الخير فااتبشر

له زاوي، فازىاىء اعاىته، وأمر باالاتعلاى للر يل، ولكن  وأفبره بما  م 
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فه من ا تماو نصب مكيلة له، فأالر يل تأفر قليال   جال   ين أتاه أ ل رجاله وفم 

وريبة   وأُاتبللت بقلا   ه،هالت  كانت على وج سعاىةالمستعين و ارء عالماء ال

ا ال يلري ف وااتبل بعقله، و  احر التشاؤ  الكقيب على وجههفي   بقى هنيهة  احر 

 ي:الُ نل اأو ثُو  ماذا ياعل، 

 ؟تظن ذلو ذاولما

 فرار  ف  عقبة البقر؟ ما  لث منأتخالهو ينسمن 

 لقل انقلبت األممر وانتصروا ف  النهاية 

ا يا  م ى،  اهيهو أ ل ف  اا ة اليُ ، ولكن البربر فراان ش عان، ال اي ليعام 

بايعمن رجال  قل تركهو، وكشف فطم هو ف  اا ة الحر ، وتسبب ف  يُ  وة فلِ 

 هزيمتهو وتشتيتهو 

 إال ب    بالخلياة  قُرُ بةألنهو يحتاجمن ل ، ال ابيل للفملهو 

ا فعلمه بالقر  الم اورة ل  اتم ش ف اينبقنا بأن  الحقل قل  قُرُ بةما امعناه عم 

ا الجتياح الملينة صلوره  و، وال يحتاجمن رمز 

 ما أرالما ل  بتأكيل عهلهو وت ليل بيعتهو إذا كان األمر كيلو، لة 

 هيا ما ال أقلر على تاسيره، وهيا ما ي علن  أفشى المكيلة 

 أتظن البربر ينحثمن بعهلهو؟

   أو سهمله   ب، عمال  ال تغاره البرابرة ُ نمىرج   هيا، ولكن تركو للميلان بالال أُ 

 على األقل بع هو 

أقر   سن ا، ال أريل بع هو، ما يهمن  كبرا هو، وها هم زاوي قل جلى البيعة و

 العهل 

 ما زاو ف  ناس  من األمر شيق ا 
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 أتظن ه ينزع؟ "تنزع  ت ىال أنزع "  ينما بايعن  ابن زيري قاو

 من قبل  منا هيا عن زاو  ما علِ 

 ، هلو ، هلو يا رجلإذا مما تخشىف

قرار بيعتهو إثُو  وجل الحااوة ف  ااتقباو البربر، الصعلا  بعلما  اليمانتنا س    

، كعل  بايعه اابق امن لو يُ   ت ىله، وقل   ال ميع له فراحض الطاعة والمال ، 

مىوالقااو ابن    ، و اا يحك  لهو ما  لث بعل المعركة المشؤومة بعقبة م 

 مري رجاله الاتقباله،وكيف أرال فيران العاالبقر، وكيف وصل إلى شا بة، 

 كى عن  ثُو  ، خيرانب القلعة ولقا هذهابه إلى  ثُو  ، ضيافته بلنسية ترف  مابعل

   أمر ا نه وفراره من شا بة

عن  ،  يث جبل ببشتر، اليي يبعلقُرُ بةكانت جممع البربر تقتر  أكثر من    

،  يث الما  المفير،ثمب قُرُ بة ما وعنل يع والزرع الكثير، والحصن المن انين ميال 

لى ع اليمان لع زاوي وكبار رجاو البربر لهو األمر، أة  وصلما الحصن وااتقر  

ا القتاو وت ييا قُرُ بةمحاصرة  ؛خططهومُ  ا  الخناق على أهلها، فإم  سليو توإم 

ال ىفل وتعلا بهو ة أمر آفر مُ ثم  و  بايعة الملينة له على الخالفةومُ  ابن هشا 

تشتيت و، قُرُ بةأل ل به اماهو، أال وهم تكملة ما بلأوه من اإل ارة على أ ماز 

ميلة، أهلها، ونهب أممالهو، لحاجتهو إلى مماصلة الحصار اليي قل يمتل لشهمر  

 بعل  ار الخنلق 

يقلر ، فلو ةالمؤون؛ فهو يطلبمن الثأر ال واه   أن  هيا ابب   اليمانعلى  ولو يخفة    

ةر ف  نتي ة ذلو على اك  الرفض، ر و أن ه كان يُ  على يه ه، الت  اتم ر العام 

لهو األفعاو صلورهو أكثر، لكن ه لو يكن ي رؤ على رفض  لبهو بعلما جلىوا عه

  هوفمافقوأن ه يعرف أن البربر ال يتركمن ثأرهو ولم على رقابهو،  فاص ةله، 

                                     &&&&& 
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ىفل واض  على فيران ف   رفته، بعلما  رق  رقتين على البا  الممصل،    

حمل صغيرة ت  لى ا، وجلسا  مو ماحلةبه وتعانقا مُ  بة ظ، فر   تيق  وتأك ل من أن ه مُ 

 ا ة وق مها ا  فأفي واض  تُ الكثير من الااكهة، 

 ؟قُرُ بةوجلء فاكهة كيف ثو قاو: 

 األاماق ها تنق  ف  لييية، ولكن  

 ومن أفبر  بيلو 

 رجال  

ا يع المقتأنت إذا ال تُ  ل مُ  اريع التاكير ؛، هكيا كنت ىاحم   تع  

ا شليل الحير ولكن    و صاحب الهلف وكنت ىاحم 

 ها الاتى؟إلى ماذا ترم  أي  

 نبأ ااتقرار البربر ف  جبل ببشتر؟ ألو يصلو

 ااجقن  بلى قل وصل، ولكنن  كنت أنتظر هيا األمر، فلو يُ 

 وماذا أنت فاعل؟

ا أو مهرب ا،  و بعل قا ثُو  نهض واض  وات ه صم  النافية، عل ه ي ل فيها مخرج 

 زفرة  زينة:

 وماذا بأيلينا أن ناعل 

:قتر  منه ض فيران من م لسه وانه  قاحال 

ةالخنلق والسمر و أتظن    يحممن الملينة؟ العام 

 قلر المستطاع 
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، رةالملينة، هنا  الكثير من األجزا   ير المسم  إذا  او المقت انكشف ضعف 

 وهنا  منافي كثيرة قل يلفل منها البرابرة 

 مليقة بالرجاو والاراان  قُرُ بةو يا رجل، فعلى هملِ 

 !وأنتو كثرة ال تخرجمن لمماجهتهو ولوة 

 التلبير،حقا بالحيلة ون الظروف، وقل تُ ال يكمن األمر هكيا يا فيران، فق  نتحي  

 ما ال تستطيعه بالحر  والتلمير 

 قل تكسب معركة ولكن و لن تكسب الحر ، فهيه  ر  فاارة ال محالة 

 وهل تقاتل فق  ف  معركة منتصرة؟

   فق  أنظر ف  العماقب إن  

 من أ او النظر ف  العماقب لو ينل مراىه 

  اضحة وضمح هيا القمر فجاريو الحليث، ولكن أقملها واامع يا واض ، ال أُ 

 صاحة السما  

 ن   مصغ إ، لقُ 

ا، وأمر المسلمينالملينة ف   الة يُ  شتت، مُ  رثى لها، وكل يم  يزىاى األمر ام  

 وكل ما علينا فعله لعمىة األممر إلى نصابها الصحي  هم قتل رجل وا ل 

: فهو واض  ما يرم  إليه فيران، ولكن ه اى    عى ال هل قاحال 

 اعيت ف  ذلو من قبل، ولو ين   مسعاي لقل 

 ضحو فيران وقل فهو ما يرمى إليه واض ، فقاو: 

 شم  الاهو، وما أظن و باليي ال تاهو  قطعتيا رجل، لقل  غتراوِ ال 

 ت مما ي مو ف  نامن العامريين  فهمت وأرىء فق  التثب  
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 وما قملو فيما فهمته؟

اآلن رىنا ابن هشا  وأضعف قمتنا ووهللا إن ذلو أل ب األممر إلى ناس ، فقل ش

 يمىي بنا إلى ممارى التهلكة 

امُ قاو  ثُو   قل ب األمريُ  هُنيهةاكت   : تحي ر 

ل الخلياة، من ايأتمر بأمرنا ونحن ولكن كيف وا  كل هيه الخطم  أن نقتُ 

 الاتيان ال الخلاا  

 مت أالعيبو يا واض ؟لِ أعُ 

ايت  حقا  تمصلت إلى المايلة الت  تُ  لا عليا تاكيري وضاق، فما لقل أُ    أجل

 بعل 

 ؟المؤي لأين 

 فماصل فيران:   شليلة   هشة  فنظر إليه واض  ف  ى

 ينا عنه جميع ا ، وقل تركناه و يل ا وتخل  المؤي لبنصرتنا من  ال أ ا  

ا من هيا   هلل ما أنطقو، ما نطقت فير 

لبه  وصل  الخلياة ف  أرال   مهلهلو يُ  المقتولكن  اك ر نيهة يُ وأ رق هُ قالها    

ُ  يطلُب منه المثمو أما  الخلياة ىون تأفير، ُ نمىأ ل ال  ،يقينرفقتطع  ليث الفا

 قاو فيران لماض  وهم يغاىر: و

 اأنتظر  

 عيا  ال ينته   كقل كان هيا النهار  ميال  ال، بل اأه ع، ل

 ن و ته ع ظُ أال 

 اقاء من ال حيو وال أىري كيف ثقل عل ، لقل فتحت فاتركن  لحال  وال تُ  إذا

 ل ها أاُ 
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 لو ما أرىء، ولكن لهيا الحليث بقي ة 

ىة الصنمف، كثيرة تعل  ىفل واض  م لس الخلياة، فمجل ماحلة راى ة، مُ    

الكثير من القيان وال ماري الحسان، و مو الخلياة ي لس جمع من والخير، 

يسكر  ساو ويقتل وف  الليل، فقاو ف  ناسه، ياال ابن هشا ، ف  النهار يأصحابه

ب  ويلهم  ة اإلرها واض  اعتيربه الخلياة، وىعاه إلى م لسه، فور   ق بُح  

ب   المهلي فرمقهواله مع،   بنظرة تع  

 بعل  عن م لس  يا واض  اأو: ما اليي يُ و

 ، لقل نزو البربر بببشتر اي ليأ ماو الملينة يا 

 أ ماو الملينة؟أجل أعلو ذلو، وكيف فقاو المهلي بتململ: 

اى الزومتماصل،  حصل، والرزق ف  نق   الملينة تامر بالغال ؛ المحاصيل لو تُ 

 متزايل      ف  شُ 

 ؟من هيا، كيف أ ماو األمن ىعوة 

 األمن إذا كانت هلكة النان اتكمن جمع ا وعطش ا  وما ناعُ 

 إذ ا ما قل بلغن  صما  

 وما هم ذا ؟

  االضطراباء وزاىءأن و أهملت أمن الملينة، فانتشر اللصمص 

  اي ليصا ب الشر ة يا  لستُ 

 : نتاض ابن وىاعة صا ب الشر ة قاحال  فا

ن، إن ما الشر ة وصا بها تحت إمرتو، وقل أمرء الرجاو بالحار ومساعلة النا

 فكيف نحاظ األمن ونحار ف  ناس المقت 

ا عن  رااة الملينة وهل جقت لتخبر الخلياة بيلو  ؟عمض 
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 ا مما ي ري ف  الملينة أتظن  أن  الخلياة ال يعرف شيق  

ا يا   ، لو أقصل اي ليعام 

ل ة رجاو بسبب  لب أ لهو اتل عل  أتقة   مع البربر؟ الص 

 أجل، لقل  لث 

ل  قُرُ بةوكيف يطلب أهل   مع هؤال  البرابرة؟ الص 

ا يسير قل جهر بما ي مو   ف  ناسه إن هو إال  نار 

 ؟قُرُ بةوكيف ي مو ذلو ف  نامن أهل 

 غي ر النامن إن  المصاعب تُ 

 أجل، إن  المصاعب تغي ر النامن، وقل تغي رء يا واض  

  وهلع، فباىر الخلياة:ه واض  نظرة ترق ب نظر إلي

 إليو منها  الم الس، وما كان شيق ا أ ب   لقل صرء ال تحب  

لن  عن ، هيا ما أبعترب  المُ  ب ألمر العلوالحار والبنا  والترق   إن ما أعبا ُ 

 م لسو يا ممالي 

 قاو:  ثُو  صمت المهلي برهة ياك ر، 

 ولكن النامن ال عياة فق  ه  من تتغي ر يا واض  

 ال  المر  فيما ال يقلر ال يُ 

 لو نصل إلى هيه اللرجة بعل يا  اجب  

 عليه فرى، ال يقلر عليه آفر  ، ما يقلراي ليالنامن مختلاة يا 
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يا آفر، فلعنا من ه مع البربر، ول  ف  هيا شأن   الص ل برر  لب هيا ال يُ 

 ضنق الال أه بتعلى البربر، ف الحليث، إن ما أرىء منو تقمية النامن بنصر  

 عليهو 

انه ىعا ااتأذن ف  الخروج، فأذن له المهلي بيله، وبلس ثُو  أومأ واض  ممافق ا 

   انة ومانةالرجل أن يكمل قصة 

 جزو  ترجال   أن يُقاوقصة مثل عرب  قليو،   انة ومانة فتنحن  الرجل وقاو:   

ُ  واألفر  ، انة تُلعى األولى ،امرأتين ىت  رةصغي رةة نِ   ان كانت ،ةمان سم 

از  اوِ ، عمرها لو يُ السن ف  ين جاوزء الخمس كبيرةفكانت  ةمان العشرين، أم 

 أفيء انة   رفة إلىالرجل  ذهب ما فإذا ،وامتلقت بالت اعيل وكساها الشيب

أن أر  الشعر الشاحب يلعب بهيه     ب عليصعُ "تنظر إلى لحيته وه  تقمو 

 يظهر ال لك  األبيض الشعر لحيته من نزعتف زلت شاب ا"، وأنت ما اللحية ال ميلة

  شيبه

 وه  األامى الشعر نزع ف  أفيءمسكت بلحيته و ،ةمان  رفة إلى ذهب ما وإذا

ا أامى ا بلحيتو وأنت رجل كبير السن"كل ِ تقمو "يُ  لرجل اوظل   رن  أن أر  شعر 

شعر  الوقل   تبُفِر   نظر ف  المرآة فمجل لحيته قل أن إلى وأي ا  على هيا الحاو أي ا 

ا " فصارء كلمته م رب  لحانا ضاعت ةومان ة ان ينب" قاوو ا اضب   خرجف ،بها

 لألمثاو 

با ، زيل ف  هيا المن يُ  ةالمكان ضحك ا، واأو الخليا وامتأل ف حو القم ،   

، أنا لها يا ممالي، فسأله المهلي، أ وىاعةفرفع ابن  تركت أمر يله بالكان قاحال 

، رى ابن وىاعةو  حكما جميع ا،األمن وعكات على كتب األى  يا ابن وىاعة، ف

، فهاء ما عنلإن ما نقرأ ما نرو ِ  بن ا ، فقاو ح بها عن الخلياة، فأشار إليه قاحال 

عه ع ابن واىفأشار إليه، فمض  ،نلِ  ثُو  ج اثنتين وىاعة أقمو قمو الرجل اليي تزو  

 ن وقاو:الكأ

  ،نلِ  ثُو   تينامرأ جفتزو  ! العيش  الوة قييُ  لو امرأتين جيتزو   لو مةن ألعراب  قيل

 :يقمو فأنشأ
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جت       اثنتينِ  زوج به يشقى بما     جهل  لار   اثنتين تزو 

 نِ ينع ت أكر  بين نع وُ أُ      افروف   بينهما رُ أصي فقُلتُ     

ُ      وتُمس  تُ ح  كنع ة رءُ فِص      وُ ت  ذحبتينِ  أفبث بين لاوة

  ل  السُخطتينِ هي ج اُخ  هيي     فما أعر  ِمن إرضا هيي يُ    

ر   كيا      ر  ضُ  كل   المعيشة ف  وألقى    تي بين ال   ــر   نِ ال  

 لهيي ليلةُ ولتلو أُفر      ِعتاُ  ىاحو ف  الليلتينِ    

 نِ اليلي مملم  الخيراء من     اكريم   تبقى أن تة بأ بة  فإن   

ب   فعشْ      ال حالينِ  راضعِ  ف  اف رب       تستطعهُ  لو فإن ، اعةـزة

                                     &&&&& 

احو وتقمية العز ون بحار الخنلق وشحي السالحيستعل   قُرُ بةفيما كان أهل    

ت ف  كانت جممع البربر ت تاح أ راف الملينة، وأعملل أما  المشقاء، والت ل  

لو ، وهماواألاظاحع والترتكب  بر ت القر  السلب والنهب والقتل والسب ، وما

  ها_ بل زاىء ف   ي  قُرُ بةن ى أهل بعل قلو  المستعين _ كما تم  ت ىتهلأ 

تخريب ولو يقف األمر على البللان الت  ااتملما عليها، وإن ما امتلء يل ال   

لاساى ااإل ارة عليها، ونشر  ف  والتلمير إلى البالى الت  جاورتهو،  يث ىأبما

ا ما لما ونهبم، فقتلما ما قتإلبيرةملقا و  ت ىبها، ونهبها وتخريبها، فنزلما جنمب ا 

ها، ه رء النان بيمت  ت ى، والحرق ا التلمير والتخريب والقتلنهبما، وواصلم

ليها عوبقت القر  والملن فاوية على عروشها، إال  من جثث القتلى الت  تتهافت 

 ر وذحا  الماىي وضباع الالماء الطي رحجما

فقل أن و إليهو الكثير من البربر المنتشرين ف   ؛تباع ا تزىاى أعلاىهوو اقت    

 قُرُ بةااحر أرض األنللس، وقل زاىء أ ماعهو، ف  نيل نصيب من ماحلة 

  وال بقِ نتشر، ال يُ ال راى المُ فكانما ي مبمن  رقاء البالى وشمارعها ك الممتلة 
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ولو يقع بصرهو على   ىفهو من الرجاو والنسا  واأل ااوصايُ ، يقتلمن من يير

 أفسلوه حاة أو ثروة إال  نهبمها، ولو يتركما بيت ا جميال  أو بستان ا راحع ا إال  تُ 

مما الكثير، بمه، ولو يروا من األمماو واآلالء والسالح إال  أفيوها، فغنِ وفر  

ا، فيما كانت اللعناء تنصب  وشبع منهو من كان جاحع ا، وا تن  ى من كان فقير 

يرون ف  ذلو عقمبة ما كان  هل األنللس من أقصاها إلى أىناهاعليهو من ااحر أ

ة قُرُ بةعاىلة، يمقعمنها على  وأهل األنللس عامة، وأن  هيا االقتصاص  فاص 

بتحقيقه، فكانت لياليهو عبارة عن  واال تااوالعاىو يستمجب الارح عنل إتمامه 

ة االء ىاحمة، ومماحل مست منهو يروي  فرى   ، و نا  ورق  متماصل، وكل  مر 

، بسعاىة بالغة وما قتل ف  هيه البالى، وكيف قتلمن هيه الليار،  هملصا به ما  نِ 

 كمن ناو ثأره 

 على أهل الغاشو البربر اعتلا بهيا اليي يسمعه من   م مىعل  بن  ضج     

تمل ف  األنللس المسلمين، وتحل ث مع أفيه القااو، وبث ه شكماه، وأفبره بما يع

ذلو؛  ف صلره، فمجل عنله مثل ما به، ولكن ال يستطيعمن أن يتحل ثما مع البربر 

قى هم اإل ارة، وب ، كما أن هو كامهو شر  تهو الكراهيةفقل أعماهو الحقل، و لب

نيران ويسمعمن ما يتحاكمن عنه أما  ال مغيرون،ه الشاهلون ما يأت  بورجاله يُ 

 ليال  

لبربر المستعين، وقل بان ااته ان ما ياعله االيمان فالتمس عل   ريقه إلى    

 رجاله  ر  ينما يسمع ما يقم  بهر ويتكل  على كليهما، فقل كان المستعين يتغي  

وغ فيما امع، فرا وااله عن رأيه اذبان أ راف الحليث، فباىره عل وفرجا يت 

ا ف  ن  إاليمان قاحال    :ناسهِ ه قل امع الكثير، فكشفة عل  عم 

 ليست هيه أفالق الاراان 

 !راعيهافكيف نُ  من قبل، لو يراعما هو هيه األفالق

 من فعل، أال يمجل عاقل يمقف أنهار اللما  هيه؟ ما الفة  أال يعير أ ل

 نظر إليه المستعين ف  ااته ان 
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ا، لو   أقصل، ولكن يؤلمن  ما يحلث ف  بالى المسلمين عام 

ا ويؤلمن    أي  

 !أن يكا ما عن نهب وقتل المسلمين ال تطلب منهو وة إذ ا فلِ 

 !الم يل لنيل مسعانا وكيف أوقاهو وهو السبيل

 رق ط اع الطُ نناله بالحصار والقتاو وليس بأفعاو اللصمص وقُ 

 منه  ن كل، وال بل  مِ  هيا جز   

 ماء المسلمين هكيا؟رُ يستحل من  ُ كيف 

أن  أاتطيع لو تنلمل بعل، ولستُ  ابيمن بهو تر  ف  ناماهو نلوب  ر ُ إن  ما فعله القُ 

 أوقاهو 

ن  ير القُ  غير با اللما  ، وأفسلوا فيها وااكمهال  كُ بيين، لقل جااما األنللس ر ُ ومة

   ا   

و يحملمن هيستطيع أ ل إيقافها، لقل تلاعت كرة اللهب وال ة  يلة: بقل  اليمان رى ف

 ، وي زون ما  لث لهو بأكثر منه ا هاحلينغ   وبُ  ابلافلهو  قل  

 وإلى متى يستمر هيا؟

 ، فال ر مة ف  الحر   م مىن عليو يا ابن إلى أن يشا  هللا، هم ِ 

                                      **** 

 بالسيمف، وتقاتل القممان، وااتحر  تشابو الاريقين، وما أن تالقت السيمف    

صلت بعض الرؤون، لهيب القتاو، وبلأ الرجاو ف  السقم  صرعى، وقل فُ 

وجل  ،ألوصاوقأء بعض العيمن، وقطعت بعض اقت بعض األذان، وفُ ز  ومُ 

كثرتهو أما  ش اعة وإقلا  لو تناعهو ر، ع والتقهقُ شه قل بلأ ف  التراجُ واض  جي

ال يش األىبار والذ بالارار، أما  ناظري  ول ى  ت ىكبير  وقت   لو يمض ثُو    البربر
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الميعمرة  نعاجال ون من أما  البربر كما تار  واض  اليي كان يأمرهو بالثباء فيار  

 وقالة  أكثر، فلكز واض   صانه منتقل موبلأ البربر يخترقمن وي من ذابحها 

  زين ا 

لء من اليأن والغ ب، جمُ  وأهلها صحرا    قُرُ بةبعل الهزيمة أصبحت    

 باءة والحزن والكآبة،  المرح من وجمه النان، وعو   و اضة  ،الحركة ف   رقاتها

ء األصما ضعلت بعولملينة، ا واجتيا هوينتظرون قلو  البربر  النان ف  قلا  

ل المطالبة ب النان،  ، وانتشرء ف  الملينة، وبلأء تستميل إليها الكثير منالص 

حل وانتشرء راا  ء وضعف األبلان عن مقاتلة البربرقل ة االقمااليين أضنتهو 

لينة لمالتسليو، وإال  ىفلما ا مجم خبر النان بأ راف الملينة، تُ المستعين ف  

  قاتلة ، فيقع عليهو ما يقع على المُ عنمة بالسيمف والرماح

ربر بون   رجاو البربر ف  فت  قناة اتصاو بين فلياتهو اليمان المستعين و   

ء زناتة بقياىة محمل بن يعل ، اليي بقى مع قممه ف  الزهرا ، أ لا الطرقا

تباىو الطرفان   على أفماهها تحم  البيمء واألهل عليهو ووقات الرجاو

ن ة شر  أالملين هن المستعين الزنات  على أهله وماله فمر ىفملالرااحل، فيها أم  

  وانتظر أمر اليمان بما ياعل، االات ابةساعله ف  ذلو، فأبل  بن يعل  يُ 

ل وإزا  زياىة المطالبين ب    ةنشر المهلي رجاله بين  الص  ، ثهو ف  ذلوحل ِ تُ  العام 

بعض لماو وأجزلما العطا  يخبرون النان ف  األاماق أن  البربر قل أعطما األم

ل ك  ي هروا بقمو ؛ الخمنة ل طالب ب، فمن رأ  فرى ا يُ الص  حن، فهم فا الص 

ا ناء شفازىاىء المُ   ن فيانتهثُم  ، وقبض والم ن صل مع البربر أعلا  هللاتما

ل من يقمو ب بين النان، كل   أصب  وال ر ، ف  ايقاء والسب  ض للمُ يتعر   الص 

 باءبا ه، ومع أصلقا ه وأقر  ت ىيلو، ب هام  ل  يخشى أن يت  ناسه ميال  للص  من ف

ل طالب بمن يُ   قموي طالب بتر  اإلاال ، وانتشر هيا األمر، كل منكمن يُ  الص 

ل ب ئ ، فخمل كال  النان وانطابربري، أو فاحن أجزلما له العطا فهم  الص 

ن ا، فاألخ يخم ِ ا وفمف  رص  ل ، أ لقما صلورهو على ما بها  ِ  ليثهو عن الص  

مت، أفيه وال ار ال يأمن جاره،  تى أصب  الخمف ف  ىافلهو ىيانة قمامها الص

 والكل يُرىى ف  قِل ة  يلة الحماح  لها آذان 
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م ن أكثر ما يُحر ِ  العامة تخمياهو على مصير ال لو يكتِف المهلي بيلو؛   

ا  السلطان وزوي الكلمة وأمرهو أن فقهبعض وكال  رجاو اللين، فانتخب 

ا فيه يُكا ِروا البربر  تى يكمن قتالهو فرض واجب، فأصلر الاقها  فتم  تعتبر

بى لنار و مكل  من قتله البربر شهيل! وأهلروا الل  البربري وقالما أ ن هو  طب ا

كت نامن النان  تى هاجت،  ا اولمن قتلهو وقتلمه، فتحر  ياه فرج أ لهو شاهر 

 لمه  وهم يناىيهو: إل  إل  يا  طب النار،  مبى ل  إن كنت من قتالكو،  تى قت

قتربمن ، كل يم  يال يألمن جهل ا ف  تشليل الحصار فيما كان المستعين ورجاله   

قل والكثير من المقت إال   يمضولو من الملينة كما يقتر  السبع من فريسته  

ا مُ  اصروا الملينة  ِ  ا، بعلما هاجمما ااحر القر  المحيطة صار  قتلما وبها حكم 

لخلياة اريلون ، يُ قُرُ بةإلى وتمافل أهل القري ميعمرين   أهلها ونهبما فيراتها

 هللاويسالهو الت ل ل  تى يكشف وتر ا ،  أمرهو، فيقابلهو واض  بمى   هليشكم

 لهو أممالهو و قمقهو  رى  وبعل النصر ايُ الغمة، 

ا رابرة نهبمالب ،ييهب إلى الخلياة في له اكران ا يترن ، وينقل له ما يحلث ثُو     

 ة عن  ار، فيسأله الخليا لهو هناوما ه  إال  برهة وان قُرُ بةالقر  الم اورة ل

ار الخنلق وشحي السالح، في يب واض  باإلي ا  والعمل، فيُنه  الخلياة الحم

:  قاحال 

    أثا بو اجب ا إال  ألن   ونتف، واصل العمل يا واض ، فما عي  ال فم إذ ا

ويشكم له  واض  يل أ إلى فيران، يبث ه  زنهأما  كل هيه الخطم  كان    

ثه عن ل ِ ما ياتأ يح، وال ية عُف بأاه مل  عملهال ية  كعنكبمء  ضعف أمره، وفيران 

قله عل    ؛واض  يتلس ع بين نارين فظل  وقتل ابن هشا ،  ،لخالفته المؤي لإرجاع 

 ةلخلياأفبر فيران بخمفه من اضطرا  األمر أكثر بقتل ا  وعهله إليه المهلي

 وتعبيل الطريا أما  اليمان مع البربر إلى الحكو 

ا اليمان فممى   قُرُ بةل ف  نامن أهل للمؤي   فقاو فيران: ا  ناماهو ة وإعزاز، أم 

  قل عليه وبغض له 

 وكيف نماجه اليمان ومن معه؟
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و بيعة وف  رقبته ،عرشه المؤي لل للبربر رأن ابن هشا ، ونخبرهو بااتعاىة راِ نُ 

 له، فينا  من من  مو اليمان 

 رء فيه النامن يا فيران ر الزمن وتغي  لقل تغي  

 ماذا تقصل؟

 لمن عن ر بتهو البربر ينزِ  ال أعتقل أن  

 ؟وة ولِ 

ا األولى فال ميع يُ ؛ لهو هلفان من هيه الحر  فهم  ا الثانيةلركها وهم الثأر، وأم  أم 

 كو الحُ 

ا الثأر ا الحُ  أم  الخالفة  ف  عهل ظهر البربركو فلو يُ فقل نالمه بأكثر مما يطلبمن، وأم 

كان  ماذا و  ثُ كو، فهو يلركمن أن هو أهل  ر  ال ايااة، أي ة ني ة لتقل ل مناصب الحُ 

 بايعة أ لهو للخالفة؟يمنعهو من مُ 

ا يحتممن فلاه، ا  لهو ذلو، كما ال يحُ ال يحُ  ا لو بايعمليا  لنا، هو يريلون اتار 

 ل ة الرأي والحكو صرته يرتقمن ألعلى المناصب ولسُ اليمان وبنُ 

  هول ا جر ضهو عم  ، ونعم ِ الرفيعة المناصبالمراتب و هو حبراقل ل كُ إذ ا نُ 

 هو يقبلمن ال أظن  

 نحن فيه؟ اما آفر لِ وهل لليو مناي  

ازو وال عن التاكير ف  مخرج من هيا، إن ه كالق ا  الن  ت ىال وهللا، لقل ع زء 

 أىري إن كن ا نناي منه 

 إذ ا أنت تنتظر الممء هنا 

 ُ     ارِ ال، فق  أ اوو، ال أُهز  قبل أن أ
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اا، الاا لقل أ ا ت الهزاحو بو من كل جانب، هيا الخلياةُ  !هز زلت لو تُ  أما

رة ن من قلو  البربر، والحصار، وقل ة األقماء، وفسايوهؤال  القم  المرت ا

ةو الُ نلالكثير من   ف  معار  ال قبل لهو بها  العام 

 وهل ف  اإلمكان أف ل مما كان 

ن معامري، ولكن ف  إمكان الاتيان الليس ف  إمكان النان أف ل مما كان ،ال وهللا

 الكثير 

 ل فلياة ونحن ف  مثل هيه الخطم ؟أنقتُ 

  نكر  مُ  ف  صالح النان  يرُ  رجل   قتلُ 

امُ نظر إليه واض    فماصل فيران: ، وع ز عن الرى تحي ر 

 من تمزيقه  االبالى والعباى، رتا الثم  فير   نحن بيلو ننقي

 ؟أيكمن الرتا بالل 

 أيخش  واض  الل ؟

 لقل عاهلته 

 ف أللمتلفعو الخطم  إلى ما ال تر ب، وبل  فرى تحقن ىما  ا

 قل 

نا، لقل يكر، تي كر ما فعله هيا الرجل من قتل وتمزيا وتشريل لنخسر شيق ا يُ لن 

 نيانا أفسل علينا ىُ 

 ا جر    أال تنك

جل، وجا  ، ت اه هيا الررص  ف  نامانا شيقا فبأناه بعناية، وأضمرناه بحِ  بق لقل 

 وقت الكشف والثأر 
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اح و أة  ين وهللا لقل فغرء جراح األمس أفماهها  ين رأيتو، وزاىء ال ر

 امعتو 

 فإن و تقر إذ ا 

 نعو، فقل صرنا إلى ما نحن فيه بسبب هيا الرجل 

بيل، انظر إلى  اله اآلن، أتكمن فتنة يتحار  فيها المسلمين من أجل ذلو العر

ا للبالى والعباى؟  أتر  فيه فير 

 له ا تماا لء أ يذرع ا به، وبأفعاله، وإن  ب  من هيا ما ال عُ  ال وهللا، لقل ضقتُ 

 يا رجل  ذراحعو فما يبقيو إذ ا، لقل بليت كل  

   تو و لبت كل اآلرا  وهللا لقل فل ت بح   

 إذ ا هل تمافقن  الرأي 

   وكأن ه يخشى أن ينطا بأي كلمة بلء الحيرة جلي ة على مالم  واض

عامر   ب، انظر ماذا كان ياعل قاحل  المنصمر ابن أب قبل أن تُ فباىره فيران: 

 كهيا  أمرف  

 ر قل بة األمتاهت عيناه مُ قل نسيه، و  بش ر ك ِ فنظر إليه واض  نظرة من ذُ 

مة قل تقي ل بكليوهللا لقل ااقت لنا المقاىير ما ي ب فعله، وما واض  باليي  :قاو ثُو  

 ال ميع  ه، وتُهِلو معهكهلِ تُ 

ا:   ل ة الحكو مر ى بعمىة العامريين لسُ فصاح فيران مبته  

 ما هكيا تلار األممر يا فيران، فإن للحماح  آذان  فقاو واض  معاتب ا: 

ةأتكمن اآلذان ف   رف الحاجب ال  !خاص 

    وصل إلينا قبل أن نصل إليهالحرص واجب، وإن ه أمر جلل، وإن لو نتحم  
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 ما اتاقنا عليه؟ تو  إذا متى نُ 

 ، وإن   إن شا  هللا لااعل ةن الارصنتحي  

عال فونما يها،  قُرُ بةف  أرباض  ما أ لثته جيمش البربر للمهلي نقل واض    

ر الملن والقماذا يريل هيا الم نمن؟ أيريل أن يُ ،  نا و  ب صمته ف  ر  لم 

 ي لس ليحكو مقبرة؟  ثُو  بمن فيها، 

 ريلنا أن نستسلو يا ممالي يُ 

لينة من أن ه ال يمجل ف  الم حسب      أيمن ذلون م  السما  أقر  إليه نستسلو، 

ةو األمر لخرجت يماجهه، لم تحت    ه القليلةانتصارات إليه، أيظن  أن   ل هاكُ  العام 

 ؟قُرُ بةمك نه من عرش السابقة تُ 

ةلليه من ال  و له األمر خم ِ والبأن ما يُ  قم 

 أتر  ذلو؟

ةعلى ما يطلبه، فلليه من ال اليمانأجل، لم لو يحصل   ما تأفيه عنمة  قم 

ُ فصاح المهلي بغ ب:   يا فإن  ال أ ؛ءُكل ماال مزيل من ال صمت قب حو هللا أ

 اماع هيا، لقل ألقت الهزيمة بظل ها القاتو ف  ناسو 

 ، بل الارار وال عف اي ليليست الهزيمة يا 

 وماذا ناعل  ياو هيا األمر، كيف نخرج مما نحن فيه؟

عليها  ، وأ بقماقُرُ بةقطعما الميرة عن  البال ، وقلال أعلو كيف نناي من هيا 

 أ ل منها  أو يخرج إليها يلفل الحصار، فما عاى

 بحليثو، فا ر  عن وجه  قبل أن ينالو   ب   لقل أثقلت عل   
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ِالعهدِالخامس                                       

 

ام أفي    الحصار   يزيل عن ناسه عبه،  رق ف  مغطسه المهلي ينعو ف   م 

لا  تناهى إلى امعه صمء جلبة وفمضى، ازىاىء هيه األصماء، أق ثُو  ، قلاوال

كتممة اء من  أوت اُر  وتطايُر قرقع، ت ثُو  سرع وأصماء تتال ا، ايمف تُشهر تُ 

 تخرج 

 اعة إال  ل، ال  ، ال  اعة إال  للمؤي  ة ويطن  ف  رأاهبشل   الصمء يقتر  أفي   

لةآتاه صمء  رقاء مُ  ابه الهلع وال زع، ما اليي يحلث؟ل، أصي  للمؤ ، تع  

 فأجا  والخمف ياتراه: من؟

ا  أفرجما هشالعامريين، و ا ممالي، لقل ثار واض  ف  جمع منأنا ابن وىاعة ي

 من محبسه وأجلسمه على كرا  الخالفة  المؤي ل

 وأين كنت أنت ورجالو؟

ت بفمجو وجهه وشحُ   بتعلت  امع ىبيب أقلا  ابن وىاعة وه  لو ي ل جمابا   

ارتل   القلا على مالمحه   احر ربضو وتاه ف  عاصاة من الخمف، مالمحه

جل و  ت ىج، ، وفرج  اار الرأن، وما فتئ يات  البا  ويخرُ ف  عُ الة مالبسه

 ف  وجهه، فقب ما عليه  بقياىة الاتى عنبر ُ نمىال

الفة وجلس ة الخل  باهلل، وقل ارتل   ُ  المؤي لهشا   رأ كو، فأىفلمه اا ة الحُ    

اه العام ف يبه فغط  على يليه يُ  العرش، فارتمىعلى  ا يران بعيل  يها بقبالته، ويترج 

 عن الخلياة 

 ء مات ، ولكن   ال أريل لو الممرُ لقل أفسلء عل   يات ، وااتحللت ااحر  ُ 

 فصاح فيران: 
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 على  ياته؟  بقتُ  يا ممالي بو الرجلأبعل كل ما فعله هيا 

ألنللس جري له على يل هيا الرجل من اإل ا ة به واقم  ا فيما المؤي لفأ رق    

ض ورأي واض  اضطرا  البغ ف  شر  الاتنة، وتيك ر ا نه له وااتبا ة نسا ه 

 يعتمل ف  عينيه فقاو: 

نظر ماذا البالى، وابممالي، ولقل رأيت ماذا تاعل الرأفة  كو ياما هكيا يكمن الحُ 

 لت بكما األ ماو كان ياعل بو لم تبل  

 ال  متما ِ ينما كنت ف  ممضعه _ قاو المهلي لو أقتله  

 ماذا تر  يا واض ؟ :المؤي لفسأو 

 ال تممء ال ريمة إال  بالعقا  

 ؟ونحن أبنا  عمممة وأ ااى الناصر ل بع ناأنقتُ  !أأبلأ فالفت  بالل 

، اة  ياتهكو يا ممالي، من نازع الخلياة فالفته نازعه الخليال ىفل للقرابة بالحُ 

 هكيا يكمن األمر 

 أتر  ذلو؟

 أجل 

 ؟أال تعرف الر مة  ريق ا إلى قلبولقل كنت  اجبه يا واض ، 

حت الت  أصب النانوقتله يحقن ىما  الكثير من الر مة ف   ير ممضعها ماسلة، 

 هو ف  عنقو ؤىما

 : وقاوإلى واض  بحقل  رفع المهلي عينيه ونظرف ممافق ا  المؤي لفأومأ 

 لقل كنت أقر  النان إل   وأوثقهو عنلي يا واض   

  اي ليمبتلأ نهاية يا  لكل ِ 

 يتمق ع منه عل  الغلر  اطعو كلب  من يُ 
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   ياخطئ، قل لف  لحظاتو األفيرة تُ   ت ىبكلب، لقل أفطأء التشبيه،  إذا لستُ 

 رجل مت  أصبت؟

 و بتُ ب  ين قر  ِص بالتأكيل لو أُ 

 أجل، لقل أصبت هنا 

 قل ل  يا واض  مت  فيلتو لتخيلن ؟

 ال بل  أل ل أن يبلأ 

 و بالح ابة؟وقل أكرمتُ  وة ولِ 

 ر تتغي  ممر هم أن  جميع األر، ا وا ل ا فيها ال يتغي  هكيا فلا هللا الحياة، شيق  

 ر امن ال عياة ه  فق  من تتغي  ن  النُ إلت لو اابق ا قل قُ 

 طمبها، وأما  القلر وأ كامه ل أما  الحياة وفُ ال أ ل يستطيع أن يصمُ 

 لقل عاهلتن  وأقسمت بالمال  

ن رؤية انعل  المال ، فالاطن من ال يمنعه وال ه ع اي ليإذا تارقت المصال  يا 

   األممر وتقلير الخطم ، وإن لو أقتلو اآلن، قتلتنا جميع ا بسيمف البربر

 : ُمستعطا ا ، ف يبه، فقاومهوأشار واض  إلى عنبر أن يأفيه

 واآلن تقتلن   ا ايا  يا واض لقل كنت ىاحم  

حي ، وتقتل وت ، فترفع وت عأهلهاغي ر ، فتُ ها الرجل، إن ها اللنيا تنقلب أ مالهاأي  

 ولقل كنت اياو  ينما كنت تحقا بغيت  وبغية البالى 

: المؤي لفالتات إلى  ء ن ، فقل فقلالخلياة أن تعام ع اي ليو هللا يا ناشلتُ  متماال 

 شيق ا   يسمعو، اعام عن  ولن الطان  فال أفقل  يات ، إن   أتمال إليو يا ابن ال

  من  
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لى واض  إنظر  ثُو  وقل بانت عالماء اللين والشاقة على وجهه،  المؤي لفتململ    

 يقمو:  فأارعه يطلب رأيه، فعلو واض  ما ي مو ف  فا ره وكأن  

 اكن أوو األمر، ولكن ما يلبث المقت يمر   ُرب ماإن عامء عنه  ،يا ممالي

  فيطلب الطانه السابا ،ويشتاق للخالفة

 :  فقاو المهلي متماال 

 ال وهللا ال أفعل، فإن  أعيش بعلها أ مل هللا على الن اة 

 : فأجا  وكأن ه يقمو بماذا ترى على هيا؟ إلى واض  المؤي لفنظر 

، ا  الاتنثه به اآلفرون من أصحابه أو أرب ل   ،ثه ناسه بطلب الطانهحل ِ إن لو تُ 

صيره، كل امرئ يلقى م ،تات  عليو أبما ، يا ممالي  ت ى اغلا باب  فما تلبث تُ 

 ومن عاش ف  ر ابة القصر ال يسعه ىونه ام  القبر 

 ا إلى واض  وقل تأك ل أن ه هالو:فقاو المهلي متمجه  

 أما وهللا قل فيبت أمل  

 نا يخيب أمله ل  مع النان كُ 

 إذ ا ال تمثل ب سلي وأتركه كما فلقه هللا 

ا وهل فعلت؟ قاو عنبر  مستنكر 

 ها ها بعل ذبحِ لخُ الشاة اة  فال ي ر   ،ن عليوهم  ورى فيران: 

 اط  علىإلى مصيره المحتم ، كنع ة تُساق ليابحها، محمل بن هشا  ايا    

ه كأن   على فشبة القتل هاأفاض رأاه، ووضععلى ركبتيه،  ُ نمىأجلسه ال القصر

 شهر   فانق ى أجله بعلة   نزو السيف فاصلها عن جسله، واكران ا ال يلري بش  

أفي كانت كسرعة قمن قزح؛ ما تم ت  تى نز ت  ف من فالفته الثانية، وا ل  

الممضع اليي ألقى هم فيه ب ثة ابن  ف  ب ثته  لقوأُ واض ، عنبر الرأن إلى 

 أب  عامر القاحو بأعماو الملينة  ينما  اىرها شن مو للحر  وقا  هم بثمرته 
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، ةقُرُ ب باألاماق، وعنل نهر للنان، ومشى ف  الطرقاء، ومر   المؤي لفرج  

شرع ترق بين، فوقف أما  ىعا  النان له وت ليل بيعتهو، وأشار لهو، فسكتما مُ 

 يقمو:

يل حاه، والل اه، والنهار وضُ الكمن وىة  والحمل هلل، وابحان هللا، من بس  بسو هللا،

يهب ومن يشا ،  من يشا ، وييو   ياه، يعز  ش، والروض ووىُجاه، والقمر واةناه

ما ل ة، وليِ فنا ما ف  البا ل من ايشا ، وقل عر   منملو من يشا ، وينزع الملو المُ 

ن، وال عيو الطانالفة، وال اعل فِ    وهللا ال أ لبُ أما بعل، فإن ِ  ف  الظلو من الِقل ة 

ه مة ف  وجلي ة  عا ، وال متاع  مان، فكل ما على األرض فان، وإن ما ه  نق

ايل ح لر بلكن ال يو  مة وبا نها العيا نعمة، ونار ف  ثم  جنة، ظاهرها الر 

جابة أممرهو، وال يسعن  إال  اإل ي حل  ين يطلبه المسلمين لتسيير الناصر أن

ا مقن  إلى ل الاتنة، ووفبن  الشبهة، واىرأ ب  ماااِ  ين يسألن  ااحل، فاللهو جن ِ 

 تحبه وترضاه 

ن فأ    أشار  و  ثُ ، طمو العمر والاى الرأي ورشاى الاعلفلاه ال ميع وىعما له بم 

 نصتين، فقاو: إليهو، فسكتما مُ 

تب كاا انُ ورجعت األممر إلى أهلها، فإن   ي ا لت األ ماو وانقلبت األأما وقل تبل  

 البربر     

ن بيفهاجت النان وماجت، وتشابكت األصماء، وافتل  الحابل بالنابل، ما     

 قاو:فمتع ين، فسكتما مُ  خلياةال، فأشار إليهو خالفل ومُ مؤي  

ب مسكما عن  لنرفع عن ا ذراحعهو، فان م ما ف   ي هو ولو يُ   ت ىكاتبهو نُ 

ربنا عصا الطاعة، وض أفلة شليلة باللعمة إلى الاتنة، وشا   أفيناهوالخالفة، 

ةب راال منقلب ينقلبمن، وانصرة ال ميع، وليعلو اليين ظلمما أي الحا، ونُ  قم 

 لمسلميناكلمة  أن ي معهللا لوة وف  رقابهو لنا بيعة، عسى كافة الثغمر وأهل العِ 

ل شملهو   ويم  ِ

مع رأن محمل  اتخرجوكتب واض  الراالة الت    المؤي لوااتبشر  النان متثلفا

 بن هشا  إلى اليمان المستعين والبربر، فكانت:
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  لللفمو ف باهلل، إن   أىعمكو المؤي لبسو هللا، من أمير المؤمنين هشا  بن الحكو 

ا ، ة ابن هشا للبال ، فقل ىأبت ىولا لللما  وىفع  الطاعة، والسير مع ال ماعة،  قن  

ا ه، وابحان من ال يانى ىوامه، ول  بيعة ف  الرقا ، نحقن بهأي اموانق ت 

 اتبع الهل  ما ، والسال  على من الاتنة الص

 ىبهو عل، األهو عن انقالف الحليث مع واض  وأعمانهأ را المؤي لت اذ   ثُو     

نا  لو يكن هابن هشا  وهو من عاونمه على ااتعاىة الطانه، فأفبره واض  أن ه 

ا   كيف؟فتسا و المؤي ل:   من ذلومار 

ا وىين   قُر ُبة  قل  هلكه ألهلكنا جميع ا، وإن   وهللا ألُ لم لو نُ  ن هشا ، ا على ابأرض 

 ولم رجع ب  الزمان ما كنت ألفعل  ير ذلو 

 بمركت يا واض  

 إن واض  ال ينسى من أ سن إليه 

 ألو يحسن إليو؟

قى أمر بلى، ولكن بعل أن أفسل علينا  ياتنا جميع ا، فالسيقة تيهب بالحسنة ويب

 البالى 

  قل تغي رء يا واض 

 ليس من الحكمة الصممى أما  الرياح الهمجا  ياممالي، إن ما نميل  تى ال

 ننقصف، ونسأو هللا أن يرشلنا إلى الصما  وإال  هلكنا 

                                       &&&&& 

فش  اليمان من عمىة المؤي ل إلى ُال ة الحكو، اجتمع بقاىة البربر وت اذ     

، بل لو يستميلهو عنه قُرُ بةما جل  من أمر ث، فمجل أن  معهو أ راف الحلي

الغاراء على أرباض الملينة وأ رافها، فليست شؤون الحكو ه   ةاصلقرروا مم

 مأنمه أن هو  مع و كهو، بل ر بتهو ف  الثأر اليي ال ين ب ف  ىافلهو،حر ِ ما تُ 

 ،كالسها  ف  كنانته يرم  بهو  يث يشا  فهو  ربنانه، فإذا عز  على الح
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 اهر قل بان عليه الترىى،  اوو أن يُ  إال  زاوي؛ ،فااتحسن  ليثهو ووفا هو له

تشابكه من  مله منعته، ال ظ اليمان أن  بما ي مو ف  ناسه ولكن األصماء المُ 

أمر بتشليل الحصار وتسريع القتاو هنا  ما يعتمل ف  صلر ابن زيري، ولكن ه 

 زاوي بعلما  لب فرج القم  جميعا إال   ب رباء قمية تُاقل القر بيمن ثباتهو 

الحليث، فمجل عليه اللين  ه اذ  معيت فرج ال ميع بلأ وريثما ه اليمان بقاؤ

 والميل إلى التصال  فقاو  اضب ا:

 ث بارصة عل ها تناع ريل أن يتشب  إن ه  إال  ر بة مهزو  يُ 

ةإن     تؤي له معه وااحر قلم  األنللسيين العام 

 بل السيمف، وقل كان هيا وعل   ،تهو   ال القلم 

:  ثُو   اوي رأاه  زين ا ولو يحر جماب ا فأفاض ز  كسر الصمت قاحال 

 قل كان من أمرنا، ما فعله ابن هشا  و    

 آلن را  تنزع اأتُ قا عه اليمان:

 وله بيعة  الخالفةعن  المؤي لال وهللا ما انزع، لكن لن ينزو 

   إذ ا ه  الحر  ت ع أوزارها 

  بمقتلة عظيمة إذ ا لن يستقر األمر إال  

  هاعل نحرب ثث القتلى وأعناق الرجاوكو، ال يستقر إال  على جُ هيا ىيلن الحُ 

قما وتار   ،قُرُ بةأكثر من  الُ نلأن اقتر  على راالة المؤي ل كان رى اليمان     

 ى ت   زالة و يلة، ر حاِص ة تُ كم معة من النممر البري   ف  ااحر ات اهاتها،

من  ن بهابما الزروع وقتلما مفر  و الماشية نهبماوصلما بساتين و قمو الملينة، ف

  النان

ع الرأي      وف  كل يم    ل ذلو المؤي     وأقر  على الخروج لهو قُرُ بة ف فت م 

ةلعمة بمُ  الُ نلم ممعة من أفيء  غية ، ف  ممقع جليل، بُ للقتاو يخرجمن العام 
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كانت  وف  كل وقت   إرجاعهو عن الملينة، وف  كل ممضع  الثأر من البربر، و

ن و م  و يس القتاو، لو يصبر اتشابو الطرف ُكل ماف ؛الهزيمة ف  جانب وا ل

فياقلون الكثير  بقياىة فاراهو  بااة، لهو،ة بأن البربر وت ل  على شل   قُرُ بةأهل 

وألو ال راح،  ،الهزيمة  مثقلين بعب ،يعمىون فاحبين الرجا  ثُو  من الرجاو، 

 وقل ة الحيلة  ،و زن الهمان

تحقا  كيب ا بالنصر اليي تحل ثمنكان واض  ينشر رجاله ف  األاماق، يفيما    

 نانف  ذا  الممضع، والقتل اليي أ لثمه ف  رجاو البربر، فتقم  عزيمة ال

 للخروج، وما إن تخرج أفر فتت ه ز  احاة   أكثر وتشتل ر بتهو ف  القتاو

اصا  منهو يُ   ت ىوتصطل  بالبربر  ة   اقو والبل له، فيعلممن أن ه ال قِ فلق ا كثير 

بر عنل بل إن  بعض الطماحف الت  فرجت لمالقاة البر  لليهو لهزيمة هؤال  القم 

ستمية وفشية مالقاتهو ف  أرض مُ  ا منهوتاا، لو يقصلونه، فمف  ممضع مُ 

بها ومكشمفة،  يث المهارة والبأن، ولكن قصلوا بعض القر  واألقاليو الت  نه

 لسباع،اكاليحا  تغنو ما أبقته  سبق ا، فنهبما ما أف له البربر منها،البربر مُ 

؛ لكثرة ورجعما فلفلما الملينة، وقالما كيب ا لماض  أن  البربر فروا من لقا هو

تما و وتركما لهو علىه  هيا الممضع فغنمما منه وتقم 

ا به، مظهر االاتبشار، وي مر وما كان واض  باليي يصل ق هيا، ولكن ه كان يُ    

 ىُ نمفينتشر السرور ف  بعض األرجا  بهيا االنتصار المزعم ، ولكن نامن ال

، تاهلح مأنينة بينما من يخرج يخرجر نحم واض  و ريقته ف  نشر الطبلأء تتغي  

 تى يثبتماويُحافظ على ثقتهو بأناسهو   ،النان قمي ة معنمياء  بقكان يحاوو أن يُ 

  ىون جلو  لكن جهمىه باتت  فالثقة نصف الامز، أما  هيه الم مش ال ارية،

ا عِ     ،  قُرُ بةااتيقظ بعض من أهل   ت ىة أاابيع، ل  وظل هيا المضع قاحم  ليال 

بر السيمف، صيحاء البر وقرقعةالخيمو أصماء ها تعلى جلبة كبيرة، أ لث

لقل اقتر    ميعمرةكالاراحس ال نان، وصرفاء الاالفتران عنلكالم مش 

الليل من ملينة الزهرا ، وفرج بن يعل  الزنات  مع  تاررجاو البربر تحت ا

انم ممعة من الرجاو، فقتل   بااة وناي  تقل  ، وأعطى اإلشارة للبربر، فالُحر 

 صمل أمامهو، ولو يأءِ بل لو ت الُ نللو تمنعهو كتيبة   إلى ىافل الملينة رجاله
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 ُجنمىالقتل ف   من الكثير وفيها أ لثماالا ر إال  وقل ايطر البربر على الزهرا ، 

قتل أمسكما به، فقتلما بع هو، وأمر  بااة بإ الق اراح الملينة، ومن لو يُ 

منهو بما ويخبروا أهلها بما وجلوه من البربر، ليرهب قُرُ بةالبعض، ليرجعما إلى 

  ين األه  ، هكيا أفبر أمغاريسمعمنه

عن  لف  ذعر شليل، لقل ىفل البربر الزهرا  وه  ال تبعُ  قُرُ بةوباء أهل    

ل باتما ملينتهو ف  أي وقت، وق اقتحا ام  ثالثة فرااخ، فما يمنعهو عن  قُرُ بة

قماء وقل ت األمماو، وازىاىء األاعار أضعاف ف  أضيا  او؛ وانحسرء األ

مة ف  ناماهو، وقل ضاق عا االضطرا  وكل يم  يزىاى اإل را  ويعو    اعاة،مُ 

سمري النان بيلو، فصار الاال من الاقرا  ييبحمن الحمير ويأكلمنها، وأصب  مي

 لالرج أفيوييبحمن البعض اآلفر، و ،ا لليهو من الماشيةمم الحاو يبيعمن بعض

   الس القميسير ف  الطريا فيشو راححة الطعا  فال يخ ل أن يطرق البا  ويُ 

 أو يعطمه مما عنلهو طعممه يُ   ت ىث معهو ويتحل  

يعطمن النان بعض  ؛بالخروج للطرقاء هُجنمى المؤي لوف  كل يم  يأمر    

ةرما   احلة ال مع ويسل   يكب و أن حاوالااكهة أو الحبم ، يُ  لكن   نلال ُ و العام 

األعلاى  وزاىءهيهاء هيهاء، فقل ت اعف اكان الملينة ف  الشهمر الماضية 

ا ة، وزاى األمالم اور ا واألنحتمالي ا بااتمرار ه م  البربر على القر   ر ام  

 ولو زروعهوعلى الحقمو والبساتين فارج الملينة، فلو يحصل النان  تهوايطر

بر فيما كان بعض رجاو البر لل مع ت النان فريسة اهلة ي، فبقي معما  ياحهو

 ويقملمن ،يقتربمن من الملينة ويت ا كمن وهو يأكلمن بعض الااكهة الطازجة

 فلف األامار:  قُرُ بةألهل 

 هل لليكو من هيا؟

فرجما اض الحبم  على األرض، ويصيحمن أن يرممن بالااكهة وبع ثُو     

 من السيمف  لكو ال مع، فإن ه أشل  لحصاى زروعكو وإال  قت

ها أهل فيخمتوبعلما أنهى  بااة مأربه من ىفمو الزهرا  وقتل  اميتها و   

أعلمهو أن  البربر قاىرين على ىفمو الملينة،  ال ميع وقل الرعب ف  قلم  وبث  
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ما يحارون فيها ألاابيع، ويسهرون عليها لياليهو، ولن تناع هيه الخناىق الت  ظل  

ر الشافصة من كل مكان،  قُرُ بة ُجنمىوفرج تحت أعين   مغاىرة الملينة قر 

أو  قُرُ بةنحم معسكر البربر ولو ي رؤ أ ل من أهل  تقل  برجالة، و وانطلا

بعلما افتاى  بار رجاو البربر   ت ىها على االقترا  من ملينة الزهرا  ُجنمى

 سمن فياة من مكيلة من مكاحل البربر ف  قلب الصحرا ؛ كانما يتمج  

ب به وتباى    ه زواي، اليي ر   ال فيما ذهب  بااة إلى المعسكر يبحث عن عم 

 ل بما أوىون إعال   ،عاتبه ف  أمر ىفمو الزهرا  ىون تخطي  مسبا ثُو  العناق، 

راال ف، فأفبره  بااة أن  الظروف ىفعته إلى افتراق الملينة ىون تأفير، لبريُ 

ا  فسأو زاوي:   الزنات ، وكان األمر يسير 

 ؟النانحاصر  ولو تخشى أن يُ أ

 لاة السا ي ا ألااليين كانما ف   شل ا األ ُ نمىالالنان وال هؤال   قُرُ بةى ف  لو يبق

من ف الواآل ُ نمى، قل ت ل المقاء من التابعة لملينتهوولكن أنت تقتحو ملينة 

ة   ملو ف  فترة وجيزة  العام 

اه  ل  رأي آفر يا عم 

 فقله 

ا رجل لي ن، ال يقم  على الحكو وال يعرف شيق ا عن الحر ، أ المؤي لهشا   م 

ه ف  أممر فبيث كحية، ولكن  و واض  فرجل  سن الرأي، جيل القريحة، ماكر

ةو ام  الحر  ال يملُ  ةنع ة ومكر ىجاجة، و قم  ةمن  الُ نل قم    القاىة قم 

 ، ولكن ه لو يظهر ذلو، وقاو:فهو زواي ما يرم  إليه

 و فما اعتلء منو المراو ة أفص  عن مأرب

 ؟أليست هيه ه  الحقيقة

 بلى 
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اه  أبل ا يا مراو ةال تكمن الحقيقة   عم 

 ؟ال  ترم  من هيا الحليثإذ ا فإ

 ا حق قيُ عنل اجتماع ال عيف مع الااشل فماذا بإمكانها أن 

 ال ش   

ا ة الرنا، وقل رأينا ضعف بأاهو وهمانهو ف  طيل هيا الحصار وقل قِ نُ  ال ة فإ

 القتاو 

ُ  بالحر  قُرُ بةإن ىفلنا  ،يا وللي ر ه، اتتلمرقل ِ راق ىما  كثيرة، أكثر مما نُ ات

ريل أهللا ال ووتباع األ ااو كعبيل، وإن    ،سبى النسا وتُ  ،قتل الرجاوالملينة، وايُ 

 صا  بهيا المكروه العظيو أن تُ  قُرُ بةل

 بعل ما رأيناه من أهلها   ت ى

ةأجل، ف ا من يسماها، وإذا فسل القاحو فسلء ال العام   نان ضعياة تحتاج ىاحم 

 ؟وإن لو يستسلمما

 عنلها ت ع الحر  أوزارها 

ل أال   ؟فالفته المنشمىة المستعينيتع  

ار نا بالحصحقا له مأربه، ولكن عل  خالاه، وانُ وال نُ  خالانا المستعين ف  ش  ال يُ 

  قُرُ بة عر صل  ما أفسله ابن هشا  بيننا وبين نحقن اللما ، ونُ 

 ؟أال يممتمن جمعى

  من عنهو فكرة القتاو ال يممتمن، بل ينا  من ويناُ 

 وعنلها؟

ا كان ماعمال   يق   هللا أمر 
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                                        &&&&& 

 شاهقة ب باو محمية صغيرة ملينة ألبمنت، تقع و ر مشة بلنسية بين   

 طنقُ  بن الملو عبل أبمه وكان الاهري، القااو أبم كبراحها من كان اإلرتااع،

 وزياىة نةالات تأجج من القااو أبم ااتمل األُممي ة، اللولة ووالة رجاو من الاهري

 ال رالبرب أن رأ  بعلما لالاتقالو ذريعة  الخالفة الطة عن المنشقة المالياء

 را االشت عل  وقرر قر بة، عن بها وااتقل ألبمنت بملينة فخرج  البمن، محالة

  هوينصر أن ىون لكن لهو يلعم لألُمميمن وال ه على بقى أن ه ر و ،الاتنة ف 

  الشرق عقل اناالء فااتكمل

 ف   تةزنا قبيلة من أكثرهو كال راى، البربر قباحل تنتشر األنللس  ال نم  ف    

 إلى المغر  صحرا  من بعشيرته فزرون بن محمل فرج العامرية اللولة عهل

 ناهيو عليلة صالء زناتة بأهل تربطه  يث ال نم  ف  وبقى األنللس،  ليقة

 و لبت النان ضل    يث الاتنة، بسعير البالى وااشتع مع  العصب قرابة عن

 ابن ااتقل الصما ، على والخطأ الحا على والمطامع الم لة على الارقة

 ملكه، قاعلة وجعلها أركش ضو ثو ال نم ، ف  صغيرة ملينة بقلشانة فزرون

  لةاللو بعماى تلقبال تخ ع أل ل وإنما تُحكو بناسها، و ،أركش  احاة نفكم  

 و فته، ور تى م اهل اليي اقر  ببيعة الخلياة هشا  المؤي ل وفرح برجمعه لخال   

قى ف  علته، وبه لو يهب لمساأنه يلعم له على المنابر بصاته الخلياة الم يل إال  أن  

 ألمرية يلعم له بالقلب ىون السيف 

، لقل باء أمر التصال  مع ما نمعا يتغي ر واض  تاكير بلأ الخطم  هيه كل أما    

، والنان ف  الثغمرتنُصرهو  نلن اة، فلا وتقت يهواجب ا،  االبربر ولم لحين، أمر  

صيب البربر ما ا ، فيُ تحلث ف  أ ل األرج إ را  وضيا، والحر  كل يم   

ل هيا لكن كيف ي هر بيلو وقل أصبحت نامن النان ال تتقب    يطمحمن إليه

اهو  ياتهو، فأفبر فيران اليي انتقل إلى بيت جليل فمر ن اح لم كل    ت ى ؟األمر

، وفازن أاراره هومعين ه، وأصب  ااعلالمؤي لخططهو بإزالة ابن هشا  وعمىة مُ 

ةوتثا  ،ر من المجها  والاقها  ما يثا ف  رأيهوأن يتخي  فيران ر عليه فأشا  العام 
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ل ب فيهو  الب ا ف  رأيه، فيخطُ  تنار من هيا، وإن  إفبارهو  النانن  فأعلمه أ  الص 

 بالممء ألهمن 

 فاقترح فيران:

قة؛ف  مراء م فليكن إذا ال يكمن األمر ىفعة وا لة  ثنا  أبعل الصلماء،  تار ِ

 ما تاك ر به أ نامن النان لِ تتهي    ت ىف  م الس العلو، الاتاوي، 

التات  ،اإلما  ال و، بعلما قُرُ بة ف  أ ل ال مامع من أ راف العشا وبعل صالة 

 سب حمن ويحملون ويلعمن هللا فقاو بصمء مسممع: إلى النان وهو يُ 

وا  ب  وأصل  ذاء بيننا، وا قن ىما نا،ل جمعنا، اللهو أصل  علينا أمرنا، وو   

ل عنا البال ، و بب النان ف   لاا  ، فقل صال  النب  اليهمى، وهاىن الخالص 

، ا الشحنا إلى أمرنا، فإننا قل شططنا، وعمتن وأرشلناالرو ، فاللهو أهلي نامانا، 

 وفرقتنا البغ ا ، فاللهو أصل ، اللهو أصل ، اللهو أصل  

قت وتار   تتة عليه كأن ها فمهاء من ال حيو،ثب  اه، فمجل عيمن النان مُ أورفع ر   

فلو يسمع صمء، فيما كانت بعض  ،ن على ىعا هعيمنه ف  النان ينتظر مؤم ِ 

ق ال مع، بع هو إل ن بقلبها ولكن ها تخشى البمح بيلو، وتار  ى ممضع النامن تؤم 

ا شيخ ويتناقشمن ف  هياو الثمن بما ق رااته، وبع هو إلى بيته، وهو يتحل  

  ف  بيته اإلما  وهم ناحو لتِ صباح إال  وانتشر الخبر، لقل قُ ال ولو يأءِ   األمر

صلى  ،قُرُ بة فارج  قل له كانو أعياه ال مع والعمز،ممن الرجاو أ ل    

  قا  ت ى، ، وما إن ال و لنهاية الصالةالكبير قُرُ بةالعصر فلف اإلما ، ف  جامع 

    ترق به ففطمتين والتات نحم النان اليين تثب تت أعينهو علي تقل  هيا الرجل، و

 وقاو ف  قلا:

 ته بسو هللا اليي ال يحمل على مكروه اماه، السال  عليكو ور مة هللا وبركا

 قاو: ثُو  فرى النان السال ، فااتبشر وقميت عزيمته، 

ل إن هللا أ ب   وأمر به    الص 
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ا  ثُو  ال امع بمن فيه همهمة وتمتمة،  ضج    تىولو يتو كالمه     ا، وصيا   صراف 

ن مالقم ، وافتلطت أصماتهو، وتشابكت اآلرا ، فقا  أ ل الرجاو واقتر   ولج  

 ، فسق  صريع ا ف  مكانه،ها، و راه ف  صلرالقاحل وأفرج من مالبسه فن ر  

 وشرع يقمو: وانخرات األصماء مترق بة، فنظر إليهو بثباء  

لتصال  الهلكة أكر  من ا مع هؤال  البرابرة، فإن   الص ل ن يطلب م هيا جزا ُ 

ل لا  لت قتالهو على  ، فمهللا إن لو يكن مع  ام  ايا معهو   الص 

 ، وتمع لوا البربر وىعما عليهو النان ممافقين ل  فكبر جُ    

 بها إلى رجعنيمنه ال رار و نمأليإلى النهر،  نيهبيأن النسا   عتاىءا   

 السيلاء قل أصابها ال مع بالمهن هؤال  إ ل  مصالحها  يق ينف البيمء،

ن ة، فمقعت منها، فانكسرء، فتشا   جمع م، فلو تقلر على  مل ال ر  وال عف

 ثُو   ة امىا ،الرجاو ب مارها، وكانت امىا ، فقامما إليها وقاو أ لهو بربري  

 ذبحها ف  وا  الطريا 

رة ل ليال وف  ظال     ، فرج أ ل الرجاو بحيرومن أ ل األ راف  ير المسم 

، منهما الرعب ت كل هنيهة فلاه وعينيه يطل  يتلا  ف من الخمف، قلبه يرت 

  البربر معسكر وقصل

                                 ***** 

 

ُ  قُرُ بةمن ااحر أ راف  المؤي لكانت الرااحل تتمافل على       قتاو خبره بنشمت

ف البربر أل ل أ را حا باقت العامري هنا أو هنا ، فأفبره المزير ابن مناو

 فرارهو  ثُو  عمالهو القتل والنهب والحرق إالملينة و

: المؤي لفااتثقل   األمر قاحال 

 وىىء لم أن و كتمت عن  هيه األنبا  

   أكتو هيا ما كنت ألكتو ما  يره لم أن  
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 وما  يره؟

رهبة الحزن وال، ولكن الحليث  اووحير جماب ا،  زين ا ال يُ فمقف ابن مناو    

 سكت وهم يزىرى ريقه لسانه، ف أثقال

 ما بو يا ابن مناو    ألهيا الحل؟

 وأكثر يا ممالي، وأكثر 

 إذا أفبرن  ماذا تحمل هيه الرااحل؟

 هيه راالة من اانشم صا ب قشتالة    

 م!اانش: وعلى وجهاء عالماء االاتاها  منلهش ا المؤي لانتاض 

 قاو والهماجس تعبث به: وماذا يريل اانشم؟ ثُو  

 إن ه يطلب الحصمن الشمالية الت  فتحها واللكو الحكو المستنصر، و اجبكو

 المنصمر محمل بن أب  عامر وإال     

  زين ا:  المؤي لفأكمل  اكت ابن مناو 

 أليس كيلو يا ابن مناو؟   اليمان ثانية  إلى وإال ان و 

 بلى، هم كيلو 

بقلا  اأفيهفأعطاه الراالة، الخلياة، وباىره ابن مناو وو ينها ىفل واض  فحي ا 

ون ىوما لبث وجهه أن تغي ر، وأ لقها سرعة، أفي يمر  على اطمرها بس، وتمج  

ا، ولو أن يُ  ا مهممم   مت  أ با عليهو ص  شا ةببنت  ينبسكملها، و ماها ااهم 

قطع  و  ثُ  واقاين مغتمين واجمين  يقمو، وثالثتهو، وكل منهو ال يلري ماذا خيف  مُ 

 لتهبة بالهمم مُ  صلرههيا الصمت بعلما زفر زفرة شليلة فرجت من  المؤي ل

 والش ن: 

 هيا وهللا ليم  كااف  إن  
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 ريله هللا يكمن يا ممالي، ما يُ  عليوهمن فقاو ابن مناو: 

 ؟الثغمر أو من ااحر أنحا  األنللسألو تأت  رااحل من : المؤي لقاو ف

 ا ى ال ميع عن  ، لقل تخل  ممالينحن و يلون يا فقاو ابن مناو ف  ش ن: 

 تبها اللعنة على الرااحل، اللعنة على  املها، واللعنة على كا: المؤي لفصاح 

 :لالمؤي  فماصل  مناو ىون أن يقلرا على قمو ش    وتقابلت أعين واض  مع ابن

 ا رُمظال ا أي  وهللا إن  هيه الرااحل ل مر يحرق األكباى، فلو تأت  راالة بخير مني 

   الرااحل ابن أب  عامر، ا  بما عن  

  ليثه وكأن ه يهيي: المؤي لواصل 

 ناعل؟ كأن  هللا قل كتب عل   الشقا ، وأفتار ل  العيا ، أفبرن  يا واض  ماذا

 وهل هنا  افتيار يا ممالي؟

 سل و لهو هل نُ 

 هيا ق ا  هللا 

ى عن  صن وا ل من الحصمن ال نستطيع يا واض ، ال نستطيع أن نتخل  

ف   الشمالية؛ فإن ها  اح  اللفاع األوو لألنللس، وإذا فقلناها جرء فيملهو

لى تمتل ايمفهو إلينا، بعل أن تركنا  لوىنا ماتم ة أمامهو ع ثُو  أرضنا، 

 مصرعيها 

 الثم  أولى من تمزيقه يا ممالي رتا 

 ُ م حصمن ولال و الأيكمن رتا الثم  بتسليو أ رافه؟ فماذا إذ ا تمزيقه، وهللا ال أ

 ىون ذلو  مت  
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ع نا التسليو تحالف اانشم م، فلم رف قُرُ بةتسليو الحصمن أولى من تسليو 

هو علاتووقتها لن تصمل أامار الملينة أما  كل هيه ال يمش وأما  مُ  ،البربر

ون على أنقاض وة، ربي  الح   قُرُ بةايأفيون هيه القالع، بعلما يمر 

 ؟نصرستأنا  ايل الناصر وفلياة المُ ق األنللس ف  عهلي وُكتب عل  أن تُمز  أة 

 سل سترى بعل  ين، أولى من تمزيا القلب فيممء ال تمزيا قطعة على الحلوى تُ 

ا مناو ابن قاو_  هلل ما انطقو يا واض    :واصل ثُو  ، مستبشر 

  ، مهما تطل ب األمرقُرُ بةال بل  أن نمنعهو عن 

 فرى واض : 

 انار  العقل وتناثرء  ب اته فال ت تمع أبل ا  مناو، وإال  أجل يا ابن 

ةهيه الخالفة أصبحت ج عمة يا لتهبة بين يلي، وهللا إن ها كانت نقمة ال نمُ  مر 

 واض  

 وأمر المسلمين يستحقان أن يقبض ممالنا على جمر التحالف مع هيا قُرُ بة

 القشتال  

يه اتخي ف ال أقمو بيلو، فهيا ليس أمري و لي، بل أمر المسلمين جميع ا، وال

ا بمارىي، ن أهل ملوو كل المزرا  والاقها  والمجها  والعُ  ل   ل ا اجمعما قرار 

ر، فغل ا يتقُرُ بة  مصير هيه القالع  قر 

ا لو يكن الصباح بأكثر ضيا       كرة فف أ ل خالِ من المسا ، إذ كيف يُ  أو نمر 

يف وهو صرة أهل هيه القالع، وكلنُ  قُرُ بةالتسليو، وال يستطيع أ ل الخروج من 

لى ال ميع ع حاربما جيمش قشتالة، فقل اتااعاجزون عن أمر البربر و لهو أن يُ 

 صرتهو البالى وضعا ا عن نُ التسليو  قنا للما  المسلمين ف  هيه 

ةوفرج القم  من القصر مستبشرين بما كان، وقل وجلوا الكثير من     قل  العام 

قلمما إلى اا ة القصر ليشهلوا هيا القرار، وقُرئ عليهو كتا  شرو  تسليو 
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الحصمن إلى قشتالة، والت  شارفت على ماحت   صن وقلعة من الحصمن 

فحزنت النان  ستنصر والمنصمر بن أب  عامر الم والقالع الت  أفيها الحكو

 هتات وه  تبتعل:  ثُو  وىعت هللا، 

 الميل للبربر، الميل للبربر 

 وهللا إن هو لحطب النار  وقاو أ لهو:

لبربر قتاو ابو ناماه ف مع المزرا  والمجها  وقل ارء الحمااة  المؤي لىفل    

ر القص ف  جملة من ىفلقاو ابن وىاعة مغتاظ ا، وقل كان ف وفض  هيا الحصار 

 : لُ نلل الاعل  قاحلاله أصب  ، ألن  مع المزرا  والمجها 

 كمن اللما  وينهبمن األمماو؟ساِ أنتر  البربر ي مامن فالو الليار، يُ 

  المؤي لوما الرأي؟ اأو 

 أن نخرج لهو  

ا:فرى واض  مُ   بل لنا بهو ال قِ حير 

 نحن كثرة وقاو راجي ا:  المؤي لفانتاض 

ةوهو أكثر   وبأن  قم 

 ث المماجهة إن لو تكن اليم  فغل ا اتحلُ  :فقاو ابن وىاعة

  ل المني ةولما نتع   

ه عليها، غلقع، وكأن ها قازء من فمه قبل أن يُ واض  بتسر   من ءُكل ماالفرجت     

 فنظر ال ميع إليه ف  لم  وتمبيخ 

 فصاح ابن وىاعة:

 مه اإلقلا  قل ِ ر األجل اإل  ا ، وال يُ المني ة وال اللني ة، وال يؤف ِ 

 الج إن ما الحليل بالحليل يُ 
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 الج الحليل باليل الت  تمسو الحليل بل يُ 

 :األمر المؤي ل  سو ثُو   ،وفيو صمت الترق ب لمهلة بلء  ميلة 

 من الرى   إن فمف الرى  للمر  شر  

 العل ة لنرى عليهو بما لحقنا منهو  فلنعل   أتبع ف   ز : ثُو  

ا، اليي كان ينظر إليهو بحنا   مر فكب ر الحُ     ينيه عو يظ، تكاى  إال  واضح 

 تنا ر مما يعتمل بلافله 

 ريل برهان المفا  واإلعلاى للحر  نُ  :المؤي لفقاو 

 :البن ذكمانتابع ممجه ا كالمه  ثُو  نيهة اكت ه

 ؟ال ماعة قاض هيه الحملة يا  بماذا تمل  

 ُ  بناس  ها إال  ال أاتطيع أن أمل  : اق  ف  يل ابن ذكمان، وتل لجفأ

 ال، بل بماو األ بان : المؤي لفرى 

 فرى القاض  ميعن ا:

ةحمل عليها العبيل ومن ماو األ بان، يُ  فرن   ةقبخمسمن   أعل إ ن مم العام 

 يقلرون على القتاو 

را  ا كالمه لكبقاو ممجه   ثُو    اضبة، وااتبشر المؤي ل فحلجة واض  بنظرة  

 :الملينة

 ؟قُرُ بةوماذا عن أشراف 

 فأفبروه بما أصابهو: 

ة، ه الحالقيو على هياللة، فأفرج بنا للقتاو، فإنا ال نُ فينا مطمع وال عُ  لو يباة 

 منها  فالممء فير  
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ا: مُ  المؤي لفقاو   ستبشر 

 أن تأت  رااحل الثغمر بأارع وقت  إذ ا فلتت ه زوا، ولنأمل

ل رج تسل ل  ت ى المنير ينسلخ من ظال  الليل اللامس النهارضم   يكللو    

عن  يح به لو، ولكن ضم  النهار قُرُ بةاألمس من معسكر البربر إلى ىافل 

يخرج  على أامار الملينة وهم انر  الحُ كما فعل ظال  الليل، فرآه بعض  العيمن

 كان رجال    ىفل الملينة وأمسكما به  ت ىمعسكر البربر، فتتب عما  ركته  من

بر، فلو ، فسألمه ماذا كان ياعل ف  معسكر البرُ نمىعرفه أ ل ال لعى ابن بكر،يُ 

ا:  ماي ب، فهم   اض  إلى إن   أ مل راالة الحاجب وبقتله، إال  أن ه قاو ميعمر 

 اليمان والبربر 

اينمُ  ُ نمىال سألهف     ل أااتل   ، ففامتنع الرجل عن الكال الراالة، عن ما هية تله ِ

امُ  أفبرهو، فف  تهليل بالقتل إن لو يُاص  على رقبتهه وضعاياه و ُ نمىال  تل ل  

ل راالة بشأن أن ها  هو، وعلت همهماتهو وصيحات فااته ن ال ميع األمر  الص 

اليي وضع اياه على رقبة  يالُ نلفقاو عمه وضربمه، شتممه ووبخمه وقر  ف

 ومرر اياه على رقبة ابن بكر فيبحه  الرجل: ال يكمن هيا أبل ا 

نان فتحل ث ال  ، والكته األلسنقُرُ بةااحر أنحا  ابن بكر ف   فبرانتشر    

أء وبل  أفعاله ومن والتسايه منه ها ف  اب ِ بالبغض ت اه واض  وعمله، وأفيو

حر  إن ما يسمق النان للما  ار  ق  بسياه، ه ن  إتت رأ عليه، وتقمو  الُ نل

نه من أجل أن يلو  الطا كةوالمعار  مع البربر، ويرم  الرجاو مرام  التهلُ 

ا هر ايا  شإن ما ينتصر بنا وليس لنا، فلو يحار  ق  ولو يُ  و  ابته  والعامة تقمو

ا لف  وجه البرابرة، وما يُ   ن  ينماواآللنان ليلقما  تاهو، شهر اياه إال  تلميح 

ىما   صالحتهو على التسليو، كأن  ريل مهاىنة البربر ومُ أيس من النصر والظار يُ 

ُ  وأمن ماتما ذهبت عبث ا،  ، وال يتو ش  ، فال وهللا ال يكمن هيا ريقت من أجل الأ

 راىه  تى لم كلاهو أعناقهو مُ 

 ،الُ نلوبينما كان يسير ف  الطرقاء شعر بهيه النارة من النان، بل ومن    

حمل نا اض النان عنه، ونظراتهو إليه ته اي ايقه، وير  بعينه ما يُ ييسمع بأذن
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، فماو على با  قصر الخلياة ذكمان ابن القاض بالتقى و  البغ ا  والتصغير

 :  عليه ابن ذكمان قاحال 

 صلحين ض المُ وهللا إن و لاعلت الصما ، وهللا يعم ِ 

 القاض   اي ليصلحين يا فلماذا لو تكن من المُ 

ل وهللا إن   يه ه اهر بطلبه ف  أل ب إلى ناس ، ولكن من يستطيع أن يُ  الص 

  األوقاء

ولو  للقتاو قة فرن  بت هيز فمسم هممت وة فلِ  الص ل إن كنت ال تستطيع ال هر ب

 تاعل من قبل؟

 ف ال ماعة ، وال أُفالِ ن الحر  فأنا قر ب إن كان ال بل  م

 لو تاعل من قبل؟ وة ولِ 

ا أن  أفيها يألن  هيه أمماو المسلمين وال ضرر أن تُرى إليهو ف  أمر كهيا، أم 

 عنمة  أبل ا ما يكمن هيا، إال  ارقة أو فمهللاالارن ة، 

 مضع ف  الحر  والقتاو تتساو  الكاتين، ه  أمماو تُ 

ال لطاعة وعصا ا القاتل والمقتمو ف  الن ار، ولكن   ال أشا   وهللا إن   أعلو أن  

ل الراية ب انب من يصلُ   ت ىأفرج عن ال ماعة،     تتم  

 ب انب من ينتصر  بل

 ، هكيا تسير الحر  ت ع أوزارها، والقانمن ثابت، فمن ينتصر هم من يصلُ 

 الحياة 

 باىره ب امة:فىفل إلى الخلياة،  ثُو  واض  كااف المجه،   لجه

 أصحي  ما امعت يا واض ؟

 ممالي؟وما امع 
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  تراوغأجب وال   اضب ا: المؤي لفقاو 

 أجل يا ممالي 

 إذ ا تعص  رأي ال ماعة 

 كان هيا قبل قرار الحر  

 لو تخبرن  بيلو؟ ولوة 

ل لقل أفبرتكو جميع ا بترجي    والسال   الص 

 هيا المسكين ليلقى  تاه  بإراالولو تخبرن   لوة 

ناس  قُرُ بةأهل  ايلقى جل  طمن لقل القى كثيرون  تاهو قبله، وبما تخط  

 المصير 

 يقلر على ال ما   ولو ات  مبهم المؤي لفسكت 

 أما كاى هللا المسلمين شر القتاو يا ممالي  فتابع واض :

 فرجما على الخالفة  مارقين إن هو

  لما من جزا  الخروج، ولكن بكو من الأجل، لقل فعلما ويستحق  

غير أنتركهو يسرقمن ويساكمن اللما  ب   الخارجين ي مامن فالو البالى؟أنترُ 

  ا؟

 ، ولكن هيا ليس بمقت الحر  ال أقبل ذلو ال وهللا

 بماذا إذ ا هيا المقت 

ل ف  لقل شهلء عل ة  رو  مع البربر، ووهللا ال يمجوإن ه وقت تلبير وإصالح، 

  من هم أش ع وال أفرن منهو قُرُ بة

تو ات عزيمتو والنت ا، ف عُ زمت ناسي  بقلر ما هُ هز  ف  الحرو  أنت لو تُ   قم 



246 
 

 امهون من أمالنا  رب ا مع البربر إال  وفر   زمت إال  بما رأيت، فإن   لو أروهل هُ 

  عامر ، ولقل فبرناهو مع المنصمر ابن أبء من قسمرةرة فر  مر مستناِ هو  ُ كأن  

 من بعله، إن هو قاىرين على قتل الشيطان ب رباء ايمفهو  ُمظا رالوولله 

ل أ على  لب ولكن هيه ر بة النان يا واض ، إن  من يت ر   ل أن قتل قبيُ  الص 

 ينطا الحا  

لحاكو إذا أ بت  ايا ممالي، إن  العامة ضعياة الرأي تنقاى فلف من يسماها، 

الصل  فإن أشار بانقاىء معه إلى المهالو وه  فر ة كأن ها تُقبل على ال نان، 

من  ن ناى  بالحر  أ اعمه، وهيا ما فعله ابن هشا قبلما  مع ا أو كره ا، وإ

ة، قبل، أوقل النيران تحت رماى الاتنة فاشتلعت بالبغض والعصبي ة والقبلي  

 عه همانِ صنه وتُ هاىِ فلتراال اليمان يا ممالي، ولتُ وبإمكانو أن تُنه  كل هيا    

ن لن الاتنة اآل، فإن لو تخُمل هيه المالياء وتعميض ما فاتهولماو وورجاله، با

 تخمل أبل ا 

 هو يقبلمن؟أوتظن  

 فق  نحاوو، وما يريله هللا يكمن 

 وماذا إن لو يقبلما 

 لكل  اىث  ليث، فال نسبا بالشر 

 قاو: ثُو  : هنيهة ياك ر ويقل ب األممر، وقل بلء عليه الحيرة المؤي لأ رق    

  يلركمنتأتينا رااحلهو بعل، أال لو وة واض ، أنت قل عشت ف  الثغمر، لِ  قل ل  يا

 ما نحن فيه؟

 لو يمين،مبماليته، وكأن ها  نيمة أو  ا تأت  يا ممالي، فقل ش   كل واو  هال أظن  

هيا والقتاو، ول ولقل تعب الرجاو من النزاعِ والثمراء تعصف بأ راف األنللس، 

ل اعيت ف    قبل أن ينار  العقل وال ت تمع البالى ثانية  الص 

 ه   ياتهو يا واض ، لو ي ل  عليها جليل تلو 



247 
 

انمين، منتصرين   نالارن ة، وياتحمن البالى ويعمىو قاتلمنأجل، ولكنهو كانما يُ 

ا اآلن فقل صار القتاو بين األهل،  يث ال  نيمة وال شهاىة، وال كسب أرض  أم 

 أو نشر ىين 

 يا ممالي  رامو من الثغمرمسرع ا إلى الخلياة وقاو:  ُ نمىىفل أ ل ال

 وأشار له ولمعت عينيه ببريا األمل، أااريره وانارجتفااتبشر الخلياة    

 : المؤي ل هفباىر ،باللفمو، فيما اكنت فما ر واض 

 ما ال يلرون ما نماجهه هنا ، لقل أ الما علينا كأن  قرأها عل   ا

 : المؤي ل وفقا فخرج، بالخروج، لل نلي أشار ثُو   بع لة، فيها ونظر الراالة أفي   

 الراالة؟ هيه تحمل ماذا

  ينطا فيما وينظر ناسه شتاء يُلملو و اا يقمو ماذا واض  فتحي ر

ا فقل     اح ما بالو، أأصابو فرن فُ  اضب ا:  المؤي لفقاو  ه، وإن لو إن كان فير 

 يكن   

ا ها ا أن  علن  أومأ واض  مُ   ال تحمل فير 

ا المؤي لفسأو   ؟صرتنانُ : لقل ع زوا عن مغتم 

ل قيو نعو و لبما منا أن نُ    ربرلنا بالب  ، فال  اقة لهو وال، أو ن ل  ف  الحرالص 

 قاو فاحر العز : ثُو   وااترفى، ،على كراي ه المؤي لفتهالو 

ي ملو    أ أكثر مما فعلت ب  راالة اانشم وهللا لقل ااقمتن  راالة الثغمر آه،

أنا   أي فلياة اليي ال يطاع فارج  لوى قصره، الثغمر تُبايعن  وترفض 

 نُصرت ، صلق القاحل:

 أليسة من الع احب أن  مثل     ير  ما قل  ُممتنع ا عليه     

 وتُملةو باامه اللنيا جميع ا    وما من ذا  ش    ف  يليه     
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 كآبةتها الااحر أنحا  الملينة، فعم   ار الخبر إلى عامة النان وانتشر ف     

  هوقلمب  ريق ا إلى ال زع واليأن وشا  ، تها على وجمه النانبااوفي مت اح

تزىاى  قل ا  بطمنهو جمعى، وأجساىهو عليلة، واماعلهو ضعياة، وناماهو

ا على البربر   وبغ  

ا    راء نظ، ة ال نمىااطيع السير بين النان إال  ف   رال يستفباء واض   أم 

عن  ع، فأقليهبالسبا  واللعا  عل ، وألسنتهو تناو منهة ارق اعليه نار   شع  النان تُ 

 خط السير ف  الطرقاء وبلأ يختا  عن األعين وعن الم الس، وبلا وكأن ه يُ 

 ألمر ما 

 يعته، وتمق ففقل هاله آمر البالى وهمانه على النان، ونقض البربر ب المؤي لا أم     

 اعتمل الحزن بلافله، فابتعل عن إىارة األممر وتركهاصرته، الثغمر عن نُ 

نه واب عهل الحاجب المنصمر ابن أب  عامرللمزرا  يليرون اللولة كما كان ف  

   ُمظا رال

مر كيف يخرج يسأو عن األم ثُو  ، ي ا يختل  عن الخلا ف  أ ل الغرف أل فأفي   

  ميال   اآلت، في ل ما ال يسر  فؤاىه، فيزىاى كمل ا وال يملو ام  أن يخرج زفير  

ا مالصمت، ي لس  ىاحويرجع إلى االفتال ،  ثُو    محمال  بال غم  واأل زان كلور 

ا، يقرأ بعض اآلياء، ويتمتو ببعض ال ى بعض ويرى ويسمع القيان، ء،ُكل مامهممم 

مله  الته الناسي ة الم طربة، كق مع   تالي مالى قافيتها األشعار، وينسج ع

 ي:حاكي ا أب  العال  المعر ِ مُ 

  التمه وُ   ال يص   وكان فياال      هاهلِ أا ف  الثغمر وفير   تمهمتُ      

  نة للنان وال ىرهوُ ووال مؤ    ةقم  صرة وال فما فيهو نُ      

                                      ***** 

 األفكار فرا ت ،االو ملينة إلى الحنين جرفه وقل واض  تملى اريره على   

 السعيل، الماض  ذكرياء من عميا نهر ف  عينيه زا ت بها، عهله إلى تسحبه

ر  برى لسعة جسله انتابت  القاتو الهاحج بحره ف  وأ رقه اماعله عن الحزن فشم 
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ة وزفر منها اقشعر    لو ضيا فؤاىه فنا القم ، فاحر جسله من يُخرجها كأن ه بقم 

 ف   رق  قساماته وافترات وجهه على الكآبة  طتو قبل، من بمثله يشعر

 فيهما وتشمشت اليحبتيان عينيه تاهت مستعر، هياج   ىافله بينما عبمن صمت  

 منطقة ف  ال ليل من بارى   كتمثاو   السرير على لقىمُ   مله، مما شيق ا يرة  فلو الرؤية

 وصل كيف األفكار؛ ف  ا ارق   اليكرياء ف  اهاحم   عقله بينما جسله  اا طبي ة،قُ 

 هؤال  يقتتل عال ة  ؟إِلفتاِل ا هيا يقمىهو وإال ة  ال نمن؟ من الحل   هيا إلى األمر

 المر  عال ُكل ما أن ه ويبلو والم ل، السعاىة تُكسب المناصب أن   نظن   كن ا النان؟

 كل ،الحي اء وواىي السباع  ابة إن ه الُملو؛    وش منه همممه زاىء المنزلة، ف 

 األ لاث وجل تتااقو األممر كل الفحة، نار   إلى فيه يستحيل صغير شرر  

 ىر   هلل    فال يروق وال يصاى الماض  أكله مما الحاضر بطن ف  ويبقى تتسارع،

 الخارج ف  راية له تُهز  ولو و له، الُملو هيا أقا  كيف عامر؛ أب  بن المنصمر

 اللافل؟ أو

ن بقى إوهم يقمو  ،للخروج أهي  تف المتنا رة، هالمه ألفكارسضاق برقلته واات   

لبيت عنل فروجه من با  ا فستكمن نهاية هيه الاتنة على يلي ف  عمري بقي ة، 

ولكن  اعتقل أن هو مبعمثمن من الخلياة،، الُ نلإلى  ليقته رأ  أمامه ره  من 

 واض ؟ يا أين إلى: بِغلظة أ لهو ابتلره

 لهشةالما لبث أن تبي ن ابن وىاعة أمامهو، فاضطر  وأفيته و فرمقهو بإمعان،  

 :وقاو

 فيما جقتن  يا ابن وىاعة؟

 جقتو بنبأ ابن بكر وبما قاو قبل فصل رأاه عن جسله 

 ؟وىاعة يا ابنما ورا   

ل أرىء  ذا يقمو اآلن تريل الارار، أتلري ما ثُو  وفيه فروج عن ال ماعة،  الص 

ةو ُ نمىعنو ال  ؟العام 

 ماذا يقملمن؟
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  ال  اجع الخمف، وتقمو األعراواض  بعل ابتعاىه عن أهله صار يُ  يقملمن إن  

 عيش لمن ي اجع الخمف 

لخمف ف   اجعمن ايُ ويهو إال  أن هو لهو، فإن تماجلوا بين أهليهو وذ إذ ا ال عيش

 كل لحظة 

   ون للحرللارار، بل يستعل   ل واعِ ا، ولو يُ ولكن هو كانما أكثروا ت ل ل  

 ؟هو قاىرون على الحر أ

 ون من قلرهو هو ال يار  إن  

وا   لقل فر 

ال يحلث  ولو ين ما، أفحسبت أن و تار  بعل كل ما ارتكبته يا واض ، ال و ا هللا،

 هيا 

انالحُ رفع واض  عينيه وهم يناىي على      حو ف  اليين يقامن على با  بيته ر 

ن قاو ابف ىون جلو ، فاتقلء عينيه بالغيظ  ابن وىاعة ف  ثقة، فحاوو ثانية

 :وىاعة

ل ؛ بعلما اعيت إلى ال ميع من  ملو لقل اناض   وز ف  كل ت األ  ، ووهللا إن  الص 

 الخلياة ما اعيت، وال أت اوز ف  قتل 

ر جمع ا والملينة تُ   كابلأي فلياة، هيا اليي كان يلهم ويشر  والنان ت م 

 نتها نت ذنمبه بينم  الثقلين لمزة زِ صار، أي فلياة هيا، وهللا لم وِ الحِ 

 ال أ ل يعلو مقلار ذنم  النان  ير هللا 

 قتله بيلي، ولو أكن الخلياة إلعطا  األمر أإذ ا فاهلل يعلو أن   لو 

لبير مراو ة يا واض ، فإن لو تقتله بسياو قتلته بلسانو، وكنت صا ب الت كاا 

 ف  اإل ا ة به 
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 ن  فعلت؟تظن   لوة و

، النقياىاهل ا ،وقل ظهر أمامو جماى جليل راهن عليهتُ  ، فلوة افاار   ارأيته جماى  

 منصمرال ممال  ة، كما فعللير أنت األممر تحت فالفته المهمي  لين العريكة، تُ 

  من قبل

 المااال    تقمو أن   أرىء  قن اللما  وىرال ولوة 

  بةقُر ُ طمن من أجل ، مني متى والعبيل العامريين يخط  رجلن  أبله يا أوتظن  

 غي ر النامن باء الحياة تُ قل تغي رء اللنيا وانقلب الزمان، وتقل  

قبل،  المهلي منألو يقملها لو الخلياة قاو:  ثُو  ضحو ابن وىاعة بصمء م ل ل، 

 ر إن  النامن ال عياة ه  من تتغي  

ضع بلى، لقل قاو، ولكن ه فعل بعل أن أفسل على النان  ياتها، ووضعها ف  مم

ض بل لهو به، انظر  ملو، ف  كل مكان ت ل الخمف وال مع والمرافتبار ال قِ 

 والاقر واآلال     

 واصل: ثُو  اكت يلتق  أناااه ويكتو  سراته 

لخالفة، ف أمر ا، لقل ضعُ قُرُ بةألو تعلو بشأن رااحل الثغمر، لن يقف أ ل ب مار 

نعلو  ت كلمة المسلمين بسبب هيا الرجل، لقل بلأء األنللس ف  الارقة والوتشت  

 أكانت ت تمع أ  ال 

 لب ر أمره؟ا كنت  اجبه ومُ ، أمة مراو ةكاى، كاى يا واض ، كاا  

 بلى، كنت 

 بكل ما ياعله؟ شير عليهأما كنت تُ 

من عقله  تتبعهو ثُو  أجل، فعلت، ولكن كانت أفعاله الخرقا  كقتل والب البربر 

 الااال 
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 لقل ذهب وانق ى أجله، وقل  ان أوانو 

:أربل وجه واض  وتغي ر   ماذا تقصل؟ قاحال 

اي ن ه ال ينأوأنت تعلو إن  ال ريمة لك  تممء ال بل  لها من عقا ،  اابق ا لتة لقل قُ 

   أ ل من  

صر حارفع عينيه فمجل ناسه مُ  وكساه الترق ب، وتمل كه الع ز، واض  فأربل   

ا: رجاو   ةبين ب ع  واضعين أيليهو على مقابض ايمفهو، فقاو مستمضح 

 ؟من أرالو

:  ف حو ابن وىاعة   المؤي له ياعل، ال، ليس أوتظن   قاحال 

: بل أراىفِ  ةوىاعوبسرعة فا اة ااتل ابن      ن ره و راه ف  صلره قاحال 

ةو الُ نل  الاتو بو، وقل راقن  أن أفعل  العام 

 فقاو واض  وهم يعان  آلو النصل ف  صلره: 

ن  لتقتُ  ثُو  شار  ف  الرأي، قتل ابن هشا  ولو أفعل بيلي، بل كنت أُ  أتستنكر عل   

 بيل ، ىون  ا أو مشاورة 

ا قتل عبل عاقتل الخلياة يحتاج إلى تلب ر وأمر  مري ال من الخلياة ال ليل، أم 

 ش اع، ونصل مشحمذ  يحتاج ام  قلب  

ا ف  ىما ه، وعينيه تغمر والزبل     جاله ريخرج من فمه، ونظر إلى وتركه ملرج 

 : ال  قاح

 أ لكو رأاه  ، وليحتز  فتشما عن األمماو واليفاحرهي ا، 

ا رألمهليقبل جثة اوألقما ب ثته ف  الممضع اليي أُلقيت فيه من     اه ، أم 

 بت على قنا و افما بها ف  البلل يرىىون: ِص فنُ 

ل ال عيش لمن ي اجع الخمف ويطلب    الص 
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                                     **** 

عين لب ر أمره ومصاعقة، فالرجل مُ كال المؤي ل لى الخلياة هشا الخبر عنزو   

ن لء المحلقل تزاي  اارقه بعل ا تلا  األمريُ  ، واآلنعيله إلى الخالفةومُ  فكارهأ

  ف اص عقله  ا مكتقب ا،غتم  ، ف لس بعض المقت مُ  مله وتكاثرء الخطم  عليه

ر و به افتياف  اجتماعه ظن مااليين ب مع المزرا  والقاىة،  أمر ثُو   كثيرة  أفكار  

ا  جسعله، وكان أوو من اماع ما يُ  منهو يستبشر ويأمل ف  بلأ كل  الحاجب، و

 المؤي لب وفلفل عليهاكتمل ال مع،  ثُو  المزير ابن جهمر،  ثُو  المزير ابن مناو، 

ا لو يروه عليه من قبل، وقاو بحز :يُ وهم   ظهر ت ل ل ا كبير 

 ؟اليم   لبتكو وة أتلرون لِ 

 ال يطلبنا الخلياة إال  ألمر فيه فير  فرى ابن مناو:

 باشر أممري بناس  وبعمن هللا أُ  ريل  اجب ا،أُ أنا ما 

ت اللهشة جحظت أعينهو وعم  هو، ؤهت القم  وفا  رجافبُ قالها بثقة،    

ن وجمههو الناقمة، وج المؤي لوجمههو، فشرع  نة ته بعض الرىوى الحزيا يتار 

 المترىىة:و

 أعان هللا الخلياة، والى فطاه  

  فأشار إليهو بالخروج

ل من يصا به  بعلما التق  ،حنةالمجه ُمغتو  السِ كااف فيران لفل عليه ف   

ن من أصحا  واض  ناقمين على ابن وىاعة العامة وىفنه، كان العامريم

ياة، التريُث  تى ير  ما اياعله الخللكن فيران  لب منهو  ويترب صمن لقتله،

 وتركهو  ارقين ف   زنهو وذهب إلى القصر 

 الخلياة بقاتل  اجبه؟باىر فيران بانلفاع: ماذا اياعل 

 المؤي ل ولو ي ب  فحارة 
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 فقاو فيران: ال أقل  من أن يُصلب على أبما  الملينة 

 فقاو الخلياة بعل تاك ر: ما هكيا تُلار األممر يا فيران 

 يا ممالي؟ األممر لارتُ  وكيف

  الخلياة تخا ب وفإن   فيران يا ا ير

 لسنا أننا  يعن فهيا رهأث يأفي أن ىون الخلياة قُتِل  اجب إنلي، ولكن العام يا اي  

  واليته تحته آمنين

 ما  ولكن و، زن عن يقل   ال عليه   زنوهللا و صليقو، على  زنو رقل ِ أُ   ن  إ

ُ  بكلمة امهت أن أ يا علء   فر أ

 ؟ه يا اي ليقتل من يمنعو ماذاف

 علينا ينقسوف يناعل ال ميع يُأل ِب اآلن وقتله تحبه، والعامة الُ نل قاىة أ ل وىاعة ابن

 ما ول كان األمر ااتتب فإذا للاتنة، فيه نحتاج ال وقت   ف  ونحن معنا، كان من

  ريلتُ 

 لالمؤي   هافناى ا،فارج   التات  ال تقمو بينما عينيه ،نعو أن برأاه فيران أومأ   

  عنها  نى ف  نحن فتنة لشعِ تُ  نأ ا ير فيران، :احير  مُ 

قل فرج فيران من عنل الخلياة ليلفل على أصحابه، لمس ف  عيمنهو ذلو الح   

قعله تهالو على مر األمر، بعلما تلب  ىونه اليي ىفل به على الخلياة وفرج من 

 والعيمن ترقبه والنامن تنتظر ما يقمو، ف لس هنيهة ولو ياه بحرف 

 ياة؟فمقف صا به زهير العامري وقاو بغ ب: كيف فعلت مع الخل

 جلس يا زهير ا

 !بعل ىمه ي ف لو قتيل ناوصا ب الباو ئيهان هنا  لسن كيف

  أفطأ لقل زهير، يا أفعل وماذا
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، على أن ه تعرف أنت   اعى بما إال   فيه نحن مما مخرج وال  ا 

 ا  فيه،بالح أ ل   ي هرُ  ال زمن   ف  نحن بالصل ، جهر  ين أفطأ ولكن ه أعلو، نعو

  ال حيو أبما  ناسه على وفت  إال  

  الثأر ف  مع  وفِك ر ءُكل ماال تنميا عن ف  كُ 

 نيعهص له يشكر وال ميع رجاله، بين ُمحص ن وىاعة فابن ؛ناع ا الِاكر يُ لي لن

ر فيما فالسير البربر، من صهوفل   كأن ه   هال  تُاك ِ

 يمانال يلفل و الما هنا حاصرونمُ  فنحن نخشاه، شيق ا هنا  يعل لو: عنبر فقاو

  أمرنا ينته 

ا فيه، نحن مما نناي كيف عنبر، يا اآلن عقل  شغليُ  ما هيا  فلن ض ،وا ثأر عن أم 

  زانةور تبص ر ف  األممر نُقل ِب ىعنا به، نلحا واي علنا ناع ا، هيا يُ ليه

 ! به ُمسل و   أمر   كأن ه مقتله أتقب ل أن من ِ  تُريل هل: زهير فصاح

  ةللحيا ناصا ب عيليُ  لن وىاعة ابن فقتل بالصبر، تتحل ى أن منو أُريل بل

 !ثأرهو عن ع زوا العامريين إن   يُقاو أن تريل إذا

 يمان،ال واقترا  واض  مقتل وبعل ينتُج، وما يُاعل ما بل يُقاو، ما المهو ليس

 إي ا و عنتسر   وال األممر فلنتلب ر ،م ى وقت   أي من إلينا قر أ الممء أصب 

  رعنا  باعلة تأت  أن إي ا 

  أاتطيع ليتن 

ا وأارع ثمبه  رف ولملو ،بغ ب   زهير قالها   فارج 

لو يقتنع فيران بأن  نامن أصحابه اتهلأ وتستكين لهيا األمر، فعمل على إقناع    

بمجم  ُمعاقبة ابن واىعة؛ فال أ ل ي من  بن محمل بن جهمر المزير جهمر

، و لب من المزير أن يلتمس هيا ور بتهو ف  الثأر لصا بهو   بة العامريين

فافتلى جهمر ن ابن وىاعة  تى ال تطاله ايمف العامريين   عنل الخلياة، فيس
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بالخلياة وأفبره بمجم  ا ن ابن وىاعة  تى ال تثمر ثاحرة العامريين، فتعي ر 

وبيلو اينقسو النان وتثمر ثاحرتهو، فأشار عليه أن  بالتااف ال نل والعامة  مله،

 يُلزمه بيته فال يخرج منه  تى ينق   األمر 

 وأكاو أيهر واا ه وبك ته المهف    رة المزير جهمر،  وىاعةابن لعا المؤي ل ف   

 أن منه بو ل ،وعزله به لنك ل الظروف لمال أن ه وأفبره والتقريع، التمبيخ إليه

 جهمر ، وجعل المزيرواض  أصحا  يهلأ  ت ى شليلة  رااة تحت بيته يلز 

ة ومن الطاع ويلعمهو لعل  شا   ،خبرهو بما فعله الخلياةالعامريين يُ  إلىرامله 

ا    ياعل فسيكمن  سابه عسير 

 ممريق   ف  كل األ شرععلى تقليب األممر ومباشرتها بناسه،  مؤي لالىأ     

 لو قُرُ بة اجتهو، ولكن أاماق  النان، وكاف  ف  ال  غ لشؤون وتار   ىون فتمر،

ماشية لنة أو اتمتلئ بالب احع، ولو يعل األ نيا  يملكمن من الحبم  المخز   تعل

 نة، ما إناكتشف أن  السرقاء تنتشر ف  ااحر أرجا  الملي  ال اهزة للبيع أو اليب 

تممأو ال احعين، يسرقمن  يُلبِر األمان، وينتشر اللصمص  ت ىيُقبِل الليل  ن ا يتقم 

على ره  من النان بسرقاتهو، ويشتك   الُ نلبه، وف  كل صباح يقبض 

ض القتلى عشراء آفرون من السرقاء الت  وقعت عليهو، ويتبع السرقاء بع

فراج األمماو والحبم  إلى النان، إيستلع  المزرا  ويأمرهو بفوال ر ى، 

ا كا خبرهو أن  هللا ممجمى وايق  الممجمى، فيُ لين بالقليل تعل  رون مُ فيتيم   ن أمر 

  ماعمال  

  ار بعلمارجعت  ليمة إلى عاىتها القليمة،   ت ى وقت  ميل لو يمضو   

أ وتقاعس، وانقطع وتكاال، وانصرف عن األمر ، فأ  و وأقلع، وتلك  وانيهل

 ر بفيليرونها كياما شا وا،  تر  األممر إلى وزرا ه  ى فلمتهوعاى إل تهبرم  

تثبيت رأيهو وتسليل مشمرتهو، فكانما ي تمعمن مع الاقها  والمجها  ف  المزرا  

، ويتشاورون ف  ااحر األممر، إال  أن هو ما اتاقما على رأي قُرُ بةمن علوو 

زاو أمر النان ف  اضطرا ، وجمعهو  وما  ليم ، إال  نق مه وفسخمه ف  الغلا

، أكلما الميتة، وتخا اما الحمير والكال  والقط  من الطرقاء  ت ىف  ازىياى، 
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ماء ف  الس ن فأكله القم  ىون أن يلري  رجال   ن  إيأكلمنها، بل قيل  ثُو  ييبحمنها 

 ، فال أفالق مع ال مع ، أو لعل هو قتلمه وأكلمهالُ نلو به

                                         ***** 

رااحل ف  ال انتشرء هاُجنمىو قُر ُبة عر  كابلهاالت  يُ  شق اءهيه المكل أما     

 كان فراان البربر يقتربمن من الخنلق وأامار الملينةإذ ، الملينة أ راف

 لنان تهب  لة برااحل فلياتهو اليمان المستعين باهلل، فكانت احم  بسها  مُ  يرممنو

 فكان منها:ن ما تحمله من رااحل، أوإلى هيه السها  ويقر

ا أي   هم آء،  ماروا لِ تنظأم اه، وقل كان بيننا ما كان، فلها النان، إذا أراى هللا أمر 

 ر، فعال ة يلين ل رن الماضغ الح   ت ى، وال ألين قُرُ بة  وهللا ال أرجع عن فإن  

ل   اجة  ما تسلمما، ولكو عهلي، و ا هللا ال أ لر بكو، والمال ِ  أناسكو؟تقتلمن 

 ىماحكو، والسال  على من اتبع الهل  ف  

ل من النان إلى  جليلة مالت  احاةف     ،يا البال ه، ووجلته المناي الم يل من الص 

ةوبلأء تتحل ث به  كانما  ف  األاماق والم الس، وقميت نامن النان اليين العام 

ل يؤمنمن ب نكرون ، ويمغانمهىون ويعل   و اقما ينشرون رأيهو،من البلاية،  الص 

 أفر حاة فيما أنكرء  ا  محمل بن هشا  فالفة أي ا ما فعله القر بيمن ف  البربر 

ل أمر  ه به، وانتشر الصراع بين النان الص  ة، وتشاجرء مع من يتام  فر ، أ مر 

ل من يطلب  ن  إوقالت  احاة منهو  وىافعت ، لهم فاحن ااتمالته أمماو البربر الص 

ل   رورةبعض النان عن رأيهو ب سيمف مع ا قبل أن يهلكما بوإال  هلكما ج الص 

 قتتاو، تى يحلث عرا  وايتباىو الاريقان السبا  وإلقا  التهو،  ثُو  ، البربر

يمن نشبت بين النان ف  األاماق، وانقلب القر ب اشتباكاءف  ت الشر ة عل ة و

 إلىل رشيُ ، وأفي الما ل منهو الص ل على أناسهو، يتنازعمن ويتقاتلمن ف  أمر 

ل يتحل ث ب  ت ىناىي أو شخ  يُ   م ر  اا ا   إلىرشل كمن يُ  الص 

ل  تميل إلى احاة من المزرا  والمجها   أفيءو     يحمله من الخير وة لِ  ؛الص 

 المزير جهمر، اليي تحل ث بيلو عالنية ىون فمف   ، وف  مقلمتهوو اظ النان

هم  الص ل ن  إ قُرُ بةليي يح ره أكابر النان ف  أو وجل، وقاو ف  الم لس ا
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للن اة، ووافا على ذلو بعض النان كالمزير ابن مناو،  الم يل ابيل الملينة

ل واليي ااتقر فيما بينه وبين جهمر على مراالة البربر و لب  واألمان  الص 

لكن ه فش  أن يقم  بيلو و له فيكمن مصيره كمصير واض ،   لناسه وللنان

ااتقر أمره على االجتماع بمن يثا ف  عقلهو و سن مشمرتهو، وىعاهو إلى ف

شرع  ثُو    ا المعتاى؛ امر و عا  وشرا منزله، وكان الم لس ف  بلايته كم

قل تماصل مع أ ل زعما  البربر وه يستطيع الطرح رأيه على القم ، وأفبرهو أن  ي

ل  ل ون ف  ، وهو مُ من قبل ىارء الرااحل بينهما  ماعية ألمر اليمان،  الص 

كو على ما يرضاه السلطان صالحنُ  ن مناو أن ه أرال للبربري قاحال  وأفبرهو اب

، فخالِ مُ مؤيل و بين لكن القم و  ر جهمر هيا الصنيع البن مناوفشك صماب ا 

لخشيتهو من ىفمو البربر الملينة و لبهو  ين،المؤي لرأي  خالاينو لبت كثرة المُ 

 بعض القم : فقاو الثأر،

ل  ر  البربر أالو لنا من  ل عرضما عن ذكر إ، فالص   ، ولنخمل ثمرةالص 

ةمن  هناىيين بالمُ    العام 

امن فل نىفل ابن مناو على الخلياة هشا  وقطع فلمته، وأفبره بما يعتمل ىا   

 ابن إعاىة خرج من هيا يكمن ف ن  المة إا، فقاو له ابن مناو ب  جما حرالنان، فلو يُ 

ة الُ نللشر ة، فهم شليل البأن يرهبه اصا ب لمنصب وىاعة  من  ، ولليهوالعام 

لى يعيل األمان إفبهما الاتن ويخمل بهما السرقاء، الشل ة والحز  ما يقمع 

  الطرقاء

ن وقته عامل ال ميع بشل ة للشر ة، ومِ  فااترى ابن وىاعة منصبه كصا ب  

ةتخاذلين والمُ  الُ نلو ز ،   ميع بقسمةالمارقين عن رأي ال ماعة، وأفي ال  العام 

 ى ملفلبتنصيب رأاه على رم  وتثبيته عل الُ نلفمن وجله يسرق قتله، وأمر 

ا من   الطريا اليي كان فيه يسرق ل يتحل ث ب ُعلو عنه أن هأم  يره ف  ، فمصالص 

ل ا عنه، فانحسر  ليث ن، ال يعرف أ ل شيق  م ياهب الس   ، وانقمع أمرالص 

أن عينه تر  كل ما يحلث ىافل  وقيل السرقة، وها  ال ميع ابن وىاعة،

تة من ى  الة مؤقفأعاى الملينة إل  مع ا أو كره ا التزمما بما أراىف الملينة،

 مان األ
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ر شاهلون البربر من فمق األامايُ  ؟ف تخمل نامن النان والبطمن جاحعةكي   

فرها وهو يأكلمن الااكهة ويزهلونها فيرممنها على األرض، تلواها الخيمو بحما

نهو إال  جمع ا، فما كان موبطمنهو تتلم   نظرونوتلمكها البهاحو بأانانها، وهو ي

إلى  قُرُ بةف  ااعاء الليل الحالكة، فرج بعض ال ياع من أهل   الخروج

معسكراء البربر القريبة على أ راف الملينة، فمجلوا المقاء من األ نا  

ألنللس، اوالماعز واألبقار والثيران، مما مأل بهو البربر أيليهو من ااحر أنحا  

ةان ومن ملينة جي     ، فأفيوا منها ما قلروا عليهفاص 

ل ا لو ة، ولكن أ امتأل الهما  براححة الل ، وعلو ال ميع بالسرق وف  الصباح   

ع عن الشرا ، وأقبل النان على الشرا  والمُ  را  باىلة، من ال يستطيع شيتمر 

، كل بتاع ل النان، ومن لو ي ل شريو فيرأن فليتشار  مع أ على  قطعة أو رتال 

يه هيتحل ثمن عن األاماق وف  البيمء وف  الحلاحا الرجاو ف   أفيقلر ماله، و

ة ء الاكر  مألمعسكراء البربر وأفي ما يستطيعمنالاكرة، الخروج ليال  إلى 

اجمنه من ما يحت ويُعل ونليلو،  أونيتهي  فبلأ القم   عقملهو على ما بها من فطر،

، ن    السالح والحباو ومن الرجاو، وِمن كل ال هاء فرجت الم ممعاء ليال 

ا، ولكن بع ربر، لما تالقت ايمفهو بسيمف  رن البالكثير منها ف  العمىة  انم 

شر، ر، والشرا  منتكثُ يأروا هو، وف  الصباح كان اليب   وفقل على من الرجاو

لحم  ، فبعض ال ياع كانما يستبللمن اليهب والحل  بالسمقار لغة الوالتباىو ص

ة المسروقة، وبعض النان يستبلو اللحم  بالحبم ، وهكيا صار الحاو ف  ملين

 الخالفة 

اس ن اهاء ف  ى االت  أما  هيه السرقاء المتتالية، واله م  المبا ت متعل     

احن ف  نصب الكموا الحرااة، وبلأالمقت، بلأ صبر قاىة البربر يناي، ف اعاما 

 األفشا  ور، ووضعما مكانهابقروا مماضع األ نا  واأل، و ي  قُرُ بةألهل 

 لون  يمتمن ين الغنيمة، فال قُر ُبةوالهياكل، فا  كل ليلة يخرج نار من أهل 

العشرين وقعل البربر لهو وف  كل ليلة يقتلمن منهو العشرة   ام  المني ة تنتظرهو

 ألرواح  ف  ش   ام  القليل، وبكو، بكثير من ا قُرُ بةوالثالثين، وال ين   أهل 
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و وبلأ الغ ب يحتل  أكثر ف  نامن البربر، وعقلوا العز  على القعمى له   

ل كان يلبس ىرعه، فلفمن يخرج ف  الليل للقتاو  بااة، والاتو بهو، وكان م

ه زاوي   ب منعليه أفيه   وعم 

 :  ب من باىرف

 ؟ُ نمىال ته ع يا  بااة، وتتر  تلو المهماء الصغيرة لل وة لِ 

 ما كان لحبااة أن يه ع ويتر  اا ة القتاو 

ا:  ب منفقاو   محير 

ة ال ي ال يعرف من أين ت يقه ال ربة، وال ربالُ نل، ويا أف  إن الليل قت او

 ق بين جنلي وقاحل ار ِ تُ 

 ي والقاحل الُ نلف  الميلان، ال فرق بين 

: ةزفر زفرة شليل ثُو  قالها   ، ونظر إلى أفيه قاحال 

 ت من أن يقينا النهار ال رباء أو

 ال 

قل قتن ، و  قل فارب عة من   أن   وهللا إن   ال أنزع هيا السيف من جنب  إال وأ س  

 أ لنا القعمى واله مع 

  اأو زاوي_ماذا؟  ثُو  

ة بعل أن  اصرنا الملينة  ومنعنا عنها ااحر اإلملاىاء، أفشى أن تخمل هم 

  ت بهو ة بات أهل األ ماز واألرباض، فصرنا نُ با ِ ن ا نُ الرجاو عن القتاو، وقل كُ 

 اله مع هلل ىر   يا  بااة، ال تعرف القعمى أو 

 اه  الب الثأر ال يه ع يا عم  
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اء زاو صلر  مم مر بالثأر، لقل لنا ثأرنا مر   أبعل كل ما جر  وكان، ما

 اء ومر  

 ما زاو ف  الناس شيق ا من هؤال  القم  

ة مثلو ت، فا ير أن تُ يا  بااة ما رأيت ف  صامف البربر صا ب هم   و هلكو هم 

 من أن أه ع تارك ا إي اها  غيت ، فير ل أهلو وأنا أجري فلف بُ 

 او وللي فإن اإلقلا  قت   ذر على  ياتو ياا 

 ة مة تهِ ل ة الحير مُ او فإن شِ إن كان اإلقلا  قت  

  ميال   فق ، إن عشت والكر ِ   ليثو ال يخلم من الكر ِ   ت ى  يا  بااة، هلل ىر  

 ايكمن لو ذكر كبير ف  أممر الحر  والش اعة 

 ما ال يناله ف  عشرة  قل يناو المر  ف  عا 

ا   _إن   أريل أن أه ع  قالها والتات فارج 

 اه  ابت ليلتو يا عم  

:  ثُو    ربت  بااه على كتف أفيه قاحال 

ن على ناسو يا أف ، إن لو أُ     اأممء قتل فإن  هم 

بة  وفرجقالها   تحت نظراء أفيه المتع  ِ

                                     ***** 

 من عافة   ويُلميهو األبا  قلم  يعض   األ ااو جمع السيف، كما اوت  ق ال مع   

أ االه يت مرون جمع ا، أجساىهو ترتعش ضعا ا،  لمقهو  وجل األمر ف  أوله

،  احر الممء لقيو كغمو  ال مع بطمنهو الصغيرة  أكلجافة وشااههو مشققة، ي

عاجزة عن فعل  ،ياتت قلبها األ  تنهمر ىممعها كشالو    ف فمق رؤواهورفرِ يُ 

ماذا ياعل ش  ، باعت كل ما ف  البيت، ولو تلرأ  احلة ال مع اليي ال يشبع، 
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هل  ؟و عليه احاباء الممءخي ِ الرجل عنلحي، وهل يطيب له البقا  ف  بيت تُ 

ا  تى ت ال أفالق وال ىين مع ال مع   ؟فلياء أكباىه جمع ا ممءينتظر عاجز 

 أقبل للحر ، ااحرون كأن هو مقاء عل ة تخرج  تزىاى نالقر بيي م ممعاء أفيء

المناوشاء تحلث ف  كل   البربر يخشى كان من وجا  السرقة، من ينار كان من

 ليلة، والقتاو ال ينته  بل يزىاى 

من أامار  ابعيل ا عن م ار  األ نا ، قريب   فرقتهفرج  بااة على رأن    

ق فر  ا، يُريل أن يقتنصهو مبكر   ؛الخارجينراقب ، تحت ظال  الليل كان يُ قُرُ بة

يراقبمن من أين يخرج النان، ف ا ه أ ل الرجاو  ؛ة ملافلرجاله على عل  

 وأفبره أن  هنا  جمع قل فرج إلى م ار  البهاحو من ملفل ملينة الزهرا  

 فسأو  بااة عن علىهو 

 قتين ناهز المما يُ فقاو الرجل: 

، ين للمراقبةذهب ل مع باق  الرجاو المنتشرا سن ا،  :قاو ثُو  فأومأ برأاه راضي ا 

 ، فإن   ال أصبر اإلاراعوا لب منهو 

: ثُو   انالحُ ذهب لتحي ر ا نظر إلى أ ل الرجاو قاحال   بااة  ، ولتخبرهو أن  ر 

ةايهاجو   قبل أن يصلما إلى م اربهو  العام 

 :  والتات إلى رجاله وقل أشهر اياه قاحال 

 ا، فإن   ما جقت للفعهو بل لقتلهو منهو  ي  ال نتر  أ ل ا 

ةولكن هو كثرة هيه الفقاو أ ل الرجاو:    مر 

 ي، وقاو بغ ب: الُ نلفالتات إلى 

 من النعاج أما  األامى  قطيعاعل يوماذا 

:  ثُو   ةهؤال  هو نظر إلى ال ميع قاحال  و، ا فعلمه بك، أتنسمن مقُرُ بة، أهل العام 

 بما فعلمه بأهلكو ونسا كو وأ االكو  أتحتاجمن من ييك ركو
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 فأتاه صمء الرجاو: 

 ال وهللا، ما نسينا أبل ا، فامض بنا فإنو قل أشعلت النار فينا 

ة تكان     ، كالارخ ف  واىيوالزهرا  يسيرون فمفى قُرُ بةمن أهل  العام 

 احز ممن إال  همس ا، وال يصلر مشيهو صمت ا، أ لبهو من الع، ال يتكل  اليحا 

وأصحا  الحرف، ليس لهو ىراية كبيرة بأممر الحر  والقتاو، ولكن  ال مع 

لت  باتت االصلحة ف  البيمء، والمناجل  الاؤون ؛أفي كل منهو ما يقاتل به  اوقت  

  ت ىالناع، أىواء الحار والبنا ، الخناجر وبعض السيمف والرماح و معلومة

امى القل الُ نللع مين ببعض كانت أالحتهو تالحو  االتهو المزرية، مُ   العص 

اقما  رمين، اليين كانما قل أ روهو بالخروج، و واالة القم  من اللصمص والمُ 

و، ر  الغناحأكثر من م ا اقتربما ُكل ما  الكة السماى  من تحت اتاحر الظال تسل لي

يمنهو ، تلمع عصلورهو، وتعلم أمانيهوبالعمىة ظافرين، تنشرح مأل األمل قلمبهو 

 باألمل  تنارج شااههو المشققةو، قريبة بغنيمة

هو وىبيب  مافرهال صعا آذانهو صهيل الخي ثُو      ر ، وانتشاالضطرا ، فعم 

ركة والح ن اوالقلم  فاقا ى اقتراب ا، فتزىاى النامن هلع االهلع بينهو، الصمء يزىا

ه   وما  رؤيتهو الاراان قاىمة عن شماحلهو، وانتشروا ف  األرض فمر إفتالال  

القتل، فمق فيملهو، يعملمن ال ر  ومن افترقهو فراان البربر،   ت ىإال  هنيهة 

ا،  فيملهو ور من فمق األش ار، ثُم  يقطامن الرؤون من أجساىها كاليمين ا ويسار 

 نان،لصمء صراخ وأنين ا الزهرا أامار  على   امع الحرنن أمامهوتلفع م

نخاض يالنان بلأ الصمء  ثُو   وال زع فأصابهو الغو  أفيوا يتخي لمن ما يحلُث 

ا وشيق ا فشيق   ويقل   ةا، بينما صيحاء البربر تزىاى علم  ا، وزه ا، فر   قم  انعل   ى ت  م 

ين، وبقت صيحاء النصر صمء القر بيين، وانتهت صرفاء األلو واألن

 والزهم  

وبانعلا  أمر السرقة من  ناحو البربر، انتقل األمر إلى أ نا  األثريا  ِمن أهل    

ا تستهلف كبار ه، ورجعت السرقاء كما كانت، ليست بالكثرة الباحتة، ولكن  قُرُ بة

انالحُ ليال  بين  كثيرةنشبت قتاالء فواألعيان، لقم  ا  أووالعبيل والنان ال ياع  ر 

بالسير ليال  ف  الطرقاء، ومن  ُ نمىفأمر ابن وىاعة جل  ال  الم رمين اللصمص
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مه وإال  قب ما على  يشتبهمن ف  أمره يقب من عليه، وإن رأوا ت مع ا ف  

مس ل الزهرا ، لو ينج من السرقة، فأفي النان ما بقى من قناىيله  حت ىرجاله، ف

لنان ترىى كال  قت اباع، و اسره ومنبره وأبمابه ونمافيه، وكل ما له فاحلة ويُ و ُ 

 أ مالهو ويلم  قلمبهو   بكالشعرا  اليي يُ 

 نظرة العينِ  ىهتهاالزين     فقل  قُرُ بةعلى  بوِ ا         

 تقاضى جملة اللينِ  ثُو  أةنظةرهـا اللهـُر بأاالفه              

 وعيشها المستعي  اللينِ      سنها ُ  كانت على الغاية من        

 ا بيـن اثنـينِ ن تر       بها ارور  إفانعكس األمر فما          

 ا     إن كنت أزمعت على البينِ عها وار االم  ى  وو فا ــلُ          

 

ل زاىء األصماء المطالبة ب    فاف و، الُ نلإلى الحل اليي تع ز عنه يل  الص 

ري أممالهو، وكتب ابن مناو إلى زاوي بن زيلمزرا  والمجها  على مراكزهو وا

ل يطلب منه  قن اللما  وإقامة  ، ووعله بت ليل البيعة للمؤيل مع الاتنةوق الص 

 بالماو والمالية له ولرجاله، فكانت إجابة زاوي: 

ا السع  ف  اإل ا نقل عهل الطان  ومخالاة أصحاب  فال ابيل إليه، وأم  صالح، أم 

 مهللا الفف كلمة المسلمين، وإصالح ذاء البين  قنا لللما ، ف  تألي فإن   متماى  

 ر  قص ِ قص رء، وال أُ 

ا من هيا األمر، زاوي يريل     ل فلو ي ل ابن مناو مخرج   لمؤي لاىون بيعة  الص 

ته، ال ينزو عن فالف المؤي لونقض بيعته لسليمان، فكيف يستقيو األمر، فإن  

 ان مه وتكره اليمعظ ِ والنان  مله تُ 

ا بساحر المزرا  اجتمع ثُو  مع ابن جهمر،  أ راف الحليث ابن مناو ت اذ    

 هال  كُ وكبرا  العامريين وعزمما على كشف األممر  الُ نلوالمجها  والاقها  وقاىة 

 ابن مناو:  ، فباىروفرج إليهوقطعمها عليه،   ل المنقطع ف  فلمتهللمؤي  
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 بهؤال  القم   نتهاه، وال  اقة لنالقل بلغ األمر مُ 

  ثُو  : هلو ب المؤي لفقاو 

ل النان مختلامن، منهو من يريل  فقاو ابن جهمر:  له ، ومنهو من ال يريالص 

رء فقرا ، أصابهو ال عف، وقل تكاث الُ نل البن وىاعة، فقاو: المؤي لونظر 

 األصماء علينا، وتسل حت النان بالكثرة 

 ر؟موالثغ

 م طر  ولن يأت  منه عمن  الثغرفقاو ابن مناو:

 :الرى ف ا ه  إلى بعض كبرا  وأثريا  الملينة  المؤي لفنظر 

 ليس عنلنا ماو، وقل اجحانا ف  المغار  واعرنا الغال  

اكتقب ا مُ فتهالو على عرشه مُ     اللممع، بالتمعت عينيه اليأن يأكل رو ه، و غتم 

عال نحيبه، والقم  من  مله برقت أبصارهو،   ت ىو اا يبك ، زاى بكاؤه 

 واتسعت  لقاتهو، يرمقمن الخلياة وهم يبك ، فكسا وجمههو الحزن، وأفا ما

ت الكأبة المكان، و ى في و علو الكقيب الصمتأ با أعينهو  سرة عليه، وعم 

ن همو مف  ناماهو  وقع ا ، ال يكسره إال  نحيب الخلياة، فكان الصمت أشل  ال ميع

:  المؤي لقطع  ثُو    ار المع  هيا الصمت ووقف قاحال 

 ها النان أي  

 اآلذان  لهفشخصت إليه األبصار وتنب هت 

أقلر لكو وال لناس  على ش  ،  اصنعما ما أرىتو وىعمن  بمعزو، فلستُ 

 فانظروا ما فيه صال كو فافعلمه، وإن  تبع لكو 

 :خا ب ناسهفايض كأن ه يُ ، وقاو بصمء شليل على عرشه ف   زن   جلس ثُو     
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اه را  وال ، الخالفة والملو والثمنه اماى   ماى، وضم  النهار أشل  الليل  الو الس

  ، ونار ف  جمانح ، كل ما يطم  إليه هؤالوالسلطان كل هيا كان نقمة عل   

والحسرة  الغو  والنكل، مني تمليت الخالفةوالنان لو يمنحن  ام  الشقا  والكلر، 

 اقملم أُكتب عل   أن أُضيع ُملو بن  أُمي ة،، والخطم  تنهش رو  ، تأكل قلب 

هيا،  هيا يا هللا، وأي عيا    أشقى من   على وجه األرض، أي مقت   نسان  إل  أي 

 هل أنا ظالو أ  مظلم ؟

 ا:ي  ذكمان مماا نفقاو اب

 خاف عنو  سا  اآلفرة و يا ممالي، فصبر  على بال  اللنيا يُ  سبُ 

يطمو  ل يخشى أنعارض، مؤي  ومُ  ل  أفي القم  ف  تباىو اآلرا  بين مؤي   ثُو     

 الحصار أكثر، فيزىاى الاقر وال مع، فتأكل النان بع ها البعض، فلن ينزو

 البربر وال اليمان عن اعيهو، وكان هيا أ لب رأي الاقها  والمجها  وبعض

الت   أامار الملينةومعارض يتحص ن ىافل   مزرا  بقياىة ابن مناو وابن جهمرال

فا من بطش اليمان والبربر بعل ىفملهو الملين ة، ال يستطيعمن افتراقها، فم 

لل اج والقاىة وبعض المزرا ، و سو ابن وىاعة هيا ا الُ نلوكان هيا رأي  الب 

 :  قاحال 

 وهللا إن لو يكن مع  ام  ايا  هيا ما تصالحت مع البربر، ولخرجت إليهو،

 عرض ، وألن مت  ىون ذلو فنعو الممء ونعو المصير ملافع ا عن أرض  و

ى فلو تتم ل الكلمة، ولو يستقر النان على أمر، وهو أقر  للحر  منه إل   

ل    الص 

حت ب عنها، الحزين، والسما  فالية من ن ممها، والقمر مُ  قُرُ بةف  ليل    

طاأة هاىحة ااكنة فاملة، أرال ابن والشمارع قار مه مرة من النان، والبيمء مُ 

وعبيله وااحر  اء، فمجلوها آمنة، فركب مع رجالهه يتكش امن الطرقُجنمىمناو 

انرأ  بعض النان و أهله، وجمع كل أمماله وكل متاع رفيع، و اىر   والحر 

رة كانت مناي من من يار  بأهله وفلمه، فلو يعبأوا بأمره، فهيه المنطقة  ير المسم  
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، وقل ابقه الكثير من النان، كل يار  بأهله وماله بعيل ا قُرُ بةلهرو  من ريل ايُ 

  عن هيا ال حيو المستعر 

                                            ***** 

لمزير وازىياى اليأن ف  نامن النان، فا ب ا بعل هرو  ابن مناو من الملينة   

ةابن جهمر كبار القم    ي تمع بهو ف  بيته، أو يزورهو ف ، وأفي أفر  مر 

كمان ذقبل عليهو ف  محل عملهو، لو يل فر جهل ا هم والقاض  ابن بيمتهو، أو يُ 

ار، وبعض الاقها     اجتمع رأي الاقها  والمجها  ت ىكأب  المطرف بن الحص 

ربر ة إلى البلو يكن منه بل ، فعقلوا العز  على الكتاب  الص ل وكبرا  الملينة على 

ليمان إلى ا قُرُ بة أهلأمرهو على كتابين، األوو بااو  لى اليمان، وااتقر  وإ

وزعما   بااو المزرا  إلى وجها  بمنه ف  قطع الاتنة، والثان ر  ِ يُ يستعطامنه و

طع عليه القم ، فكتب بمجم  ق اااتبن ذكمان يكتب ما اوبلأ القاض    البربر

ان   رقا  النفهم أولى باألمر لبيعته الت  ف، المؤي لإلى هشا   األمر الاتنة وتسليو

عبا  و بأوالقاح ،وُملب ر أمره ،قبل بيعة  يره، على أن يكمن اليمان ول  عهله

ن من النظر فيما كا للبربر بمجم   قن اللما  وإعاىة الخالفة عنه، وكيلو كتب

ن القاض  اب ذها أمرهو على  هو باألمماو والمالياء، وااتقر  العلا ، ووعل

  لهما ف  قلم اعلى رأن نار من أشياخ البلل، لم بن جهمراذكمان مع المزير 

 النان من تقلير وإعزاز 

 اأوو وتباىلما السال  والتحي اء، اليمان المستعين ف  م لسه، على وىفل القم 

 بهلو  المنتصرالقاض   اليمان 

 فيما جقتن  يا ابن ذكمان؟

 ن جقتو ف   قن ىما  المسلمي

  قُرُ بةعليه أهل تاا ومل  يله بكتابهو وهم يقمو: وهيا ما ا

ا آفر فيما أفرج المزير ابن جهمر كتاب    فالتقطه اليمان وأفي ياتحه بهلو    

ا هيا   يا ابن زيري  فلكووناوله لزاوي قاحال : أم 
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 فأفيه زاوي منلهش ا، واأو بارتيا : أين المزير ابن مناو؟

 لقل فر  

 : فايضفت  اليمان كتابه وبلأ يقرأ بصمء 

 من عبل هللا هشا  بن الحكو أمير المؤمنين إلى اليمان بن هشا     

: زاى اهتياجه ورمى بالكتا ثُو  فأمسو عن القرا ة، وعال الغ ب وجهه،        قاحال 

   وهللا قل كرهت الكتا  من مطلعه إن  

 : ف    ب اقتر  من ابن ذكمان قاحال   ثُو  

 فيما جقتن  يا ابن ذكمان 

     باهلل على أن تكمن  المؤي لف  تسليو األمر إلى هشا  

ة:  قا عه اليمان ف   ل ِ

 وفساى رأي  عقل ذليل، إن  هيا ل عف قليل   أنتر  األمر لخصو  

 بل  قن ا لللما  

 لما  ال، ولكن  ا  فيه  قن ال  بما ااكما، وما  لبنا ىما   ما ااكنا إ

 لى بالبيعةالخالفة، فا  رقبة ال ميع بيعة له، وهم أو ل  ا  للمؤي   جهمر:فقاو ابن 

 قبل  يرة 

ا    ن  اِ ق ، ولقل بميع له وأنا على رالو يا ابن جهمر، فمهللا ما بايعت هشام 

  هيا يُلزبالنصيحة، و ، فهم أ ا  ، وقل بايعن  هم  احع ا  ير مكره  ماء  ان ان مث

 الماجب عليه 

 وصاح: قُرُ بةالتات إلى القم  من مشايخ  ثُو  
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لو أو أه ليغ مقصأبلُ   ت ى  وهللا ال أبرح فليحقنما هو ىما هو، ويتركما األمر فإن  

 ىونه 

اه، ناوله إي  واياه من  مله، وأشار إلى ابنه محمل فالتق  الكتا   اتل  بحل ة أ ثُو  

قمه   فقسمه نصاين، فأعطى زاوي كتابه إلى رجاله فمز 

ُ  ياحسين  وفرج القم   اضبين  ج اليمان كأن ها تقمو:حل ِ وعينا زاوي ت

 عليه أوو األمر؟ ماذا ياعل ة  ين عرضتهافأهيا هم الرجل اليي رفض الخال

 بالنان؟ سلطانال

                                    ***** 

ل امن مخاقين المسعى، ياحسين    مغتمين مكتقبين، فاحبين الرجا عاى القم      لص 

هما إلى  قُرُ بةىفلما  فااتقبلهو  وىفلما عليه، خلياةالواليأن يعلم وجمههو، وتمج 

ن وجمههو فأىر  نتي ة المسعى، فلو يسألهو عن ش  ، ال عن  ببروى، وتار 

ا، فأفبروه بما  ا وال ذم  او ق الهو وال عن  او اليمان، وال أبل  لهو شكر 

لى ااحر عأمر بت ليل بيعته  ثُو  فرجما من عنله،   ت ىحر جماب ا اليمان، فلو يُ 

 النان 

ىة بقيا متتالية من رجاو البربر ض لغزواء  فيما كانت أ راف الملينة تتعر   

 يمقع بهال ياىة ابن وىاعة، اليي ىب ر مكيلةبق قُرُ بة بااة، فرج له جمع من أهل 

 ملينة، وقلن مهاجمة الع يمل  وال  ، ألن ه ال يكل  فاص ةرجاو البربر عامة و بااة 

ت  يقمىها ال احبكتالمالقاة من أن  النان بلأء تخاف   ت ىالكثير،  منه النان القى

ا هيا فارن ال يُقتل ف  مماجهة، بليقملمن و  بااة،  ب ابن وىاعةرت     لر 

فرج على حين، وسل  المُ  قُرُ بةمين بالكثير من رجاو لع   يلته، وأعل  رجاله، مُ 

صار والح لهو  بااة من بعيل، باراه األ  قت  مقاتل، أ لبهو من الاراانم رأن

ان، فرقة ال تت اوز نصف علىهو من الارا تقل  أبيض ال بهة ول امه األ مر، ي

جاله رأمر ن؟ متقل مأفي بهلو  يقتر  شيق ا فشيق ا، والشكم  تساوره، لماذا ال ي ثُو  

 بة وبقى ينظر إلى أمغار ف  ريبالتمق ف، 
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لى إعاحلة  تغاىر الميلان هوفإذا بارقة من أمر ابن وىاعة رجاله باله م ،   

 م ، نظارهو، فأمر  بااة بالهأف  جيشهو، وتشت ت  االضطرا الملينة، وقل عو  

ا   لهو اتابن وىاعة لقجيش  بقي ةاياه، وانلفعت وانطلا باراه شاهر 

ل يشان ااأل لاث، وعنلما التحو  من رجاله يراقب ابن وىاعة مع نار  وقف فيما    

ر رجاله أم عاحل ا، وقل وىاعةق البربر، التات ابن وارتاع صمء القتاو، والح تام  

ا عهو  بااة ورجاله، فيمتتب  ف ،بعض القر بيين انسحببالنلا  باالنسحا ، و

ةبعض  ءأفي  يصعلون على االلوق من قبل القتاو المختبقين ف  الخنل العام 

سرعين من مُ تقل مي هاء، ال مختلف لق، وبلأوا يخرجمن منالخنوضعمها ف  

 ت الاقة الت  هربت من الميلان، وبسرعة فيملها،التا  وشاهرين أالحتهو، 

رجا  عن كان صمء الصهيل يمأل األ  يمينهو عنبر حاصر البرأصبحت تُ 

و  مله امتا  الو قُرُ بةمن الاراان من ىافل  أفر شمالهو، فقل فرج م ممعة 

الممء يعلو إليهو من جميع ال هاء حاصرين، بسرعة، وباء  بااة ورجاله مُ 

 ُ ا اياه، ونظر الرجاو  ملهو، فمجلوا أناسهو قل أ هو  ي  بهو، وأ لق بشاهر 

 صاح: ثُو  من كل جهة، فالتات  بااة إلى أمغار ف  قلا،  الممء

ة او للعمىف  قتاو مع هؤال  النان من قبل، وال م  هز   بااةها الرجاو، لو يُ أي  

ا أن تعمى بالنصر، أو يعمى ت لب  مةبو الممء، وتيك روا أن  الهزي مهزومين، فإم 

 ااوبحت األ وبيعت كال ماري، وذُ  بيت النسا زمت الرجاو، اُ الهزيمة، وإذا هُ 

حن عن نق، وما هبت الحقملبت األمماو ونُ تلت الشيمخ بغير رأفة، واُ كالنعاج، وقُ 

 ترضمن ذلو؟فذلو ببعيل، أ

 :  ف ا ه الرى م ل ال 

 ال وهللا، بل الممء أهمن  

ر ابل ب لب الع إذ ا فليعلو ال ميع، إن لو تةقتل من أمامو، فإن ه لن يكتا  بقتلو فق ،

 لو ولقبيلتو وللبربر أجمعين، فقاتلما من أجل البربر ف  ااحر اللنيا 

، وأمعن النظر ف  فصممه، ورجاله فلاه  اهاءاالتونظر  بااة ف  ااحر 

 يصيحمن من أجل البربر، من أجل البربر، فناى  فيهو: 
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  كنتو إلى جماري، وإن نايء كنتو مع  قما وكمنما فلا ، فإن مت  ال تتار  

، ،  يث قل ة الطاقة على الحر الرجاو المهاجمين من الخنلقنحم  تقل  و   

عر ف  ناماهو، وفميت أوقع الزُ  انلفاع اف السالح، انلفع نحمهو وضع

 أمامهو إال    صل ا، ولو تصمل هيه ال بهة هورقابيحصلون  فأفيواعزيمتهو، 

 ربر، فافترقهو رجاو الببمقلار ما تصمل الش رة ال افة أما  المعمو المسنمن

ىوا بهو و واتقل، ا تل  القتا  و اصرتهوت تقل مقبل أن تنقيهو الاراان الت   وتار 

ااتعرء المعركة واشتعلت، وارتاعت ال لبة وتأج ت، ما بين الصهيل و

هاء، التمج  أاء والتن  يل، الصراخ والصياح، األوالصل مف بل السيو، تقاع والتأل  و 

ف   وتكاثرء األشال  انتشر القتلف تطاير الرؤون واأل راف، وارتطا  الرماح،

هنا ، يقطع يصمو هنا وي مو  و بااة ،تخ  بت األرض باللما و انبين، ال

 و ير، ة  ويتااى  ال رباء، وابن وىاعة يقاتل بهم   الرقا  ويخترق الصلور

و مله نار من الحرن، يقاتلمن معه وييوىون عنه، ورفع عينه فمجل  بااه 

 أمسو الرجل من رقبته، ثُو  أمامه، يتااى  ضربة ايف، كاىء تطي  برأاه، 

فراه فصهل الحصان، ووقف على قاحمتيه ونزو  وألقى به من على فراه، ولكز

فنظر ابن وىاعة   الرجل، فأفرج ما بقى فيه من روح برجليه األمامية على

ةبكل  رماهقل اكن ف  بطن قتيل، و ا مله، والتق  رمح   ه، و قل نحم  باا قم 

اليي  البربر ُجنمىافترق صلر أ ل   ت ى ال يحيل عن هلفه، ،الهما الرم   وشا  

و سقم ، فقاي وماو فأمسو به  بااة قبل الالُ نلباراه إلنقاذ قاحله، وترن    تقل  

 الرجل: 

ا ل  القتاو ب مار    ال تمت يا  بااة، ال تمت، لقل كان شرف ا عظيم 

، فقابله ةنحم ابن وىاع بغ ب   ولاظ ناسه األفير، فتركه  بااة يسق ، وانلفع  

و افارا غرن اياه ف  صلره، تحت فى الثان  إلن، تااى  ضربة األوو، وتحم 

نحم ابن وىاعة،  تقل  أمغار نحمه وشغله عنه، ف تقل  نظر الاارن األوو، اليي 

ا، فانلفع نحمهفنظر إل بعل ة ضرباء  ا عليه الخناقوضي   يه ابن وىاعة شزر 

لملو ناسه، تمق ف  بااة وأعطاه الارصة يُ  ثُو  ترن   وكاى يسق ،   ت ى متال قةُ 

تر  ل ا    ت ىلله م ، وتصل    بااة بسياة ل رباته،  وىاعةابن  تقل  فاعل، و
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 قازاق ، ف ثُو  لما  من فمه، فترن   أاالت ال وبيسراه لكمه لكمة قمية ،فراه

 بااة عن فراه، ورفع اياه وهم  به، إال  أن ابن وىاعة تلقى ال ربة على 

ين متقابلين، ااتقا  اإلثن ثُو   ، تقطه من األرض، وىفع برجله  بااة فترن  ايف ال

، يكيل ال رباء بشرااة، يمنة ويسرة، ب راوةه و  بااة  فااتميا واعتلال،

  به ، فالتق  ىرع ا تصل  م طرب ا ا، وابن وىاعة يتقهقر إلى الخلفا وفمق  وتحت  

، وصار هااى  ال ربة ملتا ا  ملى اياه نحم صلره، فتال   ثُو  ،  بااة ةل رب

رء منه ناسه، فرأ  السيف وهم يطير رأاه فلار ابن وىاعة  موورا ه،  ، وتا  

 نافمرة من األ مر القان  

نظر  بااة  مله وهم يلهث، فمجل المعركة قل  ميت ضراوتها وبلغت    

قاتلمن ببسالة وش اعة، ر و اللما  وال راح، يقاوممن أقصاها، رجاله يُ 

، تلىل فيها مم ئ لقل  من كثرة القب راوة، ولكن ينقصهو العلى، واألرض لو يع

ع  مله أماهامتطف ف ا هه، ورأ  فراه فصا ر ل ار وبعض الاراان غ، وت م 

له ، ورجار بيين قليلة، وانلفع ي ر  بسياهوانطلا إلى شماله،  يث أعلاى الق

 من فلاه، وارتاعت األصماء: 

 لقل قُتل ابن وىاعة، لقل قتله الشيطان 

زاى  ثُو  وضعات عزيمتهو، وبلأ بع هو ف  التراجع،  ،القر بيينفخارء نامن    

، فلو ، وعنلها تمك ن رجاو البربر من النااذ والهرو  من مختلف ال هاءاإلىبار

هو ثخنين بال راح، وانطلا بمع  بااة وأمغار ام  فمسة من الاراان مُ  يتباة 

له تعبت فيملهو، وناو النصب منهو، فنزو برجا  ت ىمبتعل ا عن أرض القتاو، 

 ما اروج فيملهو، وجلسما يتكش امن جرا هو على قمة أ ل ال باو، وفك  

ةكاتهو، ولون تحر  ن األامار يترص   رأفي     على الخنلق تراقب ايرهو،  العام 

عامتها  ،قُرُ بةعظيو من أهل  وعنلما ااتم ن  بااة ورجاله ال بل، فرج جمع  

لرماو، ىبيب القم  على ا يمفهو نحم ال بل، فااتشعر  بااةها، شاهرين امىُجنو

وقاز فمقه، فإذا القم  قل أ ا ما بهو، وانق ما  فطف فراهثُو  فااتنهض رجاله، 

ىة، وكيلو فعل رجاله، عليهو، فقاتل  بااة بقمته المعهمىة وفروايته المعتا

فرغ أ لهو من قر ب   ُكل مابلأء الكثرة تلعب ىورها، ف ثُو  الكثير، هو وااقطما من
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هاجمه آفر، فتساق  رجاو  بااة رجال  بعل آفر، وهم يقاتل بين م ممعة من 

ع ااتطافيما ، فت نلو عن فراه، ف  جانبه المهاجمين، فتمك ن أ لهو من  عنه

والتف   وجلا ثغرة فنايا منها هاربينا،  ينما أمغار بصحبة فارن آفر أن ين م

  مو أال جري ، وهو ال يعلممن من  باعالقم   مو  بااة، كم ممعة من ال

 رن اياه ف    ت ى  ل رباتهو، فتصل   ،هم، فبلأ بع هو بقتاله ومناوشته

اوو أ ل الرجاو نحمه، و  تقل  قعلته، فأفف  ااقه،  أفر أ لهو، فلقى  عنة 

ضعياة وبطيقة، فتصل   لها  قب ته أصبحت  بااة تسليل  عنة إليه، ولكن

فتطايرء الرجل، واق  ايف  بااة، فلكمه الرجل بمقبض السيف ف  وجهه، 

، فناو كل منهو وتألب عليه القم  تألب ال ياع على ماحلة الطعا اللما  من أناه، 

مغشي ا عليه، وأجمعما أمرهو  اق   تى وأواعمه ضرب ا وركال  وصاع ا ،نصيبه

ا ، فقي  قُرُ بةعلى أن يقتاىوه إلى   له الرجل اليي لكمه واار به أاير 

  عينيه  احرة ووجهه شا ب شحم، ، مكتمف األيليالملينةبه  وىفلما   

 هن ه  بااة بن ماكسن بن زيري، إن  ، إهوأصماتوارتاعت  عرفه النان  الممتى

نه رجاو و عمنه أ ل ال تقل  ف  قمهإفماننا، اصلبمه، اقتلمه،  ر ِ الشيطان اليي قتل 

الخن ر  ناي  ت ىزاى ف  ال غ   ثُو   و قل، ، وهم ينظر إليه بغل  بخن ره ف  بطنه

عالج اكراء وهم يتحشرج ويُ  فسق  واكن على ركبتيه تركمهفمن ظهره، 

يه النان تهافت علوقط ع أ رافه، آفر أفي يُ  ثُو  آفر وأ ار رأاه،  اقتر الممء، ف

أكل  هو بلأ ين  بعإ ثُو  يتهاىون لحمه،  أفيواضحية، ووكأن ه أُ  عمه إرب ا إرب افقط  

   قرير العين، فقاو الرجل اليي قي له  زين ا: تش نمن لحمه، ويم غ وهم م

 وهللا لم أعلو أن ه  بااة لاررء من أمامه 

ا:   أال تستح  يا رجل؟فهاجمه أ ل النان مستنكر 

ا هو كانممار كحبااة، ولم علو النان أن  من أما  فارن مغ ال يستح  المر  أن يار  

 يماجهمنه، ما ت اار أ ل عليه 

 نع سن الصُ ب  القمو بحُ نع وأاأء القمو، فيهب قُ أ سنت الصُ وهللا لقل 

 سن النصر اليي  ققتممه ب  ما فعلتو باألاير، بحُ بل ذهب قُ 
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  لصل  بانتهاانتشر الخبر ف  كافة أنحا  الملينة، فتأك ل من كان ف  ناسه ميال  ل   

ا بين السعاىة نامن الر مألءويأن للحر ، و فمف  األمر، وت ه ز النان ف  

، وأفي ال ميع يخرج ما عنله من االح وهم ف  الحر  والكارهين للبربر

 ميعمر مما اي ريه قتل  بااة عليهو 

ال تكتو ه، نزو عن فراه وعينيه ؤوصل أمغار معسكر البربر وال روح تمل   

ع الرجاو  مله وهم يب، في صمء البكا  يعلم ويشتل  أ ثُو  ، ىممعها بحرقة،  ك ت م 

 فسأله أ ل الرجاو:

 ما بو يا أمغار، أين  بااة والرجاو؟ لقل علمنا بن اته 

 هاجممنا عنل ال بل، وقُتل  بااة لقل 

ا وصل إلى زاوي فمقف مبهمت   كالنار ف  الهشيو  انتشر الخبر ف  المعسكر   

  ن أزرهم تشل   ء العزا ، وعلى كتاه تربت أياى  ُكل ماوا  البكا  و صل ق، ير مُ 

 ناسه على ه يعلو، عزمتلكن ه كان  احب عن المشهل، يتنا س بصمء عال  كأن  

يظ ا ه يت رج  هوجوزىاىء ارعة تنا سه كأن ه يختنا، ا، أل مهاالبكا ، ولكن ه 

ا، فاقتر  ا: القم بعض  منه وألم    فلفعهو بيله صاحح 

 ال 

 اشتل صيا ه: ثُو  

ا من اللما  ايسبحمن فيها، هي  أ، بلماحهوإال   ال    ال أفي عزا ه مانهار   ا انا  

 افرجما ابتعلوا عن  ،  ف  الغل، هي ا قُرُ بةوت ه زوا للق ا  على 

ا  على األرض، جثا ل  ته ثُو    وهم يتأوه أاا ا وألم 

ض الزعما ، وال ميع ر بعوتحس   ُ نمىعلى أفيه، وانتحب بعض ال  ب منناح    

ين، والقر بي قُرُ بةع، و اا البعض يسب من ويلعنمن ع وتا   ج  و وتمف  تأل  

وما فعلمه بهو مع ابن ، ويتيك رون كل قتالهو ويلعمن عليهو بالممء والانا 
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تأفره ف  اجتياح الملينة  امع زاوي ل هشا ، بع هو ألقى باللم  على زاوي

ا نحم ف فما رهو،  األلو:وقاو وهم يكابل   ب مننهض متمجه 

   ب منكف  عن البكا  يا 

فارتاعت  شرجة البكا  من الرجاو، وزاىء شل ة االنتحا ، فصاح زاوي    

ا:  با مهتاج    اض 

 جميع ا عن البكا   اكا م

 تناطر فيه القلم  وتلمع فيه العيمن   هيا يم   فقاو أ لهو: 

 زاوي: قاوف

ا العيمن  إن هو فا القلم  او ى  ال تكا  ىممع البربر كلهو لغسله، وأم  لقل اُ  فمهللاأم 

ا، انرُ   رماى ا  نهو إال  ها عليهو فتحرقهو وال تتر  مى  بقتل  بااة قل أشعلما فينا نار 

 وأشهر اياه قاحال  بحقل: 

 يرتمي   ت ىيشبع، ويشر  من ىما هو   ت ىايطعو هيا السيف من لحمهو 

ا يللال ظل   ماو ثُو     ت او، وإن  إلقلا  قاإن   ث ناسه كالمممن، ألو أقل لهحل ِ يُ  ااهر 

 القتل  ارق ال تُرى ه ش اعة، وإن  الاخاخ ال تميز السباع من ال باع 

                                      ***** 

، ُ بةقُرينظر إلى  ،بيل صغيريقف على جُ وهم زاوي  أشرقت الشمس على   

ع زء نساحو الا ر البارىة عن وف  قلبه كمل وبغض، وف  عينيه  زن و قل، 

الرجاو  أه بة ت، معسكرالعو  ف  ت ال لبة بلأء  إ اا  نار الغ ب المتقلة ف  قلبه

لى إ  ب منل عتنظ مما ف  كتاحبهو، فصوالثأر، بالحزن  ينأفرجما معب  للحر ، 

 :  زاوي واقتر  منه قاحال 

اه، لقل  ا   الُ نلز ت ه  عم   وال يطيقما انتظار 
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ا إلى الرجاو،  ثُو  فأومأ زاوي برأاه،     أن ينصرف،  أومأ ثانية ثُو  التات ناظر 

لة وفلاه زاوي بخطماءخطماء مُ وشرع ينزو ب  ب منفالتات   وحيلة  تع  

 ، كل كتبيهفلاه الكتاحبالمتن،  عال و فلياتهو اليمان باراه المطه  يتقل مهو      

مىعلى بن  ،هاها قاحلتقل مي و من معه ينالقاىم ارجالهموأفيه القااو أما    م 

ن وتعلىء الكتاحب بي  أما  قبيلتهو صنهاجة  ب منزاوي و  ة المغربيةالعلو

كثرة لوبن  يارن تحت لما  وا ل، وبن  ىمر  القباحل، فاتحلء قبيلت  بن  برزاو

ه ولله ومن فلا ،علىهو ووفرة فيلهو تحت قياىة اليمان المستعين الخلياة المنتظر

وعلى يسارهو وقف المنير بن يحيى الت يب  والى ارقسطة، اليي أتى  محمل 

ه رجالى التات اليمان إل ين ف   ربه ويبايعه على الخالفة ناصر المستعبرجاله يُ 

 : فيهووأفي يخطب 

ل لقل التمسنا  ا الص  هو رفما بظلموا ببيعتهو ل ، ولو يعتفلو يحلث، ولو يبر   شهمر 

، وقت السيف والرم  و ان  ميل، لكو، ولقل م ى على التهاون والسما ة وقت  

ةوإن ما يؤفي بال ،فالش اعة الش اعة، فالحا ال يُست ل  هو شاقة بفال تأفيكو ، قم 

 يعلو اليين ظلمما أي منقلب ينقلبمن اوال ر مة، و

قتو      الملينة أنحا  كل على شامال   اله م  ايكمن الكتاحب، تار 

عنل كل  أبما  الملينة المختلاة، فخرج لهو إلى قةكتاحب البربر المتار   وصلت   

ل وكل والمناج بالاؤونحين سل  مين بعامة النان، مُ لع  مُ  ُ نمىبا  م ممعة من ال

ر بيين ور و كثرة أعلاى الق  لفاع عن الملينة والزوى عن الناسما يستخل  ف  ال

ةإال  أن هو كانما كغثا  السيل، ت رفهو  لهو البربر، وتلواهو فيمفراان  قم 

رتاع ت  ت ىن تبلأ المعركة، ويعلم قراع السيمف، إوما  بيسر،ايمفهو  وتخترقهو

لمعركة اتميل   ت ىما يلبث األمر برهة  ثُو  ، لتأوهاءوااء اآلن   الصرفاء وتعلم

قاء لهو من بأن ومهارة، وفبرة وىراية بالقتاو، فيسق  م وة لصال  البربر؛ لِ 

بما  ات  لهو األالباق  من اا ة الميلان ويُ  القتلى من القر بيين قبل أن يار  

ربر يغلقمنها ف  وجه البربر، فتقتر  فراان الب ثُو  سرعين، يلفلمن منها مُ 

 فتنهمر عليهو اها  الرماة وأ  ار النان 
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 محاولين تحطيو هيا الحصار، فال تخرج النانى األمر، وف  كل يم  يت ل     

 مثقلين ،ال رباء، فيعمىون فاحبين الرجا  و بهو البربر أشل  نزِ يقلرون عليهو ويُ 

 شيق ا فواألمل يغيض عنهو شيق ا  ف أامار الملينة،بال راح والكسمر، يختبقمن فل

ة فأامار الملين ؛قريب لهو نصر   لن يتو  فهكيا األمر إن ظل  أمغار صاح   

فيما رأ  البعض   شمق إلى ىفملها مهما كل ف األمر ية، وهو ف  صينة قم  

ير رأ  المنواآلفر أن  األقماء اتناي أكثر من الملينة ولن يبقى لهو إال  التسليو، 

طمن ط  بلأوا يخفقر بيين، أن  الحيلة ه  ما اتمك نهو من تاريا تمااو ال الت يب 

 ويعل ون الكماحن 

 جمع قليل من أش ع فراانهو تحت قياىة المنير، بالقر  من أامار تقل     

او الملينة، فخرج لهو جيش قر ب  جليل وكبير، وتصاى  الاريقين وا تل  القت

 أفر وبلأء المعركة تميل إلى القر بيين لكثرة علىهو، فخرجت جممع قر بية 

على  ي أوشومن الخنلق ومن با  الملينة؛ تريل أن تشار  ف  هيا النصر الي

 نانل، وتبعهو االُ نل، فانسحب المنير برجاله، وناى  بالارار، وتبعه اإلتما 

ة، امار الملينأابتعلوا عن    ت ىكبير،  وقت   أن يستأصلمهو، ولو يمض ايلوير

حكو، مُ  فخ  من مختلف ال هاء، وأىركما أن هو وقعما ف   فامجقما به م   

تهافتت عليهو فراان البربر من وعر شليل، صابهو ذُ ضطربت ناماهو وأاف

مق وأعلمما فيهو السيف والرم ، وعلت جلبة القتاو، والنان ف ،مختلف ال هاء

كانت  ريعة، وبعل برهة قصيرة،شاهل من بعيل هيه المقتلة المُ أامار الملينة تُ 

ا ا  فلو ينج منهو أ ل  لنانفراان البربر تغاىر اا ة القتاو عاحلة، أم 

، فرجت ن ذكمان والمزير ابن برىوتحت عيمن القاض  اب المعركة بعلو   

ناىي بالحر ، يريلون سته نة، تُ  ايرة من النان إلى الطرقاء،  اضبة مُ  جممع 

 رن القصمر والمزرا ،   ت ى الُ نلج فيها ااحر معركة وا لة  اامة، يخرُ 

ةويخرج من  فقل  او  كل من يستطيع  مل السالح واللفاع عن ملينته، العام 

على النان لزو  المحاصر والمبيت على الخناىق، وأرهقتهو قل ة األقماء و ال  

قتل منهو المقاء ف  مناوشاء البربر، ولو يقلر المزرا  األاعار، وكل يم  يُ 
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وُعِقل العز  على  والمجها  إال  على الممافقة، ولو يحر الخلياة رأي ا وال جماب ا،

ا القبر  كل هافروج الملينة  ا الظار وإم   للقتاو ف  الغل، فإم 

ت  ؤها صمء الخيمو الالملينة ف  الحركة، يمل بلأءمع أشعة النهار األولى و

شحي، وقرقعة السيمف والخناجر تخرج من أوكارها، وصمء السيمف الت  تُ 

وقبالء اآلبا  لألبنا ، تخرج من مغاملها، وتمىيع األهل واأل با ،  وه 

 ةقُرُ بشمارع  فامتألءوأشرقت شمس الربيع اللافقة، وأضا ء ااحر األرجا ، 

ياىين الم  ص تحين بمالبسهو وعل تهو الحربي ة الكاملة، والمسل   ُ نمىبمقاء ال

شلوىة الرماح الم وأين، بع هو بالسيمف الالمعة باآلالف من عامة النان المسحل  

ناحو  والمناجل والخناجر والسيمف القليمة من  بالاؤونالت  ابتاعمها، وبع هو 

ر حت ااحتِ ، وفُ ُمظا رالالمنصمر وابنه  أي ا الحرو  الطميلة الت  فاضمها 

ض هو المزرا  وبعتقل ممن القر بيين، ي لمفا األومن كل با  تلف   ،األبما 

ا     والمجها الاقها   فصممعته، ويعيش  نممه ليلفل فااتيقظ من المؤي لأم 

 فلمته 

قباحل لف المن مخت هوُجنمىعت ااحر و يكن البربر بأقل ااتعلاى ا، إذ ت م  ل   

لين بنشمة االنتصاراء السابقة، وممن يين المُ  والملن، عاقلين العز  ناس حم 

ار اليي ، ملينتهو الت  أُجبروا على الخروج منها، ومحم العقُرُ بةبالعمىة إلى 

 لحقهو على أيلي أهلها، والثأر ألهلهو ولبعض رجالهو كحبااة و يره 

من    عيمنصغيرة وباهتة ف قُر ُبة، بلء الملينةبعل عل ة فرااخ من أامار    

ف، ملف من عشراء األاليي يتأل   العرمر  هاوقف جيشينظر إليها من أهلها، 

يشهو، جه ُفمس جمعبعلما أتته الكشافة بأفبار اقترا  جيش البربر، اليي ال يبلغ 

ا، فقل نظممن النان ويقس ممهو فرق  يُ  الُ نلفااتبشر بع هو باألمر، وبلأ كبرا  

ا  افتل جيش الملينة وفقل معظو قاىته السابقين، والكثير من هيا ال يش أصح

 ، ولكن هوشممر الحر  وال تنظيو ال ين اع، ال يعلممن شيق ا من أ رف وصُ 

 يملكمن الر بة ف  العيش وجال  هيا الحصار 
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ء ل ة مقاجا  جيش البربر وأصب  على بعل ع  ت ى من المقت الكثير لو يمض   

، اليي قُرُ بةن متقابلين، فات حت ضخامة جيش اوقف ال يشمن األمتار، 

  قليل يش البربر والاتو به ف  وقت  بإمكانه محاصرة ج

ر، عل ، القااو، المني ، ب من قلا اليمان و اا ينظر إلى قاىته، زاوي،ف   

، اكرة مابهو يأتمنه و يره من قاىة القباحل، عل   عبل هللا البرزال ، وابنه محمل،

قو الخالفة منه بن هشا  وانتزعيم  عقبة البقر،  ين هزمه محمل  وتيك ر  مز 

عقله، والقلا يأفي مكانة تلور ف  وأفيء الهماجس  ،جيشه، فابتأن وتشا  

عين ز، كه جاملة ال تهتي، عينوتحل   ر بثباءنظُ فيما كان زاوي ي كبيرة على وجهه 

هامس والت االضطرا فلف القاىة، وبلأ  ُ نمىت، فيما بان القلا على الذحب مي  

و شيمفه للقتاو، قُرُ بةيخرج من بينهو، فلو يتمق ع أ ل أن يخرج جل  رجاو 

 كر   با تاء،وقل كان القتاو ف  السابا مناوشاء ومُ ااىتهو وعبيلهو   وصغيرهو،

ا ما النان حسنهاتُ ، ي يلها البربر وال وفر   زيمته، ف يش يصعب ه يشاهلونه، أم 

 وال يتو النصر عليه إال  باقل الكثير والكثير من الرجاو 

ه لاراان، ذلو الرجل اليي قتل صا بومن بين صامف القر بيين، فرج أ ل ا   

ل ف  المس ل يم  ناى  ب : الص   ، والتات إلى ال مع قاحال 

ن  معه فم، ومن كان هللا، وإن  هللا مع الحا  ، إن كو وهللا على  ا  قُرُ بةيا أهل 

ل ر مستحكو الظالو المت ب ِ م ما ف   ريقكو فال  لبة إال  لكو؛ فإن  علو  اعليه، ف

 البالهزيمة، فسيروا على ما وعلكو هللا من نصر، فقمحة  أ ا  الحرماء، لهم 

 شعيرة 

 ف  أمل ورجا   لنانر افكب  

 ه وصاح بعز : ُجنمىالتات اليمان إلى   

ماتكو رُ  ُ ااتحلما لمعكو، قل نق ما بيعتنا وما فعلنا، و ، وهللا إن  الحا  ُ نمىها الأي  

 لون نعيو ال نان، وبعل النصر ات، شهيلكو ف  وما فعلتو، فأم ما بنصرة الحا  

، والسلطة مبلغ ا   اليهب جزا  ، والحرير رىا  
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 ر الرجاو ف  أمل ورجا  فكب  

 التات زاوي إلى الرجاو، فأنصتما مترق بين، فقاو بصمء قمي: ثُو  

ةهو بيا رجاو البربر، أروهو من شل ة بأانا ما يخلع قلمبهو، وأثخنما ف  صلور  قم 

هز ناماهو، فإن  الرعب نصف الحر ، وإن  الرعب إذا ترىع شرورهو، وت

ما  ااتغرق ف  ناماهو و مته صلورهو، لو يلبثما أمامنا ااعة، وفتحما لنا أب

، ا أانتكو من جرا هوووارو منهو،ر مين، فاشاما صلوركو الملينة ياحسين مُ 

بما األرض بلماحهو، فما عار   ن على رجل يبغ  ثأره، ولكن العار على م وف  

 ماتكو؟رُ تسن  له الارصة في يعها، فاهلل أاألكو هل راعما  ُ 

 اللهو ال 

 وهل يراعمن؟

 اللهو ال 

 فهل تراعمن؟

 اللهو ال 

 يعلو اليين ظلمما أي منقلب   اإذا 

 ينقلبمن 

رتلي ا  تبما ألوامر اله م ، و ينها أفيء السمتالقت أعين الاريقين، وتأه     

ازىاى هطل، ح ب شمسها وضيا ها، وأفي المطر يفمن الغيم ،  اأامى  نقاب ا 

 ونوالرؤفيلق األرض  منهمر، كشالو   ه وانصبابه، ال يتمانى عن الهطموانسكاب

 ، صايرها يلوي ف وتزم ر بشل ة  اضبة صي تُ  شرعت الرياح ثُو  بلفقاته، 

ا عنه، عن  ويرتاع ثر  األرض اآلذان، ويثير اعف النخيل القريب، فيتمايل ر م 

 يصل إلى رؤواها  ت ىيتخب   ف  قماحو الخيمو، ويرتاع أكثر   ت ىممضعه، 

 فتنار وت طر  
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  يمنمن  مله، وكيا فعل القر برجاله  انلفعفاعطى اليمان األمر باله م ،    

 كانفبلة، كهما رياح متقاحر ِ ن تُ كالطمفان، وانلفع الخصمان كبحري الاريقانتلف ا 

ىون  عناء،   ت ىريع ا، اق  فيه الكثير من الرجاو والخيمو االصطلا  مُ 

 ع صليلها،بصهيلها، والسيمف تلمع م ثمرالخيمو ت تشابكت األصماء وافتلطت،

، تمأل الميلان، و م  و يس القتاو اء والتأهاوءن  والصيحاء والصرفاء واأل

وازىاى الصراع شل ة والمعركة شرااة، من يطعن هيا ي ل  عنة من الخلف، 

 يطعن ، ومن هب  الو يعمل لها  ساب   أفر ومن يتااى  ضربة ذا ، ي ل ضربة 

جل الطعنة قل ابقته من آفر، ومن شرع ييهب إلى أ ل فصممه، وجله وفالن، 

ه، ومن عاجله رم  يخترق ظهريُ   ت ىلبث أن يلتق  أناااه تل  ين اقتر ، وما يقُ 

راان رمى بالرم ، ي ل آفر قل انهاو عليه بالطعناء، وما يلبث أن ي ل أ ل الا

األرض ب ثث القتلى، وتلافل ال يشان ف  بع هما  فامتألءقل أ ار رأاه، 

  الثاحرة تلافل األمماج

قت أبلان، تكس رء ايمف    وتساقطت  فتبعثرء أ را وتحط مت رماح وتمز 

ن الميلا بعيل ا عن أجساىها، وامتأل رؤوناآلذان والكامف واألنامل، و ارء 

ع ها ي ر  بحمافره األرض بة نافرة، و يرها مقتملة هاملة، صاببخيمو مُ 

و اا   خا  ناسه عن ال ميع مله من همو ما ير ، وبع ها اكن كأن ه يُ 

بمن ايمفهو بالل  بااة، ما ، زاوي ير  ف  كل قر ب  قاتل األقميا  يخ  

يغرن اياه ف  نحره،  ثُو  في ر  عنا هيا ويشج رأن ذلو ويقطع ذراع هيا 

وأمغار ومحمل بن اليمان و يرهو   ب منوالقااو والمنير و  م مىوعلى بن 

من ويقطعمن، تقل مي من بين صامف القر بيين، فيحط ممن ويهش ممن، ويش  

ويخلشمن ويخمشمن، وال يتمانمن أو يتهاونمن أو وي ربمن وي ر من، 

 ير ممن 

 نانوبعل وقت  ير بعيل ال ت بشاحر المعركة، ايمف البربر تحصل رقا  ال   

  السيل سقِ كما يُ  العامة  رجاو سقِ ال اف، وانلفاعهو يُ  كما تحصل النار الحطب

الري ، ويتساق  يخترقمن صامفهو كما يناي السهو ف  مة، ال لران الخاحرة المتهل ِ 

ف  فريف  القر بيين تساق  أوراق الش ر ال افة أما  اإلعصار الهاحل

األرض لو يعل فيها ممضع ا لقل ، واللما  تتطاير وتختل ، فأين  م طر  
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 ُ نمىن اع من المقاتلين، وأين أصحا  الحرف من أربا  المعار ، وأين الالصُ 

تشين باالنتصاراء السابقة، فأ اأ البربر اليي ذاقما وباو الهزاحو المتتالية من المن

و ملما  ،عنهو كثرتهو، فياقما وباو القتاو ومشقته ولو تغنِ  تهو نار القر بيينبقم  

عب  النزاو وقساوته، وت ش مما و أة الحر  وشرااتها، وتكب لوا ثِقل المعركة 

وضراوتها، فلو يخرج منهو أ ل إال  ونالت منه ال روح والرضمض والكسمر 

رجع بغير يل أو والخممش والقروح والخلوش وال رباء والكلماء، ومنهو من 

ت له عين، ومنهو من عاى وهم يعالج اكراء قذن أو فقأااق، أو  ارء له 

 الممء فماء قبل أن يصل، أو ماء بعل أن ىفل الملينة 

 انتشر اليعر، وااى الازع، وفشا ال زع، وشاع اليأن، وفاض القنم  ف ف   

تها ف  يممين، ولو يعل  الملينة، الت  فقلء جل  أرجا    لى الصممىللنان  اقة عقم 

 أما  هيه الم مش ال ارية 

 املِ  بن برى يتأا اانا   ابن ذكمان والمزيرالقاض وقفوعلى إ ل  األبما      

عمن وهروِ يرونه، والنان تُ  امجر ، ويتأل مان لِ   ممنيتأل  و إلى اللافل وهو يتمج 

مجه، ال طيقا ما رأيا وما امعا، ومشيا ف  الطرقاء مكاهران الفلو يُ همن، ويتأو  

ا وال يسألن أو يستقصين عن ش  ، وكأن ألسنتهو قل عُ يُ  قل فلء، قِ حيران كالم 

قة ف  كل رااللما  المُ المعميين باللما ، وثخنين بال راح راعهما منظر النان المُ 

عاى من  أن  ف  هيا البيت جري  قل تُخبر  ريقها إلى ىافل البيمء ف مكان، تشا  

 أثر اللما  اللافلة إليه 

ا ما تُ  فباىر ابن برى بأاف:  حلث إن  األشيا  الت  تخشى  لوثها ىاحم 

 ن  ياو هيا األمر؟موماذا نحن فاعل فتسا و ابن ذكمان:

 لست أىري يا ابن ذكمان، لست أىري 

 ولكن   أعلو ما ي ب علينا فعله 

 أوت رأ؟

ل النان وااتشر  القتل فيهو وإن ناىينا بلقل انهز    أجابما  الص 
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 أوتظن؟

ل ليس  ب ا ف  أجل،  تعل تطيا  ء البيمء باللما ، ولوامتألر مين، فقل بل مُ  الص 

 إراقة جليلة 

  سنا، وأنا أوو الم يبين  :فمل  ابن برى يله قاحال  

تياح واعاىة، وقل بان عليه االر ف  نشمة   أعلا هراقب فرار يُ اليمان  نكا   

حر بانت بشا االنشراح واال تبا ، فاقتر  أكثر من اا ة القتاو، وقل ثُو  واالبتهاج 

 وهروبهو إلى الملينة، وناى  ف  رجاله: نانالنصر بعل  ثباء ال

 ال أار ، ال أار  

لت ف  أرض المعركة، يقتلمن ال ري  اليي ال يقم      ى لعتنق لت رجاله وت م 

من لأ الرجاو ي مععمن الممء على من يعالج اكراته، وبقتاو أو فرار، ويسر ِ 

واللوا  واآلالء، وناماهو ف   بطة وبه ة للنصر، وفرح  السالح والكراع

 ر، وارور و بمر للغناحو المفيرة ة للثأومسر  

ا أكثر المىاع ىاحم    المىاع ةمرالشاا، وتخ  بت السما  بح ةمراكتسى األفا بح   

ا، وتاثث فتزىاى الشمس األفيرة على ال ُ ترتم  أشعة    رقة ومرارة تألأل  مرار 

  ت ى كأنها قطع ذهبية المعة، ملقاة ف  الصحرا ، وما أن تقتر  للراح  من بعيل

ُ  ،بت شمس رو هاتراها أجساى  رُ  شيق ا ا نمر عينها، ينسحب النمر شيق ا فزهِ وأ

ن ، إلى ىافل النامن، وما كاى القر بيمن يغلقمتسل لسل وتوفيم  الظال  تن

وهو  المعركةلفلمن بقية جر اهو، والبربر يغاىرون اا ة أبما  الملينة، وهو يُ 

علت األصماء وانتشرء، وافتلطت وتشابكت، من   ت ىيحملمن الغناحو، 

مختلف ال هاء، صاير النسمر وقعقعة الصقمر، عما  اليحا  ونباح الكال ، 

ا كان الطعا  و ُضباح الثعالب وزم رة ال باع، نعيا البم  ونعيب الغربان  فير 

 ف  هيا المسا  

                                      ***** 
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ياة هشا  على أهل الملينة، وىون الرجمع ألمر الخل اكقيب  و ااتم  صباح قال جا    

بن برى وابن جهمر على رأن ا ان والمزيرين، فرج القاض  ابن ذكمالمؤي ل

بعض األعيان واألشراف والمزرا  إلى معسكر البربر، بعلما  او ليلهو ف  

ل الحليث ف  أمر أ راف ت اذ   و، القتا ، فقل هملء النامن، وهلأء ر بةالص 

ولو  ة الثأر،النصر وفبت ر ب ال قبل لهو بهيا األمر، وانطاأ أمل هبعلما تأك لوا أن  

ل أمامهو ام   يباة  النان  الخمف من البربر وأفيهو النان نامن يمأل كان  الص 

ير ن، نظأذاهو عن النا بطشهو وكف   بالشل ة والقسمة، فتعه ل ابن ذكمان برى  

او تراللما   بقاياووانطلقما ف  ممكبهو الحزين،   يلفعمنهاضريبة من الماو 

ر كأن ه قا تزكو أنمفهومني فرجما من أ راف الملينة، وراححة ال يف   ريقهو

، تظهر جم مة إنسان أو ذراع أو ااق، فكان أفر مه مر، وبين لحظة و

هماو واألملئ باأل زان كمقبرة ف  العرا ، ومعسكر البربر  قُرُ بةالطريا بين 

 لمن لو يالقيها من األعيان والمزرا  

  ت ىنتظار ا االالملينة القاى  لتسليمها، لو يط فرج اليمان بين قاىته لير  وفل   

 وانتصر و لب، وأراى أن ير  ف  عيمن أعلاحه ،يلفلما عليه، لقل ظار ون  

ا زهم  الخيبة واالاتسال ، فخرج عليهو مالهزيمة واالنكسار،  ،الع ز والاشل

ع ا تشا ية، نكاية بهو وإ اظة لهو، ورأوا جميوقف يرمقهو بنظراء مُ ، كطاوون

 ف  عينه نظراء التشا   والحقل، ومن فمره قاو: 

 ماذا تريل يا ابن ذكمان؟

 القتاو  أما كاى هللا المؤمنين شر  

 بلى كااهو، ولكن أنتو لو تكامهو 

جقنا  ف   عمن، وقلهلل وإن ا إليه راج اإن  إن ا وهللا قل اكتاينا منها وااتغنينا عنها، و

ا تسليو الملينة وىفملها صُ   لح 

ا   قل عزمت على ىفملها عنمة وقهر 
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من  لو يعل ف  الملينة ما تقهره؛ عامان من الحصار والقتل وال مع، عامان   

   التعب واإلرهاق ال سلي لكثرة األعماو والحرو ، ومن التعب الناس  والرو

و عطيهقل اجتمع النان على تسليو الملينة على أن تُ  الثكالى وال ر ى،لكثرة 

 األمان مقابل ما تريل من الماو 

شرو  لامتثل المفل فرج عليهو بمطالبه، ف ثُو   ف  عقله، لعرضقل ب اليمان ا   

نها ل شع اليمان، فقل  لب الكثير من األمماو، أُ ر  م النانالتسليو، وف ع 

ان فمق  اقته، وىفع األثريا  والمجها  مقاء األلمف من من الن كل وا ل  

 ة واألراض  قبل أن يلفلما الملين اللنانير، وملو البربر ال ياع والبساتين

أبما   قال ابن ذكمان ووفله عاحلين إلى الملينة؛ لي معما األمماو، وياتحما   

س فياة، قُرُ بة ا اليمان فتمج  ىفمو  مكيلة له عنل، وفشى أن يكمن ف  األمر أم 

نه عب ل له الطريا ويُ فعلى رأن ال يش؛  أوال  ملينة، فأمر زاوي أن يلفل ال يؤم 

  المؤي لظ على هشا  ، وأوصاه بالتحا  هإلى قصر

ع  مو زاوي     مىبقى عل  والقااو ابن  رجاو البربر الممتمرين، ت م    م 

زاوي  ناس اليم ، انطلاه، وبعل وقت قليل من ُجنمىبرجالهما، كما بقى المنير و

ا ومعاىاة، و ب منبرجاله، وفلاه ابن أفيه   تحمل، اليي كانت عينيه تتقل بغ  

ا    قل ا شر 

و، ف  ناماه    وقف زاوي برجاله أما  البمابة المغلقة، وقل بلأ القلا يلُ    

ما لبثت األبما  أن فُتحت، وما إن ىفل  ثُو  ، ف  ارتيا  تباىلمن النظراءوي

قما م ممعاء، كل م ممعة ذهبت ف   ريا، أشهروا تار    ت ىالبربر الملينة 

انطلقما ينشرون القتل ف  النان، ال ي لون أ ل ا ع، سرِ ايمفهو ولكزوا فيملهو لتُ 

 ال، اهامهو وال يارقمن بين رجل وامرأة، شيخ  ف  الطرقاء إال  ويقتلمنه،

النان من فمق بيمتهو، وبع هو أشعل النيران ف  البيمء،  تصطاىورما هو 

اقتحمما البيمء،  ثُو  منهو بالسيمف والرماح، فخرجما أهلها ميعمرين فيتلق  

ةو الملينة من قلبها إلى أ رافها، فمثبما على  وااتبا مابيمء األثريا ،  فاص 

نسا هو، فما صينت األعراض، وما المت أمماو النان، وأفيوا أمالكهو وابما 

ماء، وأتما من الاظاحع ما تقشعر له األبلان، ومن الا اح  ما تنخلع له رُ الحُ 



286 
 

ُ  األ ااوالقلم ،  غتصب، وال ر ى سبى والاتياء تُ قتل والنسا  تُ يب  والشيمخ تُ ت

ون من ممء هنا عر كبير، يار  ف  اراحرهو، والنان ف  ذُ  أعناقهو  ر تُ 

ا آذانا تسمع، وال قلمب ا فال ت ل له ،هنا ، وصرفاء هنا وتماالء هنا  فيالقمنه

الطرقاء ا تقنت ب ثث القتلى أعلى من الصراخ والعميل،  ال صمء  تعطف

وبقايا أ راف ملقاة، وتعب قت الملينة براححة ىفان الحراحا الناشبة ف  البيمء، 

 رة ف  الطرقاء وراححة اللما  المتخث  

فل ستتب، وى، فمجل األمر مُ قُرُ بةأفي جنله وانطلا نحم قصر فا زاوي أم     

ه ياحصمن ُجنمىهشا ، ونشر  جناحالقصر ىون نزاع، ووضع الحرن على 

وقاو  جا  القاض  ابن ذكمان وقل أصابه الازع وال زع ثُو  ااحر أرجا  القصر، 

 بلم  و ل ة:

  ءطرقاء والبيمال لما النان ف زيري، أن تقتُ  أهيا ما تعاهلنا عليه يا ابن

 الاتنة   فر جهل ا ف  ىرال نل  

 بل يطيب لو ما يحلث 

 ال وهللا بل يؤلمن ، ولكن ما من ابيل للسيطرة على النامن الثاحرة 

تقا  وام  ما امعت، ان وتخمنمن األمانة، يا همو ما رأيتأنتو تخلامن وعلكو، 

 ذ ف  تلي   قُرُ بةل جبار يأكُ 

اللما   ىما نا وهتكما أعراضنا ونهبما أممالنا، ما زالتما وأين كنت يم  ااتحل  

 خ أيليهو ومالبسهو وأجساىهو، أ  أن و ال تيكر لط  تُ 

 لقل لطختو أيليكو بأكثر مما فعلما 

زاو زاو الصرفاء واألنين من األذن، وكيف تُ زاو الل  من الروح، كيف تُ كيف يُ 

القاض ،  اي لييف، يا ال روح واأل راف المبتمرة من األعين، كيف وكيف وك

بقاىر    رجل من البربر رجال  أذل ه، ولستما يحلث هم األمر الطبيع ، فال يترُ 

 ال نمن  ومن البلاية  ل   على منعهو، لقل بلغ األمر
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 إذن أنت تنتقو البن أفيو 

 جميع ا ال تعلو ىما   بااة  قُرُ بةوهللا إن ىما  أهل 

 فااتشا    به وهو ابن ذكمان بالخروج وهم يقمو: 

 بل ش   بكو الغ ب، فأعمى بصاحركو، وأورى الملينة ممرى المهالو 

 فقاو زاوي يخا ب ناسه: 

 على رجل أصا  ثأره  كمان فما عار  قل ما تشا  يا ابن ذ

 

نما له الطرياوصلت األفبار إلى اليمان المس     وا لهلوو    تعين، رجاله قل أم 

شرين من السابع والع ة ف  صباح الغل، األثنينه ايلفل المليناألمر، فأفبرهو أن  

شماو من انة ثالث وأربعماحة لله رة، وعليهو بنشر رجالهو ف  الطرقاء 

ربر  ميال  على ال ميع،  ميال  على البثقيال  وشاهرين ايمفهو، وم ى الليل 

 ميال   ألناسهو بأبشع ما يكمن، اليين نشروا الرعب واليعر ف  الملينة وانتقمما

يهو اآلن، ف  التسليو  ماية لهو مما ي ري عل منيظن  اليين كانما  قُرُ بةعلى أهل 

ن اليي ينتظر مصيره الغامض، و ميال  على ايلما المؤي لو ميال  على هشا  

  قُرُ بةاليي ال يطيا ا تماو المقت للمصمو ثانية إلى عرش 
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 السادسالعهدِ                                          

ِ

لمثقل ب با  قاتو، وهما ها ا اةغط  المُ  الحزينة الكلرة قُرُ بةتحت اما     

 بالر مبة والعامنة، وقف اليمان أما  أ ل أبما  الملينة، على صهمة جماى

، كأن ه مطبا   الملينة ف  صمت   ته؛ثار األمر  ايظأ  هامطهو، همزه فعبر إلى ىافل

ل إزالة ك يسير بين القبمر،  اوو البربر إفاا  أثر ال ريمة، لكن هو لو ين حما ف 

لملينة افمق  خي وا تزكو األنمف، مازاو اللفان يُ األثار، فراححة اللما  والحراح

ا بما  لث فيها، وبعض قطراء اللما  واألنصر ِ ويتصاعل من أ رافها، مُ  امل   

 وصل امر  ت ى ريا، واليمان يرما هيا ويبصر ذا تظهر ف  جمانب الط

ب والسرور، وقف أما  القصر يتأمله كحبي االقصر، ىفله، وعينيه تايض بالرض

بعل فراق، وىفل بين  اشيته ورجاله، وتلم س أ راف  ي ا جمعت بينهما األ

على  جلس و  ثُ إليه،  ى  رُ أن ه فقله وقل  س ابنه اليي ظن  كرا  الخالفة، كأن ه يتلم  

 ،األمانملؤها الرا ة و زفرة عميقة العرش، وأانل رأاه إلى المرا ، وأفرج

ر يق ا أ اه رأ  شوكأن   ثُو    وعيناه تلمعان بالار ة مأنينةواكن برهة ف  ىعة و ُ 

 قاو بغ ب:ف هلوحه

 أتمن  بهشا  بن الحكو 

ا  المؤي لىفل هشا     ما وصل بعلى الخلياة اليمان المستعين باهلل، فمجله فر  

    وااتنقاصإليه، جالس ا ف  زهم، وينظر إليه ف  تشا  

 لعرش اها قل وصلت إليه، لقل ارتكبت الكثير من الاظاحع والقباح  ف  ابيل هيا 

ا آفر   لو تتر  ل  فيار 

ا فياراء  امأها ، ولكن ال شع يلفعنا الفتيار أأف ل تمجل ىاحم 
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والمستبا ة  المزعممةو هم ما ىفعو للتمسو بخالفت ال شع، ال شعأجل، 

 عشراء السنماء 

   ىافعت عن ملينت  وعن شرعي ة فالفت 

ا فعلت، وقل بايعتن   ير مُ  ن أء ل  ما كنت تبرأمة     بايعوكره ا ولو أُ وأنا أي  

 الخالفة وأعطيتن  صاقة يمينو، فما  ملو على نقل عهل ؟

ي، قبل عيراعلى أمري، ف ات مغلمب  أجل، فعلت، ولكن   كن اى:أب المؤي لفقاو 

ف ل وليكن نصيبو منها أ اها بخلع ناس ،مو إي  وإن   أتبرأ لو منها، وأُال ِ 

 نصيب  

 ومتشا ي ا: مستهزحافقاو اليمان 

 أجل، ايكمن أف ل، فإذا  الب المر  ضعاه، اا ته  ياته 

 وقاو: المؤي لفا تاظ 

 أن و تهنأ بالخالفة؟ أوتظن

 إن ها  اية المسعى، وآفر الن او، ونهاية كل ىرو  السع ، ومنتهى اآلماو

 والر باء 

  رب   قصان، والفيها شيق ا إال  لحا به الن على رالو يا اليمان، فإن  الحياة ال يتو  

 خط  لمضعه إال  وكانت تُ  ه الخسران، وال ترفع الحياة أ لفيها إال  أىرك

 :ا ف   لقه اليي جف  وقاوابتلع ريق   ،وتشا   اليمانفا تو 

  بقس ما قملت، فيوه إلى أ ل المطامير تحت األرض

ببنت  ينبسولو  أي مقاومة بلِ لو يُ ف ،ومسكاه برفا ،أفيه جنليان وهما صامتان   

مشيا به  ميال  ف  ثنايا القصر، ونزال   ، كأن ه راض قانع بما آلت إليه األممرشا ة

 ا، أمسو أ لهما بمشعل  ر  فيه شيق  ظلو ال يُ وصلما إلى ارىا  مُ   ت ىبه الساللو 

كه، أ لث حر ِ ال البا  وأفي يُ ، أفرج من  زامه ماتاح كبير، ىفعه ف  قِ تقل  و
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ا كأن ه يأبى أن يُات ، ااتسلو وفت ، فلفعاه إلى اللافل،  امع صرير  ثُو  صرير 

المكان مظلو    ان يبتعل شيق ا فشيق اي  الُ نل لا عليه، وفاا أرجل قل أُ والبا  

فأيقن أن ه ال ابيل إلى الخالص هيه وفانا، تامح منه راححة عِطنة كأن ه قبر، 

ةال   مر 

ا لياة اليمان المستعين باهلل،الخ تنهمر علىبلأء المفمى     بالظافر  تلق ب أي  

و لطاعة، وهما يعاهلونه على المال  واتقل موبلأ ال ميع ف  المبايعة، وبحمو هللا، 

ع المناصب وال ياع عليقب   ى لمن يله ويلعمن له ويست لبمن رضاه، و اا يمز 

ا  وقاىة   نلال ُ رجاله وقاىته، فسيطر رجاو البربر على مناصب المزرا  والح  

وزيره المقر  وأ ل  ، وقر   أ مل بن اللُ  أ ل أصحابه وجعلهو رن القصر

 ه مستشاري

قل عاى أبمه وإال   أي ا    العمىة، فلو تمِض  ويلعمهو إلىظار، يبش ر أهله بال أرال   

وأفيه  ،انينثُم  الر من الناصر، وهم شيخ كبير قار  ال الحكو بن اليمان بن عبل

رأ  و  وبالطبع عاىء زوجته وابنته  بيبةاألصغر عبل الر من برفقة أهل بيته، 

أن يعمىوا واكنت البالى بعض األمميمن وقل ااتتب األمر وانق ت النزاعاء 

إلى ىيارهو، وكان ف  جملة من عاى، شا  صغير وايو الشكل، به  الطلعة، 

لي، ، أفم الخلياة المهال ب ارفصي  اللسان، هم عبل الر من بن هشا  بن عبل 

ه، رء ثمرة البربر على أفيمن الملينة مع بعض أهله  ينما انتص وكان قل فر  

ل األمان هم وك منه عهل األمان، فأعطاه وذلو بعلما كاتب المستعين يست لب

ا هللا عم   بيت المهلي، وأعطى أمانه كيلو لكل من كاتبه ف  العمىة، قاحال  لقل عاا

 الف 

من بعض  تهجا بلأء تأتيه رااحل المباركة والتهنقة واللعا  والبيعة، وقل  ثُو     

ثبُت  بن مقلا  الييليه القاض  أبم القااو إنللس، وأرال أصحابه ف  أ راف األ

ء أرضه  ر  ف  ماله وىُم رمعه ف  واليته االولى، يشكم إليه ضيا  اله بعلما أُ 

 راالته وبلأ يقرأ شعر القاض : وبساتينه، فاض  

 ؟وأن يبقى على اللنيا عياال    ياالهل ترض  لعبل  أن يُ      
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تب واصل اليمان القرا ة والحزن يل   ف  وجهه على  او الرجل، وأمر الكا   

 أن يكتب له وبلأ كالمه بالشعر:

 ياالوأن نرضى لمثلو أن يُ     معاذ هللا أن تبقى عياال     

 وقل ِعلقت يلا  بنا  باال    وكيف وأنت منقطع إلينا     

 انتقيناه  الالولكن ا     وىونو من نمافلنا يسير     

لت  االسعيلة، ام  بعض الرااحل واألفبار  ي ا لو يكن يعك ر صام هيه األو   

 ياءته وال تعترف بخالفته، الملن والمالترفض بيعتأت  من أ راف األنللس، 

 وفالفتها  قُرُ بةلالخ مع عصا الطاعة، وعل   لشا   رلب ِ تُ 

لوا فل  ت ىما أصا  الملينة من قتل وتمزيا وتخريب،  العامريمن  ما إن رأ   

بين التزمما أوكارهو ومخابقهو وبيتمهو، مستعلين ومتأه  إلى السكينة والصمت

انالحُ  ا علىبشحي أالحتهو وتمزيعه  قلكن هيا المضع لو ير  الخل   ت ىو ر 

ا يل ، كيف ين م بحث كل األممرخيران، وأقض  م  عه، وظل لياليه ااهر 

من  ا عنف  كل مكان، بحث   هُجنمىاليمان  ه، لقل بث  ُجنمىو اليمانبرجاله من 

ا  او فيوا أمماله ونهبما بيمته، ومهمأه، يخالاه، فإن لو ي لوا من يبحثمن عن

من هيا ، كال وهللا، ال يكث ناسهحِل  االفتبا  ايصلمن إليهو ال محالة، فكان يُ 

نة من ت ميع الرجاو، واالاتعلاى للخروج من الملي رزق، ال بل  وفيران    يُ 

 اهو الممء قتاال  مع البربر لم كل    ت ى

من أصلقاحه، وال يعرف عنهو ش  ، أين ذهب  أ ل لو يرة  ىفمو البربرمني    

وتحت   مخابئ أصحابه عز  فيران على الخروج ليال  إلى ؟ُزهيرعنبر؟ وأين 

يله ال ف المكان، غِل  والصمت يُ   ريقهأهل الملينة نيا ، التمس اتار الظال  و

  يصلر أي  ا أال  ص  يسير  رياليحبية ت م  الطرقاء، تاارق مقبض اياه، عينيه 

م اهل، وجل صليقيه  الاتىالخربة الت  كان يملكها  ، وف  أ ل البساتينصمء  

عن مناي  اوو اقناعهما ب رورة البحث   وره  من الرجاو ُزهيرعنبر و

نمن الارصة، هو يتحي  هو على اتصاو بباق  الرجاو وأن  يخرجمن منه، فأفبروه أن  

، فلو يقتنع برأيهو، كناتهووثل البربر إلى بيمتهو عنلما تهلأ أ ماو الملينة ويخلُ 
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 ريقة كانت، ويعلو  ةوصمو على تنايي عزمه، وأفبرهو أن  اليمان يريلهو بأي  

ا لهو من   ت ىهو ىافل الملينة فلن يهلأ له باو أن   ينالهو، وإن فرجما بأناسهو فير 

با تمهو، فلو يظهر على الرجاو االقتناع، فمف ا من بطش البربر، فانتاض أن يُ 

 :فيران قاحال  

سيطر ميت أكثر من الممء، ال ت علما الخمف يُ إلى متى ننتظر؟ االنتظار يُ 

 ف صر  بعلكو عن  سن التعليكو، فيُ 

لرجاو امن الخروج، فلنخرج جميع ا، اأذهب إلى باق   بل   إن كان ال :ُزهيرفقاو 

   ألفبرهو بما تنمي 

 

ه متقل  سل و عليهو ويخطب فيهو، وف  ممكب كبير يفرج اليمان إلى النان، يُ    

أبيض  يخترق جبهته لمن ته، كان المستعين على فرن بن كبار قاى ثُو  ، ُ نمىال

ليه يه الا ة، يمسو بإ ل  ج بسرج أبيض المع كأن  الصحرا ، مسر   يشا   كنهر  

ح ويحي  النان الت  فرجت لمالقاته،  فر األبل ا  الارن، و قر  من بال ثُو  يلم 

 يتحلث: ، وقف وقل ت مع  مله أعلاى كبيرة من عامة الملينة، وبلأقُرُ بةقنيطرة 

 سال  علىواهب البيان، والصالة والالحمل هلل العل   ذي السلطان، فالا اإلنسان و

ا  البت بهو، لقل كان ل  بيعة ف  الرقا ، قُرُ بةا بعل، يا أهل أم   النب  العلنان،

ظلو، وقل   وهللا ال أرضى بال، ولننظر لما هم آء، فإن  نما كاولو أعتل، فاعيروا 

  إن  وأعينمن  على أناسكو بكا ها عن ، قاايته، وأ ب العلو وقل عاينته، ف

ن أوصيكو بتقم  هللا، والتمسو بلينه، ومن اللين التزا  الطاعة والتحص  

ء من ها قل  ر  فماىها، فإن  وقظنا الاتنة انماء، وآن المقت إلبال ماعة، فقل أ

ء، وأورىء ما أورىء، فالطاعة الطاعة، تكاير للسيقاء وزياىة ف   ، ر 

ة،   الم ل  لنان، ىعما األهماها اأي    لمة البالى واال  العباىالحسناء، وتم يل ك

فلنا  وأين القاىة والحرو ، لقل انتصر من أراى هللا، ،ون والملم ال ب ارفأين 

ن  إلى قعليكو السمع والطاعة، ولكو علينا العلو والمساواة، وأاأو هللا أن يمف  

 لسال  عليكو وعلى من أتبع الهل  الصما ، ويسلىن  إلى الرشاى، وا
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ف للخلياة، والت هنئ وتبايع وتلعمأصماء النان، تُ المكان وافتلطت  ضج     

ا فاتتواللعا  له، فل ز للمغاىرة والنان فلاه تلهج بالثنا  عليهاليمان وت ه    م 

 وابتعل، التف إليهو وهم يقمو: األصماء

 يقملمن من هيا وقل عرفمن  ا من ثنية   إذا ما رأون   الع       

 ولم ظاروا ب  ااعة قتلمن   واهال  ومر ب ا   ملمن ل  أهال  يق     

 

مىآبة اليي رر ُ جماو قُ  ظل       ياله، لوفف  ممكب الخلياة يُلاعب  ه عل   بن  م 

ا، أراى أن ير  تلو يهنأ ف  قصره  تى ر ب ف  الخروج والسير ف  أنحاحه

ال  ف  من ذلو إ خلياةا،  ي ره العظيمة الت  يسمع بها مني كان صبي  الملينة ال

 حبة من ال نمى؛ فالصراعاء تنشب بين النان ف   رفة عين، ولكن ه تمنطاصُ 

قل ِب يُ  ظل   ثنايا الملينة  بينويه فق ، وفرجا ف  نزهة  مو بسياه واصطحب أف

 الشاهقة مساجلها، نااها وبيمتها و رقاتها وعمرانها ؛ف  أرجاحهاناظريه 

ة  ، الملينوأاماقها، بيمء الُممِارين وأوكار الاقرا،  مانيتها وبستاينها ال امرة

ا الرجاو  ره  من ؛ت مع كل المت اىاء يعظهو وياقههو، يلتامن  مو شيخ 

ا، امرأة تسير بصعمبة فُس اق يشربمن الخمر وعلى بُعل  يسير منهو اء جسل ذ جهر 

يقم  على  ال ال  نا   فلاها  اال  مهزوال  تسحب ووجه منطائ  فمصاننحيل 

تبعها وي ،ها الشمسيسطع اليهب منها كأن   كتنزةبطينة مُ  قابلها أفر ، يُ السير

ال ماري والخل   واصل  مافه ف  جنباء الملينة مشلوه ا، ير  أ يا ها 

ة األولى، وإن كانت أُ  ها مصاِ متألء بذنه قل اوبنا اتها مأفمذ ا ب مالها، يراها للمر 

وبريا    اليي نزو بها_ أجمل مما قيل فيها، لها احرإال  أن ه رأها _ر و الخرا

ل ض  التليال عليل له وال شبيه، يسكنها عبا الما ،بليع اذان، وعمرانها راحا  أف  

قيو بها م أن ه يُ ل ىتمن   قليلة  ا قبل انماء  قيم  مقيو، أو اليي كان مُ وبها  الحاضر الُ 

 اللنيا  يعرفقر بة لو رة من لو ي ،وتمتو: صلق من قاو ،لألبل

ا وزفر زفرة مكلم  مكرو  وقاو  :وهم ااهم 
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لتقى مُ  ،طامعينوأضل ت ال الطامحين غمية، الااتنة اللعم  الت  أ مءبة المُ ر ُ قُ 

سا اِ نتل  أهل الومُ  ،قىة  اء، مهم  أول  الا ل والتُ تناقِ األضلاى وم مع المُ 

 ومل أ الاقرا   تى عن و ل األرض، ،والا مر، مركز األثريا   ل  السما 

مة جحيو  ف  ثم  جنة، ونق القصر والقبر، الطممح والخممو، الخلمى والانا ،

أضحت وباتت مصرعهما، ف ا لوف  ظاهرها نعمة، كانت مثم  الحا وال

    وهللا ألعيلن ها ايرتها األولى  لةاذلرمرتع البا ل وا

 فباىره القااو منلهش أ: ماذا قُلت!

 ولكز فراه فهر  من جمابه  ، ام ة فنظر إليه بابتسامة  

 

راجتمع رأي العامريين تحت قياىة فيران، ووافقمه و     ، وتحتا الخروجوقر 

وعنل ، رةإلى أ ل أ راف الملينة  ير المسم   أفر ما فرقة تلم تسل لظال  الليل، 

 أن  بعض ها، إال  حشارف الخروج من الملينة إلى صحراكانما على م الا ر

ان  ، اليي كان يسهر مع المنير  ب منشعروا بهو قبيل الا ر، وأفبروا الحر 

بما للقتاو، وفرجما مسرعين ينهبمن األرض تحت فناىوا ف  الرجاو، وتأه  

ه، ُ نمىببرجاله والمنير   ب منق  مافر فيملهو؛ للحاق بهو قبل االبتعاى، وتار  

 من المصمو إلى  ب منن ااعة، تمك  ومع انبسا  ضم  النهار، والصحرا  الش

 قل بلأ ف  الظهمر، ووجل العامريين، ومن  ريا آفر كان  بار رجاو المنير

، هوف، البربر ضعاين أو ثالثة أضعامعركة  ير متكافقة أما ن أناسهو مالعامري

فامتشا فيران  سامه وشهر به ف  وجه البربر وانلفع رجاله فلاه، وتصاى  

الخصمان، و م  و يس القتاو، وزاى األمر صعمبة على العامريين ان ما  

على  ُزهيري ه، وااى فيهو القتل، فتمك ن بع هو من الارار، وناىُجنمىالمنير و

 ن فراه،ع سق ف، اهكت وشا  الهما   تى فرج ولكن اهوفيران، فتبعه للهر ، 

ا، ونزو أ ل البربر عن فراه ا اياه نحم فيران، وعينيه تتطاير شرر   شاهر 

 :فيران بمهنعنقه، ونزو إلى فيران مشلوه ا، فقاو  ضر نحمه و ُزهيرفانلفع 

 انج بناسو 
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ى ، فقاز علال احعة  مله فمجل البربر يقتربمن منه، كاليحا  ُزهيرفنظر    

  رجاله الاارينوانطلا فلف  صا بهفراه، وألقى نظرة المىاع على 

ا اياه والغ ب يكسم وجهه اقتر  أ ل الرجاو    ، من العامري ال ري ، شاهر 

فتماوء فيران وىفس رأاه ف  الترا ، فمضع الرجل اياه على رقبة فيران، 

 لقىبأفي السيف المُ  ه رأي أ ل الرجاو يهو  وتأهب لاصلها عن ال سل، ولكن  

 حو الرجاو ف  أفي الغنا مع ب انبه، فزجر الرجل وأفي السيف والارن، وانلفع

                                       &&&&& 

و هو وأممالهوا برجالاليين فر   لصقلب  من كبار الاتيان العامريةكان الاتى أفل  ا   

 ،لمريةأينة ، وااتقر به األمر ف  ملالمؤي لعنل قيا  محمل بن هشا  بالثمرة على 

  ت، الملينة الوعلى شا ئ بحر الرو  رض األنللسأف  ال نم  الشرق  من 

لها من بناها الخلياة عبل الر من الناصر وشي ل فيها القالع والحصمن لحماية أه

ر، وبها كان النمرمان، وأ ا ها بأامار منيعة من جهة البح و اراءه ماء 

ت من أهو الملن ف  عصر ىار صناعة السان، فكانو األاطمو األمميمركز 

 ن تملىإها، وما بر أفل  ورجاله ااتق  ، وأشهر المراا  وأعمرهااألُممي ةاللولة 

 اتقاللهااعلنت الملينة أ، المؤي لللخلياة هشا   بسفة، و الخالاليمان المستعين 

  أفل  تبيرها، الايتماله ك، وعن الخالفة، وأصب   كمها ذات  قُرُ بةعن 

  عامريال

 الحكو فالفة أثنا  ف  الاارا  بسابمر الشهير هللا عبل بن بمحمل أوت    

 اللولة رجاو من أصب  ثُو   والله، بعل المؤي ل بايع  المؤيل هشا  والل المستنصر

 كان  العسكرية كاا تهل الطته وزاىء قمته ونمت المناصب، فيها وشغل العامرية

 الاتنة انلالع ومع ببطليمن، تُعرف الت  األنللس  ر  والية ف  ب يشه يقيو

 ،قُرُ بةل الطميل الحصار ثُو   منها اليمان تمُكن ثُو   الخالفة على المهلي وايطرة

  ريا اتخي بل المؤي ل، وفلياتها قُرُ بة لمناصرة ب يشه يعمى ال أن اابمر قرر

 يصير أن أمل على النهاية، ف  الغلبة على األقلر أن هو رأ  هألن   البربر مهاىنة

 إ ل  يقطعه ولو اليمان بامز الصراع انتها  وبعل  المالياء إل ل  ملك ا

  اكو األفطس بن هللا عبل من بلعو اابمر تمرى عاونمه، اليين كالبربر المالياء
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ا ناسه وأعلن األنللس،  ر  ف  مارىة والية  من كلها الغر  والية على أمير 

 تسيير على قُلرته وألن   الخالفة، الطة عن وفرج لشبمنة، إلى ومارىة بطليمن

 المليلة ىولته إىارة أمر وك ل العسكرية، ته كاا مستم  إلى ترتق  ال الحكو

  األفطس ابن لمزيره

 إلى الما  من األنللس  ر  معظو على األفطس وابن اابمر ايطرة مع   

  يو البكري زيل أبم  يا األنللس، أ راف كل ف  الثمراء وقيا  الشماو،

  ر  من ال نمب  ال ز  ف  شلطيش ب زيرة ثُو   ولبة بثغر وااتقل فريناآل

 ر الغ ف  الم لة عقل فانار   الخالفة الطة عن بأكمله الغر  فخرج األنللس،

  والمطامع األهما  تتقاذفها صغيرة  بيباء إلى الشرق كما

 مقتال ناس ف  قُرُ بة تووصل األنللس، أنحا  ااحر إلى فباراأل ء هيهو ار   

 بن هييل أعلن  يث األعلى، الثغر جنم  ف  االضطراباء أمر فيه وصل اليي

 نع المنطقة بهيه ااتقالله_ همارة بربر من وهو_ رزين بنم كبير الملو، عبل

 القة،و  ذكا  من فيه وجلوه لما النا ية كبرا  بايعه بعلما وفالفتها، قُرُ بة

 معه ىفل اليي زياى، ابن  ارق صا ب رزين جله إلى وعطا ا وهمة، وهيبة

ا، األنللس  بأمر رتأتم ال الشرق، شنتمرية ه  جليلة لطاحاة ملك ا وبايعمه فاتح 

  هييل ملكها إال   فلياة

                                            &&&&& 

نت لو تكن القالقل الخارجية ه  كل ما يشغل ذهن الخلياة اليمان، فقل كا   

 اءاالضطراب، بل كانت بلاية الاتنةمني  قُرُ بةأ راف األنللس تنسل عن  كو 

لبربر اثقل عليه، فقل أضناه ما يحلث كل يم  ف  الطرقاء بين اللافلية ه  ما يُ 

 ،اريةض و إلى معركةكبيرة تتحم  يم  إال  وتقع مشاجرة  وأهل األنللس، ال يمر  

، لبساتينحرق ا  فيها البيمء وتُ خر  زها فيها األرواح، وتُ هرق فيها اللما  وتُ تُ 

جاله، ر ُجنمىولو يقلر اليمان على إنزاو العقمباء برجاو البربر، فهو رجاله أو 

ما ن، ميعقمباء تقع فق  على كاهل القر بيوبهو قا  وعليهو ااتنل، وأصبحت ال

  ه ونحم ىولتهأو ر صلورهو نحم
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ا ما زاى األمر     ، بةقُر ُ ، فقل آتاه رجل من أهل اكسنبن م  ب منفعله ام  

وأراى أن يناو عنله  ظمة و ماية، فأفبره بقاتل أفيه، وبمن مزقما جسله 

 جيتأج اضب ا والحقل يتطاير من عينيه، وصلره   ب منوقط عما أ رافه، فركب 

هو قبون بالطرقاء والنان تراعض رجاله وانطلقما فلاه، يمر  ب بنار الثأر، وركب

وصل إلى ىار قاتل أفيه،   ت ى ويستعييون باهلل منهو، ،ترق بف  وجل و

كثير قه، وأمر رجاله فاقتحمما البيت، ووجلوا فيه النُ فااتخرجه منها وضر  عُ 

، اللارمن ال ماري والسالح والارش والماو، فأفيوهو، وأضر  النيران ف  

، وقل  عظامهمه على مكان أفيه، فااتخرجه، فما وجل إال  وااتنطا أهل البيت فلل  

 كل لحمه، فقاو بحقل: أُ 

 ة أبل ا مي  وهللا ال كان عنلي أمان لعبل من عبيل بن  أُ 

بااة، انتشر أمره بين النان، فخاف من كان له يل ف  قتل أو تمزيا أو أكل     

، بأهله وبعض ماله، ومنهو من ن ا بناسه فق  فر  فهر  كثير منهو، منهو من 

ب ثثهو  قمهو وألقماتلة، ومز  قِ  ورجاله، فقتلمهو شر    ب منومنهو من  الته أيلي 

على انان الرماح، وأفي البربر أممالهو  برؤواهوف  الطرقاء، وااروا 

بما ما امتنع عليهو وا تموا على بيمتهو،  قما وفر   و ر 

لهو ونزاعهو إياهو ف  أرزاقهو وأمما أن ظلو البربر للنان مستعينال أىر    

س ىعاحمه بل وف  أروا هو ايزلزو أركان عرش مازاو يتحس   ،ونسا هو

و وج  ت ىمن قتل و رق،   ب منس أعملته، وما كاى يسمع آفر ما قا  به ويؤا  

 خا ه  اوو أن يُ وتاه ف  عاصاة من الغ ب، ولكن   مال مهوجهه وشحبت 

 فسأله:  قاته عبل هللا البرزال  كبير بن  برزاو، فال ظه وزيره وأ ل ثِ الت ه و

 بمن على وجه ممالي ما ل  أر  هيا العُ 

ب ؤل ِ شاى له  ليل، وايُ لن يُ   ب منإن  فزفر اليمان زفرة  ارة وقاو بأاف:

 الملينة علينا بما ياعله ف  النان 

الخاى  ف  ىفمو القاض  ابن  ااتأذنمع وزيره،   ب منى جراحو وبينما هم يعل     

 ذكمان، فلفل وعالماء الغ ب تكسم وجهه، فسأله اليمان: 
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 ما بو يا ابن ذكمان؟

 ليس الساحل بأعلو من المسؤوو 

 فيما جقتن  يا ابن ذكمان؟ ة:فسأو اليمان بحل ِ 

يس أن ولحقا للنان  ياة اعيلة ممفمرة، الخلياة، إن  اية الحكو أن تُ  اي لييا 

 خالاو،ل من يُ ن أو تقتُ ت لس على كرا ، أو تلبس وتأكل ما لي و ا ، وتس ِ 

ال  ر جمع ا، وقل أعياها الغوتبن  البيمء والقصمر بغير  سا ، والنان تت م  

 وأ بغير  ا    قطع من تريل من ثِقاتو ال ياع واألراض وقل ة األقماء، أو تُ 

ا، وتنشر رجالو ينتظرون إ سان  ، فيما ي لس عامة النان انثمبأبخس األ

  فن النان فيلقم، هو بغير  ا   قمن الت  لون ما يقمله النان، فيقتلمن أو يلا  يتصي  

 ا عنهو شيق   فال يرون أهلهو وال يعلو أ ل س منال

 : ر اليمان بكاه، فسكت، فقاووهو ابن ذكمان أن يكمل، فأشا

ةوهل أ كو بغير   ا نهو؟أقتل رجال  وأ ريلن ل، أما تُ تلعو وتؤي   قم 

 أذاهو عن النان  بعلهو وكف  أبل 

 قين:أااريره، وقاو بي تهل لت التمعت عين  اليمان وىارء األفكار ف  عقله، ف

 امعتها اامع أو يا ابن ذكمان، وهللا لقل  سبُ 

 

ا بلغه وشاورهو فيم، فيه وبعض المقربين لهقاته وهو والله وأجمع المستعين ثِ    

ه را ، وقبلما اقتقُرُ بةمن ظلو البربر للنان، فأجمع رأيهو على إبعاىهو عن 

مها حكممر والبالى ليبعض الكُ  العمىه إلى عرشهبإعطا  القباحل الت  ااعلته ف  

ا يستتب أمره فيها، وت  ت ىواييا  شعبها  قُرُ بةباامه، إبعاى ا لهو عن  قلير 

ا إل كا  األمر وزياىة الطة الخالفة ف لم همىهو معه ورفعت بعض  هو له، وأي  

ر رجا ، والثغمااحر األ ف  باألنللس، فالثمراء تعصف قُرُ بةالمنا ا فارج 

 وفالفتها   قُرُ بةتستقل بحكمها بعيل ا عن 
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ا ل همىهوالقباحل  شيمخجمع     ا لمنزلتهو، وأعلن عليهو تقلير   وتعظيم 

ر وي ، فأعطى لزاالمالياء على من كان لهو السابقة معهبعض و تقسي الخلياة قر 

 ة جمف  البالى، ومن  بن  برزاوواوأعطى لبربر مغر، إلبيرةوصنهاجة كمرة 

زىاجة إولبن  ىمر  قاتها من القر ، وأقر  ان وذواتها ومتعل  وبن  يارن والية جي  

لت  على والية ارقسطة ا بمالية شيونة وممرور، وأقر المنير بن يحي  الت يب 

لى جا  اللور ع ثُو  إلى الثغر األعلى بأكمله،  باإلضافةكانت تحت واليته، 

مىاألىاراة ابن   ا  ى علي ا على ثغر ابتة، ، فمل  ، فمنحهو ثغمر المغر م  أفاه أم 

بربر ه على ثغمر ال زيرة الخ را  و ن ة وأصيال، وبيلو ايطر المال  فالقااو 

 ألنللس ال نمبية والماطى الياء اعلى و

ا مخرج زعما  القباحل مبته ين مغتبطين؛ فلو تصل بأ لبهو األمان  إلى ف   

اى رهو، فيما عمنهو صم  أهله وعشيرته يبش   وصل به الماقع، وانطلا كل وا ل  

لطريا لخبر ف  ا، وامع باوقت التقسيو فارج الملينةوقل كان عبل هللا البرزال  

 ثُو  يه و علال  اه و وقل عاى وىفل على اليمان فحي  قلمه البيت، إال   أإلى بيته، فلو تط

 قاو: 

مىو ول يت بن  يا أمير المؤمنين بلغن  أن    العلميين على المغر ؟   م 

 أجل فعلت 

 أليس العلميمن  البين؟ فقاو عبل هللا بعتا :

 أجل أومأ برأاه وقاو:  ثُو  فنظر إليه المستعين ملهمش ا 

ا:  هللا عبل فرى    تأت  إلى أ ناش ترى هو ثعابين؟الحم 

ا وقاو:   لقل ناي األمر ف  ذلو فأفاض رأاه نلم 

 لقل أظهرا ما يستحقان عليه ذلو وا: قل    ته مترىى   ثُو  

ا ويُظهر وال األوو كاآلفر ،الظاهر كالبا نليس   ل ه ض، وقل يُبطن المر  أمر 

 لقل ناي األمر 
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                                     ***** 

ا مُ  ىفل القااو  بحمان:  وقاوعلى أفيه بته  

  ز الركبلقل ت ه   ،يا عل    و  هلُ 

ا إليه عل   فنظر     ه لمكان كأن  ر ف  جنباء ا اا ينظُ  ثُو  ر جماب ا، حِ لو يُ  ،شزر 

ا مثله، ه يطير فر   أن   ر القااو ف  أمره وقل ظن  فتحي   على ماارقة  بيب  ريتحس  

 فقاو: 

مىنت شارى، فيو تاك ر يا ابن أمع الخلياة و قُرُ بةمني أن ىفلنا   ؟ م 

  قُرُ بةر ف  فك ِ أُ 

 واصل بنشمة:  ثُو   اكت قليال   ،ثقيال   هما يحمل كمن هاقال

اف أي الطان بعل هيا السلطان، كيف يعيش الخلياة ف  هيا الملو و له، األشر

 قلميه، والملم  ي لسمن بين يليه أذال   تحت 

 ويحو، أتستغرق ف  األ ال  ف  وض  النهار 

 أفعل     أجل

  قُرُ بةوإلى أي مل  تصل بو أ المو ف  

 ناجين  بارتقا  عرشها أ الم  تُ  إن  

 و  ثُ ، سانهل أل مت المااجأةا كأن ر كالم  حِ ولو يُ  له المطرفانتاض القااو كعصامر بل  

 تمالو ناسه وابتلع ريقه وقاو: 

 لعبت الخمر برأاو   ت ىلت شربت و تشر  لقُ لم أن  

 ؟ل ناسو الخلياة وصا ب األنللسأتتخي   ، وواصل:امستهزح  ضحو  ثُو  

 أفعل  ،أجل
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 ع ك  و من لُ يا ل

 ولم كان ببعض األوها  أو  ت ىوأي بأن إذا أىفلت بعض السرور على ناس ، 

 اآلماو 

 !آماوتع ب وااتنكار: ب فرى  

بالش    ال تنظر إلى ما فمقو فتشقى، فإن األ ما هم من يحلوا: ناصح   واصل ثُو  

 إليه اليي ال يستطيع المصمو 

 واصل:  ثُو  ة القااو بغ ب ولو ينطا، فهلأء  ل   نظر إليه عل   

مىال وقت لألوها  يا ابن    اها ثانيةلن تر ُرب ماف قُرُ بة، انغاىر اآلن، فمىع  م 

 بل انعمى وثقة:  رى عل  ف  هلو   

 ويقين:  واقتر  أكثر من أفيه وقاو ف  عز   

 وانظل بها إلى أن يشا  هللا، أعل  بيلو 

مىهيا نصيبو من الحياة يا ابن  ا لسبتة، فاقنع بما م  عنل   ، وقل أصبحت  اكم 

 وأشكر على قلر  

ا  اإلنسان يستطيع أن ينتصر على قلره، أن    أؤمن ن ِ إ ليل ا، جوي لب لناسه قلر 

 ما يكمن القلر بأعماو الرجاو يستحقه، فإن   قلر  

 ولكن بكو من ال حايا 

  ى الصعمىار، فلم أىا  النظر فيها ما أقبل علل الحُ من يرى صعمى ال باو ال يتخي  

 ل لاظه ويستحيل فعله هيا ما يسهُ 

ن علينا الصعا ،يما  مه صبرما السهل، إن  ال يُ  ال يستحيل فعله، كما  عزيمةوال هم 

 ات  لنا األبما  تما   ه

 ته ل  عُ  ز له وأعل  ا ت ه  ولكن من  لب أمر  
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 اأفعل  وهللا ،اأفعل

ات إليها يلتلته، خي  اارق مُ وصمرتها ال تُ  قُرُ بةركب عل  نحم ابته، فرج من    

ها ري ُ زاو  يب أ من الحلاحا والبساتين، وما بسمار   محا    من بعيل فتبلو كقصر  

لبه يهام قزاو ما و االبتعاىأو ل ف    ه ياارق محبمبتهشعل ف  قلبه الحسرة كأن  يُ 

 صعاى ا ف ع منها، فال ير  ام  أكثر األمكنة إه يتشب  كأن   إليهافيلتات  ،نا يتها

قاو  ت ى ب، تع   ب نظره بينهما ف  قل  ال م، فيزىاى  سرة واكتقاب ا، والقااو يُ 

 بلهشة:

 اتها ورا   طيل النظر وقل فل  ما بالو تُ 

ر كبُ ت ،ر فلا تصغُ  ُكل ماف ،بها أمام نصُ ألك   ؛وراح اتها ما أ يل النظر وقل فل  إن  

  ام ل  قُ 

                                      &&&&& 

ت ثب  ول اياه، بعمامته، وتقل   زاىه، ولبس ثيابه، واعتو    عو وا تسل، وأعل     

وايف،  ام  فرن   فن ره، وركب ىابته، وم ى ف   ريقه، و يل ا، ليس معه

 ينبش الرماوظل   ور بة،  قل وبغض، ثأر وانتقا   ممح ؛وف  ناسه ما فيها

وصل إلى ملينة   ت ىل، لأو م ، ىون كلل  قُرُ بةفراه، شرق   تحت  مافر

فعرف  اقتر  أكثر،لل نل، فرفع لثامه على وجهه،  اومعسكر   ايام  فِ  رأ أريملة، 

ا اتقل بهاىانية الت   ؛  ملينتين كبيرتينه  صار أُ با  مو الملينة الت  تتما  أن  

راية الت  تعصف بها ، ومُ قُر ُبةم اهل العامري، واناصل بها عن  كو 

، باهلل تعيناليمان المس الخلياة ومبايعة ل للخالفة األُممي ةالصراعاء ما بين مؤي  

ق ما عصا الطاعة وأراىوا االاتقالو بالملينة كغيرها ف  شروما بين من شق  

 األنللس 

ا، ا عامري  أيقن أن ه معسكر    ت ى المعسكريراقب هيا  وهم  ميل وقت   ِض لو يق   

ف   نظرون إليهوالعامريمن ياقتر  يختاو باراه، و وجهه، عن لثامه أزاحف

واشرأبت الرقا  ف  ىهشة، و اا ف  ذهمو، تطاولت األعناق  ، يرةو ع ب

 ناىي: امع صمء يُ   ت ىهو بيله، حي  بع هو ينحن  له، وهم يُ 
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 فيران ايلي  ، لقل عاىُزهير اي لي، ُزهير اي لي

ةة وملهمش ا مشلوه ا، فمجل فيران يمتط  فراه ف  صح   ُزهيرفخرج     ، قم 

 ىمه والبرابرفمقف يرمقه وهم يتيك ر ما  لث ف  أرض المعركة، وقل اق  ف  

  يقتربمن للنيل منه

 كيف؟قاو ف  ىهشة: ف

 فنزو فيران عن فراه وقاو: 

 بقس الاتيان أنت، أال تر ب ب  يا رجل 

 من ىهشته وقاو والسرور ينتشر ف  مالمحه: ُزهيرفااتااق    

  صليق ا يا عام  

  بأف  فيران  بكبير العامريين، أهال  أهال   :قاحال   وفت  ذراعيه

 فيران  ال ة وهتات الرجاو يحيا فيران يحيوتعانقا بش

  فجر   ماو ا  من الطعا ،  كى الصليقان لبع هما  على ماحلة بها ما لي     

و أفبره فيران كيف ن ا من أرض المعركة بانشغا  األاابيع القليلة الماضية

 رِووأُه تُ جمع البربر إلى الملينة، شرعور بعل المعركة  بالغنيمةرجاو عنه ال

، وظننت أن  مُ  تخبط اف  الصحرا  مُ  ا ف  ىماح   تى اقطت مغشي ا عل     لرج 

حظاء، لوبين الممء إال     ياصل بينوال أ ل البلو عثر عل     ت ى مالق  الممء،

 قل  بقمت ءن شعرإ، وما ن وىوا  ر قا  بك  جُ  ثُو  إلى بيته،  ن و مل ن فسقا

 لث ف  هيه  ما ُزهيرارى عليه و   وعن رجال وا عنبا ث   تفرج ،عاىء إل   

ا ووفا   أفبره بتقسيو اليمان المالفالاترة،    لهو ياء على البرابر تكريم 

 وهللا ما أراى ام  إبعاىهو فقاو فيران:  
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هشا   عت المالياء، فسأو فيران عن الخلياةعليه كيف تمز   ُزهيرتال  ثُو      

 قتل  عنه شيق ا كان    أ  اليمان قل ا نه ولو يعرف أ ل ن  أ ، فأفبرهالمؤي ل

 فيران وقاو:  ا تو  ف

 ار مقتلر ه قتل جب  من اليمان هيا ألقتلن   ُمك نتوهللا لم 

انقسا ،  من رايةاأله عن أمر هيا الحصار فأفبره بما ي ري ف  أريملة ومُ  ثُو     

ل بها و شرق األنللس بين الاتيان، فاقتن  كل كبير منهو ملينة واناصوقل تقس  

أراىهو راية لو يستقر أمرهو، فف  الشرق ام  أريملة ومُ  باة ت، ولو يقُرُ بةعن 

ا كان ماعمال   ت ىلناسه ولرجاله،  ُزهير  يق   هللا أمر 

 ؟ها تقتحم وول  اصرتها الملينة اذاولمفسأله فيران: 

  أفر الرجاو من جهة، وال نريل فرا  الملينة من جهة  ةقل   

   أنا أكايو شرهما فقاو فيران بثقة:

 ؟كيف

 عينيو  ما يسر   وبعلها تر تعاو مع  نلفل الملينة 

  أال تثا ب  فقاو فيران: ،بقلا ُزهيرفنظر إليه 

  رء ااحر النامنوقل تغي   ،بل ال أثا بهو

 ف اتبعن  وال تخ

ان الحُ ه آن رإوقف فيران على با  الملينة، فما     ا ، فتحما له الب  ت ىر 

ها، ولو حللة ووجهااجتمع بأشراف الب ثُو  حي  النان بيليه، وىفلها يختاو وهم يُ 

لى يلبث االجتماع أن اناض وقل قبلما بخيران والي ا عليهو، وااتقر أمرهو ع

 ل يروا ما  لث للمؤي    ت ى قُرُ بةعن فالفة  االناصاو

اليي ما لبث  ىفل الرجاو الملينة ىون قتاو، واجتمع الشمل والرأي على فيران،

ل ة للقتاو، وقل  إليه بعض العُ  عل  ز الرجاو ويُ  ه ِ راية، وبلأ يُ ر ف  أمر مُ ياك  
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العامريين من مختلف ال هاء، يريلون السير معه والحر  ب ماره، فعز  أن 

قبل أن يأفيها  يره، فقل وصلته أفبار الاتى أفل  ور بته ف   رايةيظار بمُ 

ها إلى ألمرية مركز واليته   االنق اض على الملينة، وضم 

اال ر ثُو   با  ملها الحصار، راية بب ع مقاء من الاراان وأنحم مُ  تقل      

ن ، ورفع الظلو عوأعطاهو األمان، ووعلهو بالعلو وإعال  كلمة الحا   أهلها

ف   عاا  وأفي الحا من األقميا ، شر  ىفمله ىون قتاو، وكان أمر الملينةال 

ريلون بقا  الملينة تحت بعض الكبرا  يُ  ومخالف،ل اضطرا ، بين مؤي  

ل تمزيا وتشريمن ااو وقتل و ؛ه عليهو القتاوي ربع هو يخشى ما يُ اطمتهو، و

الملينة  أهل ل  آثر النان السالمة وعز  جُ   ت ى أي ا إال   والب ونهب، فلو تمِض 

ل على   عرشها  العتال ، وأفلما  ريا فيران الص 

عتمل البغض اا تاظ من فيران، ووصلت األفبار إلى أفل  ف  ألمرية، ف   

 القتاو  عز  علىو ،ىافله

                                        &&&&& 

قل وال  ه ف  اعاىته باقتناص العرش، ولوة الخلياة اليمان المستعين الباء    

فارجها  بعل إبعاى البرابر عنها، وال ي يره ما يحلث قُرُ بةااتتب له األمر ف  

، بعض هيه كثر من م الس السمرمن االنشقاقاء ف  أ راف األنللس، فكان يُ 

والشعر،  الم الس كان للمعازف والقيان والشر  واللهم، وبع ها كان لألى 

ا ا وقل كان أىيب ا فصيح  ا وفهم   اظ ا و، في تمع إليه الشعرا  ومن يحملمن علم 

 لألشعار واآلىا  

ا وقل تأفر بعض فراج ا     ف  ى عليها البربر، وكانالت  ول   لملنوكان يمم 

 فقاو: فماصه من بعض  ه  مر

 راها فيمن  غى وت ب  لُ أل مِ     رابمن صلى وصا  وكب   لاتُ  ة    

 العمال  والمعال  تبربرا بر و    ومل  م    ا من عبشمع ب   فما    

 ا محرراو اكمتهو للسيف  كم      بالخيار نبيتهو يمرأ فلم أن     
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 فيه ما زر ة   رال نما ِ ما  إو    تستلي باقلهو ا  ياة  فإم     

ير وصلت للكث  ت ى ارء هيه األبياء ف  أرجا  األنللس، والكتها األلسن و   

وها ف  أناسهو   من زعما  البربر الت  أار 

تهو ثمن بأمر الملم  الشعرا ، كخلياوف  أ ل هيه الم الس، والقم  يتحل     

  : قاو وهم يترنفلعبت الخمر برأاه،   ت ىأ ل الح مر ما يكا   شر اليمان، 

ال الرشيل، ووهللا لو أجل شعر لملو أو فلياة أعي  وال أرق من قصيلة هارون 

 فلياة يأت  بمثل ما آتى  أظن  

بين، رق  تات هت العيمن ال  الخلياة مُ  ثُو  فتسلطت عليه عيمن النان الحمين،    

لر  و السكمن على الم لس، فااتفمجلوا اليمان قل اتقلء عيناه بالغ ب، وفي  

 الرجل أمره وقاو: 

  ام بمثله أو أف ل منهتيان ر على اإلف  هيا الم لس يقل وال أعتقل أن أ ل

لظافر فلياتنا وول  نعمتنا أمير المؤمنين وفلياة المسلمين اليمان بن الحكو ا

 بحمو هللا 

  ا:فالتق  النان أناااهو، وعو  االرتياح وجمههو، وقاو اليمان مستاهم     

 وماذا قاو الرشيل، أهم  زو؟

 عو الغزو يا ممالي ونِ 

 آتن  به 

  ر لتالوة الشعر، وقاو:وتح    ثيابهو واشرأبت عنقه وعل  فتنحن  الرجل    

 ملو الثالث اآلنساء عنان     و للن من قلب  بكل مكانِ    

 وأ يعهن، وهن ف  عصيان     كل هاما ل  تطاوعن  البرية    

 أعز من الطان  قمين وبه ما ذا  إال أن الطان الهم        
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 فأقر اليمان ب مىة هيا الشعر وقاو:

 بياء؟، فيمن قيلت هيه األوقت ا رء فيهه شعر راحا، قل امعته من قبل وتاك  إن  

 نث كر اامهن، احر وضيا  وفُ ها قيلت ف  جماري ذُ ن  إيقاو 

 ا الرجل:خا ب  فأومأ اليمان، وقاو مُ 

 أف ل منها بأنا آتيو 

 يقمو: أفي ثُو  نحن  وااتعل إللقا  الشعر، وت

 وأها  لحظ فماتر األجاانِ    ، يها  الليث  ل انان  اع ب     

    ُ  منها ام  اإلعراض واله رانِ     اب  تهي  قارع األهماو ال مُ فأ

 زهر المجمه نماعو األبلانِ  كت ناس  ثالث كاللمى   وتمل    

 من فمق أ صان على كثبانِ  ككماكب الظلما  لحن لناظري     

 البانِ ، وهيي أفت  صن ا سن      هيي الهالو، وتلو بنت المشتري  

 فق ى بسلطان على الطان   اكمت فيهن السلم إلى الصبا     

 ف  عز ملك  كاألاير العان     فأبحن من قلب  الحمى وتركنن   

 وملو ثان  الهم  عز   ل للهم     تيل   اال تعيلما ملك    

 

  لياةالثنا  على الخالملح ولسنتهو بأ وفاضتهت القم  من جماو القصيلة، فبُ   

 قاو الرجل: ف

  الماتعة يت بهيه القصيلةت ووف  ي لس أمير المؤمنين، وهللا لقل كا  أىا  هللا م

 فأومأ المستعين راضي ا 
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                                         &&&&&                        

مىبن  ر و المالية ف  ابتة لو يقنع عل       ما زالت ول به الخلياة، بما تا     م 

يته ل  والإي  اىر مع أفيه القااو اليي ذهب تروح وت ئ إليه، من قُرُ بةصمرة 

ا مُ ف  ال زيرة الخ ا فيها، أ ه  از اللنيا وماكأن   غتبط ا را ، وااتم ن بها فر   م 

  وف  عه، تأتيه ف  المنام   اارقها كانت تقض  وهم يُ  قُرُ بةفإن صمرة  عل   

قله تيهب بعقله بعيل ا، فكان إذا جلس إلى م لس أى  أو شعر، يطير عوالصحم، 

ضع ل وجهه ويبتسو ىون ممو فيها، فيتهل  يت م  و، قُرُ بةمن هيا الم لس إلى 

اء وبعل انا اض ، وف  أ ل المر  سا ، وال ظ ذلو ولله األكبر يحي لالبت

 الم لس اأو يحي  أبيه: 

 ؟ما اليي كان ي حكو يا أبتِ 

 ؟ن بُ ممضع ااتنكرء عل  ال حو يا ي وف  أ

  عل    أل   ه اؤاو اتنكر ولكن  ألو  بتِ أا يا عام  

  ل عل   ثقِ وال تُ  أفص إذا 

ة  ا يا أبت، قل ضحكت وأ رقت  ير عام   ع  ، ولكن  ين قاو الشاعر وكال يلمر 

 عقلو قل تنب ه ألمر ما   بليلى، التمعت عينا  وكأن  وصال  

 ، أ اظته يا يحي ؟اراحق   لقل امعته، كان شعر    أجل  أجل

 كتو ضحكاته، فسأله عل :  حاوال  مف حو يحي  وأفاض رأاه    

 ؟ حكو اآلنما يُ 

 الغزو منه  فاص ةالشعر، و ما علمت عليو  ب  

 ث ناسه بصمء فايض امعه يحي :فقاو عل  يحل ِ 

ا   بل يغازلن   ياها مني ىهر 
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 وال تخ ل؟ ل يا أبتِ من ه ؟      قُ 

 حو هللا، فمهللا لو أصبم ف  شباب ، أأصبم بعل هيهقب   وللصهن، اصمت يا 

 الشيبة؟

 ؟القلب يا أبتِ  وهل يشيبُ 

 ويحو، أال تخ ل من أبيو؟

 وما يُخ ل ف  ذا  

    ماض  لو تقل، فإن   إن

   عل  وىفع بقب ته ف فتنحن  يحي  وهم ال يقلر على إفاا  ضحكه، فتبر    

 : حال  صلر ولله قا

ة إلى شرقل يا فتى وال تثقل عل ، فمهللا لقل أعلتن  من أ الم  الزاهرة المُ قُ 

 عتو الماقع القاتو المُ 

 فرفع يحي  رأاه وبلأ ينشل: 

 يا  لـــه بــــ      وليلــى ال تقــــر    بليلــــى وكل  يلعــ  وصــال    

 ممــن تباكـــىإذا اشتبكت ىممع  ف  فلوى         تبين من بكى   

        وينطا بالهم  من قل تباكــى اا من بكى فييو  وجـــل  فأم    

 أرا ة   ت ىر به بِص   ااتطعت كاات  ـرف         فلو أُ ولم أن    

يقمو بصمء  أفي ثُو   و    على قصرها، قُرُ بةفطرق عل  و ار عقله إلى 

 مسممع:

 لهو بيا  ال تقر   قُرُ بةو   قُرُ بة بيلع  وصال   وكل    

 ابتراكا يصيرن من يظار ومن تبي    ف  معركة   الُ نلاشتبكت  إذا  
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 ومن يممء يممء فنعو الهالكا   ا من انتصر فيحمز العرش  فأم    

وهم يمتط  فراه األبيض  قُر ُبةاكت عل ، وقل راوىه مشهل ىفمو     

لى واقاين ينظرون إ قُرُ بةوأهل  و، ويسير ف  فيال  النصر والظار،طه  المُ 

عا هو، ى ويتلقىح للعامة الخلياة المنتصر، وقلمبهو تلهج بالثنا  عليه، وهم يلم  

رء أ ال  اروفلاه يسير جيشه ال ر   لت  ين عهيه   اليقظة ولكن ارعان ما تبخ 

 ا:ء المكان، فقاو عل  متبرم  ضحكة يحيى ومأل

  حكو يا فتى؟ما يُ 

، لقيانوال ماري وا سانالشمق قل مأل قلبو للاتياء الحِ  ظننتقل ، ا يا أبتِ عام  

  قُرُ بةلزيارة  فإذا به يحن  

 ما أرىء الزيارة، بل آفيها  فقاو عل  ف   ز  وعز :   

 ؟ق ما امعه: ماذاتع ب ا وقاو بحيرة كمن لو يصل ِ فنظر يحي  لمالله مُ    

 بقة السا ي ا  يلة األسعلن ، وهم ما يسيطر على عقل  لقل كان  ياها هم ما يُ 

 ، أليس بها الخلياة اليمان وقل ااعلته ونصرته ولكن كيف يا أبتِ 

 عن جليل  ي ا  ت األتمخ   أجل، ولكن

 وما هم ذا  ال ليل 

جع و القااو لنتشاور ف  األمر، فمهللا ال أراتعرفه ف  وقته، وقل ىعمء عم  

 ق  نُ ان  األمر عُ لم كل    ت ىعنها، 

 عليه اآلن  االنتصارمكن قمي، وال يُ  فصو  ولكن الخلياة 

 مال  أرا  تتحلث بلسان الخمف 

 ومن ال يخاف ف  أمر كهيا؟

  نحن ال نعتلي فال نخاف 
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  الخمف فطرة إنسانية

 ُ لحياة، اعلى   بقويمنعو، وأعلو أن  الخمف ال يُ  ق ف  الخمف فسيأار حل ِ إن لو ت

 ب نعيمها وإن ما يح ُ 

 ؟أبتِ إذا فانت ال تخاف يا 

ن الش   الم يل اليي أفافه هم الخمف ناسه، الخمف هم العلو، وأاأو هللا أ

 إليه  أم   إلى ما أنا ماض    ت ىبعله عن قلب  يُ 

 : ااتبع ناصح   ثُو  اكت عل  يلتق  أناااه ويست مع افكاره، 

 لحياة و ال تستحا اعلو إن لو يكن لو  لو عظيو فإن  اا يا يحي ، وال تخشى شيق  

 امعت اامع أ، فمهللا لقل تِ و يا أب سبُ 

                                       &&&&& 

ا ف  محبسه، ال يكترث له أ  المؤي لبقى الخلياة المخلمع هشا      ل، وال شهمر 

كه يتر ثُو  كل صباح، ؛ لي لب له الطعا  والما  ةالحراايقل  عليه ام  فرى 

عهل ف  الاترة األفيرة أفي محمل بن اليمان ول  ال  ته وش منه ارق ا ف   ير

ا وتشا ي ا، ويتهل  فر، يسأله عن  اله تهك  آليترى ى عليه من  ين  غير بله يتمع  ىه وم 

ل أن م  ال يكترث لحليثه، إال  عنلما يستشي   يظه، فيتع المؤي لو فصممه اابقة،

 :يغ به قاحال  

ان ينتاض الن  ت ىرهة ه  إال  بُ  إن  األنللس ال تعترف بخالفة اليمان، وما

 وينقيونه كما  لث من قبل 

 :قاحال  ه فيزيل محمل من تهليله ووعيله، ويسب  

 األوها   وو لبت وإن  الخرف قل لعب بعقل

ق جسله ورم  به ف  الطرقاء، فسأله ويزيله أن ه لمال جل       المؤي له لقتله ومز 

وقل ااتتب فيها األمر، المنابر تلعم  أن ها بأف ل  او ، فأفبرهقُرُ بةعن  او 
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ل للخلياة اليمان المستعين باهلل، والنان تلهج بالثنا  عليه، بعلما ف مل الاتن وو  

ا بما وصل إليه يغا ثُو  ال ميع تحت  كمه   المؤي لفينظر إليه  ىره ضا ك ا مغتر 

 مشاق ا:

 !هيا مازاو هنا  من يغتر باللنيا لو من  ر صغير، أبعل كل يا

                                       &&&&& 

  ت ى ارمن وعثا  السلو يسترح المقت،  له عل   مهِ لو يُ  فمر وصمو القااو ابته   

ن ن ألماو ا  م ، الت  اشتملت على كل ما لي  ةمرالعا إلى ماحلة الطعا  ىعاه

ناوو ف  ت أفيواويحيى، والقااو  عل    ؛جلس ثالثتهو  الطعا  والشرا  والااكهة

ما كان صامت وال يأكل تقريب ا، ويظهر عليه انشغاو اليهن، في الطعا ، كان عل   

ن م ما يبه يحيى، وبعل أن فر ألفبار فيُ القااو يسأو عن األ ماو ويستقص  ا

لو تكن بصرفهو، ف قا  عل    ثُو  الخل  بالشرا ،  جا ا إلى م لسهو والطعا  قامم

ب القااو من مسلو أفماحلة  عا  أو شرا  بقلر ما  يه، ه  جلسة للحمار، وتع  

 تع ال  المعرفة:وااتيقن أن األمر جلل كما أفبرء الراالة، فسأو مُ 

ل التأفير؟أف فيما أرالت إل  يا   ، ما ذا  األمر اليي ال يتحم 

 :ا ال يا من صلره، وقاو بهلو خرج بهزفر عل  زفرة كأن ه يُ 

  قُرُ بة

 تاهلل إنو لا  ضاللو القليو ف  ااتنكار:  فرى القااو

 ألو تاك ر باعتال  عرش األنللس يا قااو؟

 بلى، هم  لو، لكن  لو أجرؤ على القيا  به 

 أنا أجرؤ، وأاعى وأصل

 راى  مُ  إلىتصل   ت ىولكن يعمز  الكثير 

ا فال السحا ، فإم   مر   والارصة تمر   ،ها لارصةإن    ا اقتناصها ف  وقتها وإم 
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 ولكن كيف؟

 ن يبتغ  يسعى، ومن يسعى يصل م

ةالطممح ال يعن  ال ن يحمل هلو ِمن قبل مةن كاوالسع  ال يعن  الظار، وقل  ،قم 

ةوليس لليه ال الطممح بيننا و، المؤونة، ومن كان  ثيث السع  ولكن ه ال يملو قم 

  ُ نمىحصى من الف األمياو وعشراء الحصمن وما ال يُ ألم قُرُ بةوبين 

 كل أهل األنللس على اليمان؟ أي معُ 

 ذلو يكمن  ال أظن  

ي به أناسنا ون عف به علو  إذا لقل وجلنا االح نُ   نا قم 

 أتقصل الارقة؟

سم وعالماء االاتنكار تك فرى القااو إليه ف  ااتحسان وأومأ ممافق ا  فنظر

 مالمحه:

 ؟أفر  ةمر  شعل نار الاتنة أنُ 

 اهلل ب المؤي ل عيل الخالفة إلى هشا الاتنة، ولكن نُ معاذ هللا أن  نكمن ابب ف  إيقاظ 

 ! كيف؟المؤي ل

 نراال القم  وله  ظمة عنل الكثير 

  ير قاىرين على اوما زلنبنا أ ل فينكشف أمرنا،  يش ولكن ال ن من أال  

 المماجهة 

  ثب  ما يُ نحن لن نكمن قاىرين أبل ا إن كن ا انق   جل  وقتنا في ة:فصاح عل  بحل  

ا عة، فإم  عزيمتنا، الطريقة الم يلة لتحقيا  ايتنا ه  المماجهة، وإظهار نقض البي

 الصلر أو القبر 

ا، ياك ر  قاو: ثُو  وي ر  أفمااه ألالااه،  فسكت القااو متحي ر 
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 وما اليي ي مع القم   ملو؟

 هيه 

امُ و أا ثُو  نظر إليها ف  قلا فها إلى أفيه، وأفرج من مالبسه رقعة، ومل    :تحي ر 

 وما هيه؟ 

 اقرأها 

فت  القااو القر ان، وشرع يقرأ، فما لبثت مالمحه أن تغي رء، وظهر على 

 :ميهمال  اأو  ثُو  ، واالهتما وجهه اللهشة 

 من أين لو بهيه الراالة؟

  يمجل عليها فتو الخلياة هشا ؟أال

 ُرب ماوفبر  بلى، ولكن أين نحن وهشا ، مني ألقاه اليمان ف  الس ن لو يُسمع عنه

 تل مني زمن قُ 

  قُر ُبةال أعلو شيق ا عن  اله، ولكن اأاعى إليه ف  

 كيف ذلو وقل بس  اليمان الطانه وااتتب أمره؟

 هم رُ بةقُ الخلياة ف   إن  الش   األكثر أهمية ف  هيا األمر هم شعمر ال ميع أن  

 الطرف األضعف 

 ؟ثُو  

ل، ليا الخاار، وف  أعناقهو بيعة للمؤي  وال ميع ال يحب أن يقف مع الطرف  ثُو  

ي بن أوو ما نبلأ به هم ااتكثار األتباع واات ماع السيمف، وقل بعثت إلى زاو

كر ن، فهل تعرف من يُ فر زيري وأظن ه يقبل بلعمتنا، وكيلو بعض القباحل األُ 

 على اليمان ويكمن ذو بأن وعزيمة؟
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ه ن راالنامن   ناسه بقتاو اليمان، فإفيران وال شو، لقل تزع و أمر العامريين ويُ 

  لالمؤي  إلينا؛ فهم شليل المفا  لهشا   ان و  

 إلى ذلو  المؤي لإذ ا نكتب إليه بإذن هللا، فقل ىعان  

                                              &&&&& 

ع ت م   ألمرية،فيران بالقر  من  قفو صحرا  قا لةف   شمس هاح ةتحت     

بعض  ون وأصلقاحه، كما اات لب باألمماهو من العامرييل  جُ  قة فارن   مله فمسم

فل  المرتزقة؛ يتقم   بهو ف  هيه المعركة الحاامة، وف  ال انب اآلفر فرج أ

ا عليه امية الملينة، ومعه  تقل  ي ح لهو ال، وعنلما والرجاو اليين يرضمنه  اكم 

هو القلا ن مهو ل  ؛ فعلوهو يامقهو على ا، وجُ جيش فيران اضطربت صامفهو وعم 

 :  الاراان، فالتات إليهو أفل  قاحال 

يل، فأي ىون أرضه فهم شهتل وكو من فقة قليلة  لبت فقة كثيرة بأذن هللا، ومن قُ 

 من الشهاىة أو النصر  ار  منكو ي

 ال أ ل  فقاو ال ميع ف  صمء قمي:

   إذ ا فقاتلما الاقة البا ية

 فراه وانلفع نحم علوه وأشهر اياه ولكز 

، يرُزهإلى ثالثة فرق، الميمنة بقياىة  المنقسو، جيشهفيران لقاىة  فأومأ   

والميسرة بقياىة عنبر، وهم ف  القلب، وانلفعت الثالث فرق فأ ا ت ب يش 

ى فيران راقب، وىار قتاو شليل، ما لبثت كا ته أن مالت إلألمرية، وبقى فيران يُ 

 ابيل ه، ورأ  أفل  أن ه الُجنمىال ر  والقتل ف  أفل  و ورجاله، اليين أعملما

 ا ورماهرمح   ُزهيرإلى النصر، فهو  بالارار والتات باراة نا ية الملينة، فالتق  

 بنشمة: ُزهيربه فافترق ظهره وناي من بطنه، فت نلو عن فراه، فصاح 

 لقل ماء أفل  
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 كو أمان هللااو، ألقما اال كو وليا قم ، يا قم ، أوقاما القت فيران وناى :  تقل  ف

 وعهلي، وقل ُجربت ف  مراية 

  فنظر رجاو ألمرية إلى بع هو نظرة المستيأن، وألقى أ لهو بسياه تحت قلم

 العامري، فتبعه القم  

ى جا ته راالة من ابتة، أب  ت ىاألمر يستقر لخيران ف  ألمرية  للو يك   

ع يران، قطراية ولو ي ل بها فمها بناسه، فبعلما وصل إلى مُ سل ِ الرامو إال  أن يُ 

ب المسافة إلى ألمرية وقل امع بما  لث بها، وعنلما أفبره الرامو بيلو، ت ع  

يه يظهر عل ُزهيرفيران لألمر، ونظر إلى رجاله فمجل عنبر أكثر منه ع ب ا، و

   البلايةوهم يعتقل فأ او النظر إلى الرامو،  ثُو  الترق ب ويحاوو تقلير األمر، 

 ه ف  شرق األنللس من انتصاراء،يحق قأن ها راالة تهنقة ومباركة على ما 

مىبن كن ه تيك ر أن  ابتة واليها عل  وتمايع ملكه والطانه، ول  قر  ي، وهم  م 

ى بناسه إل تقل  لسليمان بالخالفة، وكان نصيره ف   ربه، فازىاىء  يرته، و

ها بهلو ، وأفي يقرأ، فاعتلته اللهشة ف  الب  ثُو  لاية الرامو، وأفي الراالة وف  

ر إلى فغر فاه وبرقت عينيه من المااجأة، وأصابه اليهمو من  رابة ما قرأ، ونظ

ب وتمت ر ف  ترق   ُزهيرأعاى قرا ة الراالة، فنظر عنبر إلى  ثُو  الرامو م لى ا، 

  االنتظار

:زُ فقطع     اي ليفير يا  هير هيه الحيرة قاحال 

 فناوله فيران الراالة، وقاو وهم شارى:    

 نا  ه ز رى  نُ   ت ىأكرمما ضيانا 

رأ بأقل من فيران، فتلقف منه عنبر الراالة وشرع يق ُزهيرولو تكن ىهشة    

 بصمء مسممع: 

مىمن على بن  ور مة هللا عليكو ، السال  العلمي إلى الات  فيران العامري  م 

ا بعل، فقل ش   وبركاته األمر ببربر اليمان وعاثما ف  األرض فساى ، فأقطعهو  ، أم 

كرهة، وف  ا منه يقبع الخلياة الشرع ، الكمر ومل كهو البالى، وبايعته النان مُ 
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ين  عهله ويلعمن  لنصرته، وقل أمرن  ب مع األوفيا ، وقل أرال إل  كتابه يمل  

، وقل راالت الكثير وأظن هو يقبلمن، ويأتمنن  ف  القريب، ومن ينصرونه باللما 

له من شليل المفا  للمؤيل وىولته  عض على فيران كبير العامريين، لوة وىل ن  الب

غض ونقمة على اليمان وىولته الحالية، فإن كان لو  اقة السابقة، وما عنله من بُ 

ا بما هم ت ي ا ألصرة فلياتو، وال تسأو عما فاء، فإن الألمر فت ه ز لنُ  تمخ ض ىاحم 

  الهل  بعات   من ىعل آء، والسال 

امُ فباىر عنبر   ؟اي ليماذا ناعل يا : تحي ر 

 اليمان؟ وهم  بيس المؤي لمن أين له بكتا  من : ُزهيرفتسا و 

 أتظُن أن  ف  األمر مكيلة؟رتاب ا: وقاو مُ  ُزهيرفانتبه فيران لمقصل 

  ُرب ما :ُمترىى ا ُزهيرفنظر إليه 

  ثُو  فقاو عنبر: إن  بعض الظن  إ

نة طمن الاِ اآلفر  ، ولكن بع هثُو  إ أجل، إن بعض الظن  بهلو :  ُزهيرفقاو 

 و سن التلبير 

 ؟ُزهيرإلى ماذا ترم  يا فسأو عنبر: 

مىابن  صلكيف يفقاو فيران وهم  ارق ف   يرته:  ؟ المؤي لكتا  من   م 

ته ه أن يمقلكه؟ وأولى بعهله وهم كان ف  ال يش اليي البه مُ  المؤي ليه ولماذا يمل  

 صرته ال أن يمل يه ويلعمه لنُ 

ا ف  أمر هيه الراالة يا : ُزهيرفقاو    اي ليال أعتقل فير 

 :  أيكمن هيا األمر بتلبير اليمان؟فقاو فيران متساحال 

ا، فمني لب ر لنيُ  ال، وقل عرف قمتنا، وعلو أننا ال نلين له، فأراى أن وِلوة : ُزهيرفقاو 

مىشهمر كان ابن  آلن وقل اره على العامريين ال ينصُ  ينصره على الخلياة، فلوة   م 

ه  ؟ابته وال 
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صلق  ، فإنالمؤي لمن أمر كتا   نستيقن  ت ىال نقطع ف  هيا األمر فقاو عنبر: 

 صرته وجب علينا نُ 

 _ اأو فيران بقل ة  يلة   من هيا األمر؟ يق نوكيف نت

 الرامو : عل تاكيرفرى عنبر ب

ةالعاال، لن يعرف الرامو شيق ا عن هيا، هيا أمر ال يصل إلى : ُزهيرفقاو  وإال   م 

 فتُ   قبل أن ينشأ أُ 

 ؟ُزهيرفماذا تر  يا فسأو فيران: 

  المؤي لمن أمر  امث  تن  ت ى اي ليأر  أن نتريث يا 

 ماذا يقصل بيأتمنن  ف  القريب؟فسأو عنبر: 

 ريلن  أن أذهب إليه يُ فيران بقلا:  رى  ف

 هيا وهللا يلعم إلى الريبة فقاو عنبر: 

  اي لي: أنا أكايو هيا األمر يا ُزهيرفقاو 

 وهم يبحث األمر ف  عقله  نظر إليه فيران باهتما  وترق ب

مىأنا أشخ  إلى ابن : ُزهيرفماصل  من  تر  ما يكمن  ت ى، وتبقى أنت هنا،  م 

  المؤي لأمري معه، ومن أمر 

  ُزهير  أفشى عليو يا إن   فقاو فيران:

 فإي ا  يريل  ر لشر  ، فإن كان يلب  اي ليكال، ال فمف عل  يا 

                                      &&&&& 

ز لما ل ته وت ه  أعل  عُ لو  الحارن باارغ الصبر، وقل قُ  المؤي لهشا  انتظر    

ةريل، وعنلما امع صرير البا  وهم يُات ، باىر الحارن وألوو يُ   : مر 
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 ؟أي ها الحارن ما أامو

  صمتفنظر إليه الحارن بلهشة، وقل ااتنكر اؤاله بعل كل هيه المل ة من ال   

 ل فقل اقمت الصمت قُ : المؤي لفقاو 

  اي ليناما يا 

:  ف حو المؤي ل قاحال 

 ل ليل؟وأهلها ف  العهل ا قُر ُبةقل ل  يا ناما، كيف  او أنا أكثر منو نقمة، 

  اي ليليس بأف ل من السابا يا 

 كيف؟

ة ، وبعل أن خرا من صراع السلطة ام  الممء وال  صيبها ش ال يُ  العام 

 و  ثُ ه وأ راضه ح، ويحكو بأهماينسى ما وعلهو بهيستمي السي ل على ارير  كمه، 

تعين ا به  أو مسباهلل ا، اما  أكان مؤي ل  اي ليكو هللا، الُملو هم الُملو يا يقمو هيا  ُ 

ةالعاا أو  ير ذلو، كل الملم  اما ، يتغي رون ويتبل لمن وتبقى أو مهلي   قر ف  ف م 

 وعمز وظلو وجمر 

 فليس النان اما   رجلها الف  الحكو أي   ال تشتل  

  ألف ل، فكل الخلاا  والململ، ما لو تتغي ر  ياة النان اي ليال فرق يا 

لنان اما ، ينتصرون بالنان وال تنتصر، ويكنزون األمماو وال تغنو ا والرؤاا 

م إلقا  شيق ا، فإن ما  اية الملم  هم أناسهو وأهليهو، وكل ما ياعلمنه للنان ه

 عاف العقمو منهو وما أكثرهو  الخطب الرن انة الت  تستميل ِض 

 وماذا تنكر على الخلياة ال ليل؟

 :ي لالمؤبالخروج، فباىره  انتاض واقا ا وهو   ثُو  فحل جه الحارن بريبة،   

 ال تخشى شيق ا يا رجل فإن    بيسو 
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 : المؤي لناىه يبتعل  تى  فخرج الحارن وأ لا البا  فلاه، ولكن ه لو   

 يا ناما 

 ؟اي لي  يا ماذا تريل من

 ال أريل ام  بعض الحليث، فقل مللت الم لة والسكمن 

 ؟اي ليوماذا تريل أن تعرف يا  فات  البا  واقتر  وهم يقمو:

ال ميع  وقل أنكر عليه ألنللس، كيف ااتتب األمر للخلياةوأ راف ا قُرُ بةأ ماو 

  لب الخالفة و ر  المسلمين واالاتعانة بالقشتاليين؟

 يه؟قب لما األرض بين قلم ثُو   ،وبايعمه محمل بن هشا ألو ينكروا ذلو على 

 فعلما  ،أجل

ب إذ ا فلوة  لو يكن  ماو، فإنتغي رء األ  ُكل ماهيا ىيلن النان، تتغي ر جلمىهو  ؟التع  

ا كان كُ  ب    ره ا وفمف ا ا وال  عم 

 ال ينطبا عليها هيا لمترامية صقاع اولكن األ  أجل

ةقل ول ى الخلياة  عمن رجاله معظو أجزا  األنللس، فااتم نما فيها، يقم فاص 

 رايته الاتن، ويقتلمن من يخرج عليه، فيعلمن 

 فماصل الرجل: ال يحير جماب ا ملهمش ا و  المؤي لنظر إليه    

 ألو يخبر  محمل بن اليمان بهيا التقسيو؟

 لو ياعل، فأفعل أنت 

ا فعله اليمان من تمزيع المالياء على قباحل شرع الحارن يحك  للمؤي      ل عم 

رجا  إال  األ راف الشرقية الت  امتلكها البربر، وبس  الطانه على ااحر األ

مىبن عل   ية، وعنلما أفبره الحارن أنالاتيان العامر هش قل ول   ابته، ىُ   م 

فيء تتلافع لت  أوزاى فاقان قلبه، وزاغ بصره، وتاه ف  عاصاة األفكار ا المؤي ل
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 ا  عن كال  الحارن ولو يسمع بقيته، فال ظ الرجل ذلو واكت عن   إلى عقله

 مكان   ابحت إلى، اليي ارتاع عنقه وتطاوو، وعينيه المؤي لالحليث، فلو يلحظه 

 ، و اا يقمو ويكرر: ينوزمان آفر

 أيكمن هم؟ أيكمن هم؟ أجل فما أ سب  ير ذلو، فإن ه وهللا هم 

 من هم؟حارن منلهش ا: فسأو ال

 ج م طر : إلى وعيه وقاو بصمء متهل   المؤي لفعاى 

  ال أ ل، ال ش  

ا ذهبي       ا، أفي يلمع ف  ال م  المنبعث منوأفرج من جيب مالبسه فاتم 

 :المؤي لفباىره  الشعلة، فنظر إليه الحارن بإع ا  وتمن   

 ؟ةأتباىو هيا الختا  برقعة وىوا

 أوقل تاعل أنت؟ا: ب  تع   فقاو الحارن مُ 

 فعل أنت تحمز ما ترجم اأجل وهللا إن   فاعل، ف

ر ة لسريعة الافطماته ا المؤي لتع ال  وا لا البا ، وامع فقا  الحارن مُ    

ميلة،  انين  يويتيك ر ما  لث من األمر قل ِبلمته يُ ف  ظُ  اكنتصعل إلى أعلى، و

ا له علو بالحِ   عنلما أتاه ا كبير  كو ا أن   ُ مااىه ؛وأفبره بنبم ة  ريبةلثان، شيخ 

 ا بقاحومعني   المؤي لمميين ف  األنللس قل شارف على الزواو، وأن ه هم هشا  األُ 

ن م المؤي لأوو اامه  رف )ع( ويخرج من ابتة، فسأله خالفة األُممي ة على ال

و مال ب الأين له بهيه الخرافة، فقاو الرجل إن ها نبم ة وال ريب، قل قرأها ف  كت

ز  أمره ا، وقل عتيق ن  مُ  المؤي لأن يراها ف   ياته، فأومأ  المؤي للثان، وما يلبث والحِ 

مىابن   على الكتابة لعل  ف  ابته يمل يه عهله ويلعمه لنصرته   م 

                                    &&&&& 
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و، كان الخلياة ف  م لسه مع بعض رجاله، يتشاورون ف  أممر اللولة والحك   

ا بعل يم ، و قُرُ بةويتناقشمن ف  أمر المالياء الت  تنشا عن  كو  ما ي لر يمم 

 انعاء ف  جسل اللولة، فقل قصر الطبهو فعله ت اه هيه االنشقاقاء والتصل  

بر بعلما نمى ف فاص ةيرة، ووبعض الملن الصغ إشبيليةو قُرُ بةالخالفة على 

ل أ إلى أثنا  الاتنة، و قُرُ بةعبل هللا المعيط ، األمير األممي اليي فرج من 

ُ  ،لى أ لقتتاو لو يكن م اهل يلعم إالاتى م اهل العامري، وف  أثنا  الاتنة واال  و  ث

مع ظهمر المعيط ، اجتمع م اهل ومن معه على أن يقيممه فلياة يصلرون عن 

مه أمير المؤمنين المُ رأيه،  كة، لِس  استنصر باهلل، ونُقش اامه على فبايعمه وام 

 ثُو  ومكثما ف  ىانية ب عة أشهر، يلعمن له على المنابر، ويأتمرون بأمره، 

ين ، وعلو أهل األنللس أن  هنا  فلياة للمسلمهعما نحم ميمرقة، فعظو شأنشر

ا للمؤمنين آفر  ير اليمان، وبأمره ااتمل شرقية، ى م اهل على ال زاحر الوأمير 

ل ا إلى كااهو المعيط  الحر  والقتاو، بعل أن بعث م اه ثُو  وبقت تحت فالفته، 

لة بالسالح والمؤمُ  جزيرة ارىانية اإليطالية، ف  مقة وعشرين ااينة   ن وألف حم 

أ ماو  لب رلغزو الملينة، فانطلا إليها م اهل، وبقى المعيط  ف  ىانية يُ  فارن  

 الناشقة  فالفته

ارقين، أفي المستعين يتباىو مع رجاله األرا  ف  كياية الق ا  على هؤال  الم  

اعها حاربة ىانية، وإف ااتنهاض أعمانه من قباحل البربر لمُ  فااتقر أمره على

 ه، وبينما يتشاورون ف  األمر، ىفل عليهو أ ل فل ُجنمىقبل عمىة م اهل و

  ت ىالرامو  تقل  ن ملقا، فأذن له اليمان فالقصر مع رامو يحمل راالة م

، جع فطمتينترا ثُو  أعطاه الراالة،  ثُو  قتر  من كرا  الخالفة، وانحنى للخلياة ا

ها اليمان وهم يقمو مُ  ا:وف    ستبشر 

 لنر  ما تأت  به، لعل ه فير 

هامتقع لمنه وأكاهر وجهه، اض واقا ا، انت  ت ىن بلأ يقرأ إما و     الاتنكارا عم 

رق ب ف  ت يتباىلمن النظراءخ  واالهتياج، والقم  واالناعاو، وأ با عليه السُ 

أ با على الراالة يعتصرها ف  يله من الغيظ   ت ىو يرة، وما إن انتهى 

 والحنا 
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 ما األمر يا ممالي؟: المزير أ مل بن اللُ فسأو 

مىبن أفبار عل   رهو بأمرها، فقل  ملت الراالةخبفشرع يُ  نقض بيعته و  م 

لحيرة، فساى الم لس ممجة من االاتنكار، وعصات به رياح ا للقيا  عليه  أه بهوت

 :بن اللُ   قاو ا  ت ى

راال القاض  محمل بن عيسى قاض  ابته، أنا أعرفه وأعرف عنه تقليو نُ 

 عظ و عنله أمر الاتنة مصلحة المسلمين، فنُ 

ا:    اللُ يا ابن نعو الرأي فرى اليمان ماى  

 : فتابع

ي بالاقيه ابن يربمع فإن له  ظمة عنل عامة النان هنا    ونلعمه للتقم 

 كابلأمر الاتنة، فمازلنا نُ  ماو عنله، وعظ  بن اللُ عن  يا ا ماأجل، اكتب له

أشعلت  ال  ىعمة النان لخمل النار تحت الرماى، وإ ا لب منهماويالتها السالاة، و

نلنا ع، وهما نا بال ليل من األفبارأن يرااال الهمكتب اما تبقى من األنللس، و

 من الُمكرمين، وزوىهما باألمماو ليستعينا بها على  اجتهما 

ب منهو طلُ ال إلى ااحر قباحل البربر يابنه محمل بإرااو الرُ  اليمانأمر  ثُو     

 لب منهو سرال إلى بعض كمر األنللس يصرته، و لب من القاض  أن يُ نُ 

وىعمة  وإعلاى السالح، ُ نمىابنه بالت ه ز للحر  وإيقاظ ال  ث   ثُو  ، البيعة

عة   المزيل  تقل  ي  ت ى، واإل لاق عليهو لالن ما المتطم 

خبر آتت الرااحل تُ   ت ىعلى مراالته القاض  والاقيه ف  ابتة،  أي ا    لو تمِض و   

مىبقتلهما على يل ابن  ُ  م  ما يلبث   م مى  ف  يل اليمان، وعلو أن  ابن اقِ ، فأ

تمافلء عليه الرااحل تحمل  ثُو     اهر بالعصيان وإظهار الخروج وإشهار الشر  يُ 

مىوجهة ابن  ، فقل فرج من ابتة إلى ال زيرة الخ را  مركز والية أفيه  م 

ى بالمؤن والرجاو قصل ملقا، بعلما تراال مع عامر  ثُو    القااو، ااتراح بها وتزو 

ف  فالفته األولى،  المؤي لأ ل ممالى هشا    بن فتمح وال  ملقا، واليي كان

مىابن  لمؤي ل وىولته، وما إن علو بمسعىا ل ب   كن  وبالطبع كان ابن فتمح يُ    م 
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ا، وفت  ملقا على مصرعيها أما  عل     ت ى، المؤي لوشأن راالة   اات ا  مستبشر 

مىتمل كها ابن  ثُو  له، فلفلها ورجا وىعت المنابر باامه، فيما يتراال مع   م 

 صقاع، وقل أعلن الظهمر والخروج لي ىعمته ف  شتى االمؤي  

، ضيافة كريمةوقا  لعل  ورجاله ف  ملقا، فقل القما فيها ااتقباال   سن ا  ا  المُ    

ع نيه، وي ليه، ويالق  معاوته، ويراال مؤي  ل  عُ  عل  وعز  أن يمكث بها، ومنها يُ 

  قُرُ بةإلى  يحين ممعل السير  ت ىفططه، 

ى عامر ، وبلأ يخشالبن فتمح رالتنك  ظهر يُ  ميل  تى بلأ عل   وقت   لو يمِض و   

مىصيبه مكروه من ابن أن يُ  ورجاله، اليين انتشروا ف  الطرقاء وعلى   م 

 مر كأن  والمالية، فانقلب األا عليه وااع الحكو  ي  أبما  الملينة، وبلأ عل  يُ 

ه بره بأن  خالبن فتمح من يُ  ما لبث أن ىن   ثُو  هم الحاكو وعامر هم ال يف،  عل   

ُ فملينة، ى بال  منه والتار  ن المقت للتخل    به ويتحي  ة ويترب  ت له الني  بي  يُ    ف  اقِ أ

مىماذا ياعل، فال  اقة له اآلن برى كيل ابن  يل عامر ولو يلر ك ن من وقل تم  م 

حت ظال  ثر، فآثر السالمة، وتليه كُ الملينة، وعسكره أكثر من عساكر ملقا، ومؤي  

 الليل فرج بأهله وماله، وبعض فلمه ورجاله ممىع ا الملينة 

                                            &&&&& 

، أما  با  ملقا ُزهيروقف  وف  جم راحا شمس األصيل الصارا تحت أشعة     

حبهو نظر إلى رجاله اليين اصط  سه بالخمف من هيا المصير الم هموثه ناحل ِ تُ 

الخمف  ه التات وزفر زفرة يطرى بهان  ف  ناسه، ولككاليي  عيمنهوف  قرأ فلاه، ف

ومه بقل عنلما علو عل     صم  الملينة تقل  وبكعب قلمه من قلبه، ولكز جماىه 

 أمر  ت ىالصباح،  إلىيحين ممعل لقا ه، وتركه   ت ىهم ورجاله  بإكرامهوص ى 

 : ت ل ل ا راب  ال أش فباىره عل   مُ  ُزهيرلفل عليه، ف ا ه أن ي

   كنت أوى م    فيران العامري، على أن   ُزهيرمر ب ا ب

: ُزهيرفنظر إليه   ملئ عينيه وقل ااتشعر الريبة ولكن ه ت ل ل قاحال 
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فيران ف  ألمرية يلب ر أمرها، فلولته  ليثة فيها ويخشى  اي ليلقل بقى 

مى حبة وأفطن رأي ا وأج، وقل انتقى من بين رجاله من هم أ سن صُ اءاالضطراب

 قريحة، فأنا أفك ر بعقله وأنظر بعينيه 

ونظر  واعتلاىه بناسه، فيما ااتشا  يحيى   ب ا، ُزهيرابتسو عل  من تقريظ    

ن الرجل إليه بعينين ملؤهما ال  غ ب، بينما اكن القااو يتار 

   ما حة، فقل أرالت ف  أمر وانتظر الال نظر فيه وال قري هيا أمر  فقاو عل : 

 على ماذا؟  ما ال  ا: وارمُ  ُزهيرفسأو 

 ل ؟ألو يخبر  اي  : نااذ صبرفقاو يحيى ب

 :حز قاو بثُو  بيله، فسكت،  ه عل   فأشار إلي   

 ؟المؤي لصرة إليه بشأن ىعمتنا لنُ ما قمو فيران فيما أرالت 

 فما آيتو ف  ذلو؟ آيةلكل ش   

 وشرف أصل  ،و يب أرومة ،و كو عاىو ،وعقل جامع ،ايف قا ع

 وللكثير مثل هيه الصااء 

 مع  ما ليس أل ل 

 هم؟فما 

 كتا  الخلياة اليي  ل ثتكو بشأنه 

 وأين هيا الكتا ؟

، بةريو ةاها بلهشاليي تلق   ُزهيرل قعةرُ شار عل  ليحيى فنهض وأعطى الأ    

يهة نوازىاىء  يرته  ينما  اا يقرأ، واتسعت عينيه وعلته المااجأة، فأ رق هُ 

: ياك ر   فباىره عل  قاحال 

 أما يكايو هيا؟
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 يكا  ه بلى وهللا، إن  ه يخا ب ناسه: فقاو منلفع ا وكأن  

  قيقي ا إن كان  ه وعى شيق ا ما فشرع يقمو:وكأن   تلار  ناسه ثُو  

 باهلل؟ المؤي لأال يمجل عليه فتو الخلياة هشا  : بغ ب   فرى عل   

يمان، ف   ياهب الس من مني تمل ى ال المؤي لفإن   علونبما بلى يمجل، ولكن  س

 قتله  ُرب ماوال نعرف عنه شيق ا، و

 ن اال نرجم ذلو، وهيا الكتا  أراله ل  الخلياة هشا  فمر وصمل  ابتة، ووص  

 والمطالبة بمالية عهله وااتنقاذه من هيا المكروه  قُرُ بةبالعمىة إلى 

 وتركته يكابل هيا المكروه؟ ا المقتتأفرء كل هي وة ول

قبل  لسة، وكنت أتحي ن الظروف، فإن   ال أقطفر له إال  فِ لب  هيا أمر ال يُ 

برا  وإال  انلثرء الاكرة ف  ا من اليمان، ولقل راالت بعض ك ،الن مج

 ووافقمن  ف  مسعاي  البربر

 وصار  ليث ال ميع، ومن المؤك ل أن ه قل وصل وقل أظهرء مسعا  ذا بعلوما

 إلى اليمان 

ا وقل كرهت ذلو، ولقل  ورفع  ،قُرُ بة ان وقت الظهمر والسير إلى تخا ينا كثير 

 السيف لمطالبنا 

ته برأاه كمن وعى األ ُزهيرأومأ  ا:  فباىره عل    مر برم   مستاهم 

 ؟ فما رى  

 أ ب   فما ؛فيران وأنقل له األمر، ولكن أبشر اي لينا  الما أصل إلى يأتيو رى  

 وإقصا  اليمان  المؤي لفيران من إرجاع  اي ليإلى 

  كوروا علينا فالحز  ف  اإلاراع، وإن   لمنتظر وروى رى  أرجم أال  تتأف  

 باهلل  المؤي ل   ويسر  ر  إن شا  هللا ت ل ما يسُ 
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 ا: تع ب  قاو يحيى مُ   ت ىوما إن فرج من البا    ف  الخروج ُزهيرااتأذن    

 اآلن يا أبِت؟

 بك ر يامز باللوىة ال؟ الخير ف  البكمر، والعصامر المُ  ولوة 

 لها العصامر بك رة يقتُ اللوىة المُ  ماُرب  وفقاو القااو قلق ا: 

 انتاض عل   اضب ا وصاح:ف

مىأنا عل  بن  لو  ام  القصر فمق األرض، فإن يسعن اإلىريس  العلمي، ال   م 

ا،  ا كان اليمان ليس بأعلى نسب ا وال أعظو قلر  ا إن  مفيكن فالقبر تحتها، ولم 

  ذهبت بعيل ا وال  لبت مستحيال  

اج إلى الت  تحت ممر، ولكن هنا  الكثير من األتِ بذلو يا أ عليو رنكِ أ ل يُ  ال 

 وتلب ر  وقت  

ه، ومن لقت لنقهرها، والقمي جا  ف   ريقنا لنتغلب علين ، إن الصعمباء فُ يا بُ 

 لو يركب األهماو لو ينل اآلماو 

ا:فقاو القااو مُ   حير 

 الفإن فساى الرأي أن تتع   … إذا كنت ذا رأي فكن ذا تلب ر 

 بحل ة: فرى عل   

 ىافساى الرأي أن تترى   فإن  … إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة 

 أن يملكما مثلها  لا وباىرهوُ …  مهل األعلا  يمما بقلرة  وال تُ 

  ستحيل ىمات  ت ىولقل ألانا  ياة المىاعة، وال أريل أن أجلس ف  ملقا  تابع: ثُو  

 رجال  إلى ما  

 بعض الملل  ُ نمى، فلقل لحا الت ق ا يا أب

 بمن؟نت قلتها، الملل      ولكن أي ملل أال يتلر  أها 
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ى على  والقتاو ش     التلريب ش    بلى، ولكن  لرا ة اآفر، وكثرة ال لمن والتعم 

 ت لب الاتمر 

 ها القاحل؟وكيف تتركهو يشعرون بالملل والاتمر أي  

 وماذا أفعل، وقل قل ت الحرو  وفارء العزاحو 

امز ي، كمن يامز يالق  قاحل الكتيبة ومن جليلة باقراء  ل  مااهو للتلريب شعِ أ

 أ لهو  صرعوي  ت ىيالق  القاحل العا ، 

:   فابتسو يحيى قاحال 

 هيه فكرة جليلة، اأنا يها من الغل ونأمل أن تأت  بماعمو جي ل 

ة ى  ف  ر بركف ِ ها القاحل أن  نقطة عرق ف  التلريب تمالغل؟ من اليم ، تعل و أي   ولوة 

و،   بيلُجنمىينزف أقل ف  الحر ، أفبر  سلوق أكثر ف  اليتعر  ومن  عركة،الم

 ا يحين الممعل، فإن  أراه قريب    ت ىها وا رص على بقا   مااتهو ف  أوج  

  اي لي أمر

 ذهبا عن  ، أريل أن أفتل  بناس  اواآلن 

قلقان بان األمر ف  عقليهما القل ِ يُ  فرجا القااو ويحيى مشغملين باكريهما،  

ا:نايا من با  القصر، فقاو القااو مُ   ت ى وناماهما الم طربة  ستنكر 

 ق  ق ا أمانيه وأ المه؟صِل  هل يُ 

 باألمل وإن كان واه   ق، فهم     صل ِ نعو، يُ 

 وأنت؟

 صل قه هم المهو أن يُ 

 ها حق قيُ   ت ىق أ المه صل ِ ال يكا  المر  أن يُ 

 بل ياعل، ولكن الصبر 
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 ته ليلو؟ل  عُ  الصبر على ماذا، ما ه 

 ليصل إلى مراىه  اسه وعزيمته، وكاى بالمر  إصرار  ته نل  عُ 

 آه، وهللا لقل أوقعو ف   باحله، وزي ن لو األمر 

                                                &&&&& 

بها بعض المقت، ىار  ملها  وصل زاوي كمرة إلبيرة وااتقر   عنلما      

ل صل  اللفاع عنها، ونظر  مله فمجل كال يُ   ير  صينة  لها، فمجلها وتاق  

ه ها وتقميتها، فخاف على مملكتبملينته وشرع ف  تحصين صا ب ملينة ااتقل  

 ف  وجلهأمره، و لكه ومقر  ا يكمن به ىار مُ ا منيع  صن  ، وأراى ابتنا   ِ المليلة

ُ   رنا ه، وه  ملينة من كمرة إلبيرة، تقع ف  مكان   او من  ها ال بحاوِ مرتاع، ت

لبيمء اال نم  والشرق، وتسقيها األنهار وتكثُر بها األش ار، فأمر قممه ببنا  

مر ابنا  لخط  أفي يُ  ثُو  وأ لق عليها الكثير من األمماو،  ،فيها وإعمارها

لنان   إلبيرة،  تى افتقرء من االنان تال إليها من مختلف أجزا ملها، وبلأء 

 وا تنت بهو  رنا ة 

ة أن إذ كان يخشى ببنا ه  رنا  ا على ابن زيري؛اليمان ناقم  الخلياة ن وكا  

  ف  اويكيل لهو السب نابية   ء  ماكليستقل بها عن فالفته، وأفي يرم  البربر ب

بقيهو يُ كان فيما قاو إن ه ااتعملهو  تى يستعيل عرشه، وكان ينمي أن وم السه، 

 نميستري  ل، فأبعلهو تمل نر وال الال يعرفمن التح    ،الظ جااة مله، ولكن هو  ِ 

يله،    فبلأء ناس زاوي تميل عنه، وأفي يستيكر ما جر  علىبلاوتهو وهم ي تهو

وينظر  مله فإذا األنللس قل تاس خت إلى ىويالء صغيرة، فال  ناسه على 

ها  انت ممء  بااة وما جر  بعله من ثُو  مطاوعة اليمان وااتعانته بقشتالة، 

ا  ا الاقهإليه أو واف يع والسبا  على اليمان، فلم ااتمع، وأفي يكيل التقرقُرُ بة

ل قى عقب ين قلمما إليه يعرضمن عليه الصل  وىر  الاتنة النقطعت أابابها و

 األنللس متمااكا ىون انارا  

ىفل عليه الرامو   فلل مه زيري، بن زاوي عن اأوو رنا ة  الرامو وصل   

وأمعن ف س، ها بتمج  ف    ثُو  ب، فتناوو زاوي الراالة بحيرة وترق   قصره،
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ها ف  مالبسه الراالة ووضع  م  ثُو  نا يتها،  رى  فعله، وجاهل ف  إفاا  قرا تها

أرال أ ل فلمه إلى كبرا  وزعما  القبيلة يلعمهو إلى  ثُو    وأمر بإكرا  الرامو

للة ف  أمر عاجل ال بيته هيه اللي   يؤج 

لى إجلسما   ت ى وقت   مر  قصر زاوي، ولو ي إلىشا  تمافل الكبرا  بعل العِ    

شرا  الماحلة الت  اكتظت بالخيراء من اللحم  واألرز والحبم  والخبز، ومن ال

فيهو  والااكهة، وتناولما  عامهو ف  ارور و بطة، بينما كان زاوي يُعمل النظر

عمتنا، بع هو فلياتنا وول  ن أجا األهو عن قملهو ف  اليمان، ف ثُو  ن، بتمع  

 :  ب منفسأله ابن أفيه 

اه؟  وما قملو أنت فيه يا عم 

 لبربر لب لقممه واال تقار شرع يُظهر التعص   ثُو  أوو أمره،  ا به الظن  أ سن  

نا؟  وكيف وقل وال 

 وهللا ما فعل إال  إلبعاىنا عن مم ن الحل والعقل 

ناه، وما ، وليس له علينا ف ل وال ِمن ة، فقل نصرناه ورفعوهللا أجل أمغار:فقاو 

 كان ي لر به  ير ما فعل 

ا بغي ة، وتُنقل أشعاره عنا، ونحن وما فأتبع زاوي:  زالت تظهر منه أممر 

 لاري نُ 

: ف  ترق ب وريبة  يتباىلمن النظراءالقم   أفيف     فنهض زاوي قاحال 

 أليس ما قملته  ا؟

 اللهو نعو   بلى وهللاعلى ااتحيا :  وجا ته الروى ممافقة

 ه إلى جحره ى  فلو يحاظ ف لنا عليه، وقل آن األوان لك  نرُ فقاو زاوي: 

ه   ب منوما اللافع إلى ذلو؟ اأو  ب من تغي ر  او عم   بتع  
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ى اىينا إلكن ا قل فرجنا على ابن هشا  لاسقه وظلمه، وقل شططنا و لبنا الثأر، فتم

قنا اليم ثُو  ، وهم ول  نعمتنا، وف  أعناقنا له بيعة، المؤي لفلع  قاع ان ف  االصفر 

ن أية األمر ف  بلا المؤي لقتله، وقل ااتطاع  ُرب ماو المؤي لكمه، وا ن  ُ  ثب ِتلنُ 

مىيرال إلى عل  بن  رته، كبير األىاراة ف  ابته، يمل يه عهله ويلعمه لنص  م 

 فما قملكو 

ار انتاض أمغمن بينهو و واليهمو يكسم وجهمهو  يتباىلمن النظراءفشرع القم  

 واقا ا وقاو بصمء قمي: 

 الرأي ما يختاره كبير صنهاجة، ونحن له تُب ع 

قة تمتمة ارتاع صمء المماف ثُو  فنظر زاوي إلى القم ، فأتته إيما اء الممافقة، 

 و مغمة وهمهمة  فقاو متمعل ا:

 ا نطأ اليمان وأعمانه بخيملن  ت ىفمهللا ال نرجع وا للحر ، فلتستعل   إذا

                                    &&&&& 

جليلة، ووصل فبرها إلى  ف  شرق األنللس عن أ لاث   ي ا تمخ  ت األ   

، فقل انق ى أمر عبل هللا المعيط ، الخلياة اليي أقامه م اهل العامري قُرُ بة

وميمرقة، بعل أن  ُرى إلى المغر  مناي ا، فانارجت بهيا على ىانية وجزر البليار 

ه الارح، فأمر ب مقة ىينار للرامو اليي  مل الخبر أاارير اليمان، وعم 

، واأله كيف  لث األمر، فأفبره الرامو بما  لث بعل فروج م اهل  شرالبُ 

بالرأي ىون  ىانار ،النان على جار  ،ر المعيط  وتسل  ت ب   ؛ارىانيةلغزو 

ضاقت به النان وتحي نما رجمع   تى و باألهما  واأل راض ك الشمر ،

انتصر فيها  بعل عل ة معار  شليلة ارىانيةم اهل، اليي بعلما ن   ف  ىفمو 

ها، فغنو المسلممن وأ كمما قب تهو ُجنمىوقتل قاحل ال زيرة وأار الكثير من 

جليلة نقل إليها أهله وبعض أهل على الملينة، شرع م اهل ف  افتطا  ملينة 

 اكبير   ا، وبنى بها مس ل  الميةالم اهلين، وىعا النان لالاتقرار وتم يل ىولة إا

ت أوروبا  ير أن  المقاومة لو تنتهِ  إاالمية جليلة  وبلء كمالية   اوأاماق   ، وض  

ةلهيا الغزو، كلها  الغاراء القمية على شما ئ الملن الت ارية  أفي يشن   هأن   فاص 
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بيزة وجنمة ونابمل ، فلعا البابا لحر  صليبية لطرى المسلمين من ك الم اورة

ارىانية، فزاىء ثمرة أهل الملينة مع قلو  اان جنمة وبيزة، وضربت عاصاة 

ان م اهل اليي بقى بين انلان المقاومة قمية الملينة فغرقت الكثير من اُ 

إيطاليا القاىمة، فلو يصمل أما  كل هيا، وهُز  هزيمة فاى ة،  نمىجُ ومطرقة 

قت رجاله بين قتيل  اُ  ل   رقت على إثرها جُ   ال  ، فلو ي ل بُ و ريا   وأاير   انه، وتار 

من العمىة ببعض السان القليلة الت  ن ت، بعلما أار الصليبيين الكثير من 

وما لبث أن وصل ىانية فمجل المسلمين، منهو بعض أهله و ريمه وابنه عل ، 

عن تلبية  ضاقت، فلو يتمانة ن قل األمر قل افتل ، والمعيط  قل ااتبل، والنا

ا ال  بقى ثُو  ليه ونااه إلى المغر ، بعزو المعيط ، فقبض عالنان مطالب  مهممم 

 يشغله ش   ام  افتلا  أهله وولله 

 بتعاى البربرل له كل العقباء، فبعل ايل  اك ر بأن القلر يُ يُ ف  نشمة اليمان وقف    

 هماوااتتا  األمر بها، ها هم م اهل وفلياته ينقلبمن على بع  قُرُ بةعن 

ق جمعهو إلى األبل، ولو يتباة وي مىأمامه ام  ابن  تار  ، اليي المعروف جا ل،  م 

ته ل هاكُ لو يقنع بسبته وأراى األنللس  لغبطة ا، ولكن هيا لو يعك ر صامه، وعم 

لكثير ع اكثيرة ونمافل جزيلة، ووز   عطياء، وبصلقاء  والسعاىة فأمر بزياىة األُ 

   هتمماو واألراض  على  اشيته وصحبمن األ

مى، واتاا مع فاصته على إعل ثُو      اى ال يش أفي يشحن رجاله لمأى ثمرة ابن  م 

مى   قبل أن يستحال أمره للخروج إلى ملقا و صارها  تى يظار بابن  م 

بن ا واتته األفبار بخروج  ت ى، يُعل ال يش ومؤونته للخروج لو يكللكن ه    

مى ع  مله الكثير منقُرُ بةعلى رأن جيشه من ملقا قاصل ا   م   ، وقل ت م 

 وا تو   له، فأُاِق  ف  يبربر صنهاجة بقياىة زاويالعامريين بقياىة فيران، وكيلو 

ه، لماذا نقض ابن زيري العهل الن ما  صنهاجه ِ   ؟وقل ول يته لعلو 

وإشبيلية وأنحا هما؛ ي لب  قُرُ بةنشر ول  العهل محمل بن اليمان رجاله ف     

النان على ذلو  ن على القتاو، بلأ األمر بلاية باللعمة إلى ال هاى و ث  القاىري

روج عل   لبث األمر أن صار  صب ا بعل تأكل ف ثُو  اللين،  من فالو رجاو

 نحمهو 
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                                            &&&&& 

ليين مؤي ليه، ا بناسه مع صحبة من كبار رجاله الاتقباو  م مىعل  بن فرج     

  ب من، وتر  صنهاجةقل  زاوي يتزع و جيش   أفيوا يالون وا ل ا تلم اآلفر

 ان يمى  اليي ك ُزهيركيلو فعل فيران مع   ا يعمىثُم  يلب ر شؤونها ري إلبيرةف  

فير من  لكن ه ااتكان لر به قاحله فيران، اليي وجل فيه، المؤي لصرة القلو  لنُ 

ته ر شؤون مملكراية وأريملة، فيما تر  عنبر يلب  يتملى والية الملينتين، مُ 

 و  ثُ ، وكيلو فعل زاوي، المؤي ل نُصرةبايعه فيران على   ال ليلة ف  ألمرية

ا،  ، فلو يعل عل   أفر تمافلء بعض قباحل البربر، وامتنعت  عز  ويطيا انتظار 

 آماله وأ المه  ف   ريا عل  السير

 افيهتملو  يث   ؛أاعل  اوف  وصلت أفبار المسير إلى اليمان، اليي لو يكن    

من  ف  جمع لب   ىعمته ام  عبل هللا البرزال كل القباحل الت  ىعاها، ولو يُ 

ارجاله، والمنير بن يحيى ف  جيش الثغر القليل، ولكن ه كان قل جي ش جيش    ا كبير 

 ل مي وقت   ، على رأاه ابنه وول  عهله محمل، ولو يمِض وأ مازها قُرُ بةمن 

لال  عأعل  عل ة الحر  ورفض االعتصا  بالملينة، كما اقترح البرزال ، مُ   ت ى

ا ايُ بخمفه من  لوث الاقر  ما كض الملينة للخيانة عر  والم اعة كما كان، مم 

يصل األمر إلى فت  الملينة على مصرعيها أما   ُرب ما لث ف  الزهرا ، و

لى ع وقلرتهو وكثرة علىهو وعل تهوتسل حما بوه على رأيه، عتلين، فأقر  المُ 

مىمماجهة ابن  علما علو رتاب ا ف  النصر، بمُ لكن المنير كان قلق ا   وهزيمته  م 

مىبان ما  فراان صنهاجة بقياىة زاوي إلى ابن     م 

مىف  المكان ناسه من الماىي اليي شهل نُصرة ابن      جيش  ةلسليمان وهزيم  م 

 واللفمو تبش را بالنصرسمُ  ؛معسكره لمصمو إلى عرشها، ضر  عل   او قُرُ بة

ه ف  ظهر لخيران وابن زيري ر بتيُ  عرشها، فيما كانإلى والمصمو  قُرُ بةإلى 

 ورجمع ىولته  المؤي لااتنقاذ 

 ،خط ةم لس الحر ، يتشاورون ف  األمر ووضع الف  ورجاله  عل    اجتمع   

 فسأو زاوي: 
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 هل  ق ا ابن اليمان هم قاحل ال يش؟

 أجل فأجا  يحيى: 

ا: ي مُ فرى زاو  فير   هيه وهللا بشرستبشر 

 ترم ؟ ال ة إفسأو عل : 

 بأممر الحر    صافة وال مرانهيا فتى  لث السن، وليس له 

لثغر من برزالة واجا ته التعزيزاء كبير وقل  قُرُ بةولكن جيش فقاو القااو: 

 األعلى 

ل قلب ال يش من قلب قاحله، وفططه من عقله، فإن ضعف عقل القاحفقاو زاوي: 

ةضعات   ال يش، وكان كغثا  السيل  قم 

بيعة وأهلها فنيك رهو ب قُرُ بةل الرااحل إلى جيش راِ نُ  أر  أنفقاو فيران: 

ل ن البا عاونمصرة الحا، فال يُ الت  ف  أعناقهو، فإن كانما عاجزين عن نُ  المؤي ل

 عليه 

 هيا رأي  سن قاو القااو: 

 ولكن هيا يتطل ب مزيل ا من المقت :  اضب ا فقاو عل 

 صروا اليماننة مةن فقاو زاوي: ليس هيا بالرأي الصاحب، فهؤال  الرجاو هو 

 ، وأنا أعلو منكو بتأييلهو له المؤي لعلى 

ين بينا وب فما الرأي إذ ا، لقل انتصرنا ف  المعركة السابقة سأو القااو بحيرة:ف

ا اآلن فال يشان قُرُ بةأهل  ف  ناس  ل عاهو وقل ة ىرايتهو بالحر  والقتاو، أم 

ةال  والخبرة، بل يامقنا على ا  قم 

 النصر ف  الحيلة ا: اكر  قاو زاوي مُ 

 فصم   ال ميع  لقاتهو نحم زاوي بترق ب 
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 :  قل ما عنل  يا ابن زيري فقاو عل  متع ال 

 يش، ليمان، فيتمه و أن ها كل الو ال يش إلى نصاين، قطعة تظهر البن اقس ِ نُ 

يق   ي لها قليلة العلى اهلة الهزيمة، فيطمع فيها وينلفع نحمها بكل قمته لف

 األمر اريع ا، وعنل ا تلا  القتاو، يخرج نصف ال يش الثان ، وينلفع صم 

هو  همن أ، فيكمن األمر االضطرا المعركة، فتاقل المااجأة ربا ة جأشهو، ويعم 

 لمباشرة من المماجهة ا

األمر  قل بمنهو ف  أفكاره، يُ  ع ا، وقل  رق كل وا ل  ظهرء الحيرة عليهو جمي   

  قل رهويُ 

 ولكن أين يختبئ ال يش ف  هيه الصحرا  الصحصحان المكشمفة؟قاو فيران: 

 نستلرجهو فارج هيا الماىي فقاو زاوي بثقة: 

 ونظر لعل  وقاو بيقين: 

مىيا بن  ، نا وبأانا؛ تظهر فيها قمتوااعة   اكانت المعركة السابقة تتطل ب أرض    م 

ا اآلن والكا   ر ا نستبش، وإن بقينسليويتان، فينتصر صا ب التلبير التان متساوأم 

، فإذا انتصرنا كان بهلكة الكثير من رجال نا، فلن بهيه األرض كان القتاو ا اال 

 ل قلي نقلر  ينها على ىفمو الملينة ب نل  

 يختبئ ال يش؟عو الرأي يا ابن زيري، ولكن أين فقاو عل : ن

ق ر ِ ابيل صغير، فنُ قبل عل ة فرااخ من هنا  ابة مليقة بالنخيل، وف  شرقها جُ 

 تما ابن اليمان با ِ يحين الممعل فيُ   ت ىجنلنا بينهما 

 ولكن من يكمن ف  المماجهة قل يهلو  :فقاو القااو

 تلتحا به بقي ة ال يش   ت ىبل ال بل  أن يثبت 

 أجل، ال بل  أن يثبت 
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قف ي هوه أي  ونظر إلى قاىته، وا ل ا تلم اآلفر؛ يسألهو بعينيقالها عل  بتاكير،    

حسب هو، وكل منهو يفبلء الحيرة علي التهلكة  إلىلق  بناسه ف  المماجهة ويُ 

 وركم  الش اعة  أفطار اإلقلا 

 أنا أفعل 

مىأاارير ابن  تهل لتفقالها زاوي بثباء،      مالم  على الرا ة نمت، و م 

قياىة بولكن يكمن مع  فرقة من العامرية، وفرقة من رجالو  واصل: ثُو   ال ميع 

 يحيى 

النهاية،  ف  أذعنماابن زيري، ولكن هو  ُمبتغى  ف  أيلي ال ميع، وفهمما فأُاقِ    

 : الُ نلرجاله بنقل المعسكر، فقاو بعض  وأمر عل   

 نا، هيا فأو ام  تقل منعمى للمرا  بعل أن  كيف

 فرى عل :

 ة فطماء لألما  عل   تقل  ت  ت ىلخلف لقل يق   األمر بالرجمع فطمة 

                                         &&&&& 

 بةقُر ُ حكو فرجت جيمش تحت نظر الخلياة اليمان المستعين باهلل ووالله ال   

ت يب ، والمنير ال عبل هللا البرزال  ونه على األمربقياىة محمل بن اليمان، يعا

الة ثُو  ه الاراان تقل موفلاهو جيش كبير ي ن العيم هغتبل    وبعل فروج ال يش الرج 

مىما رأته من تغيير ابن  رء ثاأورجمعه عل ة فرااخ للخلف، ف كرهممقع معس  م 

ه، إال  ااتبشر بها محمل بن اليمان وكيلو بقي ة رجال ؛هيه الاعلة تاكير ال ميع

:المنير اليي الح القلا   على مالمحه، فطمأنه محمل قاحال 

ا منليمان، تطي  سبق ا جيش الخلياة اإن ه ابتعل عن المكان اليي انتصر فيه مُ  ه ر 

ا به   وتشاؤم 

أمر رجاله باإلاراع ف  المسير، وأرال فرقة تستطلع الطريا، ف أته  ثُو     

ا، سرع ا ومُ وأفبرته بمكان المارقين الخارجين على الخالفة، فأقبل عليهو مُ  تحاز 
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، ورفع عينيه إلى  م مىق عينيه  ينما رأ  أمامه جيش ابن ولكن ه لو يصل ِ 

 األلمية، فقاو عبل هللا البرزال :

 الكثير من الرجاو، وراية العامريين ال يحميها ام  فقة فلف راية صنهاجة

ةقليلة، وهيان ال يلعمان للع ب، ولكن أين  مىابن  قم   ، أين رجاله؟ م 

افقاو محمل   ن عمىته  او هزيمته تركها ف  ملقا تؤم   ُرب ما :اافر 

 ن، فيما قاو المنير بقلا: تيقسفنظر إليه البرزال   ير مُ 

 كان ف  األمر مكيلة  ُرب ما

مىلت األفبار أمر ابن بل هم   فقاو ابن اليمان:  كان عنل  األمر كما ، فظن  أن   م 

 ىفمله مع أب  

ا:  ُ نمىوالتات إلى ال  بعل أن أشهر اياه، وقاو صاحح 

 ، ما جزا  الخروج على الخالفة؟ُ نمىها الأي  

 الممء، القتل 

 ن، أقل  كو  انة من الخارجين والمارقيعلو ِ  ووهللا لقل ال ت بماىر اعلكو، هاكُ 

ةمنكو على وعل ة، وهو على البا ل وأنتو على الحا، وإن لو يكن للحا  ش بطُ ي قم 

له  مى م  ابن   ي ا، ومن يقتل اريل منهو أ ل  بها، انعل  الخير ف  هيه األرض، فال أُ 

 مثل ثقل رأاه ذهب ا 

 هللا أكبر، هللا أكبر  :ُ نمىفصا ت ال

مىالنصر وقتل ابن  فتابع ابن اليمان: آلفر، ، ال نرضى بأ لهما بليال  عن ا م 

  فال هما مع ا وإال  

 النصر والرأن، النصر والرأن  :ُ نمىفصا ت ال
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 ف  ش، فيما التنطلقين، فتبعه ال يه وكان أوو المُ لكز فراه والتات نحم علو ِ  ثُو     

 جاله من االنلفاع مع ر ال  المنير باراه يقل ب نظره ف  األرجا ، فلو ي ل بُ 

مىتحت نظر عل  ابن     اوي زبيل، التات اليي كان يراقب األمر من فمق ال ُ   م 

لشليل ثير الغبار والخمف بانلفاعها اتُ  قُرُ بةإلى رجاله ومن فلاه فيمو جيش 

  نحمهو، وقاو بحز :

  النصر صبر ااعة، فالثباء الثباء إن   ها الرجاو،أي  

فرج  فرا اء، اأومأ ليحيى، فأعطى إشارة، فترتب ال يش ف  أعملة بينه ثُو     

 بمابل أاق  منهو الكثير  قُرُ بةمنها رماة السها ، فأمطروا جيش 

 الش اعة صبر ااعة، فالصبر الصبر  ااتل زاوي اياه والتات وهم يقمو   

ا عنيوتبعه رجال وانلفع نحم القر بيين  م  ا، وا  ه، واصطل  الاريقين اصطلام 

صي  بين الاينة عركة، وصمل زاوي بارقته، وهم يو يس القتاو، واشتلء الم

 : واألفر 

 النصر صبر ااعة، الش اعة صبر ااعة 

تخ  بت األرض باللما ، وتطايرء أشال  الرجاو، واق  الكثير صرعى،     

لياه،  هو، وظن  ابن اليمان أن  النصر كثرة علو   رقة زاوي تختل، أما فبلأء فِ 

 فصاح: 

 النصر والرأن، النصر والرأن 

ثيرة، كنلفع كالسحا  وتحته فيمو وإذا بغبار كثيف يُقل  على اا ة القتاو، ي   

ه جيش قُرُ بةنلفعة صم  ما لبثت أن ىفلت أرض المعركة، مُ   اليي عم 

 اليعر  فيهوااى  االضطرا 

هو أشباح يخرجمن منها، واشتبكما من الغابة الكثير من الرجاو كأن   تقل  كيلو    

انقلب عب  القتاو عليهو، و  مطبا اليي وجل ناسه ف   صار   قُرُ بةمع جيش 

 نظر المنير  مله فمجل الرجاو يتساقطمن  اضطرابهو ميت المعركة وزاى و
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ةأما   كاألوراق ال افة ، فلكز فراه صم  فرجة رآها وأ لا  م مىجيش ابن  قم 

واشتلء و أة المعركة   بتعلين عن أرض القتاوبعض رجاله مُ صافرة، فتبعه 

مى، وجيش ابن قُرُ بةعلى جيش  نظر ابن اليمان  مله،   يحصل فيهو  صل ا  م 

: فإذا بماىر الهزيمة قل ال ت، والرجاو تار    ، فاعتاله الغ ب وصاح قاحال 

 نصر والرأن النصر والرأن، ال

قل، غض و ِ فانلفع نحمه ف  بُ  بن عل ، ه، فرآه يحيىانلفع ف  قلب جيش علو  و  

 افتل ى ت  ل ا ف  المماجهة، وتالقت ايمفهما، وتبارزا فمق فرايهما، وأظهرا ت ل  

 ه ُ رن ف  صلر وجل ايا ا  ت ىفرن ابن اليمان ف  األجساى تحته، فلو يعتلو 

قى فيمن ب نزو، فقُرُ بةصم   الكثير يار  ُ سمت، ورأي عل  المعركة وقل    

، فها  الاارين ف  ُملبرينلمعه من الرجاو يقطعمن  ريا العمىة على ا

،  الخيمو، تارك ا الغناحو إال  قُرُ بةباإلاراع نحم  لو يأمر بتتبعهو بل  الصحرا 

ل أن بع  أملهصم   اع  سرِ مُ  قاىهومها، والته من الخيمو الت   نمفركب كل رج  

ن، لاارييسبقما ال يش ويقتلما من ي لوهو من الأارع الاراان مع  يحي   أ لا

ل له الطريا فانطلا يُ   مه 

قل و، الحرن يحملقمن فيه جيشه تقل  ي  م مىعلى با  الس لة وقف عل  بن    

بمن ألو ين م أ ل، قرأ هيه اللهشة ف  وجمهه و بانت نتي ة المعركة، يتع  

 : نتصربثقة المُ  قاوو البعيلة،

ت قل انق ف ،ىوو ي ا ت جيشه، واألريل قتاو وال ىما ، لقل انهز  اليمان وتشت  ال نُ 

يعة بوف  رقبتكو  ه, إرجاع األمر لصا بريل إال  ه وانتهت فالفته، وما نُ أي ام

و لينهب اتنقيه، وما كان ابن الرامباهلل، وقل أرال ل  أل المؤي لة هشا  اللخلي

رامله، هل هللا وأراى هللا، ولكو ع وة ن، فامتثلما لِ ع اآلمنيويقتل النان ويرو ِ البالى 

 ولكو أمان  وأمان رجال  

ان الحُ تباىو      قمو ف  قلا وفمف، وقل ت ع عت عزيمتهو أما  النظراء  ر 

ه ي، والتمعت عينقُرُ بةو عل  نسيو فتنس   ،  البا  بب  ، وفُتِ  م مىووعمى ابن 

  وانتشر رجاله ف  الطرقاء ،وىفل الملينة ، تقل  والظار، و مز فراه فبالنصر 
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عر، هو ف  فمف وذُ حقرباأحاو من أ ااهو ويُ ويمتهو ونمافيهو ب تأ لق النان

بع هو كان يسترق النظر إليهو ف  قلا وترق ب، وذكرياء الماض  القريب تمأل 

ض لو ُ نمىلكن  أ ل الونهو، ق أعيُ اارِ قلمبهو وال تُ    ت ىللعامة أو أ راضهو،  يتعر 

مع أبيه وأفيه  اع  زالخالفة، اليي بقى فيه اليمان ج قصر  م مىوصل ابن 

ق  بانهزاصير الباحس، وقل آتته األفبار مينتظران هيا ال  ثُو  رجاله،  جيشه وتار 

مىىفمو ابن  مىالملينة، وفماء أمر الارار، فلو يبقى له إال  عام ابن   م  له ، يأمُ  م 

ا حر أ لإن كان ال يتمق عه، ولو يُ و ب ذهولمة قل أل متهو، الص وكأن   ،منهو كالم 

سه بقلا   كرا اليمان إلى  ة األفيرةو زن، كأ  تتلم س  الها  فالفته وتلم  ، للمر 

صرته الهمم  وألقت به ف  صحراحها ا، وقل  اغتم  جلس عليه كااف المجه مُ  ثُو  

 من كراي ه  ، كأن ه قُل  ا ةشِ ببنت  ينبس  وال ال يتحر   عليه سكنالقار، ف

مىابن  عنل ىفمو عل       ا  لس على عرشه، مُ كان اليمان ي القصر  م  ظهر 

كرا  ر لالقبض عليه وعلى أبيه وأفيه، ونظ بإلقا  ة ال أش، فأمر ابالت ل ل ور

تااق وااستاهمة، راقبة وزاوي المُ ، تحت نظراء فيران المُ وشهمة الخالفة بنهو  

 وأمر بالبحث عن الخلياة هشا   عل   

األ ف  الس من و رف القصر فلو ي لوا للمؤي   رجاوالبحث     فما  ا ثُو   ،ثر 

، عزيمتهوكل ت   ت ىفلو ي لوه،  ي مبمن بيمء أصحا  اليمان ورجالهالملينة 

 : ف  أمر مقتله، فتسا و عل    معرضو ؤي ل  والنان بين مُ 

 وابتلعته؟أنشقت األرض 

 سأو اليمان؟نال  لوة فرى القااو: 

 ال أظن ه يقمو الحقيقة 

  المؤي ل ، فإن ه يخشى على  ياته أكثر من عمىة  ر  نُ فل

ين يليه وفقما ب  وأفيه عبل الر من وأبيهما الحكو أن يأتمه بسليمان أمر عل      

 ىفل عليهو فيران بصحبة أ ل فل  القصر وهم يسأو: و ل ف  ثباء وت ل  

 هل وجلتو فبره؟
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 ونظر إلى الخاى   زين ا وقاو:  فأجابما بالنا ، فا تو  

 تل ن ه قُ إهيا الخاى  يقمو 

 هل فعلت؟ و، واأله عل :ؤتسايمن نحم اليمان ف  بت العم ِ فصُ 

ا قتله ابن  محمل والمزير أ مل بن الل   إن    هشام 

ا من قتل يُ  عل  بحنا:فقاو  ا ال ف  المعركتِ فقُ  ابنوقتل ولم بعل  ين، فأم  بن ة، وأم 

_ فأتن  برأاه، وأنت يا اليمان ال يقتُ   ي لو  يرالل  _نظر إلى يحي  قاحال 

 ىُ نماياه و مله ف  صلره، وتركه يعالج اكراء الممء، وأشار لل اتل  أو   

يهما فأجلسما أفيه عبل الر من على ركبتيه وفصلما رأاه عن جسله، أما  نظر أب

 رة ال ي  ت ىالحكو، اليي ملكه الحزن و اقت اللممع تسيل من عينيه، وااتلار 

 جثتا ولليه 

ا؟: فقاو عل     أهكيا يا شيخ قتلتو هشام 

 يرزق  ال وهللا ما قتلناه، وما هم إال      فأجا  الرجل بهلو : 

 قملها يمب، ينتظرون نلهش ا، ونظر  مله فإذا القم  ف  ترق  مُ  فنظر إليه عل      

 وذبحه الشيخ، فأشار إلى رجاله بع ل، فااتل أ لهو فن ره 

 :  ها األ ما، ماذا فعلت؟أي  فانلفع نحمه فيران قاحال 

 اليي أشار إليه فانصرف   م مىي إلى ابن الُ نلفنظر 

 لت به وكان ي لر بو أن تستنطقه؟ع    لوة  فقاو فيران ف   ل ة:

 كهو يتالعبمن بنا؟، أنترُ فمرة الل فقاو عل  بتمت ر: 

 شاركه ف  ش   ما كان هيا الشيخ مثل ابنه، ولو يُ 

 لقل ناي األمر 



342 
 

نظر إلى  ثُو  وأىار ظهره لخيران اليي نظر إليه ف  ااتنكار وبغض،  قالها عل      

 أ ل رجاله وقاو: 

ا هي: وعليه  ناىيُ  قُرُ بةجما به إلى أهل ف   ست وافر رؤونضعما الثالثة 

ا   باهلل  المؤي لجزا  من قتل هشام 

 ما ىليلو على مقتل الخلياة هشا ؟ خا ب ا الخاى :وقاو القااو مُ 

 قبر منبمش عنل السمر فلف القصر 

ه جث ة ذهبما إلى المكان اليي أفبرهو به الخاى ، ونبشته الرجاو وأفرجما من   

 ير واضحة المالم ، ف معما له الخل  اليي نشأوا ف  قصره عنل فالفته، 

 وفت شما ف  جسله بغير يقين  

 أليس كيلو؟  المؤي لهم بنااذ صبر:  فقاو عل   

هم، : ممافق ا برأاه وأومأ ثُو  وتلع، فخاف الخاى  لةمتمع ِ  ناري ة بعين ى االخ و ل ج

 باهلل  المؤي لهم  ،أجل

 :   ت ىن ال أتيق   ة السمىا  ف  أانان الخلياة، وهللان  أين السِ فنظر إليه صا به قاحال 

 أجلها 

مىفلكزه الخاى  اليي فاف ابن     ة ل ث  ا، فاهو الرجل وقاما امي ا من على  م 

 قاحلين: 

 باهلل  المؤي لهلل ما أعطى وهلل ما أفي، لقل ماء الخلياة هشا  

مىبن  ا عل   حي  بشاحر السعاىة على مُ  ينها انتشرء     بالخالفة افر ظن أن ه وتيق    م 

اقتر  يحيى من أبيه وعالماء السرور تكسم وجهه، وانحنى على ف ال محالة 

 لها وهم يقمو:يليه يقب  

 ، يا أمير المؤمنين تِ أبمبار  عليو الخالفة يا 
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 عل     ه بعينيفيران بعين ملؤها االاتنكار والرفض، وتالقت عين فرمقه   

 :هيه النظراءقا ع ا القااو  تلفلف ف  ترق ب  وانتظرا

، ر مه هللا  المؤي لليس اآلن يا يحيى، فلنماري   أوال 

يي ال قُرُ بة ل ىفنه، فاعل بمس ثُو  عليه  وتكاينه للصالة المؤي لبتغسيل  أمر عل      

اروه بما به فمذه ثُو  ، المؤي لباألرىية والمالبس البيض تمىيع ا للخلياة هشا   امتأل

 ف  ملفنه 
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ِالعهدِالسابع                                      

ِ

مىبن  جلس عل       فيه أوو من بايعه أكرا  الخالفة يتلق ى البيعة،  على  م 

   واألعيانتتابع المجها ثُو  زاوي ويحيى وأمغار وبعض قاىة جنله، ثُو  القااو، و

بن اله  ار اليي هش  بن الحص  ، وعلى رأاهو الاقيه أبم المطرف قُرُ بةوأفاضل 

مى  وقاو:  م 

 يا أبا المطرف  عنلناإن شا  هللا تلقى  ظو 

، بايعة شاعر األنللس األكبر أبم عمر بن ىراج القسطل وكان فيمن   ر للمُ 

مىاليي قاو قبل تقبيل يل ابن   ومبايعته:   م 

 به رى لمن كانا فكل  ا       والله رى اإلله إليه  ا        

ف   يل،وزرا  وأصحا  ىولة اليمان المستعين يبايعمن الخلياة ال ل   ر   

 مله  رينظُ لكنه بقى  لقاض  ابن ذكمان بن جهمر، واا بن برى،ا مقل متهو المزير

ها ، بايعيه من المجكأن ه يبحث عن ش   فقله، و ينما أُفبر أن  هؤال  أفر مُ 

ل جاهوكظو  يظه، و لكن ه تمالو ناسهوضاقت عينيه  قل ا، ا تقن وجهه   ب ا 

 على وجهه، ووقف يقمو أما  الح مر:  راو االاتبشارف  

 مال  ثقيال  باهلل، لقل أورثن   ِ  المؤي لالخلياة هشا   ر و هللا

 هلل، فإن ا رض  ربناهلل ما أفي وهلل ما أعطى، وال نقمو إال  ما يُ فقاو ابن ذكمان: 

 وإن ا إليه راجعمن 

ن على ناسو يا أمير المؤمنين، فإن   ار ممااي ا:وقاو ابن الحص   قل  يقة هللاها مشهم 

 نايء فيه كما اتناي علينا جميع ا 

  ها مشيقة هللا، وكل ش   عنله بقلرن  إنعو  :ءاببث فقاو عل   
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مبن  ة ي تمع فيه النان لمبايعة عل   أتاا الرأي على با  الس ل      فلياة  ى م 

ا للمؤمنين   قُرُ بة اير من أهل  علىبا  اجتمع العنل و للمسلمين وأمير 

نمن الطرياُجنمىمأل تينتظرون قلو  الخلياة ال ليل اليي  ويمنعمن  ه المكان، يؤم 

ة  ،لههيأ الاتقباالمكان المُ  وصل عل     االقترا  من ممكب الخلياةمن  العام 

 ىار تتمل  ة بي ا  كأنهها فيم   ملي  باا  ، ة ملكي ة ذاء لمن أف ر تُ ل  يرتلي  ُ 

نة، يثُم  بي ا  تتلل ى منها جمهرة بعمامة  رأاه تتزي نف  قلب وا ة ف را ، 

ف  ارجه األ مر  ي ة يتبخترعلى صهمة فرن صقالوي جميل ذو جبهة عر

طة الغبب يايض اء والمبايعة واللعا  بصلر منشرحى اإلشاراء والتحي  تلق    المشع

ح للعامة بيليه واالبتسامة تكسم وجهه وال والسرور، رضا يمأل باىلهو التحي ة ولم 

:أشار لل مع فسكت، فتنحن  وشرع يخ ثُو  قلبه،   طب فيهو قاحال 

 هللال كتبه ، قحمل على مكروه اماه، إن  الممء  ا  بسو هللا، والحمل هلل اليي ال يُ 

 باهلل ؤي لالمعلى أوليا ه وأصايا ه ِمن قبل، وقل ااتبلو هللا أمير المؤمنين هشا  

ا من تلو الليار، وأورثن ا فير  ا من هيه اللار، وأبللن  ىار  ا فير  ،  مال     ِ ىار  ثقيال 

 متُ ، وال أكمن لبع كو على بعض، فما قلوال تعينما عل   فأعينمن  على  مله، 

عيف كو عنلي ضيأفي  ق ه، وقمي    ت ىإال  لإلصالح بينكو، ف عياكو عنلي قمي 

 نأفي الحا منه، وعاا هللا عما الف وكان، فهل رضيتو؟  ت ى

ا، وأشار بيله،فااتبشر وأضا  وجهه ف  جا ته الرىوى مر بة وىاعية     ر  

 فأنصت له القم ، فقاو:

 نكولعلو بيا لتزا  ال ماعة، وعل   وا فعليكو بالطاعة ها النان، أما وقل بايعتوأي  

 كو ضعياكو كما كان باب  عنكو فيأكل قمي   والرفا بكو، فمهللا ال أال  

  وىعت له، و ملء هللا على فالفتهفهل لت النان وكب رء وشكرء الخلياة    

ا:فتابع مُ   ستبشر 

ي اكو وال مر، فإن   ال أصبر إ، يا من كنتو مع  ونصرتممنن ، الُ نلها وأنتو أي  

عه تمما، فإن  الظلو مرعلى معصية، وال أُىاهن ف  مظلمة، فال تبغما وال تظلِ 
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 ثُو   كاو األرضنة  وفيو، وإن ما هلو من كان قبلنا بسبب الظلو، فمن جا  ذلو، آتاهُ 

 إلى رب هو يرجعمن 

ا فرغ وقال راجع ا إلى قصره، األه القااو ف  لم :و     لم 

ةلقل أ لظت القمو لرجالو ىون  ة، فالعام  ى تو وعماتقل بة، ورجالو هو قم  مُ  العام 

 ىولتو 

، فأهل ، وإن   ما ظننت أن أر  مثل اليي رأيتهال وهللا ما أ لظت بل قلت الحا  

 ا   ترف ل  بحالشاميين، وأعلو أن  الكثير ال يع مميينباألُ  األنللس ال يعترفمن إال  

 اأعطيهو، بل  من كان مع   أريل أن أ لظ عليهو، فينشا عن  وال فالفة، فال

ل  إن األفعاو الحسنة تؤل ف القلم، فيمن كان ضل    ق هو وأزيل، لين و إل     وتم  

ع الصامف، وقل تسل   البربر النامن ، وليس كثيرة اأعمام   القم على هؤال   وت م 

ن أارع به عمله لو يبطئ به نتقب   يسيرمن ال سبه لهو لخلياة من البربر، فمة

 البربري، وهيا ما أفعله إن شا  هللا 

                                         ***** 

ل، ااتيقظ بمثله من قب هاىئ مطمقن، لو ينعو وبعل نم    فيم  النهار األولىمع     

ا، باألمس ااتيقظ والنش ا اليم  فقل ا  يط ا مسرور  ظ اتيقعلى إ ل  الملن، أم 

س  عو وارتل  المالب ثُو  ، فقا  وا تسل، أمير المؤمنين وفلياة المسلمين

اىره ظاره، وبر شؤون ىولته المليلة، فمجل أفيه القااو ف  انتلب  الفي ة، وفرج يُ الخِ 

 قاحال  ف   بطة:

 كيف كان نم  أمير المؤمنين؟صبا و ميممن يا أف ، 

 كهيا من قبل  آه يا قااو، لو أنعو بنم   

 ؟اي ليوكيف تر  الخالفة يا 

ا   ا كماو  يساوي أعمام   كخلياة وا ل القل كان األمر يستحا كل ذلو العنا ، إن يمم 

 ملينة أو صا ب جماعة ل
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 مغتبط ا: تابع عل   ففأومأ القااو اعيل ا مؤي ل ا، 

ار بها تبلو ل  بعيلة، كن مة ف  السما ، لقل ظننت أن ن  لن أظ آه     كو كانت

ا اآلن  ا اآلن     أم  قلبها،  إن ن  ف فأبل ا، لكو أ سست أن  السير إليها ال ينته ، أم 

لارق أف  ما اا وف  ممضع فالفتها، فاللهو لو الشكر على ما أعطيت     قل ل  ي

 بين اليم  واألمس؟

 اليأن هم كالارق بين األمل و

 نعو وهم كالارق بين  وبينو 

ا أتا المخا ر وشرورها ال تُ   عاتبن  فيما كان، وقل علمت أن   ىاحم 

ا أنا فال أبرح  أجل كنت وما  أو أهلو ىونه  أبلغ مقصلي  ت ىزلت، أم 

 اآلن وقل بلغت، فماذا أنت فاعل؟

النان  وأ كو بين، وأمص ر األمصار، وأ لب البيعة، وأجي ش الرجاو، المالة  ل  أو

 مظالو البرابرة، وانتصف ألهل الحاضرة  بالعلو، وأرى  

مىعو األمرا  أنت يا ابن نِ     م 

سماء قتيك ر شيق ا أ ار هيه السعاىة من  ثُو  ، وفخر  ف  رض رأاه عل    هز   

اوجهه، و رق   ال ظ ذلو القااو فباىره:و، متحي ر 

 ما ىها ؟

 هيا العامري اللعين 

 فيران؟

 ومن  يره 

 ما باله؟

 بايع فيُ  ، ولو يأءِ المؤي للو أره مني وارينا جسل 
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  المؤي لأظن ه مازاو  زين ا على 

   ذلو رج ِ ال أُ 

 إذ ا؟ فماذا تظن  

 أظن ه   أمله فال ي ا، أما وقل فا المؤي لبايع ل ، فقل جا  مع  أمال  ف  أن ي ل لن يُ 

 بايع يُ 

 ؟لو ااحر منابر األنللس، فأين ييهب منولقل آو اآلمر إليو وقريب ا تلعم 

ةقل يؤل ب علينا   س لنا ما نخشاه ف  شرق األنلل والنان، وقل يعل   العام 

 عهله  المؤي لأوقل ياعل وقل وال   

أفال  شن مو ولل ممالهو نعبل الر من، لقل نق ما عهل مال أمان لهؤال  العامري

 ينق من عهلي 

 فماذا تر  إذ ا؟

 نه عنخلعها   ت ىال نأمن ليحب له مخالب وأنيا   : وقاوف    ب  ه التمعت عيني

 

لن بتملية المالة على بعض الم  م مىصلرء الكتب بأمر الخلياة عل  ابن     

لينة م، فكان مبلأ عمله تملية أفيه القااو أمر قُرُ بةالقليلة الت  تحت  كو 

ان قل ك، وتملية ابنه يحي  ملينة ابتة، وكيلو ابنه األصغر إىريس اليي إشبيلية

و لى وزارتهبعض المزرا  ع أقر   ثُو  ه ملقا، تركه فيه ابته  ين فروجه منها فمال  

بن برى، فيما عزو قاض  ال ماعة أ مل بن وا الحز  جهمر بن محملمثل أب  

ما  إذ كان ير  ابن ذكمان من علار، المطرف بن الحص   اى مكانه أبذكمان وول  

ر بالن اص تلق ب ثُو  السطان اليين كان لهو يل ف  ُ غيان هيه الاتنة على ال ميه، 

مىبن  للين هللا أمير المؤمنين عل       م 
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 ،ف  مكانه االمطرف جالس   اابن ذكمان م لس الق اة، فمجل أب ىفل القاض    

  ل:المطرف فقا  وقاو ف  ااتحيا  وفطالع الكتب واللواوين، ووعى ذلو أبم يُ 

ل يا ابن ذكمان   تا  

ا قل قاو وهم كااف كقيب:ف  مطرف ل  يا أبا الاعِ  أي ا نلت  ظمتو، وآتت  أفير 

 حب ه ويرضاه وهللا ما ه  بالمغنو وإن ما مغر ، فليمفقنا هللا إلى ما يُ 

 مبار  عليو وهنيق ا لو 

ضو هللا وأبلل ا مما كان ال تحزن يا ابن ذكمن، عم   و فير 

حمل ما  لع اهيل إال  رفع كيل ووضع كيل، فال ؛عال  الحزن، وهكيا ه  اللنيا

 هلل 

                                       ***** 

 بينيريل ها، حوتماصل مع بعض وجها قُرُ بةرجاله بين أهل   اوو فيران بث     

مىأمر ابن  النان، وعرف ع زهو عن رفض سيطر على ولكن ه وجل الخمف يُ   م 

ظهر غض، إال  أن ها تُ بطن الرفض والبُ الخالفة البربرية، وإن كانت ناماهو تُ 

أمره على  عز  ،ل ىعمتهشفلتر يب  وبعلما ااتيقن فيران من واالقبمو 

 بة بعلما تنامى إلى امعه ر فاص ةالخروج من الملينة نحم واليته ف  الشرق، 

مىابن    الاتو بهف    م 

له و الخلياةه عليها وقل أقر   إلبيرةفيما عاى زاوي بن زيري برجاله إلى      م 

 ة الفي  والمالبس الخِ  ل   باألمماو والسالح والمتاع والحُ 

مىااتتب أمر الملينة البن      ف  كل صباح   ، ف لس يلب ر أممر النان بناسه  م 

والطماحف الت   قُرُ بةي لس الخلياة مع المزرا  والكبرا ؛ يتشاورون ف  أمر 

تحكو ناسها بعيل ا عن الخالفة، يبغمن تم يل البالى تحت فالفة جامعة، وي تهلون 

ن إجابة يناض  الم لس ىو ثُو  عظ و الاتنة وتلعم للتم يل، ف  إرااو الكتب الت  تُ 

ها، ال علي املك  ملينته وأقا  ناسه  بأامارقل التحف  أو باىرة إصالح، فكل واو  
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ف  الكثير من الملن الت  ايطر عليها العامريمن و أو فلياتها، قُرُ بةيرجع إلى 

مى وبايعة مُ الشرق األنللس رف ت  األنللس ولو تسغ أن يؤوو األمر البن  م 

 فالفة أُممي ة 

نان، ف  مظالو ال وف  كل يم  وبعل أن يناض  الم لس، ي لس عل  بناسه للبث     

 لكل من مع الح ا مرف عاين والمغلمبين وهم ماتمح البا فيأت  إليه المست 

ا بناسه، ال يُ باشِ قيو الحلوى مُ لليه  اجة، يُ    ال يحاشو ,حاب  أ ل ا من وزرا هر 

تهو السعاىة، وشكروا للخلياة صنيعه،  أ ل ا من قممه البربر، فابتهج النان، وعم 

و فلو ي لس فلياة هيا الم لس ق ، وىعما له بالحك الفته،و ملوا هللا على ف

  لليسال رأيطميل والال

ةفتمافل عليه الكثير من  عت هيه األنبا  ااحر النانش       عن أكثر ما ، ور بالعام 

ل  عليها عيل أ االها، فاعتامرأة أي و، تمف ى زوجها وبقيت تُ جا ته   ىار الق ا 

لقبض ار بإلقا  للخلياة باكية، فأم يهبتضها، فوعرِ جماعة من البربر، ف  مالها 

انالحُ ن، فقبض يعتلعلى المُ  ة، عليهو، ولحا بهو جماعة من قممهو البرابر ر 

ابن  ن قاتل ف  جيشه، وجا  بعض الشهمى، فثبت األمر عليهو، فأمروكان فيهو مة 

مى ف   بثقة ويقين ب ر  أعناقهو، و ل ج عشيرتهو بعينه، فلو ي سروا عليه  م 

 هو ف  صلور مكتم ووقاما ينظرون إليه والحقل  ،شا ةما ببنت ينبسشااعة، ولو 

ةفرج     وصل   ت ىقليل من الحرن، يتري ض ويتنس و هما  الملينة،  ف  نار   مر 

 ،الملينةمن البربر يلفل  افارا   أبصرف إلى با  عامر، أ ل أبما  الملينة،

س فىون اكتراث من  امله تتساق   باته وقل امه  مل كبير من العنب   ، فتمج 

 وااتمقاه ااحال  ف   ز : ،أمره

 من أين لو بهيا العنب؟

 ز ، و ف  ثباء   عتقل منه، فحل جه عل   فرن الاارن وبكو، كأن  لسانه قل أُ    

 وقاو  ير ماص : ثُو  فتل لج الاارن وتلع

 أفيته    أفيته     
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ا، فقاو الاارن وقل اات مع ناسستاهمُ  فرمقه  أفيته كما تأفي النان  ه:م 

 ؟ؤأوت ر ويحو بحنا: عل    رى  ف

 نزلمه أ مو الاارن ونزو بع هو عن فراه فأومأ إلى رجاله، فالتاما  ثُو  

 لغيره  ه، ليكمن عبرةاضربما عنقه، و ياما به ف  البلل كل   :فقاو

ةتناقلت     قيو ف  كانما جمعى لبسمة تقتل شب  الحزن المُ  هيه األفبار، العام 

مى واقاهو  وجمههو، وعطشى للارح الُماارق مني انماء، فأ عمهو ابن  م 

 لبربراروا عليه الخالفة، وهابته بلأء تميل إليه بعض النان ممن ااتنكف بعلله،

 انتشر أهل، وضما للعامة بسم   ، فلو يتعر  يُحابيهووال لاهنهو وأىركما أن ه ال يُ 

ويغن من،  ويبيعمن، ي حكمنغتبطين، يشرون بته ين مُ ف  األرض، مُ  قُرُ بة

و، بع هو األمان والعلو والعل قُرُ بةالخمال ،  يث  ي ا وقل بلأوا يتيك رون األ

ا بعل يم ، وبع هو يُ يلهج بالثنا  على الخلياة، وية  يش ف  ما ي  مر كثرون يمم 

ال   ت ىغض لكل من هم بربري، ولكن ه ينثن  أما  الري  ىافله من ااتنكار وبُ 

 ينقصف 

ةوتناقلت   : قصيلة ابن ىراج القسطل  يملح فيها الخلياة عل    العام 

 ش يت لش م الغريب اليليل    لعلو يا شمس عنل األصيل    

 ى ابن الرامووكمن  رامل  إل    فكمن  شايع  إلى ابن الشايع    

 إلى الاا م  العطمف المصمو    إلى الهاشم  إلى الطالب    

 جليل: عليه الشاعر بملح   له العطا  وأكرمه، فرى   فأجزو عل   

 وأنتو أحمة فعل وقيل    فأنتو هلاة  ياة وممء    

 جميع شبابهو والكهمو علن    وااىاء من  ل جناء    

 بحكو الكتا  و كو العقمو    وأنتو فالحف ىنيا وىين    
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 من م ل  ا  كايل    لكو وواللكو فاتو األنبيا     

 وأوىعكو كل رأي أصيل    ىكو كل هلي زك وزو       

                                      &&&&& 

مىما ت يش به صلورهو نحم ابن  قُرُ بةخا  بعض أهل بينما يُ      ألن ه  م 

 يقمو: أفيو ،بربري، أظهر فيران عصيانه ورفض البيعة

 بايعو من هم ليس بعرب ، أنتر  أبنا  األماجل أربا  الخالفة ونُ كيف يحكُ 

 البرابرة 

كمه ف  ا وصل ممضع  ُ ثمالطاعة وىعا إلى ذلو، وري فكان أوو من شا     

لعامريمن، ا نارى بهاالت  ية الملن راال بقي   ثُو  راية، ف  مُ  ُزهيرألمرية، راال 

و شرق األنللس كل ه عن ابن  مىفتحم  يعة ، ومن كان ف  ناسه ميل إلى المبا م 

لها ؤوو الخالفة لغير أهر ب عنها وتقم   بأصحابه العامريين الراف ين ألن ت

  وأصحابها

ا، ى   ل  ت تمع مُ  نيراالة، وشرعت كلمة العامرييتشاورون ف  األمر مُ  بلأوا   

ين ممياتاا أمرهو على اللعا  أل ل األمرا  األُ  ت ى الرااحل بينهو  و ارء

ن عبل عبل الر من بن محمل بن عبل هللا باألمير الصالحين، فلو ي لوا أصل  من 

  ي ان إبان فالفة اليمان المستعينإلى ملينة ج الر من الناصر، اليي فر  

ا بكمرة إلبيرة قطع فيران المسافة بين ألمرية وجي ان     كالري  اريع ا  مار 

وأرباضها،  وما لبث أن ىفل قر  جي ان ،واصل السير  تى آلو ظهر جماىه

، فمجله غيته، فقابل عبل الر من بن محملىاو  على السير  تى وصل إلى بُ و

 جانب  من من تللى شعره ضااحر ،العينين  احر البنيان صلبكهل أربعين ، 

وعرض عليه  ، فااتبشر بهوعزة قمة ناسه وتمتلئ ملكي ا زي ا يرتلي، رأاه

ل القصمر والماو وال ياع والنامذ وأن وهم يتخي   عبل الر من أ رق، فاألمر

ف  إفاا  اعاىته أوو  راقبه وينتظر جمابه، ف اهلقاو فلياة المسلمين، وفيران يُ يُ 

اآلن وقل  ازها  ل  واإلمارة ما وكأن ه يُخا ب ناسه بصمء  مسممع األمر، وقاو
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مى والنان تُ  ا بأهل  ومال  قُرُ بةبايعه، و سب  أن فرجت من ابن  م  ، االم 

المكان الرفيع ال يطيب له المكان الخايض بعل ذلو،  فبرمن  فباىره فيران أن  

ا أُممي    اإلمارة تأتيه تكليا ا ال تشريا ا ن  إو طالب ا يُ وأقنعه أن  القم  إذا وجلوا أمير 

ناصريه، وها ه  الملن والمالياء البعيلة عن ه ومُ يبايعالخالفة ال شو مُ  بحق ه ف 

فالفتها، وشرق األنللس كله يلين بالمال  لألُمميين عليها وعلى خالف تُ  قُرُ بة

ر عبل فاك   ،فإن لو يقبل هم قبل  يره ،اأُممي   فلياةيختاروا أن وما يلبث النان 

لو والخالفة، وفشل ف  كبج بخما ر المه هاجت ناس ثُو  الر من وتلب ر األمر، 

  ا والسعاىة ترتسو على قسماء وجههأومأ ممافق  جما ها ف

ي تلق ب اليبن محمل لمبايعة الخلياة عبل الر من  عامريينراال الفيران يُ  أفي   

قت و اهير العامري وملينته ُمراية، وكان أوو المبايعين زُ باهلل، بالمرت   

تأت  من ااحر ملن الشرق، وأقسو والة شا بة وبلنسية و ر مشة  بايعاءالم

ر بيعة وألبمنت و يرها بالطاعة، وان و إليهو المنير بن يحيى الت يب  اليي أنك

مىابن  عل    ا عليه لقتله م  لى ، وعز  عباهلل اليمان المستعين الخلياة ، وكان ناقم 

ةه بُجنمىأن يأت  مع   صرة الخلياة المرت   من النصار  المرتزقة لنُ  قم 

بناته زوجته وتحرير بعلما أعياه أمر افتكا  ولله من األار، بعلما ن   ف  و   

روأهله اريع ا،  مىم اهل أن ين و للثمرة على ابن  قر  ير ، ويشار  ف  مص م 

قت إلى ىويالء صغيرة، وأراى ت ميعها  مو راية  ىولة األنللس، الت  تار 

 ي ةاألُمم عشيرتهكانت، وبايع المرت   وأقر  با ل ة كما ممي  وا لة، راية أُ 

ة أفر لت ميع اللولة  ،صرة بالماو والرجاوالنُ عليه، ووعله  ة تحت فالف مر 

لة ممي  أُ   ة مم  

  أفيء ىعمة المرت   تلقى تأييل ا من ااحر أرجا ميل  تى  لو يمر وقت     

 ل   عوأ مازهما اليان يقعان تحت  كو  إشبيليةو قُرُ بةوأ راف األنللس، ام  

ةوأفيه، وشرعت المنابر تلعم للمرت   باهلل، و قه قاتلهج بمل ه وااتح العام 

الت ار  تتناقل بمااطةاألفبار  هيه وكل،  ملهت تمع تال إليه والخالفة، والسيمف 

 والعيمن  والمسافرين

                                          &&&&& 
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ةكان الكثير من       ابن ناقمين على تمل  عل قُر ُبةوالمجها  من أهل  العام 

مى ونسب،  لو األنللس، يريلون أعرابي ا له  سبالبربري فالفة المسلمين ومُ   م 

مى مي ة، لكن هو أذعنما فمف ا من بطش ابن ف  الخالفة من بن  أُ  وأصل و ا    م 

ا بميع بالخالفة أجا  النان  اما بالقبمو، وهتومن بأن رجاله البرابرة، فلم 

 وىعما له، كحالهو مع ااحر الظافرين بالخالفة من قبله  لخلياتهو ال ليل

ا أُ     نللس من أهل األ ممي ا يلعم لناسه بالخالفة وقل بايعه الكثيرأما وقل ظهر أمير 

قل فغتصب  الخالفة، البرابرة األجالف مُ ام   عليه خالفأصحا  األرض، ولو يُ 

با  مميين، أربلأء النان تميل إلى ىعمة فيران بإرجاع األمر إلى أصحابه األُ 

، الر من المرت   يسطع أكثر ف  شرق األنللس وبلأ ن و عبل الحكو والخالفة،

اء رق، و اقت األ اىيث تمأل الط  قُرُ بةالنان تنتظر قلو  نمره نحم  فأفيء

نه عإال  ويحل ثه ف  أمر المرت  ، فالحليث  برجل   واللكاكين، وما فال رجل  

هيا،  وانتظار فالفته  لب أ اىيث البيع والشرا  ف  األاماق، ومازاو النان ف 

مىيقملمن أن  ابن  ليس له أصل ف  العر ، فكيف يتركمن اليل اللولة   م 

ق ،  ويمتثلمن لبربري للافلو ايل الناصر وا وربيت الطبقة الحاكمة األُممي ة

ه ف  قصره، فحنا و  ب، وشعر بالخيبة، ومألت عل   انتهت األفبار إلى   ت ى

 : يصي مرارة الخيالن، وشرع 

 ُ نتصر ىب ر أممرهو بناس ، وما فعل أ ل قبل  هيا، أهؤال  القم  اليين جلست أ

ن من قمي هو، وِمن أجلهو أ  بت بعض رجال  وأعمان  من البربر، اآل ل عياهو

  كارون بنعمت ، أال بقس ما يقملمني حلون ف ل ، وي

ا ظل عل       ا اضب ا  أي ام  لوا وجحروا له نك  تف  القم  اليين  إال   راك  يُ  ، المغممم 

جسله ف  ار  الحقل و م السهو وفارء أعصابه  قه بالعمل ال بالنسب، فعافة 

 :ن قبلب غينة لو تظهر عليه م مبلغه وقاوبلغ به األمر  ثُو   كالسو  الُزعاف،

يعرفمن كرامة األصل  ؛وهللا إن هو ل ا لون ؟اأُممي   أكان عل    ؟اأُممي   أكان محمل  

نسب  إلى الحسن بن عل  بن وأي كرامة بعل أن يمتل  وال يعرفمن كرامة الاعل،

بما كسبت  فعلما، وكل ناس   ما وهللا ألذيقن هو شر     رامو هللا؟أب   الب اب

 رهينة 
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 ار عيمن  أ لا أيليهو، ونش  اله من البرابرة وااتمالهو ثانيةأجزو العطا  لرج   

ع أ اىيث النان أمرهو بالسير ف  األاماقمنهو ف  ااحر األرجا ،   وتسم 

وج الطاعة والخر بلعمة شا  ، ؛من ي لونه يتحل ث بخالفة المرتض والقبض على

 ، فزاى عتصر ضيق ا من هؤال  القملو يكاه هيا ولو يشِف فؤاىة المُ   ال ماعة عن

 ،أعاى للبربر هيبتهو واطمتهوف ،على ااحر المزرا  العر البربر  ف  تقريب

ة  فمشما بين النان جب ارين، يبطشمن ويقب من ،الزنات  يعل  بن محمل فاص 

لىة من ىروب ا متع قُرُ بةخالف هماهو، وصب ما على أهل على كل من يتحل ث بما يُ 

هبت نُ ومنهو،  كثير  بض على قُ السالح من أيليهو ومن بيمتهو، و المغار ، فانتُزع

 ،وأ  مت فلزمت البيمء وفافت النان لبت بعض اللكاكين،البيمء، واُ بعض 

ةظهمرهو بالنهار، فخلت األاماق من  وقل    مسا إال  قليل، فإذا ىفل ال العام 

  لق ا   اجتهو يرين  نخرجميكف  الطلب عنهو، ف والتحات الملينة بالظال 

 اليي فلياتهو  يث إلى الملينة ه روافكثير من النان،  ناة العطا  عوقطع الخلي

هم وخرج فا  ذلو، بالمرارة جر   اج اليي شعرمنهو الشاعر ابن ىركان و  يرجمن

 :الخلياة المرت   مطلعهاعلى بها  لفلقصيلة قمية ي يُلب ِج

 هُ ُصل     وعزُموة أمُر هللاِ من ذا ي هُ ُ كُو هللاِ من ذا يُرى    ة جهاىُ    

 هُ و احُر ة اليُمُن اليي أنت يُمنهُ    و العُوة السعلُ اليي أنت اعل   

                                     ***** 

بما يلور ىافل قصره، لقل أصب  فتيان القصر وفلمه يختلامن عليه،  علو عل     

ومنهو من نقض بيعته، وأفبرته العيمن بالاتى بلر اليي اعى بين الاتيان ف  نشر 

مى رزق، وأن  ابن، وأن ه ما زاو إال      يُ المؤي لىعمته بعل  فنا  هشا   قل   م 

ف الاتيان فأقر   ، إذ كيف يممء فلياة ىون أن يعلو أ ل بيلو، المؤي لوا بممء فم 

ة، وهو ممي  كيف يعتل  عرش األنللس بربري، وه  فالفة أُ  المؤي للم ماء  حت ىف

ربت عنقه ف  اا ة القصر، أما  كل ف ُ  ة وفلمهو، فأمر به عل   مي  ممال  بن  أُ 

وقعة، وبكى الاتى من   اليي كان يبحث  ناماهو شر  الاتيان والخل ، فمقع ف  

ولكن ه أقر بممته فمف ا من ابن  ولو ي لها المؤي لن ة السمىا  ف  أانان عن السِ 

مى سيهما فمف ا من نا يان تمالكاللبيب وع يب، ال، و ي ب فا ره صا باه  م 
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مس  من   عينيه الباكية صليقه، ونظر صم  با   ثُو   ،مصير صا بهما بلر

 وبغض   القصر ف   قل  

واعما إلى المزرا  والمجها ؛  ، ايقاءلهو من مُ  النان بما يحلث ضج     

 و بمى   اليي كان يستقبله نهو الخلياةمهو وشكماهو، بعلما ُ  ب عمنهو مغارِ يبث  

ا اآلن فال يلفل عليه أ ل إال  بين  انالحُ وتر ا ، أم  ن بعل الكثير مو ر 

 ف  الس ن فإن لو يرق له  ليث الرجل أمر به فقيف، والتاتيشاء  ايقاءالمُ 

و ، فيهب المزير جهمر وفا ب الخلياة فيما يحلث من تبل   أو ذنب ا  ىون 

 طان، فلو يقُرُ بةرهو على أهل األ ماو، وإ را  النان، وبطش البربر وت ب  

 ام :

 بما كسبت رهينة  ناس   كل  

 وااتنكار  خرج ف   زن  فوأىار ظهره للمزير، 

  فوقاو  مقعلهفنهض عن  فاجتمعما له وىفلما عليه، ثقاته وعيمنه  لب عل      

  سو:

ر نكجها  يُ أتعرفمن أ ل ا من المزرا  أو الم، ، وأقموباىر مني اآلن بالشر  إن   أُ 

 عل   فالفت ، أي ما كانت منزلته 

مر بن محمل بن أ ل من األشراف ام  المزير جهال ينكر عليو  فقاو أ لهو:

 بن برىا جهمر، والمزير

 فقاو الرجل: يستنطقه  فنظر إليه عل  بغ ب  

البربر  وإ الق يل قُرُ بةت تمع النان عنل ابن جهمر ف  الليل، يتحل ثمن ف  أمر 

      ماُرب  ممي، ويلعم النان إليها، أو عليهو، وأقل ر أن ه يؤي ل ىعمة ذلو األُ 

 اليي األه ف  لهاة وترق ب:  م مىصمت الرجل عن الكال  ف أة، ونظر البن 

 ماذا؟ ُرب ما

 ف  هيه االجتماعاء  ةمرتُحا  مؤا ُرب ما
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 ف لس عل  مبهمت ا، وشعر بالمرارة والحنا وقاو:

 أنظر ف  أمرهما   ت ىاقب ما عليهما، وألقمهما ف  الس ن، 

ُ تا الخيبة فيأمع تمال  األي ا     و ه، ر تنهشانو عل   سطيران على والمرارة ت

ه ولو ا ن ضاق ُفلُقه وبطش جنله وامتألوتاسلان عليه الخالفة الت  اعى إليها، 

و كما قا عنهو هيا األمر، النان تُلبر عنه وتر ب ف  ابن األُمميين، يقملمن ينتهِ 

من  لنانا فشر  تلو الش رة المباركة اآلتية من بالى الكعبة المشرفة فيران، 

  ته  تى اكروا فلو يعل فيهو رجا   ماكلفمر 

الخروج على رأن ال يش لمأى ىعمة المرت   ف  مهلها، ف   اك ربلأ يُ    

 قا ع ا وقاو فرى    فعارضه بعض رجاو ىولته لكه وفالفته وتثبيت أركان مُ 

ا من أن يأتمانتظار الحر  أامأ من وقمعها، وألن أذ بحز : ن هب إليهو فير 

 رجعت ، وإن كانت عل   زُء ملكه ُ و جمعه فرقتُ  ، فإن كانت اللاحرة ل إل   

 فتحص نت بملينت  

ا ، يريل أن فض  الم لس، وأمر بت هيز الحم   ثُو  ، ل ة الحر عُ إعلاى بأمر رجاله    

ا  ن همم  يممه، ويخلع عنه اثقالهيغتسل م ، ألمرايُقل ب  جلس على كراي ه مهممم 

هيا  ويتر  الملينة وقل بلأ رماى الاتنة يشتعل؟ وهل يأمن ف هل يخُرج بناسه 

 يري؟ أجلاألمر أل ل القاىة؟ وليُكن فمن يكمن؟ يحيى؟ القااو؟ الزنات ؟ أ  ابن ز

ولة له ىولكن ه انشغل ببنا  ملينة  رنا ة لتثبيت ه هم، ذحب الحرو  وابعها، إن  

 مي ا ا؛ فنُلبر األمر ُ بةقُرفهل يقبل؟ أجل ايقبل، اأىعمه أوال  للقلو  إلى 

نظر  مض ل ، فللف إليه، ومأل عينيه بما  قل أُعِ خبره أن  الحم  جا ه من   يُ    

    بريالمكان راحا، ويت مع  المياه اليي تسب  فيه المروى المبه ة ف  مشهل  

ل تمل   ثُو   يبة، تنس مها  ه شل ة كأن  بى ىافل الحمض بعل أن فلع عنه مالبسه، وتنه 

قت من عقله، ونظر إلى من   فالت كوالحُ  شاكلمر يالهمم  من صلره، ويط يلاظ

 عيناهما فقاو:

رال إل   ال ارية نايسة، فإن لها أصابع قاىرة على تاكيو اذهب وامكمثو،  لوة 

 إعاىة إ يا ه من جليل  ثُو  ال سل، 
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 :  أمر ممالي فانحنى من   قاحال 

ع ثانية رج ثُو  ، وهم يؤمى برأاه بابته، وأشار بسف  تثاقُل ذهب نا ية البا    

: نحم عل     اللقيمة؟ يا ابنلو تخرج  وة لِ  اليي ااتنكر ذلو قاحال 

ن أفيه  يف البا  فنظر نا يته فإذا الخاىمان لبيب وع يب يلفالن مسرعي   

 ويغلقان البا  فلاهما 

ا وهم يقمو: فانتاض   ما هيا؟ ماذا ي ري هنا؟قاحم 

لخناجر اق  على األرض، فانهاو الثالثة عليه باىق من   رأاه بأبريا فترن  ،   

مىب، فإذا بابن وترق   نهو ف  فمفِ تالقت أعيُ  ثُو  اكن،   ت ى ا ويحاوو يستاي  م 

ق ا ف  تمزق بلنه، وتركمه  ار  ت ىالنهمض، فانكب  ثالثتهو عليه وزاىوه  عن ا 

 واالفتبا  ىمه، وفرجما ميعمرين يبغمن الهرو  

مىىا  بقا  ابن     ر من ف  على  ير العاىة، فااتأف  ميال   اف  الحما  وقت    م 

نصف ماتمح،  القصر فروجه، فيهبت إليه جاريته ناسية، ووجلء البا 

بت و رقت    ببة  رقاء فاياة، ولكن أ ل ا لو يُ ب، فلفعت البا  عل ِ  هفتع  

ا ، وجلء الخلياة جث ة هاملة، اابح   ا ف  وىفلت، ومع أوو فطمة لها ىافل الحم 

 ىمه، وجسله مل   بالطعناء، فانكبت عليه باكية وصارفة 

قبل أن يخرج فبر وفاة الخلياة فارج القصر، كان بعض المزرا  وكبار    

مىرجاو ىولة ابن  ن يتمالها ممن و ناقشمن أمر الخالفةوشرعما يُ  ىافله،  م 

ل بع هو ر ب ف  ولله يحيى بن عل ، والقليل كان ف  ناسه ميل إلى عب بعله،

 رى األمر إلىل الر من المرت   الخلياة اليي أقامه فيران ف  شرق األنللس

 خيوااترجاو البربر بقياىة محمل بن يعل  الزنات   فاص ة، ولكن الكثرة ونصابه

 معماأجقنعما وفوبينهو وبين يحيى البحر،  هقرببعين متير ِ  القااو،أفيه جانب 

الخبر  وفرج الرامو يحمل أفيه، ليخلف قُرُ بة إلى للقلو  ته راالمُ  على رأيهو

  إشبيليةإلى 
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 الثامنِالعهد                                        

 

ذا  من  يبحث أممر ملينته وما اات ل   بين رجاله،و كمها على ارير  ُ ق  كِ ت  مُ   

 الته، فض  رافترق ب الم لس قُرُ بةاللع  األُممي ف  الشرق، ىفل عليه رامو 

وأ مض  انتاض واقا ا  ىهشة  ف  جحظت عينيه و  اا يعتلو بقلا وأفي يقرأ 

 :وثو  مغ، صرها بين يليهتعاأ با بشل ة على الراالة وشليل،  عينيه ف   زن  

م هلكن هيا وبه،  مت   ثُو  هيا ما جنته عليو أ المو يا أف ، قل  لبت الم ل فنلته، 

ا الصلر أو القبر شرفا مصير ال  ، إم 

فمره بأعلاى ممكبه للسير من  اضطر  م لسه وعلت همهماء القم ، فأمر   

  قُرُ بةصم  

ب ما ماء رُ يكمن ف  األمر مكيلة،  ُرب ماانتابه قلا ما،  إشبيليةرج من فبعلما    

مته أن لو تستكين لحكمه مني ظهمر األممي، فكيف بعل م قُرُ بة ق ا، ولكن  عل   

  ، وتقص  رُ بةقُ وأمره باإلاراع إلى ر أ ل رجاله تخي   ثُو  ر هنيهة تحي  تُرال إليه؟ 

  سابا الري فانطلا الاارن يُ يمافيه مسرع ا   ثُو  أفبارها 

عة على واتااق ال ما اريعا يقر  بما جا  به الرامو من ممء الخلياة عل   عاى   

 ا، وىفلهقُرُ بةنحم  وصل ق الراالة فأارع القااو ااتبشرف تنصيبه فلياة 

تبايعه خالفته وب ه ف  تقلير، وتقر  لإليه وتحييه بإجالو، وتنحن   والنان تنظر

 ء السعاىةبلأف لنان وقل كان يخشاهو،وتاا و، وهش  وبش  ل بيلو شُر  وتلعم له، ف

 وتعتمر قلبه، وتطرى منه  زنه على أفيه المغلور  تكسم مالمحه

ار، الحص  بن قابله كبار رجاو اللولة على رأاهو قاض  ال ماعة أبم المطرف    

: اليي قابله بسعاىة   ومحمل الزنات   كبيرة و ي اه قاحال 

 ها هللا عنو إال  لتأتيو  ماعية ر، ما آف  اي ليهنيقا لو بالخالفة يا 
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يو أ  نُ وقاو القاض :   هن يو؟أ سن هللا عزا   يا ممالي، وهللا ال نعلو أنُعز 

 هما مع ا     هما مع ا و القااو بعلما أفرج زفرة  زينة:فقا

ىفل القااو على أفيه فمجل جسله ممزق ا من كثرة   انطلقما صم  القصر   

 قاو الزنات :   ت ى ب أ ل، لو يُ الطعناء، فسأو عن قاتليه، ف

 عليهو ال نبخل ب هل ف  العثمر

 وقل أ مض عينيه  زن ا على جسل أفيه الممزق  رأاه القااو هزف

 قل اجتمع المزرا  والكبرا  يا ممالي فقاو القاض : 

وه وهن مه ف  ناس اكو والخالفة، فانحنى له القىفل قاعة الحُ     لمقت، م  وعز 

سه ف  رهبة  اقتر  القااو و لس ج ثُو  وعل  تصليا،  من كرا   الخالفة، وتلم 

 قاو بحز : ثُو  والسرور،  اوزفر زفرة الرض

مىرجالها، وقل كنتو أوو رجاو ىولة بن   لكل ىولة    حعكو،صنابلكو    أقر  ، وإن   م 

اعاء النز حل  بباىر مني بلاية فالفت  بل وأزيل، وإن   أُ  كل منكو على ما بيله وأقر  

ُ نغ ِ وفض  المظالو، فمن منكو يعلو بأمر جلل يُ   ه باىر بحل    علينا عهلنا فأ

ا ج  هما فزُ الخلياة، قل أُمر ب اي ليالمزيرين ابن جهمر وابن برى يا  فقاو القاض :

 ف  الس ن 

، وإن هو عنلنا لمِ   أهنا  ش   آفر؟ المكرمين ن فليخرجا منه  اال 

ا، ونُ لقل : القم فقاو أ ل  ، ونرجم اخت النار ف  رماى الاتنةأُ ر  النان كثير 

 إفماىها قبل أن تشتعل أكثر 

ضهو ما فاتهو لو ذلو، فإن ا نُ   زيل األعطي اء لل ميع، ونعم 

: ثُو    نظر إلى رجاو زناتة ورجاو ىولته من البربر قاحال 

 قع من رجالكو، فإن وقع الظلو  ا  العقا  وال أامع بظلو 
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 أمر ممالي  قم  ممافقين وأجابما: فأومأ ال

لس، قل ف  شرق األنلذا  األُممي وماذا ف  شأن  فقاو كبير القم  محمل الزنات :

 بت هيز ال يش لقتاله   _ر مه هللا_أمر الخلياة عل   

 رال له وللنان نطلب منهو البيعة باىر بالعلاوة، وإن ما نُ ال أُ 

 فإن لو ي يبما، وأظن هو ياعلمن 

  ليث   اىث  لكل 

 أومأ القم  وااتحسنما بلاية القااو، فقاو:

 ف  الغل إن شا  هللا تتو البيعة 

 وأشار إلى النان فاناض  ال مع 

بنه األكبر يُلفن هنا   يث ملينته ووالية ا ة؛إرااله إلى ابتو تكاين أفيهبأمر    

ل رجاله أرا ثُو  ىريس على والية ملقا، إأفيه  ه عليها، وأقر  ، اليي أقر  يحي 

ل رامو ها، وأراانوالملن القليلة الت  تحت الط قُرُ بةي لبمن البيعة من أ ماز 

عل ابنه ، وجه على ما بيلهوأجزو لحاكمها زاوي الملح والهلايا وأقر   إلبيرةإلى 

 محمل والي ا على إشبيلية 

                                          &&&&& 

هل أتكاثرء  مله، وجممع قل  عبل الر من المرت   أن  السيمفوجل الخلياة    

رابرة، لبهو احوأ مزاها وبعض  لاا قُرُ بة، ولو يبا أمامه ام  تُبايعهاألنللس 

شاور ، اليي كان يقلقه أمره، وير ب ف  ااتمالته، وتإلبيرةكزاوي بن زيري ف  

ال مع العلميين، ومع بعض رجاله، فأفبره فيران أن  ابن زيري ال يخلف وعله 

هة يخر   عليها  القااو ج عليهو إال  إذا انتزعما منه واليته، وهيا ما لو يحلث، فقل أقر 

 عين بما ف  أيليهو وعلى أ مازها، وبايعه ابن زيري وقممه راضين به قان
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لخالفة بالسير قاصل ا قلب ا ، وأمرعزمهنيه عن يث يات  هيا ف  ع له ولو لو   

ألمر ا اضطرا ا رأيه مع مماليه العامريين، آملين ف  ااتغالو ، واتاقُرُ بةف  

من  ن يحيى الت يب  أن ينزو برجالهل ممء فلياتها، فراالما المنير بفيها بع

 الثغر األعلى، ويصطحب معه من يستطيع من المرتزقة اإلابان 

ها نحم المرت   عرج المنير برجاله إلى بلنسية، أراى المكمث ب ه ريقف     

ء بالمؤونة من الطعا  والشرا ؛ فقل أوشو ما لليهو  لى عبرهة للرا ة والتقم 

أن ه رعة، وكسإلى الملينة مُ  النااذ، وف  الماىي عنل با  الملينة، كانت النان تار  

ب أفيقاى  إليهو، ف الغزاةجيش ا من  ان بن وينظر إلى صا به اليم المنير يتع  

رجاله  عنلما اقتر  من الملينة أُ لا بابها، فمقف أما و ،بهمى ف   يرة وترق  

ا من والغيظ يأكل كبله، ال يلر ماذا ياعل، وكأن ما أُ    ، وأصااهالميفرغ عليه ىلم 

من ى ، فزاهم األفر ر عن   بهعب   مو ناسه كأن ه يُ  القلا فراه، فأصهل والتف  

  يظ   المنير، وارتسو الغ ب جلي ا على مالمحه، وظل يتلا ت إلى رجاله ف  نا 

 قاو ابن همى ف  مماااة:  ت ىو نا، ال يلري ماذا ياعل أو يقمو، 

 ؛ فهؤال  هو العامريمن ت يب همن عليو يا 

ا، وقاو:  فنظر إليه المنير وعينيه تقلح شرر 

 الخلياة فيق   بيننا لى من فمري إ وهللا ال أ ارها له، وإن   ماض  

 

ه عنلما اقتر  المنير ورجاله من معسكر الخلياة عبل الر من المرت   عم     

وجاو  ، واشرأ  قاحل المرتزقةُ نمى؛ من كثرة الخيو والاال تبا  هومألالسرور 

 :  بنظره فلو تبصر عيناه آفر المعسكر، فتهل ل وااتبشر قاحال 

 ال يُهز  أبل ا  جيش  هيا  و ا  الر 

 ن العالو ببما ن األممر وقاو:قتيسفنظر إليه المنير نظرة الم
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 ثُو  فعمن ن و علىهو، فطبعهو الغلر بملمكهو، وُفلقهو الارار بحياتهو، يرر  ال يغُ 

 ي عمن ىون أن يهتز لهو جان 

نكرة وبنظرة متع بة مست ء ف  ناس القاحل و رق يتلب رها ُكل مافمقعت هيه ال

 ابن همى المنير يعاتبه ويلممه بعينيه رما 

 اذريا آف  لها من ب وة لِ  ؛ت عينا المنير فيمة الخلياةطفمر وصمله المعسكر، التق   

ن مة و يرهو مي  وألمان اارة و لية وزينة كبيرة، فقل جا  األمرا  من بن  أُ 

يع ف  الظار، فساقما مع أناسهو رف من ال يشو    م  المالة وأصحا  الشأن، 

 يش الكبير، وقل  مع هيا ال قُرُ بةالحلية والزينة، ك  يتباهما بيلو عنل ىفلمهو 

 قُرُ بةعة الرب  ف  بعض الت ار من شرق األنللس، يبغمن ميسرة الات  واِ 

 وأ مازها 

 يالخلياة، الي قابل المفمى ويصطحبهو إلى فيمةفرج فيران على عاىته يُ    

به وىب ر له ه مع ل  ، اليي  ار  ضالت يب  القاى  هم المنير كان يعلو بأن    نص 

عة تناايا ذلو، وتعاهلا على بي ابا اليمان المستعين، ولكن هماالخلياة الس

 المرت   

ا متهلال     ا ذراعيه، فنزو المنير عن فراه وبا وقف فيران مستبشر  ىره فاتح 

 فيران:

 لى ا يا صا ب ارقسطة ر، ها قل تالقينا م نظُ اُ 

 اق ع للعنابحان هللا، باألمس كن ا نشهر السيمف للقتاو، واليم  نات  األذرُ 

:  هيه ه  أ ماو السيااة؛ ال علو ىاحو وال صليا  ف حو فيران قاحال 

 قاو المنير: ثُو  وتعانقا تعانا األصلقا ، 

 نا ما تشا  تاعل بِ  ي ا أجل، إن ها السيااة، واأل

 الء  نختار أن  نسير فيها، لتحقيا الغاياء ال بل  من بعض التنازُ  بل ه  ىرو 
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  وكان لفاا ، وقل عاا هللا عم  حب من أجل هلف اا   ا بما نُ   أ يان   ح  أجل، قل نُ 

 فقاو فيران وهم يشير بيليه للسير نا ية فيمة الخلياة:

وأربا   جمع بيننا وال نا لبيت الخالفة   وهللا، فإن فرقتنا الحرو قل نطقت عن  

 الحكو 

لخيمة لو ا، وف  فلاه المنير وابن همى ثُو   الخلياة، إلىابا فيران ف  اللفمو    

هشا  بن محمل أفم الخلياة المرت  ، اليي و العامري يتماجل ام  م اهل

  ا، وتنتشر ف  الخيمة الكراقُر ُبةشبيه بكرا  الخالفة ف   مقعلي لس على 

اة، لى الخليوالشرا  والااكهة كأن ها قاعة الخالفة  ق ا، وفمر ىفمله أقبل المنير ع

 ثُو  ى، ابن هم وكيا فعلوأقسلو على المال  والطاعة، قبال  يله، مُ  وانحنى أمامه

رجت ففباىره المنير ااحال  عن أمر بلنسية هل  المرت   بال لمن  اأشار إليهم

 على الطاعة؟

 ؟هياتقمو  لوة فلُهش المرت   وقاو: 

 مبار   صا بهاما وقع من  فق   عليه

ه ن ف  األنللس، وإن   أقر  إن  مبار  وهللا أل رص مة  ف حو المرت   وقاو:

 على ما فعل 

 فغلى صلر المنير بما امع، ونظر  مله ف   يرة وقاو:

 ياعل عنلحي؟غلا أبمابه عن رعيتو وأنت لو تيهب للحر ، فماذا فإن كان يُ 

 ال تمقع بين  وبينه يا ت يب ، فمهللا ال أامع فيه قملة قاحل 

 ؟ب يش الملينة إليو فيبايع ويحار ولماذا لو يقل  

  افتيارهقت ف  ف ِ يته تلبير األممر ف   ياب ، ووهللا لقل وإن   قل ول  

 فنظر المنير إلى فيران، فأفاض فيران عينيه ف  إذعان وامتثاو  
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                                         *****   

تى   قُرُ بةى أفبرهو بأن ه لن ييهب إل، المسا  ف  اجتمع المرت   برجاله    

هيا  ن  الخلياة وقاو إ خالف فيران ر بةو رنا ة، ف لبيرةيستميل ابن زيري ف  إ

لو  ولكن  المرت   للمقت، فلن ينزع ابن زيري يله  تى ينزع القااو، اإهلار  

 رااو إلىف  اإل تهوافا م اهل ر بخالاة فيران له، فيما ل عليه مُ يقبل بيلو، وثقُ 

ى أن يكتب له راالة يلعمه فيها إل هفأمروكيلو فعل أفيه هشا ، ابن زيري، 

ر و ، واإلعطا  المفير بالخير الكثير  اعته، وي مل فيها ممعله، ويمعله

انتظار رااحل إلبيرة، ولكن ا  المعسكر ف  بق إصرار فيران على معارضة

 زُجه  وأفي ال مع يتناقش ف  بعض األممر، بينما ة أشار له فلو يكمل، الخليا

  قُرُ بة ريقهو إلى   الت  تتما إلبيرةالراالة إلى  لحمل الرامو

ا، لو  ورجاله ف  فيامهو، ااتيقظ وقل ااتراح المنير ف  الليل    اارق تمغممم 

مة ف  في أفر عنل أبما  بلنسية، و ةمر  أ المه هيه المهانة الت  شعر بها، 

يبغ   اوالحزن، وفرج من فيمته  زين   صرته، فتمل كه الهو  الخلياة اليي جا  لنُ 

و رج يت م   ل  عن صلره هيه الكآبة، فخ، وتُ المكلم  عل ل فؤاىهنسمة هما  عل ها تُ 

 هاىئ الحركة، ااكن النبض، عليل النسماء، تلمعاليي كان ف  أرض المعسكر 

 ا باكتماله لساهرة، وي ئ ليله القمر متباهي  ف  اماحه الن م  ا

 فيران، ي لس و يل ا، على ربمة صغيرة، يلهم أبصر  ت ىلو يسر  ميال     

لحظه، يلو   منه، ف  هيا ال م البليع، اقتربسياه ف  الرماو، كانان يراو لم ته 

 يا به أنال بل  أن ه  ارق ف  التاكير، وكيف ال وهم من ىب ر األمر للخلياة، وفل

 أصب  أمامه،  ت ى مله  يصل إلى أعلى المناصب، ويحمز كل الخيراء، فالتف  

قاع   نغمس ا ف  أفكاره، كغريا ف، ظل مُ آهف برهة، لو يبل على فيران أن ه روق

 زان أو األ إال  األفكار الراب ة ف  قاع عقله، ن  ملهالبحر، ال ير  شيق ا م

 الناحمة على وااىة قلبه 

ا، كأن   ىقا فيه فلو يبلِ       عليه هيا السرور اليي كان يتمق عه، بل إن ه كقيب ا مغممم 

هنا  شيق ا ما يخنقه، يقبض على  انانه كأن  أعلى  صر  ، يُ عليه مصيبة قل وقعت

  لهيقتُ  كأن ها علو   ،السيف بشل ة كأن ه ف  اا ة القتاو، ويغرزه ف  الرماو بقسمة
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ا تار المنير فيما يراه، أمعن النظر ف  فيران، عل ه يكتشف ما به، وف  وهلة 

 رابه: خا  اضطحملقة به، فقاو محاوال  أن يُ تنب ه فيران للعيمن المُ  كااتااقة الناحو

 أهال  بصا ب ارقسطة، كيف لو ألحظو؟

 ا نزلت عينو إلى الرماو مة  ملو، وإال  لة  ماما يبلو أن و ال تلحظ شيق  

ل فيران ف    فباىره المنير: لو أتنه 

 ألو وقت  ميل ف  هيا المكان؟

 ال أعلو 

 ماذا ىها ؟

 خا  ما بلافله من  سرة ومرارة: اوو أن يُ 

 ابن زيري  يصل رى    ت ىقل أمر الخلياة باالنتظار 

 اليي هيمن على وجهو؟ وهل هيا ابب الغو  

  ظر إليه فيران كااا ا ن

ب ر لأصلقن  القمو، لقل وقع ف  ناسو بقا  مبار  ف  النعيو ي مع األمماو ويُ 

 المملكة، وقل كان فليا بو هيا؟

 ل عل   ذلو كاليي وقع اليم  ال وهللا، ما ثقُ 

 اليم ؟ أوما اليي  ر

رلقل   الخلياة أن يكمن قاحل جيشه هم م اهل؟ قر 

 هو  يعينيه وهم يغل  من ىافله، ونهض  بمل ف حو المنير، فنظر إليه فيران    

 :بالمغاىرة، فقاو

  ل إل   ل لو كما تنص  إذ ا لقل تنص  
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ضحو، ضحو بشلة، وىو  صمء ضحكاته ف   ثُو   هنيهةصمت المنير    

على جسله  حزنوالحسرة تأكل فؤاىه، وقل  ا  الالمكان، فأفاض فيران رأاه 

 فأكمل المنير  ليثه: ربمته فتهالو على 

ف  هيا    أتعس النانوهللا إن لمصيبت  تهمن أما  ما ألو  بو، وقل كنت أظن  أن  

غانمها، مصيبو ش   من ر الخالفة ال يُ لب ِ عسكر، فها أنت ذا صا ب اللعمة ومُ المُ 

، ال وقل القيت كل المغار ، بقس ما يصنعمن وهللا، فإن و اآلن كم ير أ  عامر

 عرف لو جميل وال  اظ لو صنيع 

 زء نقمت  لقل ذىء هم ، وعز   وهللا ،كاى

ا قالها فيران وهم ينهض مُ   غاىر 

                                       &&&&& 

بارى،  يل  نير بلة عليلة تُ ت أشعة شمس الغرو  الصارا ، وف  نسماء ربيعي  تح   

يري، لملينة قاصل ا واليها ابن ز ريقه ف  ا ، وشا  إلبيرةىفل رامو المرت   

 الملينة، بساىةىفل عليه م لسه بصحبة أ ل رجاو القصر، فمجل الم لس يكتظ 

ه ااترعى انتبا  ينتظرون قلومههو كانما ب ولهاة، وكأن  و ترق  هوعلى وجمه

ا،  يي ي لسالرامو هيا الشيخ ال  ليه، فقا إ تقل  ستاهمة، فجه بنظرة مُ حل ِ يُ مهممم 

ها بهلو  وشرع يقر أ أوم ثُو  أها، زاوي واقتر  منه، وتناوو الراالة، وف  

ا  ليث زاوي اليي قاو  او مسه ريشةلكاتبه، فمسو ال كتب: اله ف  اللواة، منتظر 

ا يةا قُلْ " هللا الر من الر يوبسو  ا أةْعبُلُ  الة  *اْلكةافُِرونة  أةي هة  وال تزى  "*ونة تةْعبُلُ  مة

زاوي، وظهر االمتعاض على مالمحه ولكن ه آثر  هت الرامو من رى  بُ    

على ا اليين كانما قل اتاقم إلبيرةظهرء فيبة الرجا  على رجاو السالمة، فيما 

 المرت  انتصر  ُرب ماأف ل من هيا؛ فل  ما ببايعة المرت  ، ولكن رفض مُ 

 هين مُ هيا الرى ال كل ها لبيرةوصار الخلياة، فال يغار إل قُرُ بةف   ربه مع 

سرع يُ ؛ لك  فر واألن فمره انطلا الرامو  اضب ا، يلكز فراه بين الاينة ومِ    

  من علوه نحم معسكر فلياته
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قاز  و  ثُ ل ا  فراه، فأبطأ،  الخلياة شل  عنلما ىفل المعسكر واقتر  من فيمة    

 وعلى شا ةببنت  ينبسعنه، وىلف إلى  يث الخلياة، وناوله الراالة ىون أن 

في الراالة وأ فض   ثُو  نظر إليه المرت   نظرة فا صة،  وجهه مالم  الغ ب 

يظ، وجهه ف   نا و  جيقرأ ما فيها، فبرقت عينيه ف  اناعاو واهتياج، وت ر  

 :ةل  وقاو ف   ِ 

ها ي ره فيحبايع، تُ كتب له يا هشا  راالة شليلة الله ة، مليقة بالمعيل، إن لو يُ ا

ُ  أرتل    ت ى قُرُ بةعاقبه أمره، فمهللا ال أصل إلى  ه ب ألفعلن  ول به، نك ِ إليه، فأ

نللس وبقممه ما لو تسمع به جزيرة األنللس من قبل، وقل له قل جقتو بأبطاو األ

 وبالارنج فماذا تصنع؟ وافتو راالتو بهيا:

 أو ال فأيقن بكل شر    إن كنت منا أبشر بخير              

                                          &&&&& 

 يألمن ال وبأن ه في يبمه أفيه، قاتل  عن بااتمرار ىولته رجاو يسأو القااو أفي   

 ناثرةالمت األفبار بسبب ذلو عن تترافى الهمو أن   فشعر عنهو، البحث ف  جهل ا

 هأن   شليل بعز  رجاله فأفبر ،قُر ُبة به يقصل ضخو ل يش المرت   ت ييش عن

 ؛ناآل لليه أمر جل  أ فهم  رمين،المُ  على القبض ام  أفيه قتل عن له عزا  ال

 لماقت اليين العبيل هؤال  على القبض يتو ولو أناسهو على النان يأمن كيف إذ

وا الخلياة   أ ل بهو يلري أن ىون القصر من وفر 

 بقينختمُ  عليهو عثروا ى ت   الهاربين العبيل عن البحث الشر ة رجاو فماصل   

 بهو و يف عليهو فقُبِض ،نحم الشرق الارار يزمعمن الملينة، أ راف أ ل ف 

 الخلياة فلو اولت الشر ة أن ت علهو يعترفمن من ىفعهو لقتل  ،الطرقاء ف 

ألن هو ون هو هو أصحا  القرار، وفا   لصليقهو اليي قتله، ين حما، وقاو أ لهو إ

ع ذلو  تسري اشتهماممال  بن  أُمي ة الت  أوشكت ىولتهو على القيا  من جليل، ف

  قُرُ بة قنطرة على وصلبهو أعناقهو ر ب  أمره الخلياة أصلرف

 قلا   أفي وأفي الثأر للخلياة المغلور، الُ ناة هؤال  لمقتل القم ااترواح  بعل   

 ف  صنهاجة بربر المرت   راال لم ماذا ؛ال ميع نامن ف  ي مو جسيو
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 كتا  بااتصلار الخلياة فأمر  ينقي، بينالمُ  الهال  هم إليه، وان مما  رنا ة،

مخالاة أهله والخروج  وعل  بال ماعة التمس و على يحث ه ؛ رنا ة ف  زاوي إلى

   الظهمر ف  هاريح بلأء الت  للحر  زللت ه   ويلعمه عليهو،

 عل،بالا صنهاجة بربر المرت   راال لقل ؛قُرُ بة الى األفبار وصلت ثُو     

 و،به االاتقما  با  عليه وأ لا ال ما  زيري ابن فأ لظ ااتمالتهو، ف  ير ب

 صلي  تى ا أي   إال ه  وما إليهو، الطريا ف  تسري الحر  أن   القم  فتيق ن

 بلءبهيه السرعة، و :القااو بيأن تمتوف ،قُرُ بة لمحاصرة ب يشه المرت  

 ؟اأمن   أكثر إشبيلية كانت أما ؟الخالفة هيه يرفض أن به ي لر أكان ،يهعل الحيرة

  رملي راكثي فحمقل اتتبعها، الملن ااحر فإن قُرُ بة اقطت إذا األمر؛ أىر  ثُو  

  هللا على الهو هيا قلثِ 

 اوالم ي مع الزنات ، يعل  بن لمحمل أمرها وك ل للحر ، باالاتعلاى أمر   

 يليةإشب راال ثُو   وتخزينها، المؤون وجمع  صل جهمر للمزير لووك   والرجاو،

 على الزنات  وافا م ض وعلى  المرت   قلو   او ف  لن لته تهب   لك 

 فروج ف  ير بمن كانما األنللس، جيش من للنيل فطة لمضع زاوي مراالة

  صارهو  او ف  الخلف من األنللس جيش م اجع لقض  رنا ة جيش

   رضهو عن فيُخيةلما والسنلان المطرقة بين األنللس جيش فيقع ،قُرُ بة

ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ&&&&& 

ى مر  علأعطاه الراالة، فتحها،  ،هزاوي ف  م لس علىىفل رامو المرت      

 قاو لكاتبه ف  هلو : ثُو  ، اطمرها اريع ا

اُكوُ " ره: بسو هللا الر من الر يوكتب على ظهااقلب كتابه و  ت ى ة  *كةاثُرُ الت   أةْلهة

قةابِرة  ُزْرتُوُ   وال تزى  رف ا "  *تةْعلةُممنة  اةْمفة  كةال   *اْلمة

فقل كانما يطعممن ف  ابتعاى المرت    نزو الرى كالصاعقة على ال ميع،   

و رق ف   ، وبهيا الرى  اض األملقُرُ بةنحم وجيشه عنهو، والسير مباشرة 

ال زع ونظر زاوي إلى القم  فرأ   اإلهانة الت  ايشعر بها المرت   بحر 
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، فقاو القاتو على تقاايو وجمههو، وعيمنهو  احرة  احرة ف  هيا المصير سيطريُ 

 :بحز   

 ما بالكو، أليس هيا ما اتاقنا عليه؟

اه، وايستمجب نقمة جيش األنللس  كان هيا الرى قان   : ب منفقاو   يا عم 

  ، اامعما جميعكو، ليس لنا بقا  ف  هيه األرض وجيش المرت  ب منأامع يا 

لصبر إلينا، ه  الحر  قل عقلء لما ها، فا ارتل   قُرُ بةرزق، فإن ىفل    يُ 

 الصبر والش اعة الش اعة 

 نطلب الملى والعمن  قُرُ بةفلنرال إلى  فقاو أمغار:

ينة صرتنا؛ فأممر الملجيشها لنُ  ، ولكن ال ن من أن يهب  قُرُ بةقل راالنا 

منه ولكن ما أض وهو يتأه بمن لحصار المرت  ، قة،تار   طربة، وأ مالها مُ مُ 

 أن  ولااحنا، هم أف ل  ُ  ه النازلةرنا على الن اة والخروج من هيلكو أن  إصرا

وليس  ة النصر،عما واصبروا فإن الصبر مطي  الغريو األوو لنا هم الخمف، فتش   

، لومُ قاتل من أجل  ياته و ياة عشيرته، كاليي يقاتل على  نيمة أو اليي يُ 

 فالثباء الثباء، فإن النصر صبر ااعة 

اه، فإن الملينة تستطيع أن تُ  أوافاأنا  من عنلما يأتقاو  هيا ال يش، وكالمو يا عم 

 انكمن على ااتعلاى تا  

ا  من المقت نستطيع الصممى أم ف  ذلو، ولكن كو ال أشو   فقاو أ ل الح مر:

 صار ىة بالعتاى وأىواء الحِ مزو   ف  ألم

 كو تكاينا المؤن ىافل الملينة؟ :هزاوي إلى أ ل رجالفنظر 

  رنا ةإلبيرة ورال الرجاو إلى أ ماز أن نُ  ونستطيع، لنقل فمسة أشهر

 في لبمن المزيل 

 إذ ا فلتاعل 
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ا ؟ فإن  ن لهو ف  األرض المكشمفة أما  الملينةكمِ أال نستطيع أن نُ  : ب منفقاو 

 أصبر على القتاو منهو 

:فرفض زاوي  غير عنا  إن فرجنا لهو وكانت اللاحرة علينا، ىفلما الملينة ب قاحال 

 وفعلما بأهلنا المساوئ 

او ما رأيكو أن ن ع النسا  واأل ااو على ال ماو والبغ واقترح أ ل الح مر:

 تنا صر، فن ع عن ا هو  ذوينا، ويستحثمن الخلياة على نُ قُرُ بةرالهو إلى ونُ 

اء ووا  هيه الهمهم كرة وأبلوا إع ابهو بقاحلها الا فااتحسن النان هيه   

:  المستحسنة والتمتماء الممافقة، وقف زاوي قاحال 

لقينا روا إليهو قطعة من ال يش، نكمن قل أوماذا إن اكتشاما ما فعلناه؟ وصي  

 نا إلى التهلكة، ال وهللا ما هيا بالرأي الحسن يبأهل

    ُ ل ما ي  ر ف  نتي ة هيا الاعل، وتتخاك ِ فسكن ض يج القم  وقلمبهو وعقملهو ت

 كتشف هيا التلبير  امف يالقمه ذويهو إن أُ 

ا إليو ينة وكبير القم  وإن  وما األمر يا ابن زيري، أنت صا ب الملفقاو أمغار: 

 ن ي احع

ف   لها، فلتخرجما وتساعلوا ما ها، آتت إلينا ولو نسعة عقلء لِ ه  الحر  قل 

 حب   يُ شحي همو الرجاو، وتثبيت النسا ، ولنصبر فإن الصبر عاقبته فير، وهللا ال

 عتلين المُ 

 ليلش وفمفكبير قلا تا   عينمهو و ،تلم اآلفر فأومأ القم  ممافقين وا ل ا   

 قل اعتمرا ناماهو وفنقاها 

 غرقوتركمه ي القم  من  ملهفرج  ،بعل انا اض الم لس بقى زاوي و يل ا   

ناصره أ ل، أرض ، جيش كبير على أعتا  الملينة، ولن يُ هأفكار ج ف  لُ 

كل يم  يخرج ثاحر ف  ل بالمقا  المأممن، الصراعاء ال تنته ، األنللس لو تعُ 
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ق رأيها قاتل من يخالاه، تشت ت البالى وتمز  البيعة والخالفة، ويُ حق ه ف  ويطالب ب

 يطيب العيش فيها  و كمها ولو يعل

و أو  يرة   ال زما قلِ  ين عاى بأفكاره إلى الخلفىار عقله تحت ُر ى اليكرياء،    

انت لللولة كفاىته، يممها أ سن وِ فابن أب  عامر،  ُمظا رالااتقبله  ،مع قممهة مر  

 اورة، تخشاها ممالو اإلابان المج عليها أ ل، وهيبة، ولحكممتها اطمة، ال يخرُ 

فة منارى، وفال  اكو   لهو ال زية عن يل وهو صا رون، واليم  لكل ملينة  تلفع 

قاتل  ثُو  ه، قلمِ يبايعمنها، كان اياه ال يخرج إال  على أعلا  اإلاال  ف  مة  خالاةمُ 

 ى ت   رُ بةقُ قاتل مع األىاراة البربر وأهل  ثُو  المسلمين،  قُرُ بةمع البربر أهل 

ل تحت راية عظيمة الشأن، وما زاىها هيا  مزيق ا، إال  تيستتب أمر الخالفة وتتم  

 بةقُر ُ لمرت  ، ولط  بالخالفة، واليم  فيران يلعم لمعيلباألمس ىعا م اهل 

مىوأ مازها تلعم للقااو بن  ن ؟ مِ ن صا ب الخالفة، أين الحا ف  كل هيا؟ مة  م 

يل؟ هل اقطت هيه ال زيرة ف  جل آفر وناصر   أين لهيه األرض بلافل  

ض اللهر عن فارن ش اع الصراعاء كما السابا؟ هل انتهى أمرها؟ أ  يتمخ  

 عيل هيه األرض إلى اابا عهلها؟يُ  وقاحل نبيل

ة ب ال ميع لمالقاعت  بمو الحر ، وىو  صمء بمق االاتعلاى، فتهي  رِ قُ    

ا  مل السالح وااتعلو  الرجاو شرعما ف ؛المكان  ركة وصمت ا اآلت ، وضج  

ىفلت النسا  واأل ااو أوكارهو مسرعين، وا مأن الاراان على  وامر،لأل

  هو، وشل  الرماة أوتار أقمااهو فيملهو وشحي أايافهو ورما

ه، نمىجُ ل ااتعلاىاء الملينة، ويربت بيله على أكتاف فرج زاوي بناسه يتاق     

ا زارعين وأصحا  الحرف قل عزممأزرهو كعاىته، فمجل الكثير من المُ  ليشل  

انعلى القتاو، وأفرجما ما عنلهو من االح وفيل، ووجل  على أبما   الحر 

صعل يتت على أامار الملينة ب  الملينة قل ت اعف علىهو، والساللو الخشبي ة ثُ 

 : مع بعض رجاله، فناىاه، فركض نحمهيتشاور   ب من أبصرعليها الرماة، و

اه    مع أمر  يا عم 

ا لهو النار مُ لفِ ل أن نُ أري  بكر 
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 ماذا؟

ممن أريل الكثير من األعشا  ال افة، ن عها هنا  ف  الماىي الاسي   يث ايقي

 معسكرهو 

اه وللينا الزيت المفير   فهمت يا عم 

 إذا فانطلا، وال تتأفر 

 أزر أهلها، ويتلب ر شؤون المعركة واصل زاوي ايره ف  الملينة، يشل     

ر أن التقى أمغار، فمقف يتحل ث معه ف  أمر ما، وما لبث أمغا  ت ىالمرتقبة، 

 أومأ ممافق ا وانطلا ف   ريقه 

                                        ***** 

ا  وأفي يقرأ مطلع ، ف ها أفيه هشالمرت  وصلت راالة ابن زيري إلى    

طمرها اعلى  ولو يامه بكلمة، ف يبها منه المرت ى، ومر   فانعقل  اجباه السمرة،

الحنا، وه الغ ب وعم   هاج واناعل، ثُو  ب جبينه واكاهر وجهه، فقط    الة،ف  عُ 

 :لل ه وقاو بغ ب   عقرب ا هب  واقا ا كأن  غض، فو ماه الغيظ والبُ 

  إلبيرةال يش، ف  الصباح نسير نحم وا عل  ا

ف   ظراءوتباىلما الن ريب،مُ  كهو صمت  ااجأة، وتمل  الم منال ميع برقت أعين    

 ينتظر من يبلأ الحليث  ب، كل  ترق  

 ما بالكو، كأن  على رؤواكو الطير  بغ ب: المرت  فقاو 

 غي ر وجهتنا يا ممالي؟ولماذا نُ فرى فيران: 

  ابن زيريلقل رأيت تأىيب 

 نها ال ينظر إلى ما ىو بعلنا عن مقصلنا، ومن كان مقصله المعال ولكن هيا يُ 

:  فنظر المرت   إلى قاحله م اهل، فتنحن  قاحال 



374 
 

  لبيرةإها، هانت علينا تتب لنا أمرُ ، فإذا ااقُرُ بةالرأي يا ممالي أن  نقصل 

ُ   ت ىال وهللا ال أتر  ابن زيري  :المرت  فقاو   قه بيلي مِز  أ

ة وهيه ملينة  صينلن يخرج زاوي لقتالنا وايعتصو بالملينة،  فقاو المنير:

 ب افتراقها يصعُ 

 ة أشهرل  إلى أي مل  يمكن أن تصمل ملينة أما  الحصار، عِ  :المرت  فقاو 

 وايتساقطمن جمعى كما تتساق  الحبة الناض ة من الش رة الباحسة 

ارنا شهأف ِ ولكن هيا ايُ فقاو فيران:  شها، ويستعل جي قُرُ بة، فيستقر أمر مر 

 ونكمن ف  المنتصف بين جيشين 

 لقل نبهتنا يا فيران من  يث ال تلري إلى أمر ها   فقاو م اهل:

:  أفص  يا م اهل  فقاو المرت   متع ال 

برجاله  ، كيف ن من أال  يخرج زاويقُرُ بةوانطلقنا إلى  فلانا إلبيرةإن تركنا 

 فنكمن بين ال يشين 

 فيعرف قلره  ي يا م اهل، إلى ابن زيريعو الرأن :المرت  فقاو 

ا: رين متو بال  ابن زيري ف  الحرو ، فال صيل ف  عقل علِ  فقاو المنير محير 

 األال 

 فيه  بتُ به أو ر  أمرءُ   اىلمن ف  أمر   ال تُ    ب ا وقاو بحل ة: المرت  ااتشا  

 إن ما ننص  الخلياة  فقاو فيران:

ل بنص     لو أ لبه منو  ال تتا  

     اي ليالرأي يا  فقاو المنير:

راجعن  ، فال تُ عزمت، وال رأي بعله، وقل الخلياة راهالرأي يا ت يب  هم ما ي

  فال تمتحن صبري بعل هيا  ،عزمته، فقل امعت منو ما ال أر ب ثانية ف  أمر   
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                                 ***** 

، إلبيرةحع جيش األنللس تلفل صحرا  بلأء  ال  ت ى ميل  وقت   لو يمض   

م  إلى زاوي ف  لهاة، فلو ينطا ا  ب منوبلأء األعلاى الغايرة تظهر، فنظر 

ن تمه ل، وبلأ الاراان ينزلمن عن فيملهو، وتلق أفشا  وأوتاى الخيا ، واب

 ينظر إليه ف  ترق ب وتع ل؛  ب منزيري يشاهل مع رجاله إقامه المعسكر، و

لى إ  ب منينتظر إشارته، وزاوي  ارق ا ف  صمته، فناىاه، فأومأ زاوي، فأشار 

ذا إ  ت ى، ُ نمىاتحت البمابة، وفرج منها جري ا جماعة صغيرة من الرجاله، فُ 

كانما على مسافة مناابة، وقاما وأشعلما اهامهو، وأ لقمها صم  رجاو 

فافت ت النيران ف  مختلف األرجا ، وىب    ت ى ءلحظاالمرت  ، ولو تمض 

، النيران ت ئ ف  كل هرج ومرج ف  المعسكر و رقالخيمو، وهلع ال ميع، 

 فزعا م اهل بحز : ،المعسكر اضطرا مكان، وتسبب 

 الرماة، اقتلمهو 

ا ، ا ف  الا حل ِ من الطيمر يُ  اكأن ها ارب   المرت  فرجت السها  من جيش    

حل ا صم  ، فارتل الباق  عاإلبيرةقة، فأصابت بعض رماة   متار ِ بلأء تتساق ثُو  

 المرت  الملينة، الت  كانت تنظر إلى الحريا واللفان المتصاعل من معسكر 

  وأملبارح 

                                   ***** 

 ، بعلما أقامما معسكرهوالمرت  وهلأء  ركة جيش  الوله الليل أرفى   

فُتحت أبما    عتو ومناابالقمر مُ الن م   احبة وو    الرجاو ف  فيامهو، 

على أقلامهو ىون  رجاوتبعه ال ثُو  ه، تالملينة بحرص، فرج زاوي يسحب فرا

ة، جميعهو يسحب فلاه الت  افتاروها بعناية فاحق جلبة، يسحبمن فلاهو أفرااهو،

ر كل  فهن األف ل  نألن اإلناث ال تصهل فرا ا أُنثى؛ ف  الغاراء، كان زاوي يُقل ِ

ق ال مع إلى  ريقين، ومشما ف  صاين، ركب زاوي  فطمة قبل أن يخطمها  تار 

فراه وأشار إلى رجاله، فركب ال ميع، قرقع السيف وهم يخرج من  مله، 

رجاله، فتنب ه  رن المعسكر إلى  ركة  فلاهته نحم المعسكر، ووانطلا بكل قم  
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اقتربت   ت ى عريُ الخمف وال نظراءيتباىلمن ما، ال يعلممن من أين تأت ، وبلأوا 

حمن ويمقظمن الرجاو، وصيحاء البربر، فلفلما يصي الخيمو وامعما صهيلها

قل ىفلما المعسكر وأعملما فيه السيف والقتل، فال يكاى الرجل  إلبيرةولكن فراان 

  فترق جسلهاقل  ايُقتل، أو يخرج على صمء ال لبة في ل رمح    ت ىو اياه يمس

ل زاوي بارقته ف  قلب المعسكر، يطعن ويقتل، وأشار إلى بعض رجاله، تم   

ب المعسكر وألقما بها على فنزلما عن فيملهو وأفيوا النيران المشتعلة ف  قل

، وأ لث فيه القتل الكثير، ناأليم معسكربارقته جناح ال أمغارفيما هاجو   الخيا 

ت اا، وىوء جلبة القتاو فااتيقظ ااحر المعسكر، وبلأ أرتل برجاله كما المُ  ثُو  

رجاو األنللس يمسكمن أايافهو ورما هو، ويركبمن فيملهو، فالتات زاوي عاحل ا 

 ف    ب: المرت  وأشار إلى رجاله فاتبعمه، فصاح 

 أامار الملينة   ت ىال قما هؤال  البرابرة 

ما، وا ف  صاين كما هاجمانطلقت  احاة من فراانه فلف البربر، اليين فر     

ي لق الصغير اليبلأوا يتساقطمن ف  الخن وعنلما اقتر  فراان األنللس منهو

ث رء و راما فيه الرماح واألفشا  المسنمنة، فتع ،أمغار ورجاله من قبلأقامه 

 يين هيهتالاألواحل منهو  تاهو ىون قتاو، فاهو ال الخيمو وتساقطت الرجاو، والقى

فانهالت عليهو السها  من كل  ل   أ لا زاوي صافرة  الخلعة ولو يقتربما

فريا  عاصف، وفتحت أبما   وصم ، فتساقطما كما تتساق  األوراق ف  جم  

 الملينة فلفل الرجاو قانعين راضين بما  ق قمه 

ة خهو على إهمالهو، وأمر بم اعاويمب   رجالهفيما كان المرت   يصرخ ف     

له  لمنير إلى فيران وقاوذهب ا شعاو النيران على أ راف المعسكر وإ ااةالحر

 لق  باللم  بعيل ا عن ناسه:راعيه يُ ذفارى ا 

 لقل نصحناه فلو يسمع 

لن تناي   أفر  ةمر   خط ةابن زيري ايقم  بناس ال ة كأن  الحراازيل ولن يسمع، يُ 

  ابهه ف  شؤونالبربري، فمهللا ما على هيه ال زيرة من يُ  يحبفط  هيا ال

 الحر  والقتاو 
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  الُ نلهلو  يع المقت ونُ ال نيهب إليه فنعيل النص ، فإن ا نُ  ولوة 

 لن يسمع من ا، فقل افتار مستشاريه 

 أونسكت على هيا؟

 طيع ر فنُ هم الخلياة يأمُ 

 أنت، أال يحاظ صنيعو؟به فلياة؟ أليس ومن نص  

 ى وإن   وهللا قل أفطأء، فبقس الخلياة الغ م  الحقمى ال حم فعلت     أجل

؟  ت ى؟ أنمكث هنا فاعال  را  وماذا تُ   يطالنا الممء هبا  

 فقاو المنير: يران بااتاها ، وانتظر أن يماصل فحل جه ف

فال  ق قنا  يطالنا الهال ،  ت ى، الُ نلهلو ى المقت ونُ بل  ال يطيب ل  ما يحلث، نُ 

 مبتغانا، وال ن ينا بأناسنا 

ا ال يطيب ل  هيا، ولكن   بايعته وانتظر  ا كان يق   هللا أمر    ت ىوأن ا أي  

 ماعمال 

                                         ***** 

أما   زاوي وقفوىب ت الحركة فيها،  فأشرقت إلبيرة ظال الشمس  صرعت     

، هاي  بحاليي يُ  معسكرال  يث رفع نظره ثُو  راقب  ركة الملينة، نافية قصره، يُ 

:  أفكاره وفما ره  ب من قطع   ين ىفل عليه قاحال 

اه؟  أنخرج اآلن يا عم 

التات واليي انارجت أااريره،  حب منأومأ ل ثُو   ،فالتق  زاوي اياه ف  عز    

ا وكل ه  مان للقتاو   فارج 

وهم يخرج أمامه ف   مان، ويتيك ر   ب منراقب ابن أفيه زاوي منلهش ا يُ وقف 

ر اليي  رأ على فيه أفيه  بااة، كو تحتاجه هيه الملينة اآلن، ولكن ما هيا التغي  
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؟ مني وفاة أفيه وهم يقبض على اياه وال ياارقه، ويتهل ل عنل القتاو كمن  ب من

،  ب منة، لقل أ يا ممء  بااه أفيه ييهب إلى   ن  انية جميلة ف  ليلة صافي

  ب منوألقى شعلة الحر  والطعن ف  صلره، و ببهما إلى قلبه، لقل أصب  

ا على  ة إلبيرة يكمن فارن بن  زيري، وأمير أن قاىر   بعل جال  هيه الغم 

 رعق، وقاما أما  أامار الملينة، و بمو الحر  تُ فرج كل الاراان والرجاو   

   وأمغار  ب منالصامف زاوي وورا ه   تقل  ف  الصحرا ، ي وىواها يصلحُ 

ه الحرب  فرج عليهو بزي  وتنظ مت صامفه،  للقا   ااتعل جيش المرت    

 ونوقاحله م اهل، ينتظر أفيه هشا  هب مارينتظرون إشارته، وقف  ككاهن  

 : وقاو فيران إلىالمنير  ماوبينما   حاامةاللحظة ال

 هاجو؟ن ه يُ أتظُ 

افرى فيران   ن ه ياعلها؟أوتظُ  : احر 

لى ا ع  هيا، ما اليي يلفعه لللفمو ف  معركة  اامة أما  جيش يامقه رج ِ ال أُ 

 وعل ة؟

و أف ل ورجاله كيلو، وه ،وال يها  شيق ا من صخر قُل  القلب، ابن زيري له قلب 

 فراان األنللس 

 الكثرة تغلب الش اعة 

ا بأعلاى أقل ممن  مو معركة معه اآلن، وال أظن ه إال  را ب ا ف  ىفلقل  لب كثير 

ته وصممى رجاله   يعرف من فاللها قم 

أشار لو يتقل   ابن زيري كما كان يأمل، فرفع يله و، نتظارإلالمرت   الو يطا    

  ت ىزاوي راب  ال أش ورجاله فلاه ااكنين،  لمشاة جيشه باله م ، فيما ظل  

من بين الصامف م ممعة  ض رجاله، فخرجتاليي أومأ لبع  ب منأشار إلى 

ها جيش المرت   كأن  لقمما اهاهو، وأ لقمها ف  السما ، فنزلت على أالرماة، و
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ا صرعى ق  الكثير منهوفس ،  ارة من ا يل ، والتات زاوي إلى رجاله شاهر 

 اياه وقاو:

  هو كغثافإن  كو علىهو؛ ن  ر  ة النصر، والش اعة صبر ااعة، فال يغُ إن الصبر مطي  

ا أي الليل، وإن هانت عزاحمكو، فتيكروا أهليكو وأوالىكو، وايعلو اليين ظلمم

 منقلب ينقلبمن 

 فصاح الرجاو: 

 النصر أو الممء، النصر أو الممء 

مغار وأ  ب منتحت أنظار  انطلا بارقته ثُو  ألقى نظرة أفيرة على ابن أفيه   

 تشابكت السيمف واأليلي،، كم شين هاح ين تصاى  الطرفان المترق ِبين 

فيما اقتربت م ممعة رماة البربر ولو تلفل  وأفتلطت السيمف والصيحاء،

لمشاة الت  ع  ت اريع ا بالقتلى، وظهر عل  ثباء كتيبة األنللس ا اواا ة القت

 ر فيها الاراان أما  كتيبة زاوي الت  تكثُ 

 فقاو م اهل للمرت  : 

 قبل أن تهلو المشاة  راانال بل أن يلفل الا

قه بالاراان، و  ت ىما أرىء إال  ىفمو جيش ابن زيري اا ة القتاو،  ه لكن  أ م 

 كان فطن ا فلو يلفل بكامل جيشه 

 لاعه ب فِ يا ممالي إن  ابن زيري لمتمرن بالحرو  يصعُ 

ا  المرت  فنظر إليه   ممبخ 

 ، لو أقصل اي ليعام  يا فقاو م اهل:

ريل و فيران ب ماعته، أ، وكيلالمرتزقةلمنير أن يلفل بارقته والنصار  ل أشر

 ل علينا  يره ابن زيري، فيسهُ  رأن
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عرة، فانطلقا صم  اا ة القتاو المست ان والمنيرأشار م اهل إلى فير   

ُ  فخرجت اها  الرماة تستقبلهو ت إذا اشتبك  ت ى  من الاراان الكثير، سقِ وت

بربر، انقلبت المعركة على ال  المعركة بلأء الرماة ف  التراجع الاراان وىفلت

نللس فقل فاقت أعلاى جيش األنللس أعلاىهو، وبلأ يتساق  منهو الكثير وجيش األ

ال ت بشاحر النصر ل يش األنللس، ولكن   ت ىي غ  ويخترق صامفهو أكثر، 

ز ممقف العاج طا أن يقفت، ولو يُ تقل مأعطى اإلشارة إل ل  الكتاحب ف  ب من

هعلى  المعركةتلور  بينما  ة،عركانطلا ف  جمع قليل من الاراان صم  الم ،عم 

هول اه عم  اوو أمغار اليي   تحت لما  الباق  وتر  و يزج بكل كتيبته كما وص 

عركة ا تل  القتاو وزاىء المف   ىفل  ب من بارقته ب منإثناؤه، فلو يسمع له 

 ء كا ة البربر تعتلوأوبل ممازين القتاو  ب منب ىفمو وقل  شرااة وضراوة

 ورؤونب ثث القتلى  وامتألء قاو  ف  شرااة، تخ  بت األرض باللما وتُ 

 وفيمو مقتملة وآن اء مكتممة  مقطمعة وأ راف مبتمرة

 أمر    نه  هيه المعركةوجل المرت   الارصة قل  انت لللفمو بقلب ال يش فيُ    

ء الطبمو ر، فلوء أصماكبفانطلا بقلب ال يش ذو التعلاى األ تقل  م اهل بال

قل ألقى بكل  المرت   وفهمما أن   امع البربر ىواها، أامار الملينة رة منحي ِ المُ 

، واالنسحا ال يش، وهيا ما ال يطيقمه، فأشار زاوي إلى رجاله، فبلأوا بالتراجع 

ا الساللو الخشبية، ووقاما وتسلقم ما  الملينة، فلفل الرماة مسرعينتحت أبوفُ 

فمق برج  الملينة على بمابتها، وتارقما على األامار، مستعلين لإل الق، فيما 

بت الارقة الباقية الت  لو أه  ت    جيش األنللس، والبربر يتراجعمنزاى ضغ

تشار  ف  القتاو بقياىة أمغار لللفمو ف  قلب المعركة كما اتاقما، فقل كان 

 أعطى أمغار األمر لرجاله  طميا ال يش، وتأمين انسحابهمنع تالغرض منها 

األنللس، ون الثغرة الت   لثت ويخترق منها جيش فانطلقما نحم اليمين يسل  

تحت  ما للخلفورجاله  ب من، فيما يتراجع زاوي والبربرحاصر جيش ومنها ايُ 

ضغ  جيش األنللس الكبير، فاقتر  جيش األنللس أكثر من أامار الملينة، 

تحت  ماية  منكثير من البربر يلفلالابتها، وبلأ وصار القتاو على مقربة من بم

؛ أن خط ةال ه  فقل كانت هيه  يتساق  على جيش األنللسايل السها  اليي 

تنهاو عليهو فالت  ال يمكن افتراقها،  يسحبما جيش األنللس  يث األامار المنيعة
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 يناىهم يُ و تراجعأفي يف خط ةفهو المنير هيه ال  هو فاحبينى  السها  والرماح فترُ 

ا ، هو  أن يتبعهاليي  فيرانعلى  الكن اهم  انطلا نحمه، فأصا  فراه،   اىر 

فرأ  ايا ا يسطع هاوي ا عليه، فتقلب على  نهض متمجع ا  ثُو  فسق  على األرض، 

 بعيل ا  فيران ار  ف رأاه، أ لهو طيروتبعه صا ب السيف قبل أن ي األرض

ة على ف  تلو الثغر هالافع و لبقت الارقة األفيرة بقياىة أمغار صاملة، تُ    

 اة هيه ل هنا  أمل ف  ناليمين، وبلأء فراان األنللس تصل إلى البمابة، ولو يعُ 

 وتطمقها، تحت نظراء زاوي الحزينة، فناى  الارقة، السيمف تكثر من  ملها

 أمغار: 

 لمن ا لقما البمابة، ال تلعمهو يلفُ 

 فأشار زاوي إلى الرجاو بحزن فأ لقمها 

 الثباء، الش اعة الش اعة، الممء الممء  الثباء :فناى  أمغار

عن  عن هيا وقتل ذا ، ويبعث الحمان ف  رجاله، اليين  وهم ال يكف     

ه يقاتلمن قتاو الياحس فال يلمون على ش  ، وال يخافمن من ش  ، فاقتر  من

ا من صلر أ ل القتلى، ورمى به أمغار، فافترق ظهره،  م اهل، وانتزع رمح 

ا و ُ   راكبا أمغ  الرم  قل افترق ظهره هم ن ا، كأن  زفأ مض زاوي عينيه آلم 

األال كنهض  ثُو  ات مع  اقته، والزبل يخرج من فمه، اتق  اناااه ولوهم يلهث، ا

ب منه م اهل، و اوو أمغار   ترا االقال ري ، وقاتل قتاو الصحي  السليو، فتع  

ه، من قاتله، والنيل منه، فتكاثرء  مله السيمف، وافترقت جسله، وأ ارء رأا

  صريع ا فخر  

ألامار اقاتله، وأصب  المضع محاولة افتراق يُ  افلو ي ل جيش   م اهل  مله تلا ت

 بالسيف، فأمر باالنسحا  والعمىة إلى المعسكر  

 وقاو زاوي لرجاله:

، ايف  و ورم    ، ووااما أهلهو، وأجمعما كل اهو  جرو كو، واىفنما ممتاكو اىاوو

 فالقاى  أصعب 
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ا:ب شليل، وقاو ء بتع   ُكل ماهيه ال  ب منفتلق ى   مستنكر 

 القتاو بعل  لو ينته

 بل ه  برهة للرا ة يا وللي 

 حاصرون الملينة؟وكيف وهو يُ 

ة قما لُ سن؛ أن يعرفما أن نا ل ققت هلف  من هيه البلايةقل أوقعنا منهو الكثير، و

يشهو، جمنا، وايانى  رجل   اياقلون عشرة رجاو لكل ِ  إلبيرةااحغة، وأما  أامار 

 انية ولن يستطيعما ت ميعه ث

 اآلن؟  ت ى قُرُ بةلو تن لنا  ولوة 

 هيه اللع   با تناة  ميلة، وقل ل  يستغرق إعلاى ال يش ومؤونته مُ 

 ؟ةمر  بل  بال    سن ا ف  كل ال نستمر ف  القتاو ونحن نُ  ولوة 

 شو، ال المرت  بيل معظو جيش ، فإن ااتمرينا هكيا انُ  ب منال تكن منلفع ا يا 

ا نحن ، أم  ُ نمىجميع ا، هو أكثر على ا، والمرت   ال يهتو ألمر ال هلوولكن ان

 ةئ  ركبطِ فلنُ  ناقله يؤثر علينا ف  اللقا  التال ، وقل فقلنا الكثير اليم ، فكل رجل  

أو  ا،ل ذلو أمر  نكسب وقت ا لعل  هللا يُحلث بعالقتاو والشتا  قاى  ومؤونتنا تكاينا، 

  قُرُ بةيش يلفع إلينا الخلياة القااو ج

 وإن لو ياعل؟

 الممء، فأصبر إن  هللا مع الصابرين   ت ىقتاو فهم إذا  

                                           &&&&& 

 أمر لمناقشة القااو الخلياة عقله اليي للم لس عنمان ا الترىى كان قُرُ بة ف    

 أ ل فهو وقممه، زيري البن العمن يل مل وجم  المزرا  بعض رأ   إلبيرة

مى، بن  ىولة عليها قامت الت  الهامة األعملة  نُصرة عن التمان  أن   كما  م 

  القااو ىولة من ويُنِا رهو النان، نقمة ي لب قل والمبايعين الحلاا 
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 قم  ةلصنهاج الللوى والعلو قُر ُبة ف  البربر رجاو كبير الزنات  رأ  فيما   

 اص ةف كبيرة، ُمخا رة الحالة هيه ف  للقتاو قُرُ بة جيش فروج أن   زيري، ابن

 لمرت  ا ىفل النصر، يكن لو فإن وعتاىه، علىه وقل   أُنِهو قل قُرُ بة جيش أن  

، بغير الملينة   لحمايتها واجب ا بالملينة االعتصا  فإن ليا عنا  

سه األ ا إذ ير  نا من هنا وهنا  بنقمة يحيى بن عل ؛ كما أن  األفبار تتمارى   

 ن ف  قلبهم، فيطمع الُ نلعارية من  قُرُ بةبالخالفة بعل أبيه، فال ي لر أن تُتر  

 مرض 

 نأ فالبل فرج وإن ،قُرُ بة جيش ضعف يعلو فهم رأي، على القااو يستقر لو   

 ياءالمال بعض إلى يُرِال أن فرأ  و ياته، بخالفته فا ر وإال   النصر يُحق ِا

 قاماي أن شر  بيلهو، ما على أصحابها فيقر   السابا، ف  قُرُ بة عن فرجت الت 

 ،المرت   شمكة واقتالع إلبيرة، ِلنُصرة ب يمشهو يهب ما وأن  ربه، ف  معه

  الرااحل بكتابة وأمر

 يباة  وفل األشلا ، المغر  برجاو ليمل وه ؛وإىريس يحي  أفيه ابنى راال ثُو    

 ف  المقمع على إلبيرة أوشكت بعلما إشبيلية، مع اماهما قُرُ بة الطة تحت

 ألنصارا من الكثير وله قمي ا محارب ا ألن ه يحيى ف  يأمل وكان المرت  ، قب ة

 ث  راكم الخالفة و لب الخروج ف  ر بته عن يتناثر كان ما ر و والُمريلين،

ا ليُمث ِ  المرت   وأمر ،ياعل لو هأن   إال   ألبيه،  رى وف  ما،كليه على كبير فطر 

ا يحيى   اآلن  تى المختبقة لنماياه إظهار 

                                            &&&&& 

وااورهو  هو القلامألقل عو  ال ميع،  االضطرا ف  معسكر األنللس كان    

باو تمر  كال أي ا  ثقيلة  ؟قُرُ بةويع زون، فما ياعلمن عنل  إلبيرة، أما  الشو

لشو يمأل لون الميالء، وبلأ اوهو يتكب   الملينة حاصرةمُ عليهو، مني القلو  إلى 

مقت ى البل  نُ  اذ؟ لماقُرُ بة بُغيتناو إلبيرةقلمنا إلى م فيماؤاو، ال ميع، وانتشر الس

 ف  ملينة صغيرة ونتر  ملينة الخالفة؟ الُ نلوال هل و
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ر بة  هاالمنير جماب ا ام  أن  حره كيلو تسا و قاحل فرقة المرتزقة، فلو يُ    

 لها ، وقل رأ  صعمبة اقتحا  الملينة وبأن أهرجل بهياالخلياة، ولو يقتنع ال

قاصلين  من المعسكريستعلون للخروج  ب  الصباح إال  والمرتزقةصلو يُ    

يبمه المنير إليهو يعلهو بالماو واليهب، فلو ي  بإرااوأمر المرت     بالىهو

احل لب ر لقا ه مع قشيق ا ولو يثنيهو عن عزمهو، فيهب المنير إلى صليقه ومُ 

 المرتزقة اليمان بن همى وقاو له: 

 وقل ااتنايء معهو وااحل  ، فأنت صا بهو  اة يا ابن همىالن

 فرى ابن همى بااتهزا :

  هل األنللس  ين قلت أن هو ال يثبتمن، وإن  جقت وهللا بها صلعا ، وف حت أ

 فلاهو، فال فير ف  فلياتكو هيا  ماض  

يناث  لو يزى المقت ام  ال اا  بين المرت   والمنير وفيران، فكان المنيرو   

ل و أن ه ال أم، ويزعُ المرت   علىيران الغيرة من م اهل، وال حمى ف  ناس ف

لى عالن له فيران، ووافقه على ر بته، واتاقا   ت ىف  النصر على ابن زيري، 

 الارار، واالعتصا  بملنهو، ىون فلياة، هيا أو ذا  

 شرع فيران والمنير يكتبان راالة إلى ابن زيري  ثُو  

ار من رجاو فيران إلى أام عامري فاى   فرج  اى  ااعاء الليل ام ف  أشل     

 ،ايمن، أ لا أ ل الرماة اهم  ال ظته الع نلما اقتر عو، حاصرةالملينة المُ 

 مسممع: فافترق األرض من أمامه، فثبت قاحال  بصمء  

 األمان األمان، فإن   رامو 

أيقظ أ ل الخل  زاوي وأفبره بأمر الرامو، فنهض مسرع ا، ونظر إلى    

 اأو:  ثُو  الرامو بإمعان 

 أمن فيران العامري؟
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  أجل

 وما يريل فيران؟

  اي ليال أعلو يا 

ها  ثُو  فتناولها زاوي بحيرة،  مل  إليه يله بالراالة  ثُو  قالها  يقرأها  لهاة، وشرعبف  

 بسرعة، وفرجت منه ضحكة هاحلة، ىوء ف  أرجا  القصر 

 ألن يكف ممال  عن الخليعة؟

  يب فنظر إليه الرامو ال يلر بما يُ   

  سن ا، كيف ه  األ ماو بين المرت   وممال ؟فقاو زاوي: 

  اي ليرا  يا ما يُ فير على  ليست

 هل لليو علو متى يهاجو المرت  ؟قاو:  ثُو  ر فأومأ زاوي وهم ياك  

 بهيا  ، قل امعت ممالي فيران والمنير الت يب  يتحل ثاناي ليف  صباح الغل يا 

روا ب قاىته وكبار رجاله، ولو يتأفأرال يطلُ  فمره ومن فأومأ زاوي راضي ا 

ا يقمله عليه، فقبل بزوغ أشعة الا ر األولى، كان قل اجتمع برجاله وناقش معهو م

ه فيران من ه م  شامل على أامار الملينة ف  هيا الصباح، وأفبرهو بما قال

المنير من اا ة القتاو، فيتر  صامف وفيران عن ر بته ف  االنسحا  هم 

  المرت   مكشمفه

 ياعل هيا؟ ولوة  متع ب ا:  ب منفسأو 

 قل تنص ل له المرت  ، وجحل بحقه 

ا ليس بالم فت  الراالة ثانية وقاو: ثُو    راهجه اليي نيقمو قل أرانا ف  األوو وجه 

 ن ه ماكر و قمى إ ين اجتمع إليه ال و  الغاير، و

 وهل نثا به؟ مترىى ا:  ب منفسأو 
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إن صلق ف، ليس أمامنا  ير ذلو، فلنت ه ز للخروج قاو: ثُو  ترىى، بل زاوي فتنه  

 اا ة القتاو، هانت المعركة علينا  منوانسحب 

 وإن كي ؟

 نرجع فنعتصو بأامار الملينة، فستكمن المالذ األفير 

كان المرت   قل فرج بكل جيشه،  قبل أن تمتلئ األرض ب يا  الشمس   

امار، ، يتارقمن على امتلاى األُ نمىيقمىهو بناسه، وعشراء الساللو يحملها ال

ا متعلى ال بهاء   ايكمن ه مم 

ا، ويخرج منها زاوي وفلاه كالكبيرة تُ  إلبيرةفإذا ببمابة      ل قاىر  حلث صرير 

ا على الاتيان، وقام  ت ىعلى  مل السالح، وتمتلئ األامار واألبراج بالرماة، 

 األ  ار األامار وقل وضعما عليها صااح  الزيت المغل ، و

اعلما، البربر ف  صف وا ل كبير فمأل األفا، وأشهر زاوي اياه، ف ُجنمىامتل    

ا وهم يقمو: ثُو  وانطلا باراه يمين ا،   التات يسار 

 انظروا فلاكو، انظروا فلاكو 

 فالتات ال ميع 

 هاكو بيمتكو وأهلكو، فهل ترضمن لهو النهب والسب  والهتو والقتل؟

 صلاه ف  الصحرا : ترى ى  قمي صمء  فقاو أ لهو ب

 الممء أهمن الممء أهمن 

 ما ف  صمتهو من  اقة:كل ب ُ نمىفصاح ال

 الممء، الممء، الممء 

 يم  واىي منيمثله  هللا ليم  أ مر، لو نرة ه وإن   و:فالتات زاوي راضي ا وهم يقم

  يارو
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والصرفاء ية المتحل ِ  أما  هيه الصيحاء األنللس جيش ف  االضطرا  ى      

ال ظ ، يستعلون لمالقاة أامى او  وبلأء الرجاو تتقلقل ف  مكانها، كرج ،الغاضبة

باء، وزعا فيهو بالث ُ نمىإلى الم اهل قاحل جيشه، فالتات  فرما المرت   ذلو

المنير  إلى ميسرته بقياىة المنير، فحل جه المرت   أشارف ف ُمل الرجاو كاصنا  

     ب افا تقن وجه المرت  نسحب ا،مُ  اياه ولمح به رأشه ثُو  بابتسامة اافرة، 

زا و  شهِ فلُ فراه ويبتعل برجاله، فمجله يلكز  ورمى بنظره إلى فيران، وىهشة

  يعتصراه الغيظ والحناو أفاض رأاهو ،اليهمو قسماء وجهه

، يخشى أن يكمن ف  األمر مكيلة، فانطلا ف  الصحرا  أمعن زاوي نظره   

 وقاو له ف   ز :  ب من يث 

 ، فقل يكمن ف  األمر مكيلة ما تقل  ال ت

ا:  ب منفقاو  اه  ممتع    ال أتركو يا عم 

فلف  ُ نمىبو مع جيش المرت   ترال بعض التلن تتركن ،  ينما اش

 بيلهو المنسحبين، فتتأك ل من انسحابهو وعنلها تلتحا بنا فنُ 

ا: فانطلا قتنع ا مُ   ب منأومأ   الممء، الممء  زاوي صاحح 

بعض  ن ب مأمر فيما  عب ا وتمأل علوهو رُ  األرجا  فتبعه رجاله وصيحاتهو تهز  

 نسحبين مراقبة الاارين المُ برجاله 

أوىء  الصلمة قل كأن   ميهمال   افمجله واجم   المرت  إلى فلياته م اهل  ظرن   

ا، فأعطى م اهل األمر باله  بعقله، فنبهه   تصاى  م لهيا اله م ، فأومأ له منكسر 

ا عني  وتخ  بت األرض الرؤونتساقطت فا، تشابكت السيمف ا  الاريقان تصاىم 

 صابين،مُ ال وتأوهاءاء ن  أب ا ا ال امتألا ب ثث القتلى، وباللما ، وامتألء اريع  

وهم ف  قمة   به، ال وتر  المرت   الميلان وذهب  يث فيمته الزاهية، 

 وام   لهو بكل شر   ويتمع   عن اب  المنير والمرتزقة وفيران يكف  

ض الرجاو نسحبين، وأرال بعقلو  اليين أرالهو لمراقبة المُ   ب منلو ينتظر    

أعطى   نمنسحببااتخلا  الطبمو إذا عاى المُ  نالحر أمرونإلى ىافل الملينة ي
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وكان أوو المنطلقين، وقابلهو م اهل ورجاله، فلو يستطيعما  اإلشارة لارقته

ةالصممى أما   شرعت فراان األنللس   ت ىرهة وبأن البرابرة، وما ه  إال  بُ  قم 

  ت ى، والبربر يخترقمن الصامف النمل الخاحفك ف  كل  ل  وصم  تار  

فمجله ة، أصب  القتاو ف  معسكر األنللسيين، فيهب م اهل إلى فيمة الخليا

اب انب أفيه هشا  مُ   ال يعرف ماذا ياعل، فقاو م اهل: هتاج 

ُ هر ، فقل اهر  يا ممالي، ا  الصامف، ولن يصمل ال يش  فترقتأ

 ، وفرى ذراعيه وااترفى فاقلالمرت   على كراي ه كمبنى متصل عفتهالو    

ة  : الهم   فاقتر  منه أفيه قاحال 

 ، ال وقت للعناى يا أف  ناشلتو هللا

 حر المرت   جماب ا، وأشاح بنظره عنهما، وظل ااكن ا ك ث ة فلو يُ    

 فنهض، تهناجي ا بحيا لحا به هشا  ثُو  سرع ا، فاقل م اهل األمل فيه، وولى مُ    

لن تكمن النهاية  تى أقتلهو وقاو:  ف   نا، يليه وهم يقبض على المرت  

 بيلي 

ااه وصلما إلى فيمته، و ر  ، فمجل البرابرة قل  اضب ا اياه وفرج ااتل      

ع الرجاو  مله وقميت عزيقاتِ ، فان و إليهو يُ وعنه عنها زوىوني متهو، ل، وتش  

قما قل  زاوي ف   ت ىفتمك نما من ىفع البربر،   م ممعة من الاراان، فار 

ا ف أصيب المرت  ، واق  مُ   ت ى، وأعملما فيهو الطعن والقتل، هوجمع   رج 

 :الرجاوصاح أ ل فا ه، ىم

 ل الخلياة ل الخلياة، لقل قُتِ لقل قُتِ 

برأاه، واق   زاى تبعثر جيش األنللس ولو ين م من المعركة ام  من فر     

بين قتلى وأار ، و يزء الكثير من  ناحو الحر ، وب احع الت ار،  اآلالف

نهب فافر ا فيها من لى ورفيع المالبس، و يزء فيا  األمرا  بموفافر الحُ 

ها جناح ف  قصر، وأفي ىفل زاوي فيمة الخلياة، فمجلها وكأن    وأمماو كثيرة
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جلس على كرا  المرت  ،  ثُو  والسيمف المرصعة،  ل األشيا  والحُ  قل ب ف يُ 

:  و رز اياه ف  األرض بحل ة قاحال 

ن منته  ن الىء بالمقا  اآلمن، جنمن القم  ف  هيه ال زيرة، وما عا وهللا لقل ُجن  

، فمن يا تُر  صا ب الحر  القاىمة؟ ومع أي أفر نلفل ف    ت ى  ر 

  ار ؟ال انبين أُ 

، فييهب لمن الغناحو والمكااب إلى الملينةرجاو البربر  ماو اليم  يحم ِ  ظل     

ف ل بعشراء السيمل وأ صنة، و يره يعمى محم  الرجل فرى ا ويعمى بعشرة أبغُ 

 ي  والحل ، أو ب اعة الت ار واألار  والرماح أو الخيا  والاسا 

ت األاماق والم ملينة عن آفرها، وفُتحت اللكاكينفُتحت أبما  ال    لينة وعم 

ثيرة،  الة من السعاىة والنشمة، والنان قل أصابها  نى شليل جرا  الغناحو الك

شتهو، ض فقلهو، وي منمن بها معيولحا بأهل الممتى الكثير من الغناحو ما يعم ِ 

 الصباح، ال  ليث ام  عن هيا النصر الكبير، اليي لن  ت ىواهرء الملينة 

 تقم  بعله قاحمة ل يش من األنللس، ولن ي تمع لهو جمع بعل هيا  

لغنيمة، ا، ومعها نصيبه، الُخمس من قُرُ بةجه ز زاوي راالته إلى الخلياة ف     

 مع، الح و زاهية اللمن عظيمةالمرت  ، تلو الخيمة تها اراىق وكان ف  جمل

و ما ي مب  ب منخبر هو  أن يُ  ثُو   والسيمف الت  كانت ممجمىة فيها  ل بعض الحُ 

طة ر بة ف  أال  يصرفه عن اعاىة النصر و ب ف  فا ره، ولكن ه امتنع عن ذلو

 آفر  الامز، وأرجأ الحليث ف  هيا األمر إلى وقت  

                                              ***** 

وعلو النان بنصر البربر على جيش  قُرُ بةوصلت راالة ابن زيري إلى    

ا  ؛انقسو النان إلى قسمين متقابلينف األنللس وقتل المرت  ، فرح بع هو فر  

 ن  الت  ات علهو يعيشمن ف  أما انشرح صلره بهيه األفبار السعيلةشليل ا، و

ه  زن    شليل و و   واال ، ىون فمف الحصار وهلع القتاو، والبعض اآلفر عم 

مىعظيو، فبهيا يثبُت ملو ال مميين، ، وينقطع ملو المروانية األُ ةالبرابر يةحم 

 أصحا  الحكو وأربا  الخالفة 
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 وجهه وأضا  وابتهج، تهل ل القااو إلى زيري ابن راالة وصلت عنلما   

 هلأوت ،المليلة ىولته أركان وتثبُت له األمر يستقيو فبهيا ؛اوالرض بالسرور

و ،عل    أفيه فتيك ر األنللس، ثمراء    المرت اراىق فُ ر  وأمر عليه، وتر  

 ومن لنانا وليعلو ال ميع، ليراه ؛قُرُ بة نهر على الكبير و  مه الزاهية بألمانه

مىيين،  كو من لهو مار   ال أن ه مرض قلبه ف  كان  ممييناألُ  االلة انتهت فقل الحم 

 أرض ف  وتبعثروا الكثير، منهو فار   ىولتهو، ومن منهو النان يسآو األقميا ،

 ا واللع باامهو النلا  وانقطع النان،  مار ف  وىفلما ذكرهو، وفمل األنللس

  لهو

لى ع ،الُمساِلمة مىيعةوينُظر فيها بشخصيته ال قل ب األممرشرع القااو يُ    

ا وال  همووى، في من ب اك ر ف  إىارة البالى بلين  يُ  النقيض من كل السابقين أفي

كمن وأفاض الم ،ياءعطِ فتلف على اابقيه، فزاى األُ االمقربين، ويتاا عليه من 

ة من أي فعل ام وناى  باألمان ،إلى النانوال راحب، وأ سن   ، وبرا ة اليم 

لنان ألصحابها، فهلأء الخما ر، وتنس و ا ل بعقا  الظالو، وأفي الحقمقوتعه  

 أمن واال ، وا مأن بهو المقا    روح الرفا، وباشروا أعمالهو ف 

يهليهو من وأصحابها عليها،  قر  رال الكتب إلى الملن المختلاة، يُ شرع يُ  ثُو     

للرأ  ؛ةة جامعة، وتم يل البالى تحت فالفة وا ل؛ ويطلب منهو البيعقُرُ بةنااحس 

 الاتن وصالح اللنيا وثما  اآلفرة  

ا بألمرية، وشأرال ف  ااتمالة فيران، ولكن ه لو ي يب، وبقى مُ     رع ف  عتصم 

يما ف  ال يتمك ن أ ل من  زوها  ت ىمل امر  مو الملينة من ال بل الى البحر؛ 

يله، بلى ما ع ه القااوالفته، فأقر  سن فِ ببيعته و ُ  العامري له، وأقر   ُزهيراات ا  

ن وأقطعه والية جي ان وقلعة رباح، محاوال  بيلو أن يعقل السلو مع الاتيا

 العامريين، ويأمن فصممتهو وكيلهو 

تناهى إلى امعه ما يقم  به ابن أفيه يحيى بن   ت ى لهيستتب األمر  للو يكو   

مىعل  بن  أفيه، فقل  نبقه بأمر ابن اقت الرااحل تتمافل إليه وتتمالى عليه، تُ ،  م 

، ال زيرة يملؤونفن أباه، وأعمانه وجماايسه راقب األمر مني ىُ يُ  يحيى كان

ا بعل يم     يحيى قل ، ووصل إليه أن  واألفبار تأتيه أوو بأوو، ومؤي ليه يكثرون يمم 
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البحر،  جازو _وتشتت جيشه بعل هزيمة المرت  _ فرج من واليته ف  ابته

ر بها، وأفي يلب ِ  وصل إلى ملقا، والية أفيه إىريس، وما لبث أن ااتقر    ت ى

، له الممىة وتأكيل ألبيه بنصرته فيها يُيك ره فيران، من راالة  ا تهف شؤونها،

فخش  إىريس ذلو وقاو: إن  فيران رجل فلاع  فقاو يحيى بحسو: ونحن 

نا   ُمنخلعمن فيما ال يُ ر 

ا إىريس فقل ذهب إلى  يى ملينة ابته، فتباىو األفمة المالياء؛ ليكمن يحأم 

 الطامع ف  الحكو قريب من ملينة الخالفة، وتماجله ف  أرض جزيرة األنللس

   ااتنهاض المناصرين كا  التلبير وجمع األعمان ونه من إمك ِ يُ 

ا، و اا وفارجه قُرُ بةف   ا  هيا التلبير إال  كبار البربرلو ي ل القااو أم   

ل يشكم أمره إليهو، فحاولما  الحما أفيه، فلو ي والتمفيا بينه وبين ابن الص 

ع عنل  وع زوا عن ذلو ه جيش أفي يحيى يحشل أنصاره تباع ا ف  ملقا، وبلأ يت م 

، وزعما  قُرُ بة البربر، ووجها  وأشراف  ااورؤراال كبار كبير، وأفي يُ 

 عر ال ق ه ف  فالفه أبيه، فاجتمع الاريقان عليه،طالب بحيُ  ؛البيمتاء الكبيرة

ه قُ والبربر، لِ  حمل بنت م ،ةرشي  ما له من رفيع النسب و يب األرومة، فقل كانت أم 

بن  ه عل  بن أب   الب والحسنهاشم  األبمين، كأجلاى همبن الحسن بن قنمن، ف

 ،فاف على ناسه  ت ى فأمر يحيى يقم  وأمر القااو ي عُ  لو يزوو  عل 

  لُصروف اللهرب ا  بخالفته تحس  الت  تقر   إشبيلية ابنه ف راال وشرع يُ 

                                     &&&&& 

ها ، وشل ى على  وكل من له رأي و كو إلى م لس   ىعا زاوي كبار قممه   

مر ااجتماع كانما يظن من أن ه فاجتمع القم  عنله ف  المسا ، و    مر ال ميع

ا همنس، فلو ي لوا ال ماري وال القيان كما ظن ما، وىفل ابن زيري عليهو وأُ  ممم 

 كمن أثقله كر  عظيو، وقاو:

 كيف رأيتو ما قل فلصنا منه؟

ا، راحع ا، : وتباىلما الكلماءفااتبشر القم  وتيك روا انتصارهو العظيو  عظيم 

ا ملو    زيري  يا ابنو ناحو كثيرة، ويرجع الا ل لو فيها  انتصار 
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ا:أمعن زواي ف  النظر إليهو، ثُو    قاو ناصح 

ن مه لو يكمن رأيتم انهزا  غالطما أناسكو بعله، إن  وتُ  فال تتنااما هيا االنتصار

هللا منهو  انال ن   ه مع ق ا  هللا  لرهو لسلطانهو ليهلكمه، وقما جر  من ا، إن   ةقم  عن 

ست آمن بر مته، وفر  القم  ولو يعلمما إال  رحيسهو، وااتخالفه هي ن عليهو، ول

 يما بعل، فال يكمن لنا قما  بهو عمىهو جملة إلينا ف

النصر عن وجمههو اعاىة  ت، وانقشعقم نامن الف   ريقه االاتنكار شا ف   

 مرتبك ا:   ب منالغنيمة، و ال محلهما الحيرة والتشت ت، فسأو  بطة و

اه؟  وما الرأي يا عم 

 الرأي هم الخروج عن أرضهو، وا تنا  السالمة مع إ راز الغنيمة، والرجمع

ة، ورا نا باعلين لوة ة، مُ ري  ناين للعياو واليُ إلى ال ملة الت  اناصلنا عنها، كا  فاص 

 ة، فإنقن  الت الخليإالحقيقة، اليين ال يغالمن عنا و من أهل زناتة، األعلا  ف 

أال  حي ين لُ ة علىنا، وظاهروا علينا أهل األنللس، وقعنا منهو بل  فر ما لنا على قِ 

 فاصطلممنا 

 كيف ونحن أنصار الخلياة؟:  ب منفقاو 

إلى  أف  المرت   اليي فر   فها هم هشا  بن محمل ؛لن يستقر أمر الخالفة

 يحيى بن وها هم ،يبايعمنهأهل البالى الم اورة له و لناسه بالخالفة، ألبمنت يلعم

مىبن   عل ه، فال أمان ميستميل الرجاو وي ي ش ال ي  م    فش للخروج على عم 

ألنللس لكو النصيحة، وأنا را ل عن ا هيه ال زيرة بعل اآلن، وها أنا قل أى يتُ 

 فمن أ اعن  فلير ل مع  

ن وجمه القم  ويتتبع أثر كالمه على مالمحهو اكت زاوي     فمجل، وهم يتار 

جزيرة  ف ما قاو، ور بتهو ف  البقا  م ؛ بين رهبتهوة وذهموالقم  ف   ير

  رأيه وا بصماأن يقر   انتظر زاوي  قيال  وكقيب ااألنللس، وعو  المكان صمت ا ث

 : و ز  وقف أ ل القم  وقاو بيقين   ثُو   كعاىتهو، فلو ي ل جماب ا 
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 رها اىِ ل  العيش ف  هيه ال زيرة على ما بها من صراع، فمهللا ال أُ  أنا يستطيبُ 

 أبل ا 

 فرج ف ثمبه ولملو  ر ثُو  قالها الرجل 

 اآلفر  بلأء النان تقمو برأيه وتمافقه على البقا ، وشرعما يخرجمن وا ل ا تلمف

لو   مسحة من الغ ب ممزوجة بالشاقة على مقعله، وعلى وجهه زاويتهالو    

  ، فقاو له: ب منإال   يباة 

 عشيرتو واجتنب صراعاء، فأ رص على إلبيرةاآلن أنت كبير الزيريين وأمير 

 إلى إفريقية  ن   ماض  إاألنللس، ف

                                           ***** 

 أهلهعل ف صا ، وكيا او الكثيرة وباليفاحر ما يامء اإلل باألممحم  ركب زاوي مركبه المُ    

 لق  النظرة األفيرة علىوقف زاوي يُ   سب  ف  البحرتكب المر ت، وشرعو ريمه وفلمه

   عين له، وبلأء الرؤية ت محل وتنعلِ جزيرة األنللس، وعلى قممه الممِى  

 :ش ف  عينيهيبتعل والرؤية تتشم  وهم  فشرع يقمو ف   سرة     

ة على ااتقل بها، ويطمع ف  اإل ار صا ب ملينة كل ستقيو المقا  ف  هيه ال زيرة، وكيف ي

مميين أراى أ لهو أن يحمز المناصب والسلطان، جا  بأ ل األُ  كُل ماالملينة الم اورة، و

وااتتب  قُِ  ة ل ق وتقم  الحرو ، وقل ظننا أن  األمر    ي ش ال يمشيُ  ثُو  ه فلياة وبايعه، وجعل

مىالملو للقااو بن  ه الكثير، ، و الب بالخالفة، وبايعته اعما لبث يحيى أن فرج على ، ف م 

 ال ميالء ، كو تأاىقُر ُبةعلى رأن جيشه فيييقها الميالء، آه يا  قُر ُبةوما يلبث أن يصل 

لملل ، ويخرج ااإلفمةيقتتل   ت ىف  هيا الزمان، وكو بلغ عشا السلطان ف  نامن النان، 

ه، ولِ   الب ا الطان   ىاسلة وإفسالموهللا ، وإن ة قالت العر ، الملو العقيو قلوالع ب،  وة عم 

 

 تتم                                                            

                                                     20/11/2020 
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 وفرج عمه على ثار أن عل  بن يحيى لبث فما الحل، ذا  عنل الاتنة تنته لو

  القااو الخلياة فار قر بة، قاصل ا بال يش

 كن هول عرشه، إلى القااو عيلوأُ  فار، يحيى على العامة ثارء  تى عا  يمض ولو

 روافتا القااو، فرج  تى ىافل  اقتتاو و لث النان فثارء للبربر األمر تر 

  للخالفة المهلي الخلياة  أف المستظهر الر من عبل قر بة كبرا 

  باهلل المستكا  الر من عبل مكانه وتمل ى أاابيع عل ة بعل قُتِل ولكن ه

  العرش إلى يحيى وأعاىء ونصف عا  بعل عليه ثارء النان لكن

 هم وبقى الملينة، شؤون يلبرون ال نمى من  امية مع وزرا ه بعض يحيى تر 

  المزيرين وقتلت عليهو العامة فثارء  ملقا ف 

 بن كوالح زيرهمل األمر تر  ولكن ه المرت  ، الخلياة أف  محمل بن هشا  فتيرأُ 

 ال ميع وناى  بأهله، هشا  وفر عليه النان ثارء  تى وت ب ر ف ار اعيل،

 صارو بها ملينة صا ب كل فااتقل    ممييناألُ  و رى ةممي  األُ  الخالفة بإاقا 

 بالشمر  بن جهمر محمل بن جهمر المزير  كو تحت قر بة وبقت عليها، ملك ا

  هاأهل مع

 هـ 422ف  عا   الطماحف ملم  عهل بلاية فِعلي ا نعلِ أُ  وبيلو
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