
ممممرتغ!بر.
ائل!ش

فيفيناطشضيا

لنوو!!ل!بموص!ؤ

المسرحيةاشخاص
باللهالغالبالحسنابوالسلطان

عبداللهابوالسلطان

الزغلسمدبنمحمدالسلطهـان

ابيالغسانبنموسى

يزيدباالسلطان

قايتبايالاشرفالسملطان

عبداللىكالقاسمابوالوزير

فردينانداللك

الثريا

عائشةالاميرة

سفراء

قادة

بدعانهسس،ونسائهابرجالها،بكاملهاغرناطةثم

وا+كليي،عنهاالدفاعفيوالمتخاذلينبفرسانها،وعامتها

..الخ...دمهاالىوالظامئين،لحمهامن

حث!

الترالأساةاماالاباحداثها،تاريخ،المسرحيةهذهليست

كناأفمان.دمايننرفيزالمامفتوحجرحفانهاتصفها

فيسدافلان،المرالمذاقذلكغيرحلوقنافياليومنسد(

والفلواربعمائةوتسعيناثنينعامالكسرقدغرناطة

اضاعها.التيالكبرياءاليهيعيدمناليومحتىيجد

غرناطةفياكثرهاوقعقصتهمانرويالتيوالاحداث

نقولغمنالاعمارمسرحءلىتمجرىمأساتنافيولكنها

تبعدنا-لاولكنها!مبرتالتبىبالايامتذكرنلاندلسية
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جو؟انبترتفع،فيمامنهجانبيشويمسرحوهو.غيرها

علي-مكانهاتأخذانءيهاللاحداثيتاححتى،أحرى

فبمولشى.خر2جبخابغيرهامقروز"،حيناممفردة

عرتبحثاصواتبل.ادوارهمالتداولونابطالالمسرحية

صلييالمموكأن.لها"ز،ريخعنتبحثاصوآت،وجوهها

لشتكلهاالمسرحيةانيدركونئهالاداصأهص!ونالذين

مسعتمرتزالوماقرونمنذبدأتمحاكمة،محاكمةالا

)ااوالمسرحمنيخرجانلاحدهمبدافاذا.اليومحتى

ذاالنظارةقاعةالىؤلينزلبل.فليفعلاليهيمدلمخل

ؤيها.وليجلسشاء

فيهماقضاةلامحاكمةولكنهـامحاكمةانها.؟مم

هذعلىالدارجوناولئكا!ا.ماتواقدالقضاةلان

فليسو،ندوبهاعنفلونالغا،فهابزخرالمغترون،الارص

بعدمرةمرةالكبيرالمسرحهذايعبرونمتهمينمذنبينالا

منهـلفئةفلنرث.مردبعدمرةايديهمعلىالمأسماةلتعاد

تبانؤلعلها،فاعتلتهاالمسرحخشبئتعضايانلهااريد

الففتلكااما0تلوكهماالالفا!غيرالمطافنهالةفي

همغفتورفان،غنائهافيالقليلةعددهافيالكثيرة

نسميهىالتيالوثيرةالمقاء-دزلكالىاسلمهاقد

طربهـدوقالعة،لهافأستسلمت-المتفرجينمقاعد

الاحدارعنانصراؤهايأنواثقة،براءتلهاالىمطهـمئنة

ثقتزعزعانالأساةهذهتستطعلمفاذا،يحميهاسوف

ويدهـفكرهمااعمالىالىوتدفعها،بغدهاالفئةهذه

!اسقهـطتقدغرناطةنتكو،حولهامنيجريملفي

الابد.

حد!فافجعمنظرهو4نطرا0اًلمستارةتقنح

غرنا،مفابح-لمالمهعبداابروالسهلمطان:اتاريخ

وايزابيرفرديناندالملكينموكباليمينالى..

حم!منوجنود!مااتباءهماورا،هماي!"شد

يصعبداللهابوايثراوالى.والطبولالبيارق

اقصى.وفيارجوانيةمخدةعلىغرناطةمفاتيح

مقهورينمحزونينالسلطاناتباعيقفالم!رح

حزينا.بطيثاقرهـ!تقرعطبولاصوات

..اللهلامرالتسليمالالنايبقلم:ابوعب!دالله

حزني.منالاعارانا.ذليمنالاعارأنا

..اووتسوىفيهينمقلاتابوتاصدرييتركياسمنالاعار

اسواريتهممريحايا

مر+لييكسبرقايا

نفت.قدانهاري..هذينزعصقدابوابيهذي

..بتقدكرماتيهذي

.ءمنهاالمعنىضاعحتىيبقلهاصوت..لمحتىيبسست

..لهااسملااوثاناترجماحجاراصارتحتى

..الهاكنتاو

عدم.منكوناتخلقكلمار!يكانتلو

..سيلمنيشربلمشبابيكانلو

..ويهـحمن

كالبئر.ينزفجرحمن

العينينضوءله!انعبعمياءريحاالماضيكانلو

..احمراءاببابلوقفت

...اغمىنوعمنيشبعلمتاريخافههااو!.ادعوها

..مذعورموتمنيشبسءلم



الظلنحيرلهايبقلماسمن

الفبروراءالثاوينالفرلسانضيبايهااردالرجعت

المذبوحالكبرليلمنبهالهربت

المرةالاياماطيا!ف!هاتتهاوىمرأةعنبهالنايت

الكونعندفيكلقدا..اصدافاحجارتهالجعلت

..بهاولعنذست

.ءمالااوجاهايطلبلاانسمانا

..الليمونزهرالايعشقلا

..مسحورضوءمنعناق!يدمنهتتدلىغصناالا

..الثوبا!راقدواليوم

العاريبالبلدتصنعمافاذظر

..اليكصارفدملكيهذا

..اهليفي..شعبيفيفاعدل

..ارفقباخذهم

..بالعدلخن!م

رعبفيهايقلقهملابحيلةعدهم

هوجاءريحفيهاتصفعهملا

العاراصواتفيهاتجلدهملا

..ملكيهذا

العين.جائعةاشباحسوىالا!صاربهيبقلم

..الكبرجائعةاشباح

..المهزوملوجهاهذاخذ.خذ!ا

الاقداربسكينالمذبوحالمرتعشالكفهذاخذ

..العمراءمفاتيعم!هخذ

..اجداديمحاجربياضمنهخذ

قبلمنيدتمسسمهلممفنناحهذا

..غرفاطةفيقبوايفتحمقناح

الداخلعبدالرحمنبهاجاءازهارفيهحبممستقدسسوداقبوا

..الشاملحنهاشاحتيوم

دمشقابياتمنفيبيتتتأرجكانتليلكةفي"مسدوداقبوا

البحر.امواجطارقمعدبرتقدراياتفيه

..افتحاأيامبقرطبةكانووشاح

..الممستكفيابيهاقصرفيتلبسهاولادةكانتوخلاخيل

..شعرايدهمنيسصقيهازيدونابنكاناقلامفيه

،.فيهيكتبالاكبرغالنسكانقرطاسفيه

..فيهاريشتهيفمسرثدابنكانوثواة

..الجهلىليلبهافيضيىء

عقل..منانسمانايخلقطفيلابنشهدفدقنديىفيه

..خذها..خذهسا

..القبوم!احمنيخذ

لاهثامندفعاالغسمانابيبمنموسىيدخل)

فرديناند(والملكعبداطهابيالسلطانيبنويقف

..المق!احهذادع.كلا:موسى

..تعجللا

..البابهذاوجهيؤكطتغلقلا

بينيومااللهيبنماسداتجعللا

كلا.

..الملكالىالحيراءمغاتيحت!!لا

..كالطفلصدركفيثعها

..ديهشرياناتصبحدعهابل

العيبئ.آهدابتتسلقحتىتسقي!،عينكفيدعها

م.الاخضركالورقتتعانقحتى

-

!-.---!ص!أ---ص

فيناطة!مناضماعتلم

..صدريفيتجريزالتماسممنانهار

..!جمرافيعينييضرممحووقملحمنوسيول

غرناطة؟منلضاعتلم

موسى؟يااليناعدتهل:عبداللهابو

..البحراجتزتقدخلناك

..المرةالبئرهذيمنؤنتربانلناتركتخلناك

..الماءبطعمنغصحينعنايستلصديز،غيرمن

..نموتحينزنديهعلىنرتاحاخغيرمن

..يمنيماذااثريلاسؤال؟عدتهل:موسى

..الحمراءمقاصيريرتاددامشبحسوىلستانا

..ثارعنبحثايصدخمغدورشبحسوىلستانا

..غرناطةفيالاحيايرجعلا..كلهجور..مقتولظل

..المفتاحهذااذنؤلمنمط:عبداللهابو

..اليومهذاغرناطةمننخرجانقطعناهالعهد

غرناطة؟نتركهل؟ماذا:موسى

..اكوناتخومتهدكادعمياءعاصفةعينيفي

..الرعدجراحاتمثليتكسرمذبوحصوتص!ريفي

غرناطة؟مناضاعتهل

..طالدبحافرةغرناطة

..مدنمناقالخاببالمرمااحلى

،.الاسلامتاجفيجوهرةاغلىبل

منا؟ضاعتلم

قشتالة؟مناميرقمرفيجاريةعارتلم

الا!لم؟عبءيحملمنامن

نكبتها؟عنمسؤول!"من

..الاحزانماءعينتهافييسكبعارعن

..ورموماملعوناخبزايطعمهاجوععن

الا!لم؟عبه!منايحملمن

..نجدتهافيأبطاناهل

..نصرتهافيقصرناهل

..اًلحمراءمفاتيحخل.لا

..بهاحلماذانتسلءلدعنا

بها..يرادكانماذانتساكلدعنا

السيلأعنهاندفعكناهل

؟..الغاثرالاعصارليلعينيطعنندفمكناهل

الاخضر.دمهاديسوداأظفارانغمسكناام

..لوهماصدارنجتازدكنا

..مرصودابابانتركلا

الامس.عيونتسدعميماءنافذ!نتركلا

تاتي.بمساالربحولطت

صين.فيالممفاهديناىاويتجهاراويايدخل)

سائرويتفرقوايزابيللافرديناندموكبنسحب

(المسرحانحاءفيالممث!-ن

بالندم.بالطوفان.بالنارلظت.ناتيبرماالريرحلتات:الراوي

هـنحتىبدايتهافياورقتمعجزةمنفيالها.كالشراريلذعالذي

غرناطةفيحدثالذيولكن.مكانكلفيظلالهاغارسبمه"ان!صادانعوها

الذيالجرح؟منييرادوطذا.كالانباءنبا)هش.تحكىحكاير-ةلشى

حجىينزفيزللماالحالكالتاريخأياممنيوماليغرناطةؤكبمافىف

فيها،ماكلفسلبهاالحمراءعلى.راذياالمجنونوالاعصار.أليوم

فيها.ماكلفيسلبهاوالاخرالحينبينحوافرناعلىيهبيزلصم



هـانفماالصحراءمنالقادموناولئكاقامهاالتيالمعجزةتلكاما

اذنأعدلأالزماناماميصنعانالانمعانيستطعماذاولكن!أعظمها

ولدتلقد؟الاعصارذلكامامينكسرعندساالانساننلعنان

طائفة!صدرمنانبثقتعندما.حدثتعندمامرة.مرتحنا(عجزة

.با)م!ماء.بالارضهنت-اعند.ئرنبعمنالماءينبثقكماموءنة

ثانيةمرةولدتثم.صرحاتصوكأهابالكلهصة.فوةررخهر،لحجر

السميلوجهفي.الدء(روجهفي.الريحوجهفيوقفتعندما

حالثماعلىلنحكمنحننكونمنولكن.الشمالمنينحدرالذي

نتحدثانتخجلحيالرمنااكلتالتبمالططىالرمال؟غرناطةفي

علىافعناهاانناتعلمالسماءلنااضاءتالتيواًلثموس.باوو

اولفكاقامهاالتيوالمعجزة.سملكناهاالتيالوعرةالطريقتاك

.المعجزاتنقتلان.نقتلهامعجزةاولايستالصحراءمنالقادمون

اعدل.الطويلتاريخظطوالتعلممناهماهذا.قبورهافينسمهاان

سخطنا.عليهنصباناذنأعدرأعبداللهابيوجهفينبصقاناذن

الذيبالندم.أفلتالتيبالنجوم.نزفتالةيبالحراحنقذفهان

نرجعان.راحالذيالومانننطقان.ننصتان؟كالشراريلذع

ولكن.نصنعاننستطيعماكلهذا.وراءالى.وراءالىالقهقرى

الزمنغهاهبفيالمخاطرةهذه؟الرحلةهذهبنس!تصلاينالى

بنا؟تصلابنالىأالشمالمنالمنحدرالسيلطريقفي.الاعمى

عصفتالتيالجنةتلكالى.الطمعمزقهاالنىالدولةتلكاىا

ينحدرالذيالى"يلوجهفيوحدهاتقف.غرناطةالى.الريحبها

.الاخرىتلوالواحدةاخواتهاسقطتانبعدوحدهاتقف.الشمالمن

نابعد.اشبيليةسقطتانبعد.قرطبةسقطتانبعد

يدزيع.لاالذيالزهـانعنهاتدفعانتحاولوحثما.مرسيهسقطت

الد!انسوحدهاتعيش.بعدهابدايةلااكفبماالنهايةعن!؟تبعدان

فيقصورها.تعثسىالتبمالمكائدتعيش.اخصامهالهايحوكهاالنتي

سلطانهايحكمهاانلنتظروحدهارجالها.عقولفي.نسائهاصلمورفي

ناروميةجاريةلهتريدالذيسلطانها.الشقييىلمطانها.الاخير

الروميةالجاريةتلكانارتالذيسلطانها.ابنهاطريقعنيزاح

فييهلكانلهفارادعليهباللهالغالبا(حس!ناباالسلطاناباه

.اننرجعراحالذيالزمانلنطقان.ننصتاناجل.سجنغبابة

السطلانبداية.والنهايةالبدايةالى.البدايةا!ى.وراءايى

اقامهاالتيالمعجزةتلكونهاية.غرناطةملوكاخىرعبداللهابي

غرناطة.نهاية.الصحراءمنالقادموناولئك

وثريا(احسناابوالسلطانيدخل)

حلصتلقد.خوفييثيرالخفاءفيلكيدبرمااًن.نم:ثريا

مناستفقتوعندما.القصرفوقتحومعرباناارىاننبمامسليلة

شصى،.تفعليانبدلا:رصييصيعصوتااسمعاننياليضيىنومي

شيئا.تفطيانبدلا

الن!الدماءانأا)غربانتلكتلأونعسىانوماذا:الحسنابو

غربانا.كلهاالارضجعلتقلاعالقمشتاليينفيسفكتها

رايت!اار"شالغربانولكن؟مولاىيااعلمانلياينومن:ثريا

القمر.هذاهـقتحومكانت

الخبيثة!النبوءةتلكبهذاتقصدينهل.تكلمي:الحسنابو

.مولايياأجل:ثريا

كلا.ايهماالملوكاحتاجلمأالمنجمونيكذبلملو:الحسنابو

.افالصذلكفىلهمااصدقلاانا.ثريايا

.ولايىيامري"نبوءةانها.يصدقهعبداللهاباابهكولنر:ثريا

عبدالله؟ابييدعلىءميدولغرناطةهلكانتزعمألم

.مافونافءرلفقهااكذوبةانها:ا!حسصنابو

يخطاجميعداللهالىترىليتث.مولاييارورعبةاكذوبةولكنها:ثريا
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احمراءاثر!اتمنلثرفةعلىوقفكلماتضطربانكانتاليف

اهارواالغيبفييلمحقينهمع!وماقلقاغرناطوالىاخديحدقنم

الدهر.اخرالىيدهمن

فراشه.بضمهاجمياكأبامرأةيحلملعلهالحمسىنابو

الىالأ.ددوقيتلكتنمقلباىيخافولكنه.مولايياهـلا:ثريا

ولتب.عمبداللهابيا)ىالاساءةالىأق!مدلاأنا.مفزعةد!قة

دونها.القتاليستطينرجليملكهاارآريد.عرناطةبقاءاريد

.ىيحكابنيشجاعرجلتبيليملكهسااناًريد.عنهاالدفاع!ستطيع

؟.ئريآيأتمزحينافت؟صحيىابنك:الحسمنابو

الملوك.خلائق"نقصهلافتى.قملتءماشجاعنبيلفتيانه:ثريا

اعين.ا-خطئطانيمكنلارونكممثحابهفيهانلم

ثاناخرمعهلياكانيزءهـينهاعلىيحيىكانلو:الحسنابو

يرهـ،لما؟ىااقو)صةاالصارمةالنكلةتلكعينبهؤ!ان:ثريا

عظيم.ابا)ىانتسابهفيهاعرفالااحد

اليهاكلاناستطيعفهل.غرافتىيزالماولكنه:ا(حسنابو

مكانسلطانابهالرضاعلىالنالصأحملانعاست!هل؟الملكتبعة

عبدالمله؟ابياضيه

فيحقهعليهينكرهـنهنالكفلإممرعبداللهابواما:ثريا

؟مولايلاهذاأليس.الملك

...ثم.الاكبرابنيانه:الحسنابو

ابنانهثم.كيريائياتنزفانتخشلا.مولاييأقلها:ثريا

.نشاتاينأحديووءلارومببةجاريةابنلاعافةالاميرة

اشدي!اءقوليفيتجديانتحاوايلا.ثريايالا:الصنابو

أردها.لم

الرغمعلىعليعائشة.لؤئرانث.مولاييااحقيقةاارالا:ثريا

لنفسها.الخفاءفيتدبرمما

قلت؟ماذا:الحسنابو

يكونانقبللنفسهاالملكيكونانتريدعائمشةانقلت:ثريا

لولددسا.

نص!رونفيانفهاتدسلاعاق!امراةانها.كلا:الحمصنابو

ف!مها.الىتصلانتستطعلا

المك.االىالرءالكلموحف!هاامرأةبل:ثريا

ثرياأياعليهاتمقمينلمادريلا:الحسنابو

وحدهاغرناطةان.هولايياكلا؟عليهلنقم2أناأ:ثريا

بالي.تشغلالتيهي

اسيرة.عنهاغريبةوأنتغرناطةمنيهمكوماذا:احسناابو

فيهاأ

تفترسها*.فيرهاممالكدالتكماتدولآلايهمني:ثريا

عاثلة.لهاتحوكهاالتيالدسائس

امامي.عالشةثتميانلكآذنلا.لا:الحسعنابو

منها.حذريمناقوىلكوفائيليكن:ثريا

عمل؟اوقولفي!ذتكهلأمنهاتحذرينوام:ال!نابو

تستخلصحتىالدس،ئسلكتحوكانءنهاآذانيبل:ثريا

واولدها.لهاالملك

مسمعي.يبلغاناريدلابهتانهذانالحسسابو

كاذبة؟اننيتزعمانبهذاتريدهل:ثريا

صدقف!بماارتاباننيغير.هذاأعنلم.لا:الحسنابو

تقولين.ما

لكتخلصامرأةالاانافما.مولاييااكذبكلمولكنني:ثربا

يظلانشامخابنياناجعك"الذيالملكاهذاوتريد.الحب

عائشى"قلبالىانفذاناستطيعلااننيظنهلثم.شامحا



دمهاساللقد؟بيزواجكلكتغفرتطنهاهل؟فيهمادارى

حاولتانكولو.زوجافاتخذتنيالكريمبئركشملتنيمنذ"ديدا

يسكنها.بغيضاسودحقدأيدرأيتنطسهااعماقاًدىلدحول

.اولاديمنولدينوأمئيعمبنتعانشهولكن:الحسنابو

نافيالاتفكرتكادلاغضبىنمرةبيزواجكجعلهالقد:ئريا

لكراقها.ظر

كرامتها.فيانلهالم.اليهاأسىءلمولكت!يةالحسنابو

نع!"اتركفلم.غيرهامنزواجيرغمعلىمعامل!هااحسنتقد

عليها.اغدقهالمالملانمن

تنتظشرماذاولكن،سخيةممطرةسحابةمولايياانت:ثريا

جاحدةأمجدبةارضن

أبهذاتعنيماذاأجاحدةمجدبةارض:الحسنابو

وتتامرلكمحيدانالىبهايصللمهذاجحودهاليتئم:ثري،

ايضا.لميك

استل!علاانا.ثرياياكلاأعليتتامرعانشة:ال!*نابو

.تقويىنمااصد!ن

تزنانتخاف.ولم!ايدمنالملكيخرجانتخافانها.تريا

يحيى،اخاهعليهفتؤئراللهعبدابينضائل

ناحقيمناليس؟للههذافيشطتهاماولكن:الحسنابو

اشاءأمنمكانيضع

يكنمهمالولدهاالملكتريدعائشةولكن.مولاييابلى:ثريا

الملك.هذامن

مني!ويل!ا!منيويلها:الحسهنابو

ال!ولةكبراءالىبعثتلقد.انصارهالهحشدتثقد:ثريا

بمالها.وتستميلهمبنةوذها!معهم

أهذامثلعلىعائشةتق!مهل:الحسنابو

منوانصارهاعمومتطبنيمنسندالهاانتعلمانت:ثريا

.لراجني

ساجعل!منيو-لمهم!منيويلهمأسراجبنو:الحسئابو

.السباعقاعةفيالمأءيسميلكما!صريفيتسبلماءهم

ترجعانبالرفقاخذ"ماانلعلمك؟ءولاييايدسيءن:ثريا

غيها.ن

صففةملكياجمللن.بهاارفقلن.كلا.كلا:احىناابو

انصارها.معنقاسمها

.اخافولكنني.مولاييابهذالكانصحاناللهكلعاذ:ثريا

يه!ا.علىاذىيصيبكن

اكاكنمئهطكيفسأعرف.اذاهااتقاءعلىسأعمل:الحسسنابو

لي.خيا.؟!اللى

قدفلعلها.مولايياحذرهاانسماهاقدصمقهاافئلا:ثريا

يحمونها.بالجندنفسهاحاط!ت

الاغلال.فياساضعها.منياحديحميهالن:الحسنابو

.قمارشبرجفيوولديهاسأسجنها.السلاسلفيساسلكها

ولديها؟وشرشرهاتمامنأبهذا:ثريا

اجل..اج!:الحمنابم

هلأباسرهاعلموااذايستكينون-ظنهمهل؟وانصارها:ثريا

استنقاذهاأعلىيعملودهفلا!ستسلمون!ظنهم

اذن؟قشيرينبمازا:الحسنابو

وولديها.بنفيهانآمرلعلك.ألريلا:ثر؟

فيتجدقد؟وولديهانف!تهااناانابدوماذا:ا!حنابو

لي.عدائهافيوتناصرهادسائسهاالىتصمخموتورةنفو!ا!نفاها

أاذنتصنعانتريدماذا:ثريا

هاويةالىبرغمياساقاننيالييخيل.الريلا:الحسنابو
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اليها.انتهياناريد

فيهانظرءضمما.لكذبكانتالنجوملمحلعل.يامولاينن:ثريا

.شؤهـاالايرفلمافر

تكنلمالاحداثواكنالصبراطتلقد.كلا:ال!نابو

عنقيفيامانةغرناطةولكن.اينياللهعبداباالاميران.ابرة

يضيعها.سوفانهالنجومتزعملفتىاتركهااناستطيع

للاندلسلتنبتاذن!جريانهاعنتقفالسنينهذهليتةثريا

اليها.تعيدهباذخ

ناالؤتىلذلكاتركلنمافي،يكونماايكن:الحسنابو

منها.بقيمايم

زوبخكعانشةولكن.مولايياولدكاللهعبداباودكن:ثريا

..اصطفيتها!

جىطهلةولكنكئرياياالوفاءصادقةامراةانت:الحسنابو

الصغيرةالهينةالمشاعرهذهان.بسماالحكمشؤونمن*نلفق!

الاليست،اصدقائناالى،اولادنااىا،ازواجناالىتثعدنا!

دائم.حزمالحكمولهـن.ندرياندوناعناقنافينضعهافى

بهاندوس.ازواجنابهانهوس.مشاعرنابهانهوسيقظىدة

مااذاحتىسداوبينهمبينناتقفارادة.واصدقاءنا؟دنا

مناديا))منفذاقلوبناالىتجدلمالمستصرخةالاصواتتلكمهت

...الصس،

..مولاي:ثرما

الىوولديهاعائشةالاميرةخذوا.الحرسايها:الحسنابو

.اوامريوافتظروا.عليهماالقيوداًحكموا.قمارش!

(الراوييدخل)

علىتصبرهل؟الظلمهذاعلىعائشةتسكتهلواكن:الراوي

اجلمنتعملانفيحقهافي،نغسهافيأيقنتلقد؟المذلة51

ضرتها.لهادله.تهـ؟؟ذعنولمز،ج!أ!ادبرثاتستسلمفلم.دها

ولا.اكباراالالهايض!-رونلاغرناطةاعيانانتعلمكانتانها

انقسمتلقد.غرناط!ةلعرشوارثااللهعبدابيابنهاغير!ضون

ابيالحسن،السلطانارضاءالايهمهالامناشةطائمة:طائقةينناطة

جاريةنسلمنغرناضة.و!دفيالملكثيرانتريدلااخرىنائفة

باولئك،بأنصارهاتتصلكيفعرفت!دعائشة؟ما.مية

الملكصونعلىبقدرصها،بخصالها،بخلقها،بحفهايؤمنوو!+ين

!س!وداءمطلمةليلةوفي.غرناطةحياةمنالكالحةالحقبةتلكا

الحمراءقصرمنمقربةعلىكانوالفواربممائةوتمافيناثنينعآما

اصلمةصادبضعةاعدتلقد.انفاس!اتحبسالفرهـانمنكاعة

موجسة.متوقدةبعيونقمارشبرجالىتتطلعجانبهاالىقفت

نالبثتماالجماعةواكن.الليلةتلكفيصامتامظلماالبرج!

الجماعةلبثتماثم.الارضيالىيهبطانعائشةالاميرةولديت/

وتهللت.ولديهابخلاصايقنتانبعدبدورهاتهبطعانشةرآتلأ

اكلمةفيوانطلقتفامتطتهاالجيادالىاسرعتئمالجماعةسارير

الحسسرابيالسلطانبطشمنتنجوانت!م!طيمحيثالىص!امتة

الله.عندابيالاميرلولدهرعو

فرناطة(اهلمنجماعةتدخل)

يجدسانروميةجاريةنسلمنبولدارضىلاانا.كلا:رجل

غرناطة.عرشظ

اذنأالعملما:رجل

لها.ننتمر.ازرهاثرر.عائشةالاميرةنظاهر:رجل

ولديها.اوصوجهامنللملكآصلحلكانتامراةتكنلملو:رجل

ابيه.عرشيعتليعندماتجاربهامنيفيدانابنهالعل:رجل



وجراتها.ذممائهامنبل:رجل

الرومية.ولدعليهيؤثراباهولكن:رجل

غرناطة.يحكمانالدخيللذلكنسمحلن.كلا:رجل

الاميريجعلاننشآنهالحسنابيالسلطانالىفلنذهب:رجل

للملك.وارثااللهعبدابا

بييرميالالي.لكفلهل؟ا!مسلطانبطشتأمنهلولكن:ربرل

مهجور؟قبواوسجناوبئرفي

أاذنالعملما:رجل

ات-سهبئنبعديسمعلمالحسناباالسلطانلهل:رجل

؟الانصارحولهيحمعواخذبد،وتهجهرقداللهعبدابا

فيمدينةاحرزهاذيابرآلنصرمزهواغرناطةا!ىعادلقد:رجل

تلك.عنهذافشغله،لوشه

وولديهبزوجتهفعلعماالناسيسكتاناراداظنه:رجل

غازيا.فخرج

.ظافراعادولكنه:رجل

.الصارعلياثيخلولش"لقائدذلكفيالفضل:رجل

بسرداناستطاعلمانجدتهالىالحسسابويسرعلملو:رجل

..مهزومينمد-ورينقشتالةعساكر

حتى..شيءكلخسرواانهميقال؟حدثمابلغكهل:رجل

..ملابسهم

الحسمن؟ابيارسلطانالىاذننذهبهلرجل

..كلا:رجل

أاذننصنعماذا:رجل

؟اشواديحلفاللهعبداباالاميرانتسمعالم:رجل

بابنهونناديالحسنابيالسلطانضاعةنخلعهل:رجل

سلطاناأ

..كلا:رجل

روميةجاريةنسلمنلولدتريدهل.هذامنبدلابل:رجل

عرناطة؟عرشيعتليان

...ولكن..كلا:رجل

...سلطانااًللهعبداببمبالاميرنناديبل:رجل

اهلهااليهمفيهرعالمدينةيدخلونانصارهاخذلقد:رجل

اً!واجا..

..اذناليهفلنذهب:رجل

اليه.فلنذهب.اجل:رجل

(الراوييدخل)

الىعادلقداالحس!نابوالسالطانيفعلماذاواكن:الراوي

ينبغيهل:الانأسالاقي.قدميهتحتيهـبرزمعهؤوجدغرناطة

ناحقهامناليسأمحنةفييكونعندمالقائدهاتفيانللشعوب

قائدهاجاءعندمارأيهاعنتسآللمدامتماطاعتهامننفسهاتعتق

تعيشانترفضالشعوبولكناًحياناتصفحقدانهااعلمانا؟فمل!ا

السلطانيكونانغرناطةجماهيريهمفماذا.وحدهاالذكرياتعلى

يستسلمألم؟وولديهامراتهعلىيقسألم؟فدامقاتلاالحسنابو

الانبا؟ولكن؟كله"مللأءستقبلرديه-،بقفوفءعالروميئالمراةلتلك

بدمموتهاللهعبدابوابنهبرهرلقد.يطمئنانافىحسهنلابيتردلم

عشبفيالنارتنتشركماتنتشرالفتنةفاخذت.آسواديقجم!ا

فييقفامالملكم!زلفالعآصفةامآمينحنيهليدرفلم.يابس

كبير.كبيرلخطرغرناطةفيعرضوهـ"!ا

ووزير(الحسنابوالسلطانيدخل)

مزصلبيمنيخرجانظنيفييكنلم.لا:الحسنابو

ه

فتالي.-!يد

لهانعرف،ااحكمالىالشهوةانمو،يياتعلمانت:الوز-!

ضابطا.

الم؟عداليالىاناادفعه7أليفلوللأن:الحسنابو

رهـ،ةسرسنء،،بةايمىاكذهـبهالم؟حقءيرفياخاهعليهاوثر

فيها؟يهلكان

يذعزانبهخليقايكنآلمترى.روولايياابنكونكنه:الورير

؟جدالموةءعمنهيجعلفلاتراهلما

!ه؟كلههذاؤىغرناطهاهلرايماولكن:الحمسنابو

ابقى؟انمنييريلأ،ناماللهعبداباابرنييوثرون

السلطالمليعش.انلهعبدابوايعت!!المسلطان:أصوات

اللا.عبدابو

.اخارتقدغرناطةان؟تسصمعهل:الحس!نابو

كببفااننهتفيااريدالشاسمنالعامةانها.كلا:الوزير

ؤهتفت.

اسلطا،اليع!ثى.اللهعبدابواهـلمطانلبحش:اصوات

الله.عبدابو

اقمف-امناؤلمتتقدفةالعاءأن؟تمسمعهل:الحنابر

فسمص،رخة،بيهازئةحهار-6انطلقتلقد.م!يهحبمستهاالذي

'فالسدوداضعان.امن!،!ان*احبمسهـاانأردتلقد.وجهي

شيتانا.امريتآتمرام.لارادتينذح!نلمالرياحولغن.طريقها

مليفيتصرفتلقد.اننفسكل!دود.العزممهدودانسان.كبير

اخطافيءدوأدسبني.اصئر،ناو!قتقدحواحسب.اجتهاديوؤق

لبالاليساحكماهذاانب!ينيارىؤآلااليوماما.اخرىاحيانا

همافهـالنرىيومذاتنسشفيقدمغافليننمارسهالعبة.كبيرة

اتسالىاقياهيانهـا.خدمحتناابخنبمهيانها.بنالعبتالتو"

ور،وتحتالدسائسؤ!هتضطرممثاناقوبنامنجعلتحتىبراءتنا

اجل.الديدانغيرتسكنهالاجثةكأؤ"4مضادنتنويفوحالشهوات

لها.الانصياعءنليددملاارياحاانطلقتلقد

؟مولايياتصنعانتنويوماذا:الوزير

الزغلالس!لطاناخيالىسال!.غرناطة-أترك:احمسناابو

مالقا.الىسارحل

(الراوييدخل)

غرناطة!عهـشاللهعبدابوير4الااعتلىوهكذا:الراوي

والعشرباخامسعةافبم،فتىكان.وآلفواربعمائةوثمانيناثنين

!لبل.ا)نفسفيعزيمةترفدهولمالحيلآةديتجاربتصقلهلم

موق،الارادةن1،اهزلممةافاتراتافامنهجعلتابيهقسوة

عظيما.ملكايكونانيحلمذلكمعكانولكنه.الرأي

عالشة(والاميرةاللهعبدابوالسلطانيدخل)

غرنا،ؤ-يؤفكربنيياكلهالملكلكخلصقدوالان:عالشة

عثرتها.منتقههاانفيماًجهد.تسوسهاكيف

افسشلااننياكقالتاذااماهياصدقيني:اللهعبدابو

.هذافيالا

جرأتكفيأثقءماحكمتكرك!اا*قا!استطيعليتي:عاثة

ساهمة؟وابرمةاراكالهذا:اللهعبدأبو

السببذلك.بغرناطةالمحدقةالاخطارفيافكراني:عائشة

ص-درعلىتطبقسوداعنحمامةأرىفىكاد،اثمالمنالمنحدر

انفاسي.وتكةم

راولكنني.اماهيابصبرةمنلكماا!ليت:ا!لهعبدارو

اتعلم.ان

.تشاءكمامنهتسشفيدا"امكالوكتيزالما:عائشة



اكوناناريدكمتعلميناو.اماهيااواه:اللهعبدابو

عثيط.لكا

الله.عبد4ابرياصالمحاملكاقلابل:عائمعمة

صالحا.مللا،اكونكيفاءرفلاواكنني:المهاع!ابو

صلحفما،امورهابه"قنىةللرعيكلإزانانفكاجكل:عائشة

."خطىءانيرمكنلاوعندها.ورلمهنفرتساءهاوماعليهأ!تلامتثا

معتميلانها.لهاأمانلاالريةلإبولكن:المهاعبدارو

تميل.حيثلرياح

الملكوواتنافققد.ثقت!اتضعاينتعرفانهاءكلا:عاثلة

تعرفار+ثايةفيثاولكف.هذااوالكبيرذلكتوافققد.ذاك!

ملاذها.تجداين.ثقنهاتضعبن

الصالحاكلكذلكاكونانعلمىقما!راتجديننيهل:اطهعبدابو

تري!ينألذي

بني.يااجل:عائشة

.نزق.ءتردد.مغرورانسانواكي:اللهعبدابو

م!ثا.تتخثعداناسهلؤما.تعرؤهانقائصانثا:عائشة

صالحاأملكااكوناناريد.اماه:اللهعبدو41

بنئى.يااذنحاول:عانبة

ساعديني..سعاءديني.اماهيابنصالحكأمديني:اللهعبدابو

قليلا(قليلاالاضاءةتخفت)

غرناطة.تحبهملكاكونااناًرود.نعم.نعم:ل"اوودا9ابو

..جبهتهاعناصديداإمسحانتريده

..ابوابهاعقالطوفانيمنعان

..دميفيشببثالكن

..قوتييهدسشيا

..أنسهالمللحظةيردني

..ا،لعونةالنب!ءةانهاأتذكرينهل

..قئنجدئيأحسها

..تنلمرني

...عنفوانيتاكل

..الغدعنيرفصلناالذيالسشلنرفع:العرالىصوت

..خيلهالنركب..الريحلنزحم

الملأعين.سنهيبيحالفبلنجعل

..جبلفيصاعداأراكاننا

..الدخانمنلوبامرتديا..مرنحا

...جبل5اؤويزرؤإءاوثوةارىانبم

..منبوذة..مرمية

..ينحدرالذي11ءانتنتظركانها

..تنثمرالتيالفارتنتظركانها

..السهماءتمتكروبذنة

..اررئابكاالرباحوتنبح

شبهحرجيمبالفسدقدكانالافقالشمسوتغرب

..ورحيقنفقهـصلالارةىهذيقصبحوبرهتة

..بالمناسرالغر؟نتضربه

..بظلهاتضربه

..بلونهاتصبغه

..البهـيحالملتطمبريشها

جدوىبغيرعيئيأديرلكنني

..الجبلذاكفوقكانتزرقاءلولؤةعنأبحث

..ينحثرالذيالسيلترقبهناككانت

-

اللأيل.ضلوعلمحيعتهاابرحت

..الارضجروحفيعنهاابحث

..جدوىبغيرعدتلكنني

..شاحباصوتاأس!معوخلتني

..باكيا..حزينا..صوتا

ثاكل:امز!رخكواأذنيفييصرخ

الاندلس؟عنالشمستعربهل

وكورها؟منالغربر،نتخرجهل

الاندلسأفيتولداتش!النس!ر؟ثبع

..كلا..كلا:المهاعبدابو

!ميا،/ئرفييقذفنيالماكرالصوتهذا'!كلن

..أسوأينفيهاأعرفلا

..زنديفييصدأحد"دامنهاجعللن

..القبرؤياجداديلممفليه

.اكأزاهذاعلىيديساضماني

..بالشركرناطةالىتمتديدكللاجاهد

..فسدماساصثح..سائور

..الشمس-لكتغربلاحتى

(القواداحديدخل.عاديةالاضاءةترجع)

!مولاي:لقائدا

؟الفارسايهادكما:اللهعبدابو

اقا.رواظاهرفياقشتال!وناهزملقد.مولاييابمينى:القائد

.اخرىمرةلناتضحكبالاقدار!

صاخبةهادرةتندفعاكاسمنصماعةلمحتاني:اللهعبدابو

.والغناءالرؤصنفيخذ

غرتلماطةاهلالىيصلالنباكادما.روولاييااجل.القائد

..!بناالقشتابهزيمةفرصهمإظهرونالمدي!نةسوحالىهرعداحتى

مالقا؟فيحدنوماذا:اللهعبدابو

منالاندلستطويقيريد،اقتحامهاؤردي!نالدحاوللقد:القالد

الوهـهـنوألرمولايياهزمافد.مولايياهزمواكه"،وبلا

.القومبر

ء--لىهزم.ما(قافي2اندفرديمدهزماقد:اًللهعبدابو

عمي.نر

دحرحننىإفادرهافلمالمعركةالزغلفتدلقد.بم:القائد

فرور"آئها.وأبرادقشتالةوش

تنكراد!اءاتلككأن.مرهوبفارسعم.اللهعبدابو

لي.أبئها

..مولاي:القائد

عمي؟يففنظبم.القائدايهااصدبى:اللهعبدابو

..مولاي:القائد

منافق.:اللهعبدابو

شيئا.أقللمولكنني:القائد

بملكاقولهل.غروريت-دنمدغاناردت:اللهبدابو

سلني؟

..مولاي:القائد

.الققالعليالمراسفييفضلمي:المهاعبدابو

.مولايياورابر.اتزالماو!ك:القائد

اكأصرىةةعمفريئاننظرانمنيتريدهل:اللهعبدابو

عزيمي4امتحنى

يصمت.اناماًلعايضطراحيانا:القالد

وادتلقد؟اصمتا!تريدذيمناجلءط:اللهعبدابو



ملكا.اكونلكي

.تىاءمتىتلدؤخلها،حباىالايامانؤ!مشكلا:القائد

منهنالكايسأترى.ستلدماانتظاريقلقني:اللهعبدابو

نه؟ضمهاأفرصة

اوانها.!صامولكن.مولابمابابلى:التائد

الصبر؟متىوالى:اللهعبدابو

لاخرتوربما،العامهذاانهااوحانربما.ارريلا:القاد

.اخرىسنة

هزيفنهابرعداكأقشتالجيوشحثماذا:الميقل:اللهعبدابو

مالقاأفي

قبلتملغهاانتحاولالشمالفيم!واقعهاالىانكفإت:افائدا

احد.بهايلحقان

شيئا؟ترىالمست.أن!ر:اللهءبمدابو

؟ارىانتريدنيماذا:القائد

..قشتالةجيوش:اللهعبدابو

بها؟ما:القلالد

تغلبها.اجيوفولكنجيوشناتجاهدانها:اللهبابو

أروولايياكلتماذا:القائد

ليشيئااتزااخجوماولكئ.احلماكن03لا:ا!ولع!لىابو

أذني.في

؟"ولايياحديرثها!يقكرتهل:القائد

لمجاتقلالم.اف!راىلي/ببعيكمافيهفكرتا:اللهعبدابو

؟الشم،لالىازممفات؟دقشتالةجيولثىان

بلى.:القائد

الوصولفيلهاناذن!ل؟سضريحنتركطفهل:المهاعبدابو

غايتهاأالى

اوانها.-حناك!الفرصةفانءولاييالندعها:القائد

التيالحصونلنغز.الجيوشبر؟لمكلنلحقبل:اللهعبدابو

.ا!شمالالىا!ثطلق.قشتالةملك؟حتلها

)الراوييدخل)

حقا،القتإليريداللهعبدابواهـملطانكانهلترى:الراوي

ل!ااستسلمطائن"ونزوة،عدتهـالهايرتخذلمحرباكانتانهاام

تج-صلمالاحداثولكن؟نصربمدهمانصرالىستقودهانهاؤظن

.تجريانلهايريدكانكما

غرناطة(جنودمنجماعةتدخل)

..اللهعبدابولطانالمهاسر:جندي

قلت.مااسمعلماماذا:جندي

اًلله.عبدابوالساطانأسر:جندي

أاسلطاناسهلدناحلاسرهل؟ماذا:جندي

الاسر.الىالسلطانصوفانجندييئ"بعبغشاهدت:جندي

افن.فلنثج:جندي

.الهربالا!نايمقلم:جندي

الوكت.فواتكبلفلنهرب:جندي

!دتلمفي:قذلماذاالنالصمنايثاراناخىانحبماجندي

.أسلطإنا

اذن.انقذه؟جندي

الله.لقضاءاتركهبل:جندي

قل.؟نيقىامنهربهل:جندي

الجند.قدوميلطن!ببل:جندي

اذن.ؤلننج:جندي

(الراوييدخل.مسعينيخرجون)

-

!!يمص--ببسحسس،س.:ء-.بر.-!"-.ءس.سجا
كااـكلهاتلته!بالجبالقممكانت.والف-واربعمائمة

السضالييمعلمالىوصللقد.ابوابهافتحتقدجهممم

-قصابسراًياهيخرجآناعتزمقدعبداللهأبااورملطانأن

عليللانقضاض،اكتالهالعدةيعدونفجعلواقرطبةمدينة

غزوتهفييمضيعبداللهاباولكن.غفلةهـفنيجده!رط

ويكبص،ؤرديناندأقامهاالميالحصونيجتاح،ظافرا

يرياا!لسانةقلعةعنديقفثم،ذخاقرهاويع!م،أبوابها

النصفاذا.فرديناندجيوشهن"كفضدركه.حصارها

القتااواذا.ءافركافربليل-صذركاذبةبارقةغيرببس

عبدالاابوويدهل.احرىمرةحري!تحتىيهدأيكادلاضار

لو!عاديمقا!للزيؤييدخلانفيحاول.المفاجاةلهذه

دسيهربأنلهيتيحؤلااليهيتعرفاهـتايبنأح!ران

هرعوفقدالفرارهذالهمات!حالذينأما.الاخرونهرب

11و،قتلىواقدؤرساز!ماناهلهايخحرونكرناطةالى

الهؤعبداابراسلطانهموانمةساةالىانتهتقدحملتهم

الاسر.فيوقع

غرناطة(منرجالبضعةيدخل)

؟السلطانأسرلقدقلتهل:رجل

."كابرا"الىالسلطانيقودانجنديينبعينيشاهدت:رجل

انن؟الرايما:رجل

آخرأسداناننصبهل:رجل

احمسن.اأباالممططلنندسكلوبل:رجل

الشيخوخة.داءائقلهقدمهدودشصخهو:رجل

؟اذنالعرشفوقنجلسمنثرجل

الريلا:رجل

.المغربأمراءمناميرانختار:رجل

ال!ن.اراالىلمطانون!بل:رجل

ال!منأبوالسلطانقيفدم)

شيخرفانا.الحكمالىعدتانااناصنعماذااثريلاأبوالحسزر

فاصسلطاناعليكمنصبتمافاذا.الملعونارضاأقعده

.غيريلانسانالملكهذافلاترك.بالاسم!لطانا

؟اذنالملك!ذاتختارمئ:رجل

أخي.أخشارابوالحس!ن:

من؟:رجل

الزغلاللهعبدابوالسهلطان:احسنأبوا

اوأكي.هوواللههذا:رجل

الحكمة.تنقصهلاراي:رجل

منا.مقعولرأي:رجل

(الراوييدخل)

كابراالقائداسرفيوقعفقدعبداللهابوالسطانأما:الراوي

وايزابياؤرديضاؤررسيديهاىاالقائدهذابهذهبماوسرعان

المصانفيارتابواسست.بثمنتقديرلاعصمةر!يئكأ

صديحدثالم.كمبيوافرحاالنبالهذافرحقدفرديناند

الوق!حانلقدا،س!لطانها/كلفرالم؟عرناطةصؤففي

هـينتظاهرلاؤلماذا.الملكاً)ىاطامحابرلمذاكليل!واذن

مائشالىطربقهاتجدانعرناطةفيءينافلعل؟بالوداد

ا&هلمطءوقفسمي!كور"!اذاولكق.عليهـ-اؤت:ىكبقرديئإند

اعدائه؟ايديفيأسيراابنهيتركهل؟الحسنابج

ءبداًلله؟أبيولدهافتداءيحإولى

عرناطةررراءثمحاشيتهوعصءبمقدؤرديطا!لكيدخل)

عبداً!ه.ابيالىطانسراحاطلقلن.كلا:ةيدتاصد



.كبيرةفديةعليكيعرمرسيديولكن:الحسنابيسفير

بالذهبعامرةخزائنناانأافىلهذااليبحاجةاننا!لىمن.فرديناند

والحلية

عددسراحيطلقأنعاثرنيعرضالحسعناباالسلطانانثم:السفير

اطلاققبلتمااذالديهالىسورينالنصارىبهابرمنكبير

عبدالله.ابيالسلطانابنهسراح

.اخرىاشهرااواياماالانتطارالاسرىآولئكيستطيع:فرديناند

.اسيريفسيطلعبداللهأبوالسلطان،ما

الىتصلانكلههمهاكان.تياسلمعائشةالاميرةولكن:الراوي

ولدها.انقاذ

منيأعائشةالام!يرةتريدماذا:فرديناند

ولد!ا.سراحتطلقان:عائشةسفير

ضديفيثيرغرناطةاليليعودأولدهاسراحافلقولماذا:فرديئاند

فيهاأهوادةلاحربا

.ض،!منطالماب!هيعهدبنكماليكونبل:السفير

ملكي؟فيلثميئايزيدلاعهدمنفائدتيوما:فردييناند

بالطاعة،السللانلكيدينفسوفكبيراشيئاميهيزيدبل:السفير

اسراهمناربعمائةسراحالحالفيويطلقالاتاوةلكويدفع

احتجتكلمايةالعسكلالمعونةاليكيقدمثم.انتتختارهم

اليها.

يحيدفلاالعهدبهذاالسلطانيلتزمانلييضمنالذيوما:فرديناند

عنه!

هذانفأذيكونخىبخنكمضي!قيحل:سيديياالوحيدابنه:السفير

الى.

حتىيبرمهلنول!نه.فرديناندالملكالعهدهذاراقلقد:الراوي

السلطانانيعلمانه.اليهيطمحماالكبيراصرهمنينال

لقلء،الارادةموهون،العزمضعيفانسانعبدا!هابا

يدفعهالذيالثمنيكنمهما-سيدهالملكفيطامع،الحزم

ماربهبواسطتهيبلغانفودينانداستطاعلوفماذا.غاليا

عاىءيلاءالاشفي،عزيمتهاضربفي،الاندلسهدمفي

عبداللهابيساحيطلقانرضيلوماذا؟مدنهامنبقيما

الزغل؟عمهمعيتنازعان؟قشتالةلملكهذايدعكوانشريطة

؟القتالمنلهمخخرالصلحبانالناسيقنعان

الله(بابوالسلطانمنهيتقدم)

فيوقعقدعبداللهاباالسلطاناناصدقاناريدلا.لا.فرديناند

تراهماانكرانوطيصيحصدريفيشيما.انالري

بكعثرجوادكبانليخبرونيجفوديالمحاهعلقد.عيناي

ناأحقاهذااًكان.منهمطائفةقسرتك،د"فسقطت

صديقاأدعوكفدمكلني.السوقةيآسكماروسرونلاالملوك

منه.اولرالىأتحرقأسيرالااي

لماذاالموتيؤئرونالملوكان.تقتلنيانايضاتستطيع:أبوعبدالله

كذلك؟الشي.مهربمنهمكن

ايهحاقت،لناالىهـارعتاقد.يهمث!الاموتكانلنقل:فرديناند

صداقةأجلن5تناضلأنالانةبلتلوفماذا.السلطان

؟نزاعمنبينناماتختم

يهدمونبجندكتبهثآلم.الملكايهاتتحدثعماادريلا:ابوعبدالله

ملكنا؟علىءلأءالاشويحاولون،اموالناويسشنيحون،قرانا

جنوديانأزعمانالمسذاًجةمنان.السلطلنايهااسمع:فرديناند

علىنسدلانفيالانلنجتهدولكن.أطهاراملاليكةكانوا

السلمفيهينتشربيومأحلمانني.ستاراالامسذلك

.وئامعلىالايجتمعانلاصديقينفنصبح

ءه

فما!رءتمضعفابناهـنمواكنكم.ايضاحلميهذاكان:ثعبدالله

ؤتالنا.الى

اليوماما.اقوياءلستمبرافكمالاعترافالىيوماسحتضطر:!ديناند

.الدماءبدلالزهورنزرعفدعنا

قبلاًاحياةاغالرانافضلاني؟قدرتيفيهذاتجدوهل:وعبدالله

الزهوراررعان،فبلفحقهالااهانةبعرفاطةا!ه!اان

لها.تعدونهالذيالقبرعلى

قلت.مافهماسأتلقد:ديناند

الىيدفع!ملياسركمان.ينبغيكمافهمتهبل:وعبدالله

علىغرناطةبقدرةالاستخفافالى،بقويالاستخفاف

.الال!"

انني؟حدثبماا-رىمرةتذكرنبمانجدوىما.آوفةديناند

فيلحمزقثمتالةملكآكنامولو،الناسقدريعرفانسان

هذاديالسلطانأيهاف!رتفهل.اسيريتكوناننفسي

أاياهأمنحكالذيالسلم

اسرهاف*ءظيعونلاأشياءهنالكولكن.نعم؟أسيركانا1:وعبدالله

ولكننيلي؟ءجدثؤدممافلبيفيالخوفبثانتريدل5

فيانتظنونء:دمامميتاخطتركبونانكم:لكمأقول

غرناطة.اخضاعميسوركم

تهددني؟أنكهذامنأفهمهل:رديناند

تعرفها.انلكاردتالحقيقةولكنها.شئتكماخذها:وعبدالله

نعرفلآ.افنيالحنخقةتليستزمحمهاالتي:الح!قةفرديناند

اكثراكنلمأننكطاعلمانىا.رينهمايكأ،رانللزمانلنترك:وعبدالله

رايا،اسلممهمأو،الةرم!هآنتدهماو،باساغرناطةاهل

لقىصد.ايمانااضةفهماواخلاصاأقلهماكونلنولكنني

طفعا-:االغلبةلكمكانتلقد.عدةمعاركفيانتصرتم

ا-صمايرهانناولكن.تفترلمءؤلىمنننااكنو.لقاءمنحبر

اء.ؤرساناصدرهافيتضمتزالماغرناطهان.يضعف

-؟ولمحا.أيد"،1فيته،المكتزاد

ممنه.للدفاعلابرسلطانهالاغمراعدتسيوفولكنها:رديناند

منطائفةغدرانأمارقونصونةهنالكيكونأنأهميةما:بوعيدالله

.سلطانعزمفيي!فتلاالناس

الصوتهذاالسكتانءالنيمنان.مايو"؟الحقيقةستعلم:رديناند

تتصادقا.أنالحولتيناأردتاقد.صدريفييصرحالذي

نيط.فيترنابيجعلكهذاأنييدوولكن

أحد.فيلقنتياضعاناستطيعليتنبما.اه:بوعبدالله

فيهكلهبمالناسيصبحاتياايومان.صديقيياتعال:رديناند

غرناطةلتحكمولدتأنكفلننس.بعيدا-ئرالماأخيارا

عنها.يبعدكمنفجاء

لملكالوارثكأتلقد؟أنساهأناسهةطعشهطءهذاوهل:بروعبدالله

اولدها؟بهتستائرأنالثرياحاولتؤلمماذا.أبي

فقط.با)حقلاب،هـءفي!نالالملكن2-علمأنيجب:ارديناند

لقد.!ما4ؤخقىفثتهشنادخلترقطاءجةمنلها؟:بوعبدالله

اورراةاًنلا.ترددطكانتاميولكن.قتلهاالىانوقكنمت

أعدائي.علىواعانتسي،كللمكيليحفظتلقد:عاؤلةفاضلة

ء-لىال،!مملكبم)لكاننصء!االىاس!طعاأكثركنتولو

عليه.هوماغير

هـنبسفيرعائشةالاميرةاليناارستلقد.انسىكدت:!رديناند

!نل!ا.

الاسر؟منخلاصيعلمىلي!عمل:بوءبدالله

ياتيا!قبلمنذهنيوبالامرهذااديرنت7ولكنني.نعم:رديناند



السفير.

الاسر؟منا!رفيمقابلاصمنطبتوماذا:ابوعبدالله

.فقبلناهالاميرةعليناعرضتهعهد:فرديناند

مصأعقم!اتحاولصفقةاهي:أبوعبدالله

وليلكالخيرالامنهاأريدفلستاناأما.شثت!مأسمها:فرد!اند

يجتمعا.انلهمايمكنكيفلأتمساكللات!أوليلكالخير:ابوعبدالله

هيهذهأتتصادقاانلدولتينااريداننطلكأقلالم:فرديناند

اريلما.الص!الصفقة

بعدهاأافملماذاثم:أروعبدالله

غرناطة.الىترجع:فرديناند

تابعاأامملكاايىهاارجع:ابوعبدالله

عنها.الزغلعمكتزحزحاناستطعتاذا..ملكابل:!رديناند

الامر؟بهذاعميشانوما:أبوعبدالله

فيضيرلاولكن.النباهذاا!فيانقلاننيتيفييكنلم:؟!رديناند

الزغل.لعمكالعرشعنأبوكنزللقد.الانبعدهذا

لزغل!اعمجم!:للهاعبدبوأ

الزغل.عمك.نعم:فرديناند

رزدحمبفمياحساكادولكننط.السبابأتقنلاانا.اه:أبوعبدالله

لها.اسملابشتائم

نأغرناطةفيعيوننامننعلماننا؟منطتسمعانأتريد:فرديناند

سلطانها.(نتتكونان-يثرونيزالونمااهلها

نألهيتيحاسريان.الملكالىابييرجعأنافهمانا:ابوعبدالله

لعميالعرشعنينزلاناما.اخرىمرةالعرشالىيعود

سخطا.أنتفضيجعلنيأمرفهذا

يهمهالاعاهرةالسياسةاًن.السلطانايهآنفسكتعذبلا:فرديناند

يمتلكها.من

علىيعملأنأمحودتيينتظرانب*ضطعيكنالمولكن:ابوعبدالله

أانقاذي

الفخالىابوكفاندفعلهذادبرقدالزغللعل!يلصريمن:فرديناند

ارجالاعلىالحكمعلىقادراازالما(نني.العينينمغمض

اليس.شاباتزللموانتبلغتهاال؟فاالمكانةهذهبلغتلقد

ساخطا؟ناقماعمكيجعلماهذافي

يكونلاعندماادعيهاانيمكنمكانةايةأمنطتسمخرهل:ابوعبدالله

.؟عرشياصونأنأملكيعنأدافعانمستطاعيفي

غيركيرتضونلاغرناطةفيانصارالكانلكاقلالم:فرديناند

سلطانا؟

لااسيروأنابهماتصاليك!يفولكن!غرناطةفيانصار:ابوعدالله

جانبأكلمنبهيحطونعساكركيرىحتىيتحركيكاد

لناتحققوسيلةه!ناكانبدفلا.الامرهذافطاسننظر:فرديناند

نبتغيه.ما

بهذاأتعنيماذا:أبوعبدالله

غرناطة.الىترحلأدعكقداننيأعنط:فرديناند

غرناطةأفياصنعوماذا:أبوعبدالله

الاسر؟فيبقائكمنأفضلهذاأليس.صاحبهاالىتعيلم!آ:فرديناند

يحتونجنوداللزغلأنفينشكفلا.يسميراهذاي!ونلن:أبوعبدالله

أسوارها.ويحرسونالمدينةحصون

.عونمناليهتحتاجمالديناستجد:فرديناند

أفهم.انأستطيعلا:ابوعبدالله

شيءكلالانوضحلقد.تريداالمبز!العدلالديكسعيكون:فرديناند

ومؤنذخائرمناليهتحتاجمامنهالتأخذمخازنياكسافتح

.وانفاط
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ذلكأمقابلمنيتطلبوماذا:ابوعبدالله

ايضا.اناسيفيدنطانتستحرزهالذيالنصر:فرديناند

منيأتريدفماذا.نصريسيكونالنعرولكن:ابوعبدالله

العودةعليكآفرضانالبلاهةمنان.نالسلطايهااسمع:فرديناند

عودتكان.منادقاأكوناناريدلاولكنثط.العرشالى

اليالملك-شولآنأكرهمثلكمآنا.ستسرنيالعرشالى

الزغل.عمك

تريد.مافهمعنعاجزاازالما:أبوعبدالله

تحكمها.غرناطةلكعوناًنفيانناجتهد:لرديناند

أماذاثم:ابوعندالله

حكمي.وتقبلطاعتيفيتدخلانكللناستعلنثم:فىديناند

الاسر؟منلاط!قيتضعهاالتيالشرو!هيأهذه:ابوعبدالله

قادتكمنأحديفكرلاحتىلةقشظمعل!لحااكلىتدعوثم:فرديناند

.اخرىمرةقتالنافي

الزغل؟تهادنلنولكنك:ابوعبدالله

وعندما.حصناحصناملكهانتزاععلىساعملبل.كلا:فرديناند

خر.2حديثوبينكبينيسيكونهذاعملطاكمل

نااكرهطنا.قصرىفيالانزواءالىعندهاساضطر:ابوعبدالله

رأفة.غيرفيليمحالالشتائمالسمم

لاالناسان.المدائحلكستكالبل.السلطانايهاكلا:فرديناند

قدميه.يضعاينيعرفالذيالحكيمبالقائدالايعجبون

امرها؟منسيكونماذاأغرناطةولكن:ابوعبدالله

وأموالها.عقائدهال!سنضمن.حريلألهالهاسنكفل:فرديناند

شطءأفىغرناطة.ورذيألا.تقطعهابالعهوداطالبكاني:ابوعبدالله

بط.تثقأنيمكنك.نطلبهاالتيالعهودهذهلك.ترفيكما:فردشاند

عمنيأالناسسيقولىماذاولكن:ابوعبدالله

مغمضتين.بعينينالليلفييسيرلاحكيمعاقلانسان:فرديناند

.يثاءكمايمسيرهاقشتالهملكيدفيأداةبل:ابوعبدالله

أهذاعنكيقالانيضيركوماذا:فىديناند

احد.يدفيأداةاكونانبهرهاني:ابوعبدالله

ايهابرجواتكاؤمن.اننياحديدفياداةتكونلنولكنك:فرديناند

نأصحواذا.الحكمعلىبقدرتكا!انني،ال!سلطان

لذلكاريدفاناالناسمنالعالحونالايرثهالاالارض

فهل.اليكيرجعانمنكالزكلعمكافةصبهالذيالعرش

مني؟المساعمههذهتقبل

اقبلها..نعم:أبوعبدالله

نحرناطة.القادمموعدنافليكن:فرديناند

(يفترقان)

(رجال3الراوييدخل)

الفتنة.بداتغرناطةمنالضاحيةتلكفي.البيازينربض:الراوي

ناجدوىماولكن.لهاكرهيالفتنتكرهونأنكماعلمأنا

التاريخكتبافتعوا؟بهانتهملاحتىنخفيهاان؟ننكرها

هل؟منهاخلاعصرافيهاتجدونهل.اقراوها.كلها

اقوىاوسياسةاحكماورأيا51"وبكانعمرافميهاتجدون

تكنلمغرناطةولكن؟عبداللهابيالسلطان!صرمنبصيرة

معجزة.تنقذهامعجزةالىبل،تقوضهافتنالىتصاج

قويةمدينةترجعحتى.عز!افيتنفغ.روحطفياتنفخ

ستسنةغرناطةفيحدثالذيولكن.مرهوبةصامدة

كارثةكان.طوداناكان.سيلاكانوألفواربممائةوثمانين

دوالها.الىابنهايةفيوأدت،وأدلتط،ظهرهاقصمت

فاخذ.البيازينربضالىعبداللهابوالسطانعادلقد



الملكلبثمالم.قالةويستميلانصاراحولهءدجيم

علىيعرضهوالمؤنوالذخائربالعتادامدهانفردرلمنازر

فقدكلهمنهذاالرغم.وعلىمنهالملكوا!ةزاعالززوع!هقتال

الافكارفييرونلاالزغلللسلطانولائهمعليغرناحةاهلظل

سبيللامظنعهخيانةغيراليهاييحعواللهعبدابوكائالتي

قبولها،الى

؟.عبداللهأبوعلينايعرضماذا:رجل

العمعلم:رجل

تعضأسلمأي:رجل

القتالهذاوينهـتهيقشتالةملكمعالصلمحنقبل:رجل

!العهد؟فرديناندالملكيحنثالالنايكفل!من:رجل

غبيا.السلطانليس.الرجلايهاا!بياءلسنا.رجل

فرديناند.بالملكألقلاانا:رجل

انا.ولا:رجل

انا.ولا:رجل

عبدالله.ابيبالسلطانتثقونولكنكم:رجل

.صوابعلىعبداللهأبوالمسلطانيكونقد.أدريلا:رجل

صلحأجلمنالزغلأنصارثعاءمييديأغمسلنولكنني

فرديناند.الملكمع

.قتالفيرمنالامرينتصق!:رجل

.قتالغيرمنالامرفينتهيالزنحلنخذل(جل:دجل

ارصماها.لاخيانةهذه:رجل

خيانة.كانتانهااحديدعفلمالبيازينربضأهلفعلهالظد:رجل

ارضاها.لاخيالةهيبل:رجل

اخرىمرةالسباببهذانطظتانتانامكشنثكلك:رجل

بيشأنكوماثرجل

بالخياثة.البيازينربضأهلتصمبانلكآذنلا.رجل

أنتأكونمنواكنأليتاذنلا:رجل

منهم.واحدانا:رجل

ابنهـن؟بهاتقذفونناالانفاطجاءتكماينمنلم؟قل:رجل

الشرهة!معدكمبهاتحشونالامدادجاءتكم

؟بهذاتعنيماذا:رجل

أعنيمااعني:رجل

لتقويضبهايمدكمقشتالةملكانأالرجلأيهاتفهمألم:رجل

فينا!ة.لةدو

الزغل.دولةقىقويضبل:دجل

الفتنة.هذهوراءمنكانفشتالةملكبأناذنتمترفانت:رجل

مريح.حقسبيلفيثورةانها.اخسا:رجل

تعنيها.لاانكتعلمفنت،ترددهالا!الكلمةهذهترددلا:رجل

اذنأمنيتريدماذا:رجل

سيقفونغرناطةأهلبانفتخبرهسيعكالىترجعانأريدئر:رجل

سالم.اذايسالمونوقاتلاذايقاتلونسلطانهمهع

تعلنونهاالتيالخيانةهذهعبداللهابوالسلطانلكميعفرلن:رجل

بالخيافة.يتهمناافه؟الوقاحةهذهبمثلسمعتمهل:دجل

خيانة.انها.اجل:رجل

اخرس:رجل

الوفد.ايهاساقتلد؟اخرس:ليافلتةرجل

تقدم.:رجل

الرجلان(يئهاسك)

كاتستطويلةشهورادامبليوميناويومااق!الايدملم:الراوي

فيهاويصرعأخاهالاخفيهايقتلضاربةشصلة!هاالفتنة

-ء

ولكن.هواهوقبلةسرهموضعبالامسكان)"جارهالجار

!فسممحةأخططهافيعاقلةالحكمالىا!شهوةكانتمتى

لسلطاضولائهمعلىظلوافقدغرناطةأهلاماأحروبها

اًداًةأصبحعبدالمحهابابانايمانابرلبالزغلحبالاالزكل

وزرع-الاندلسدولصةلهدميصطنمهافرديناونالملكيدفي

41لمككانماادركقدالزغلولول.ابنانهابينالشظاق

فندططعنوةالبيازيندبضفتلحع!!عزمينتويفرديناند

الزغل(2؟قدم):لهموقاللقتالهمكلرناطةاهل

اعداءلنصرتهمموالهمودماؤهمحلتقدالقومهؤلاءان:الزغل

السيف.الافمالهمالله

نايمكنلاالبيازينفتنةنيدرككانفرديناندالملكولكن:الراوي

فعزميشاءكمايحمدهاا)زغلللسلطانتركهاهواذاتعجح

خر.3مكانفيبالحرباشغالهعلى

(الجنودأحديدخل)

مولاي:جندي

حلأىأماذا:الزغل

مالقابلفتىالىفصدكد.لقالناقشتالةملكحرجلقد:جندي

افتتاحها.يريد

اكلس"لمةفريسمةما!قاسيجهلسقوطهاولكن؟مالقابلش:الزغل

فيها.طامع

؟سلاييانف!لماذا:جندي

البيازين؟ربضفيالفتنةلنخمدهنانبقيهل:جندي

بلثيألنصرةثذهبام:جندي

نهايت!،.تبلغانتوشكهناالفةضةان؟اخظرماذارباه:الزغل

ابق(ءمنب!لاولكن.الغادرينبأولئكالهزيمةحلتلظد

نسمحأنيمكنفلاما)قابلشأ!ا.لا،ائهاارقواترر!ض

غرناهـةمملكةمصيراى.القشتاليينأيديفيبوقوعها

المملكةهذهزوالسيعنيسقوضهاان.عليهايتوقفبكاملها

الابد.الى

مالقا؟بلثىالىمناقوةتذهبهل:جندي

أجل.:الزغل

الفرصةهذهينتهزنتركههـلابوعبدالله؟اخيكوابئ:جندي

؟.غرناطةفيمكانتهليوطد

فيافنتسقطمالقابلشنركهل.الامرفيليخيارلا:الزغل

خيارلاولكن.خطرهاادركخطةانهاأ،ليينالقفايدي

.للزوالكلهملكياعر!يوراننياعلماني.الامرفيلي

؟الارضهذهعنالمسلمينملكزالاذاملكلقيمهماولكن

ويكرهنياكرههخصماحدهما:عدويناقاتلانبىكتبلقد

هذ8فيساعدييغونا!يمكنكالىلياحفابنثا.ء"مااما

يىىمنهممابدلالكنوءاعدائنامعااله!نالضدااحربوسنديفيا

نحنولنهرع،عبداللهابيلقتالمنكمطائفةلتبق.بد

مالقا.بلشالي

(رجالثمالراوييدخل)

القتالعلىالزغلالسلطانبعزمعلمفرديناندالملكولكن:الراوي

بلثيتصلالسلطانجيوثيتكدولم.عدته!ثيءلكلفأعد

فمزقوها.فرديناندالملكعساكرعل!هاانقضح!تىمالقا

احدروفلم،عمياءظلمة4رصحتىاحلواكقدالليلكان

.اندحرتوكهفقاتلتوكيفاجيوشاتلكجاءتكيف

سنةنيسانفيالقنمشالي!نايديفيمالقابلشوسقطت

والف.واربعمائةثمانينوسع

النباأبلغكهل:رجل



فبا؟اي:رجل

مالقا.بلثيسقطتلقد:رجل

هزائمناأاليتضافأخرىأهزيمةةرجل

.نهارليلنلوكهؤوتاصمار!للذليا:رجل

احشائي.تحرقمرارتهاان!للهزيمةيا:رجل

اذن؟المملما:رجل

مخذولينالمدينةالىينسلونالسلطانرجالاىترألم:رجل

مدحورينأ

وجوههم.فيبصقتلووددت:رجل

تقاتل.انقبلالزغلجيوشانهزمتلقد!للعاريا:رجل

انهزمت.ئمقاتلتلعلها:رجل

.!ت،لبرمنان!زمت/لى:رجل

خيانة!الامرفيانتظنهل:رجل

.أدريلا:رجل

الهزائم.منكغيرهاهزيمةهيابل:رجل

نحن؟نصنعماذاولكن:رجل

وننتظر.ابوابنانغلق:رجل

أماذاننتلزةرجل

بيوتنا.فينذبحأنننتظر:رجل

به؟نفعلماذا؟الزغلوسلطاننا:رجل

نقتله.:رجل

غيرها.لهغفرناكمأالهزيمةهذهلهنغفربرل:رجل

علمنا.يبلغهلمعذرالهلعل:رجل

علينا.سلطانانبدهاذن:رجما

.نعيدهلن.كلا:رجل

.سلطانغيرمندبقىانتضطبعلا؟اذنالعهلما:رجل

الملك.الىاللهعبداباالسلطانندثو:رجل

؟أخرىمرة:رجل

؟سيرةأبيهمناسواكانهل؟لاولم:رجل

عمه؟او:رجل

اللهعبداباالسلطانن!ثو.أجل:رجل

عبداللهاباالسلطلنندعو.أجل.اجل:رجل

ثانية.مرةغرناطةعرشالىعبداللهأبوالس!لطانعادوهكذا:الراوي

عليهثارتقدغرناطةانيعلميكنفلمالزغلالسلطاناما

عنيفادقايدقاخذصدرهولكن.يقصدهااليهافسار

عليها.ثيخاهفوقعتالمدينةمشارلىبلغعندماقويا

)الجنودبعضمعالزغليدخل.غرناطةعلىتشرفتلة)

.مولايياأنثر:جندي

؟ترىماذا:الزغل

ابوابها.المدينةأغلقتلقد:جندي

غفلمةحينعلىالتضتماليونيدخلهإأنخافتالمدينةاعل:الزغل

منها.

فيها.حث!قدمالف-ئاانظنياكبر:جندي

..الحمراءفوقمرفوعة؟راهاالتيارا-إتاهذهولكن:الزغل

؟مولاييابهاما:صددي

راياتي.ليستانها:الزغل

الله.عبدابياخيكآبنراياتانها.ءولايياكلاةجسندي

أاذنحدثماذاترى:الزغل

أخطاؤدالجنودأحدلعل:جندي

الرايةاختيارفيأخطاقدالجنوداحدانفينشكلا.اجل:جندي

غرناطةاىاعبداللهابورجعلقد.خداعيتحاولوالا.كلا:الزغل
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حسرتي.هناكأشلادفناعودال!واديليالاانيبق.لمحلمثملكها

.الي"الالذيالعظيمالملكهذا.لانتظرنهايةنهايتيلاتظر

بل،وحديهزي!تيكنلمالهزيمةهذهانالاناعلماني

غرناطةهزيمةتكونانولعلها.أيضاعبداللهأليهزيمة

كلها.

مملكةانقسمتلقد.آشواديفيبا!الزغلالسلطان:الراوي

يحكمهاوالاخرى.الزفىيحكمهاأولاهماينمملكتالىغرناطة

فانهفرديناندالملكاًما.المهعبداأبوالسلطانأخيهابن

اذاأنهيعلمولكنه.الملك!ينبينالعداوةيضرميفتاما

ستصبحغرناعةفانالزغلهملكةءاىيسشوليأناستطاع

نلكعليهايمرانوحدهاتتطر،كلهالعالمعنمعزولة

يفعلماذاولكن.فبتلعهاالشمالمنالمنحدرالسيل

ع!لمىتنقضفردينالدبرولثىيرىانه؟الزغلالسلطان

حواليهيتلفتثمفتمتلكهاؤراهوتفتح،فضقتحمهاحصونه

.أحدايرىيكادفلاينجدهامنهنالكلعل

البر.منطوقوها.مالقاالقششاليونحاعرلقد.مولاي:جندي

البحر.من!قوها

فيباقانه؟يفكلانالزغلالسلطانيستطيعماذاولكن:الراوي

منخوفامالقالنجدة4بقوايس.يرانيجرؤلاآشوادي

نوبلب؟لمبهان.عجمهـدالملمهآجم!لمالسلطاناخيهابنغدو

تستطيعلامالقاولكن.الفماقالينفطرضميرهوان،حسرة

ينقذها.أنملكهامنتنتظران

بالبلادلهاصلةكلفطعتلقد.محاصرةمالقا.مولاي.جندي

امدادها.نضبتلقد.اقواتهانفدتلقد،بهاتحيطانني

؟روولايياتنقذهافهل.بهاالجوعفتكلقد

اصنع؟ماذا.رباه.رباه:الزغل

اعدائها.آيديفيسقطتمالقاتنجدامان.مولاي:جندي

العظيم؟الملكهذانهايةبعيمنيارىانعلىكتبتلم.رباه:الزغل

كلمنبييحيطماللما&لاالاارىفلاحوليلآتلفتاني

!فاستبسالهماين؟اررلهنملوكاينولكن.جانب

اللهأدينعنالدفاعفيدءواهمأين؟اللهسبيمافيالجهاد

عروقهمفينضبتهل؟النخوةدمائ!فيماقتهل

حميتهميستفزمنايهمالارسل.اليهم!ب؟السهامة

توشكواليفوهاالضجمطالارضب!ذهيذكرهممن.ويوقظهإ

رجعة.ءيرااىيدنامنتخرجان

ورلمطاربايزيدالسل!صانالىالزغلاهـلطانويكتب.الراوي

يبلعهسساءمرسلطارقايتباىالاشرفوالىارقسطنطينيهـة

بهما.الاندلسا-ضغائة

ا)فططينيةافيبرا،نريدالسلطان!مر)

فيتسقطكلهاالأتدد!أتركلن.اظمااتركلن.كلا:بايزيد

القشتاليين.أيدي

مدز!قطتلقد؟ا!هلىماولكن.مولايياهذاأف!ح:الوزير

عيمالقشتاليينمام2يبقولمالاحرىتلواواحدةاالاندلس

يقتحونها.عرناطةكلملكة

؟هذالنا-غفرلسوفالتاريحانظنهل:بايزيد

خصومأمنممروبنبينناماانمولايياتنسلملعلك:الوزير

يدريف!ن.الشانهذاف!،ا؟حذرمنشيءالىيدفعنا

منا.للنملالفرصةهذهمصرتنتهزفقد

فيهوقعتالتيالمحنةهذهقشهبمعنرمممرأءرسئتدبر:بايزيد

زابدلا.شيئانصنعانبدفلاالاناًما.غرناطةمملكة

لفئا.نصنع



...انيغير،سيديياشئتكما:الوزير

لغرناطة'؟لمالقاانتصاريفيمنفسكتساللعلك:بايزيد

حين.بعدمرارتهانجنيسوفمحنةسقوطهمااناعلملأني

.للرياحتنحنىرايةغرناطةفو!ارىلأني

.النجومفيغرستايكةارىلانط

..تقطعاناليوم!ايراد

.يطوىالمجدمنسفرااليومارىلأني

..قبرايصبحالشمسالىوثربا

لانقاذها!سرنانحناذاتخافوماذا

عناأيغفلسوفغرناطةمنهثإكياذياالوباءأناتحسب

تجرح؟فلاعناسترتدجرحتهاالنىال!سهاموان

..فيهاالس!ودثيابهمالغاصبونيغسلدممنبركةأرىأكاد

.كالنباحأصواتهموأسمع

...حبيبا..حبيباصوتافيسكت..يضج

مالقا8انترك

اسماعناأفنغلقتستغيثكلهافيناطةانترك

..ابنهالستأ!هأعلمانا.نعم

.السماءكأ"بفياختناولهـنها

..جامدا..ساكنا،ارىأناذنمنيأتقبل

الضارعأصوتهايحركنيلا

..تشاءمامليكن..سيبميامرادكفهمت:الوزير

..صقليةءيحيىحتىالبحريعبراسطولناسنرسل:بايزيد

..مذهايقتصثمفيحاصرها

..شيئايغيرلنصقليةفتحولكن:الوزير

.البحارفياسطولناتقاتلانقشتالةيضطرسوف.بلى:بايزيد

..اًخوانناذبحعنالحربقنشغلها

لستأصقليةلقنحالموعودالاسطولذلكذهبهلولكن:الراوي

الاسطوليكونقد.لناشميئايذكرلاالتاريخان.أدري

قد.التاريحبها-نردحماكءالخرافاتتلكمنخرافة

وفد.رجعةغيرالىذهبتانلبثتماطارئةفكرةيكون

الىالدولومصالحالقصوردساشقلبتهاحقيقةيكون

ذلكمعأشكلاولكنني.واقعاتصبحانتستطعلمامنية

الغضبةتلكبايزيدنفسفياثارتقدغرناطةمحنةانفي

الغضبةتلكمثلانفيايضاشكولا.الصادقةالقوية

.قايتباىالاشرفمصرسلطانصدرفيثارتقدالقوية

ممر(فيقايتباىالاشرفقصر)

غرناطةأفع!حدثبماالمبجلالقسأيهاسمعتلعلك:قايتباى

دمانالىخيل.اذنيأصدقلاكدت.مولاييانعم:الراهب

.اخرىمرةيراقالمسيح

سفيرنالتكونالمقسيبيترهبانكبروانتاخترتكلقد:فايتباى

البابا.الى

.مولاييا!يمشرفهذا:الراهب

فرديناندالىثمنابوليملكالىسفيرناذلكبعدلتكونثم:فاو!باى

.وأرافينقشتالةمعيوايزابيللا

.السلطانمولاياخالمانمسننطاعيفييكونانآمل:الراهب

!تتولذا،المبحلالقسايهاالمقدسبيترهبانكبيرأنت:قايتباى

ديننا.ابناءغيرمنلرعايانامعاملتناعنيخبرمنأفضل

لنا،مالكم،لناكاخوةبينناتبيشون،مؤلفةالوفانتم

نمنعكمولم،عقائدكمفييومانؤذكملم.عليناماوعليكم

.معبدااكمننهبولم،حرمالكمندسولم،عنصلواتكم

؟6

فلاالاندلسفياخواننااما.ملكموحريا-كلم.لكماموالكم

لهميبقلم.الد"وعالايطهمونولا،يلأذىالايجدون

.مهدورةدماؤهم.فيهايصلونمعابدأو،اليهاياوونبيوت

دي!كابناءيفهلمهما.هذامضطهد.ودينهممنهوبةواموالهم

يراقالمسيحدمانايضااناالمجط،يخيل.المبجلالقىايلا

ملكيشريكفانفاسالهالباباالىاذهب،اخرىمرة

نانابوليلملكوقل.الدينفبماخوانناعنوأراغونقشتالة

فانطلبنارؤفصااذااما.ايذائهمعنبالاءإناعلهماينصح

هـنالتوقفعلىبلانرغمهمااننستطيموسائللدينا

الاندلسفييحدثماانلهماقل.ديننابابناءالتنكيل

أظلم.واًلبادىء.عدلواًلقصاص.ممرفييحدثأنيمكن

أنهويقال.قايتبايالاشرفسفارةلطديةمصرالقسوغادر:لراوي

وأربعمائةوثمانينتلعسنةخريففياسبانياالىوصل

وايزابيللافرديناندالىكتبقدالباباانويقال.والف

ملكانويقال.خططهمافيلينااكثريكوناانيسالهما

فيالمسلميناضطهادعلىيومهمااليهماكتب؟دنابولي

ق!دوايزابيللافرديناندانقالو.افتتحاهاالتيالبلاد

حملاهانهماايضاويقال.منافقبترحاباًلقساسإقبلا

يفيفرقانلاانهمافب"يزعمانمصرسلطانالىرسالة

المسلمينوان،والنصارىالمسلمينمنرعا؟همابينالمعاملة

راضنحك!ظلفييعيشواانشاروااذايستطيعون

فردينانديدفيتتساقطكانتالاندلسمدنولكن.مكرمين

قايرإجمايالاشرفيجديفماذا.اليابسالور!يتساقطكما

ينفعوماذاأالطمانينةاليهفيعيدالزعمهذايصلهان

ى11الجيوشارسالفيمصرسلطانيفكران*ندلس

ث!ثا؟يفعليكادلاثمالاندلسالىمنهالتعبرالمغرب

(الجئودبعضمعالزغليدخل)

؟يفعلونماذا؟الملوكاولذككليفعلماذا:زغل

مالقا.سقطتلقد.مولاي:نندي

الم!موم!الملكهذاينقذمن.ويلي:لزغل

وثمانينسبعسنةمنآبشهرفياقاماسقطتلقد.أجل:لراوي

ثلاثةأشهرمدةعنهارجالهادافعانبعد،والفوأربعمائة

حتىوالاعباءالجوعوهزمهاالمرضبهافتكانبعدسقطت

قوتها.فاتخذتالصبار؟وراقوالتمسنفهلأالبغالاكلت

قرراقد.مالقالاهلقطعهالذيبالعهدفردينالدنكثلقد:صئدي

فييرسؤناوبالمالأنفس!يق:فونعبدام!هميج!اى

.يهلكونيومالىالرق

رجالهاوقتلوانساءهافسبوامالقاالقشتاليوندخللقد:!ندي

.عن،(النزوحاىاساكنوهااضطرحتىاموالهاونهبوا

؟المهلومالملكهذاينقدمن!ويلي!ويرلي:دغل

المنكب.ثغرسقطلقد.مولاي:!ندي

اثرية.مدينةسقطتلقد.مولاي:فندي

يلي!و،يليو:زغل

بسطة.مديفةسقطتلقد.مو!يى:نندي

قلت؟ماذا:رغل

الاؤواتنقصنهكها.الجوعنهكها.بس!سقطتلقدقلت:.حندي

.الداءسرياننهكها

أهلوهاأغادرهاهل:رغل

.آشواديكص!والقد.مولاي:نندي

؟روويانش2وادييستطيعماذا:لزغل

لثن.2واديالالنايبقلم.!ندي

يلاسوارأكلهدمتطاأالاحوازكل!لقطتطه:ءلالر



.آشواديالايبقا!:جندي

نا!القتالاواصلهل.اصنعماذاليقل.رباه.رباه:الزغل

ولكن.ذاتيمنأهربانعلىيعيننيبليرعبنيلاالموت

اها؟اسضعديىفهانينبعيهفيابصرهاد13ااقيالنهايةهذه

معركةانهااعلمواناالموتمعيتصارعونرجالياتركهل

ا!ربانني.هرمتقداننيبدلا؟فيهاأمللاخاسرة

الدماءتلكأما.مضييقتربانيريدلاالموتولكنالموتمن

السير.سئمتلقد.نعم!اضيعهاكانفماارقتهاالتي

نافتأبىالماءعليهااسكبالذابلةالاغصانهذهسئمت

دعوني.هنادعوني:اصرخاحدسمعنيفهـل.مورقةترجع

ماالقتالأواصلهل.اصنعماذااكطقل.رباه؟هنا

الارضهـ-ذهلهاترك.ملكيلهاتركألفردينانداستسلم

بها.براءالتيبالشريعةيسوسها،يذلها،!معها

ظرديناند(الملكمنيتقد()

النبيما.بالسلطانمرحبا:فرديناند

خذ.بعاريالاتذكرنيلاالكلمةهذهانهسلطاناتدعنيلا:الزغل

مني.الملكهذا

باسمي.فيهتحكمواكنالملكهذالكيظلبل:فرديناند

فخ؟امهذهاسياسة:الزغل

.قائدايكبرقائدول:فرديناشد

اذن؟الحكم!جماابقىهل:الزغل

!ث!.،لة.يبارقظلفي.طلي/فيتبقى.نعم:فرديناند

؟المثقوبكالطبلخاوباسماص:ءماذاقل؟واسه!:الزغل

يرصيئأأندرشحاكمهل.آخراسملكسيكون:فرديناند

؟بماذاوأعيش:الزغل

.حسابكيرمننغدقلامنابعطايا:فرديناند

أختارها؟اك!المذلةهذهيطيقانالزغلس!.ظيعهلولكن:الراوي

بها4-حلمالتيالراحةينالانيستطعهل

الاس!هذامضيخذ.الملكهذامنيخذ.ليراحةلا.كلا:الزغل

هضاكلأعيش.هناكلأموت.المغربالىالبحراقيزدعني

الذلةيعتات..ملعونامنبوذاشغا..أيامطبقيةياعيتي

يفقؤهاعينمن.مذ؟وحباكصدرمنيسقيها.يمضغها..

.العار

علىبقيفهل.المغربالىالزغلالسلطانرحلوهكذا:الراوي

مدير:صةعبرواراغونقشتالةملكبىوايزابيللافرديناند

لااصةخاالاندلسىثولةلهـما."طونحتىبنفسهاغرناثة

فيبتهجانحولهمايتطالعانانهما؟شريكحكمهافييشاركهما

الحصصونا!مادانتلقد.كلهاالثغورلهمادانتلقد

لهبساللهعبدأباالسلطانانأظرانمضبخهمافماذا.كلها

لحظة.ايةفيبهايرميااىيستطيعاىأيديهمافيااداةيلا

فيافتتاالتيامسماءاتلكانيعلمانانهما.اذنبهافليرميا

الىفليبرل!الا.يفءنلاكبيرقمرينقصمهايزالماتزيينها

عندهيذكر.رغبةاليهي!نقلبسفرهماالمهعبداأبيالسلطان

مائدةعلىليذبحغرناطةس2ريقدمانايهايطلب.عهدا

.الشاةتذبحكمافرديناند

الله.عبدأبو.غرناطةفيالحمراءقصر)

فرديناند.لمك4اسفير.الغسمانبي2بنموسى

(.الدولةاعيان

تعني.ماذاأفهملم:ابوعبدالله

يذكركان،رغ!بةافيينقلأنؤرديناندالملكمولاييريد:المهفير

.عهدا

بهالتزمتبماقمتلقد؟بهذافرديناندالملكيعنيماذا:أبوعبدالله

شيئا.منهأنقصكذلم
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.سيديياهاماشيئانقصتبل:المسفير

ولكن.بهذالكأسلم.عميضدالقتالفياعاننيأبوعبدالله:لقد

للملسثانتصاراالزغلعلىانتصارييكنالمليفل

أيضاأفرديناند

انتقلرلبهاينجدكبالامداديكتفلمفرديناندالملكولكن:الس!فير

.آشوواديوالمريةبسطةفافتتحالزغلملكالى

حدث.قدهذامنشميئاانانكرأناستطعلا:أبوعبدالله

.اخرىمرةالعهدبذلكاذكركانفياذنليفأذن:السفير

فرديناند؟للملكتعهدتماذاأفصح.قل:المهابوعبدا

الملكتعدالم؟تنم!ماهانتحاولبم!اذكركانجدوىما:السفير

منحذيرهاافتتاحيكملعندماغرناطةمدينةبتسليمهفرديناد

الاندلس؟مدن

العهد؟هذامثلمنيسبقهل:أبوعبدالله

مكتوبا.عهدايكنلموان،سيدييانع!:السفير

طامعلكلابيمهاجاريةيىست.ملكبميىمستغرناطةولكن:أبوعبدالله

فيها.

.تعلمانك-يديياليياوحلا:السفير

أذنياعلم.اعلما.ط.بلىأالسفيرأيهاماذااءلمم:المهابوعبدا

حدا.اضعلهانميسوريفييعدلمحمتىيتفاقمامثراتركت

امامهأضعانأمالكلاصرتحتىنحويينحدراهـميلتركتانضيأعلم

.سدا

مليكي؟الىأعودبنتريدنيالاقوالهذهابمثلالسفير

يؤجلانلسيدكقل.هذامناكثرافعلأنأستطعلا:أبوعبدالله

عامبن.أوآخرعاماغرناطةتسليم

عدرا.م!كيقيلانسهديولكنءهذااحزراريجبكان:المحفهر

اضسياالمدينةاليهتسلمحىعاميناوعامالكيهبلن

بها.يحلم

قلت.مايكلإك.تزدلا:ابوعبدالله

خاقنة)اضاءة)

أفيأخافاًفي.منيتريدماذاليؤل.رباه.رباه:ابوعبدالله

تسلقد.انتهطاينالىاعلمكادفلاعنيصوتكيضيع

يئهبهسلمذخانركتركتلقد.نهايتهااليالطريقهذهفي

سه!أطلقولمعنهاللدفاعاصبعاارفعفلمالناهبون

عيهييعدلمصدرياىرباهيااقلألم.عليهاللجفاظ

الصهـ؟لااني؟الموتسوى!يهشطقلاتابوت

اعلراناريدولكنني.اثارةمنكالمحلااني.صوتامنك

آث!اننياعلمأنا.اصنعانترددنيماذا،مني-ريدماذا

تهبان.ذنبيليتهباناليكابتهلولكن.مذنب

القاهرأالقوةتلكيدفيأداةغيركنتهلترى.اثميلي

صوتك!فآسمعبمالهيياانصتاني؟اسمهانعرظءلاالتي

نعو!تشا?نماليقل.شئتاذااوجهـبأفياصرخ

ارضكانها.اكافرةاالظلمةهذهفيوحديتتركنيلاولكن

اعليااباسمكبنيت.العلبمواسمكفتحت،رباهيا

الصحرامنالقادمونأولئكجاءها.العليباسمكغرست

ورثته.أناجئتهاثم!اعكلمهاكانمامةجزةفيهافاقاموا

بمكائدءـمثقلة.باخطارهامثقلةورثها.ديناالمرءيرثكما

مل!أكنلمولكنضط.منهاينزفالذيبالصديدمثقلة

غدرفىلقد؟ليتففرفهلرد(5يابهذاأعترفأنا.صالحا

أعداف"الىيديمددتفم.بهامهيامكرتلقد.بابي

لهـوابحت.حصونمنصعبء؟ؤتحلهمفذللتوامحدائن

11فياطمعاناليوبماسهظيعفهل.ارضمنحرمما

اميفلاحولياحد!نمباكياص(غرالأقفاني؟عنىتصورء



اررماءالىفقالهـماكياجدادحصضمهبحرا،دحراالاارى

لاخوضهالاناتآهبوهاندا.الشموسغيرمنهاتطلعلاالنني

شمسلاظلمةالىالايقودنيلنانهأع!وأنا2لانيةمرة

علىحافيتينابقدمياسبرهل:رباهياليقلولكن.في!ا

المحلاكنتاني!وهاذا؟اي!يكأصلح!عىالبحرهذا

اتمسكهناكتنتظرنيالمهت؟ؤ،تمعدمغيرالهحرهذاوراء

ادنشكآوبتيترقبآلست؟جبهتيعلىال!ريمةبيدك

اصاقي"ضالرآنا؟بهاالعالقا)صديدهذايديعنلضزيل

اليكأرحفهل:ليفقل.جنلحيهفهدترعناءصاعقة

قبللمح!وهبتهالذيالشابهذاأقبلهل؟ركبتيع!

فسلادةطفلواناليكان)قدأرجعةغيرالىغادره3أن

عندمايحملهااجداديأحدكانؤلادة،صدريعلىاضعها

برهافخوراكنتلقد.مرةاولالاندلسارضؤدماهوطع!

اننيانذاكليقيل.اضعتهاثم.صبياكنتعندما

الىاءمغلمولكنني.القلادةاضعتكماالملكهذاسماضيع

لسياعد.قلادتيلياعدرباهياوال!يوم.لييظلمتكان

فلاصدريالىأنظرا!أخافانعي.أضعتهاالتيقلادقي

رملبمشاطىءظىرأينني.أياممنذحلمتلقد.اجدا

يلص-عشيئاالموجعلىلمحتوبغنت".السماءالىاحدق

كانت.قلادتيفرأيتبصرياليهؤمددت.الشمسضوءفي

اتردد.ولم.تدعونيكآنها.زنتظرنن!كأنها.رباه؟هناك

تبتعدكلنيكانتالقلادةولكن.البحرالىونزلتنعليخلعت

العياءادركنيخىسيريوطال.منهااقتراباازددتكلما

اعاماًنني.القلادة.القلادة،اصرحواناحلميمنوأفقت

لا.لهاشطنلاعنكتفصلنيالشالبحارهذهانالان

ناترودنيماذا؟أصنعانتريدنيماداليفقل.لهانهاصقى

اصنعأ

عادية(الاصاءةترجع)

غرناطة؟تسلمقلتهلى.شيئاسمعلم؟مادا:السلإر

اهلفأسال.مثميعاافررلم.شيئااقللمانا.كلا:عنداللهابو

لهمكله.فالقولغرناطة

شلمنا.شستاوقاتلناانشئت.مولاييارآيكالرأكط:وزير

اصبحتنمرناطةان؟القتالهذافيلنافائدةايولكن:وزير

لها.منقذلا.اماسندلا.:حدها

افنأتسليمهاترىفهل:وزحمر

تسيءولاترص"لثروطعلىفردي!ندالملكنفاوةىانارى:وز!ر

اليها.

رفضأفاذا:وزير

..قاتلنا:وزير

ذفاوض.انغيرمننقاتلبل:وز-س

اشاركك*فيه.لاالرأيفيخطلووا:وزير

منغرناطةلثرفعلىنعصلانمقدورنا!ثماااليسترى:وز!ر

نقاتل؟اننير

شرف!؟لغرزافة!"جحف!وردءغاندالمل!ار.لظنهل:وزرس

.عهدامنهنأخذاننحاول:وز!و

به.سينكث:وزصر

نقاتل.اذن:وزير

.اخرىمرةن!مفقد.الغباءهوهذا:وزير

.ال!اةمناعذبعندئذالموتونسي3:موسى

.الموتعلىالحياةيوثرونبزالونمااناساهناكلعل:السفير

عنها.الدفاعامرلناليتركوا.المدينةعنفلي!نزحوا:موسى

؟

بمالقا.حلبماالفارسايهااذكركدعني:السفير

بغرناطةسيفعلفرديناندالملكاظنلا!للكارثةيا:عبداللهابو

بمالقا.فدل

ذلك.9ىااضطررتموهاذاالا:السفيز

ضربهـا..اجاىها..حصارهاينويالهاتعني:عبداللهابو

؟نفاطم

.قتالغيرمنفتحها،تسهلميمهاقبلتماذاالا:السفير

غرناطةفيانحقاأتظن؟قتالغيرمنفتحها؟تسليمها:وروسى

أبهذايرضمىا

ماً)قاالىتذهبانيمكنك؟الفارسا!اتسآلنيلم:السفير

يدبينيختارانيستطعالجريحانشحآلهل.سكانهاسال

يالسكين؟اليهتمتدويدبالهواءاليهون

ا،بلاهانلهيرادالتيالحياةترونعندما.نعمةموسى

.الموتسبه

.يصترقلحمرائحةاشمكى.عجبا:ا)سفير

ترنكتهباينمناعرفاني:كلهااللحوملهحترق:موسى

ائحة.إ

فرصةلناتدعلاتظهـرهاالتيالكبرياءهدهان؟أتهددني:السهفير

.بفاق

قلت.ماتفهملمانكبدلاةموسى

اهانتيأتتعمدلم:السفير

.ماءيعبحانطدىعروفيجمطالذيالدم:موسى

هكذااردتههل.الفاظايصبحولكنهةاسفيرا

.سدااردت"فقدانااما.تشاءكماتآخدهانلالف:موسى

الملأكاليكميمدهاافنياليدهذهتركضونلمولكن:السقير

فيئرنمكرمآمنينتعيشواانالااكمإديدلاانهترونالستم؟!ديناند

البلدأ.ا

منا؟يريدهماا*(..لنايريدهماهذا:موسى

اي!حكهها.المدينةاليهتسلمون:السفير

؟ماذاثم.لشتذلها:قلبل:موسى

!،لأ.تقالمونها(ة.!؟لاسلحةتلقولىثم:المسدلير

بئمى"فليآتاسلحتنايريدكاىادا:لسيدكفقلادن:موسى

فذنسا.

؟اقتالاعلىعارمو!انكمهذايع!يهل:الس!فير

.القتال.نعم:موسى

لمكاننيبوجهياشيحاماجيسبكمهازئاهلادريلا:السفير

انفقتملفد؟تصونؤضالايولكن؟القتالفلتمهل.شيئامع

تردءك!لا،ب!مابعضكمويقتلبعصابعضكميخاصم!كلهاقا!م

اكبيرابالخطرحساس1خصامكمعنيصرفكمولا،قربى!؟لكما

عدو!هـهايعدملممنكمالاخلتقدالارضكأن،يت!دكمذي

الملكهذامنكمينتزعحتىغفلةمنكميرتقبخيماو،بكمربرمى

بعضابعضكمتكرهونكأ!تمانكمازعمدعونيبلتستآهلونه.لاذي

لنى،تدبرممايحذرناجاءنامنكمكبيرمنمكم."بمر!وننامماخر

لعتوالارضالطلعةلنابذلمنكما!صمنوكم.اخ!رير

يط!عؤيه.عرشعنابالهنخلعاو،ملكاالي!"نصيداومنصبالهفل

والمعونةنهاتدفعووالاتاواتتعلنونهمااطاع!ةاء:كملناكانتاك

ةكبماجادينكنتمهلترى.اخرىزارةتوتقدمونو-؟تارةلمبونها

بالقض!مةفانعينكأم!ل؟اوءكمآلتالتياوللكاهذهعندماع

؟ف!لونمفماذا4،!باتءقطمدنكمم!)رألهثه؟اجلهامنتقاتلوىالغزرأ

الامروكاىافريقيةالىادب!رف!ازتبدينهامنكمكلائفةهربتد

نفاقامنهاديهنافيفدخلتاخرىطائفةوخ!عت.يعنيهايصد



يياسوالملكنهم9دينهمعلىخافواالذيناما.لسلامتهاوايثارا

اخمواًثم.هملاوهاهذ!مدينتكمالىجاؤوامقدعنهالد!عمن

خصترنكبونولكنكم.الظرديوالرغبةالمقاومةروحفيكمينشرون

.انلافاعماسماعكمفيهؤلاءيوسوسماالىتشمعونعن!مافادحا

ناالسهلمنانتعلمونفانتم.عمرها!يطيللنغرناطةعن

هللرى.اخرىهزالمالايعنيلالف،!آلكمان..اخرىمرةنهزمكم

فلكماايديناعلىتقتلانغرناطةاهلمنالبقيةلهذهتريدون

دلم.تسمقطانهبلسقطتاقد.فرخطةانتمتلقد؟غيرها

كارهين.اوراضينثرو!منلعرضماقبولىالالكميبق

هذيأكوالكفيانانسفيرا-هانرىانست.اسكت:ابوعبدالله

لمثليأيقولهانبمثلكعليقلاتهديدا

كفوتكهـالألكمارد!الحقيقةولكنها.شمتماسمه:السفير

سماعها.

!لمت.ماعلىفأفتلكانينفدصبرياودمالشد:عبداللهابو

فتلي؟يفيدكوماذا:السفير

انتعرفتريدهلنرى.يديعلىيقتلاخرقشتاليةابوعبداله

؟يديعلىفهلىفشتالياكم

لي.يثماركيففرديناندالملكسيعرف:السفيرا

الذينالقشتالييندكليتأران.لكيظرانادنلهقل:ابوعبدالله

يدي.ع!فتلوا

بددك؟لاخبرهاليهادهبزتركنيام؟بيتحتفظهل:الممفمر

اليه.تذهب2نرككابلةعبداللهابو

لهأاقولىوماذا:السفص

غرلاطة.تسيليم-وفضعبداللهاباالسلطانانلهقل:اجم!عبدالله

غرناضة.تلميما!وعبداللهالمسلطانتفضلند.اجل:الرا!ي

نايمكنالضعيفالسلطانذلكانيظناحديكنلمماصنع

زاخرةوهيغرناعصةمروجالىفرديناندهبط.الحربوبدات.يصنع

تركهاثميوماثلاثينفيهافعاث،بالخصبضاحكة،بالزرع

حبةاواديههاتزينشجرةتشهدلمارضهاكأنمقفرةخربة

،ويحرقابوابهايضربمرةثممرةاليهماعادثم.رحمهافيلتتملى

،صابرونذلكمعغرناطةواهل.مزارعهافيويعيث،غلالها

غرناطةل!اليحتذمدفرديناندولكن.ويقتلونفيقتلونيقلأسلون

،،الي!اهلهامينهزمرجالمن-جمت!دانغرناكةتستطيعما!ق

فقدوااقد.مزار!همالغرناطبونفعدلفد.ابوابهاويغلقون

نغسها،المدينةغيرلهميبقولم.مدينتهمتعميات!الصون

!ستطيعفماذا.جانعينجازعينيائسيناسوارهاوراءيرتدون

التيالاصواتانأيص!عانموسىيسننطيعماذا؟يفعلانالسلطان

قهرها.يمكنلامساممهماالىتصل

فىناطة(اهلمنجماعةتدخل)

أنقذنا.:رجل

.اليحربهذيمناابقتماانقذ:رجل

بناأحلماذاتبصرهل:رجل

يهدم،لمبناءيبقلم:رجل

تنهب.لمزدوعتبقلم:رجل

يكمر.لماناءيبقلم:رجل

العينين.9ءصجاداهافقدالاحداقاما:رجل

لها.ظللااشباحاصرنا.بنااضراجوعا:رجل

؟الاىبعديات!بنافوتفيامل.نهللا.السبلكلقطعت:رجل

.الموتبهماودىفبهدالة،يخاناما:رجل

لسيف.بااتوما:رصل

جوعا.تواما:رجل

65

النجت؟أتنتظرماذاقل:رجل

مونأالنج!ةرجمه

.المغرببرفياخوانمنالنجدة:رجل

.المغربالىالدربسدقد:رجل

المغربالىالطرقجميعا!تايىوناقطع:رجل

البحرابوابوصلوا:رجل

البرآفاقسدواةرجل

نصنعأماذا:رجل

الحربهذيبدايةمنذاعياءزدنا:رجل

.قوةزالوافقدالقشتاليوناما:ر!ل

لها.حمرلاامدادصباحكلتأنيهم:رجل

.فوتاوياتيملمدفلامحصورونغرناطهةفيلكنا:!جمل

آخرألهاليسوالبرد:رجل

.البردداماذاسنموت:رجل

.حجرااوجليداسنصير:رجل

الشهر.وراءالشهريدومالجوعغيرناملماذافلةرجل

.النومفيحتىعنايغفللا،عيناهترقبناوعمو:رجل

.مرامونالناويعد:رجل

لصلح؟اانيقبلمناهذانسآلهلوماذا:رجل

.الحربهذيعنيرجعانسيجبره!لبرد.كلا:رجل

ضعفت.كتائبهبانشكلا:رجل

أالحربقطعقدالهذا:رجل

الصلحأهذامنايقبلاننسمالهلوماذا:رجل

الصيف.قمومعنديرفضاناخثىاني:رجل

.اليوممنهنطلبمامنايقبلقدةرجل

يابى.فقدالصيففياما:رجل

.الحربمنتعنونعساكرهبانيحسالان:رجل

الصيف.حلاناخرىجيوشقثيهقد:رجل

صلح.مننعرفيمايرضىانيؤثرفد:رجل

موتا.اوالستملاماالامنايقبلفلنلمبفامياما:رجل

الصلح؟منايقبلاننسالههل:رجل

منه.انفسناتلممالااخشىامط:رجل

يغمر.قد:رجل

بالعهد.ينكثفد:رجل

عبداذا.منايحكلقد:رجل

سوىالاعناق.منهتتدلىلاجداراالحمراءسورمنيجعلقد:رجل

وابوعبدالله(الغسانابيبنموسىمنهميقمترب)

المخبوءبالذلنخدعلن.الصلحهذامنهنطلبلمن.كل:موسى

.را،ـاًلصلح.

السلم.علىالمفتوحالبابهذاتغلقلا.ىموسياتعجللا:رجل

قلت.مائعنيلابانكشكلا!ال!سلمعلىالمقنوحالبابهذا:موسى

تفئيهاجرذانانصبحان؟نقتلانمناتطلبهل.اعنيهبل:رجل

الجندأاقدام

اطلببل.ماتما!كميحياان.تحيواانمنكماطلببل:موسى

الصلح.وراءالمخبوءبالذلتنخدعواالامنكم

كماللت13شاؤواان.لهمفى،لامر.ياموسى:دعهمابوعبدالله

.اشاءفالصلحصلحاشاؤوااو.ضاؤوا

عادتفدغرفاطةفأرىاحيانالاحلماني.مولايياكلا:موسى

اسمععندهـ!يتوارىماصعانالحلمهذاولكنعهدهاسابقالى

هسذهتعنيماذا.الصلح:الناسالسنهعلىتترددالكل!ةهذه

فمرةلاسوداءلعئةكاذهاتلاحقنالماذاأمنايديرماذا!الكلمة

امان!ةغرناطةا&ستعبداللهاباياليملأمنهاالفرارعلىلنا



فيها؟تنبضاتيالروحتلكن!ملكماصمائرنافينحطهاكالية

هذاصيمكونأاعدائهاالىنسلمهاكيفأبهانفر!كيفليفقل

وصفا.لهااجدان2استطيعلاماساة

.الناساصواتاسمع.موسىيااسمع:ابوعبدالله

الله.صوتالااسمعلن.الاصواتهذىاسمعلن.كلا:موسى

هذيانقذاًن...الدنسمنالدينهذاانقذانبمرني..ررعوني

..المسيلمن!رض

.الارضاقفواكنمضغنركنالا.لا:صوت

المقتىلة.الفئرانلحمعكلفركنالا.لا:صوت

لي.اطفاانقذ.نقذنيا:صوتأ

مثلكاًنس.الناساصواتاسمع.موسىيااسمع:عبداللهابو

صوتالله.ا-معلال!نني.عارمنجدارموقمصلوب.القلبمذبوح

ار!ءان.انقن!اانت!لونياصوات.الأصواتهذيالااسمعلا

تحيااتردهاان.الويلهذاعنهاامنعان.الخو!هذاعنها

الطين.فوق

اننأتصنعانقنويماذا:موسى

فرديناند.الملكافاوض:ابوعبدالله

فرديناندأالملكتفاوض:موسى

القاسم.اباالوزيراليهسارسل.نعم:ابوعبدالله

فىناطة.بذلكتنقذلنولكنك:موسى

كاعيا'هذااليس.الجوعمناهلهاسانقذ:ابوعبدالله

غرناطةأاما:موسى

منذفرناطةلقعسقطت.احدينقذهافلننمرناطةاما:ابوعبدالله

انا.عدالهااستطيعلابسنينذلكفبلسقطتلعلهابل.سنين

كرهاعينيكفيان.ضياعهاعن.فكبتهاعنمسؤولاتجدنيانكاعلم

قلمنيياموس.لاولكن.الدهراخرالىتنسياهانعينايتسشطيملا

قوتها.اليهااعيدان،كبرياءهاغرناطةالياعيدانحاولتلقد

كلهاأالحكايةعليكاقصانتريدنيهل.فاتقدكانالوقتولكن

مني.الناسيريدهماافعلفلالركني.موسىياتعرفهاأنت

ليعلمقشتالةملدالىعبدالملكالقاسمابوذهبوهكذا:الراوي

غرناطة.اليهسلمتمااذايوضسهاانصريدلثروطايمنه

طويلة(ورقةفييقراعبدالملكالقاسمابو)

وارافونقشتالةملكفرديناندالعظيمانالملكاناتفق:القاسمابو

مدةبينهماالقتالايقافعلىغرناطةملكعليبنمحمدوابوعبدالله

وتجنيدالنحداتباستدعاءللجانبينفيهايسمح،يوماسبعين

منفجدةغرناطةاهلالىتصلولمالمدههذهانتهتفاذا،القوات

يلتزمالذيفرديناندالملكالىالمدينةسلمتافريقشةفياخوانهم

منهاينتقصولافيهايبدللاالدينيةالشعائروحمايةالالمرىبتباثل

حقوقبصيانةايضايلتزمكما.تركهاعلىاصحابهايجبرولا

واوفافومسا!دومدارساموالمنمالصلهمفيتركالمسلمين

منالمسلمينباعفاءيلتزمكماوترعو!هاءنطممنعندهمماويحترم

المغسرببلادمعالنجارةمنوتمكينهم،سبنث!الضرائبصدة

.النصارىيدشهااديغيريد!ونهامكوسءيرمنوالاندلسو!يعتالة

سفنلحيشاءاداافريقب"الىيجورانفيمسلمكلايضأحقوووكد

يؤكدكما،نفقةاوكراءغيرمنسنينئلاثلمدة،رىالنصملكيقثمها

سنينخلكلالىالاندلسصوداناؤريقيةالىجازمسملمكلحق

يعاملونسوفالمسلمينجميمانفرديناندالملكوركدثم..ثثت

).الصوت!عأ..

قشتالة(ضباطمنضابطانيدخل)

التيبالعهوديلتزمونالفالحونكانمتى!ياللذباء:الاولالضابط
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ل!دولهاأ

.لمأذاضغمفيلئنهاالحقيقةمنهتوبمفملك:الثانيالضابط

ففاقاأاكثرتصبحلأ

الغرناطيين.اولئكامقتاني.هذافيليحيلةلا:الاولالضابظ

فرديناند.الملكيمقتهمكما:الثانيالفمابط

لدينها.حماسهاتعلمانكأايزابلملاوملكتنا:الاولالضابط

بهذهسيرضونانهمقالىمن؟اًلدينورجال:الثانيالضابط

.الشروط

مذابحرائعة.علىالمستقبلفيمقبرنانناظنياكبرالاولالضابط

.مكانكلفيالدماءمنبركة:الثانيالضابظ

الكفر.ازهاقعلىتعملومحاكمات:الاولالضابظ

فسبتيالمسلمينمؤلفاتمنالاكداسهذهاما:الثانيالضابط

فيها.النارويضرمفيجمعهاالقسسأحد

فسيلاليالمسلمينمؤلفاتمنالاكداسهذهاما:الثانيالضابط

!ما.النارويضرمفيجمعهاالقسساحد

ابيعبداللهأالسلطانامرمنسيكونوماذاإياللعباءالاولالضابط

انيغاثرعلىالمعاهدةنصتفقدعبداللهابوالس!لطاناهـا:الراوكو

ضياعمنفيهايعينر،منهاالقريبةالبشراتمنطقةالىدرناطة

قشتالة.ملكطاعةفياندرنرفيويقيم،بهابخصمي

بيننا؟الاؤامةعبدالهابوالسلطانيلإقهلترى:انيااالضابط

الىبهسنرمي.أطاقهااذاالنزوحعلىسنرغمه:الاولالضابظ

.المغربالىليجتازهلبحر

اخاففاناأفرديناندالملكعليهصبراعلملماذاالان:الثانيالضابط

بسلطانها.!تطالباخرىمرةغرناطةت!ورن

الرفيقأايهاهذاتفهمالم.نهايتهاذاكعندسيكون:الاولىالضابط

ولكن.التسليمعلىغرناطةاعيانيصادقانالايبقولم:الراوي

الملكنياتفيمكرواكلمايقلقهميزالماالارتيابمننميئا

بهايقذ!نهل؟المعاهتررفضونفهل.كشفهاعنفعيمزواهـديناند

ف!سلاالخائرةلعزيمتهميشسلمونامأالقاسمابيالوز-سوجه!

قبولهاأغيرامامهمبجدون

عبدالله(ابيالسلطانمجلس)

المعاهدة.هيهذه:القاسمابو

كانمماابدعالاعانفيايس:وزير

بهاأنفعلماذا:وزير

اثريلا:وزير

نقبلهاأهل:وزير

اثريلا:وزير

.هذاغيرنغعلاننستطيعهل:وزير

نقاتل.:قائد

أوالاعياءالبؤسمنالحالهذهعلىونعن؟نقاتل:وز!ر

القتالاالالاسبيللا:قائد

المعاهدة.نقبلبل:وزير

بنا.القإهثتاليينغدرآمنلااني.كلا:قائد

باللهيلاقوةولاحوللا:امام

اللهلقضاءرادلا:!اض

حزناينشقيكادصدريان:وزير

باللهالاكلوةولاحوللا:امام

تبكي؟هل:وزير

بها.نبكيعينلنايبقلم:امام

الشاةتذبحكمايذبحمجدايا:قائد



اللهلقضاءرادلا:فافي

ا!اسمابوبهجاءمافلنقبل:وزير

القاسم.ابوبهجاءمافلنقبل.اجل:وزير

أهذانجبرنصنعاننستطيعهل:وزير

هذااناصد!انمنيتريلونهلترى.نستاليع.اجل:موسى

اعلمانا؟ينذذناانيمكنفرديناندالملكعلينا"يعرضالذيالصلع

هذا.نارهاانطأتالتيالجذوةتلكصدوركمفياجدلناننمحعه

اننياعلنانني.وشانهانقمتيالانلندعونكن.تقمتييثيرامر

منغاصبهاالىتمسلمغرناطةارىانعلىميتااصرعانافضل

تعل!!.كماالمدينةجاعتلت؟هذافيمسانتمف!.قتالغير

ولكنكله،بهذالمكم،اسلم.فتيانهااق؟-للقد.اسوارهاهدمتلقد

هل؟امنادهذاننلهل؟سرمهاالىابناءهانحكيدمموناالذيما

نا.تحلموناًنكم.أكلاحقابهذانصونهل؟سلمابهذانصيب

ماالنوركل،تبصيصااًن.مفزعةلنهابةبدايةالاليسكلههذا

ولكن.مرةمناكثرحذرتكملقدأمتىالىولكن.يصىء-نرال

ولكن.وراءهاطائللاثرثرةاكوالي!تجدونكنتملعلكم؟حدثماذا

اصختمانكملويرضيركمكانفماداثرثرةمخيوتكنلماقواليانهبوا

.حتىايضاتثرثرالقلاعكانت.ايضاتثرثرالدروبكانتلقد؟اليها

.هلاليهاتصيخواالأثرزمولكنكم.تثرثركانت!نازلهافيالنجوم

ولكن.هذااصدقاناستطيملا(نا.كلا؟مضكمخيانةهذاكان

صماء.حجارةعلىتمتك!ركماآذانكمعلىتتكسركانتالثرثرةتلعك

اقدامتحتقهـبززغرناطةتبصرورلاكانكمتشمملصاانتريدونواليوم

ولكن.آخرهماوحذركممناولاهـنلماننبمالحقيقة.فاتحيها

.لأخالغيرمنتراقدمائكمفيفووا.!-!الوقت!!يزالما

عكءبنيعتهنسمالكمفيفكروا.رأفهعصفيت!هب!ينكمفي!فهروا

اىامنكمتسلبارضكمميفكروا.شيئاقسطيعونفلامنكممراى

لهلشىالذيالسكونهذاما؟احلمانني:قلتمهل.رجعةكير

ايها؟بصيصااحسبهاكنتالتي9"الذباتلكتانطقهل!نهاية

انقش،ذف،ظيعونلاكنتمفاذا.بركميليقلاالبكاءان.الرجال

ذلكو!له!يسدااجسمادكممناجعلهوا.لمها2ا!موتوامنغرناطة

نجدلاقداننااعلمواناهذادكمافول.الشمالمنالمنحدرالسيل

اتقانني؟ذلكاههيةماولكن.نموتعندمااجسادناتضمفبورا

عظيماأشميئاهذايكونالن.بركتهالناستهبسماءهناكبان

لااحجاراصارتللالسنةكان.،كلمهاحدينطقولم:الراوي

خيلهنيهةعبداللهابوالسلطانوانتظ-و.!جمهادفءلا.فيهاحس

فابعرهاالرووسالىن!رلم.دهراغدخىطالتانهااليه

نافادركتمهورةضالعةفرآهاالعيونالىوحدقواجمةمطرقة

التاريحرفع!االتيالرايةتلكاما،فصولهاانتهتقدالرواية

:قالثمباكيا!طرقينكسهامنجاءففدالارضتلكعلى

رادولا.اللهرسولهـحمداكلهاًلهلا.اكبرالله":ابوعبدالله

اقولانيبيد.ليخجلوجهيوانفيلمجلجلسان!مااان.اللهلقضاء

وجعللوائنفرشيونكسوطوىعرثبمفثلبينزلاللهفضاءانهلكم

العيوبمعدنفأناعحوبيانكرلاانيعلى.يديعلىالملكهذانهاية

بغيرنا.حاقبناحاقالذيولكن،الذنهوبجملقناذذوبياجحدولا

وع!لت،فزلزلتبالج!وشنوزلتقد،الس!للامداربغدادفتلك

دملاها،جرتحتىيفبالسالتتاروبادرها،فاخضعتبالزحوف

وماداوخيارها،اشرارهابالحسامواخترم،وديارهامساجدهاوخربت

له؟مردلاوقضاءمحبومقدراًزاءتصنعانغرناكلةتستطيعكانت

تدور،والدائرات،يطالبولايغالبولا،ولايصديردلاوالقضاء

يطاعوليس،مطاعلامطيعوالعبد،للبالوروكمالنقصمنبدولا

."واخالائيوسقطاتيعجزياشكوالمهافالى.المستطاعالا
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غرناطة.تسلملا،اباعبداللهياتعجللا:موسى

اذنأاصنعوماذا:ابوعبدالله

اجلها.مننقلالى:موسى

هوءفيترىمل.اندرولكن.ممكناكانهذاليت:ابوعبدالله

سبولفيالموتفيرغبةفيهاترىهل؟الؤ!العلىعزيمةالوجوه

لأءخاويةنخلكاعجازالناستجملريحعنليحكىثقد؟نحرناطة

.غرلاطة.فيح!ثقدهذامنماشيئاانبد

علىا!تكل.الناسنحملاننستطيعبل.عبداللهابالهـالا:موسى

غرناثة!اهلمنالجئغينمنالموكبوهذه:ابوعبدالله

الجلالعين(مواكبكدخل)

.الجوع.الجوع.الجوع:رجل

!ا.رحملاامراةصارتالارض:امرأة

اطفالي.أنقذ.انقذني:رجل

طفلي.فاطعمهينزالقيحبثدييغيريبقلم.انظو:امراة

بالصلح.افبل.أنقذنا:رجل

.الاطفالجوعبهنمسدن8الطغيرلدينايبقلم:امر،ة

الوقت.فواتفبلانقذنا:رجل

الجوكام.يخضمناغولن.الجوعغيريقتلناألنتخشىماذا:امراة

الظل4سوىالحربمناابقتهل؟تحشىمادا:رجل

بالصلح.افبل.انقذذا:رجل

.فبورغيرمنموتىانا!تخشىماذا:رجل

اصنع؟ماذاأاصنعماذا.!موسىياقل:ابوب-الله

لمحضمافسافعلانااما.عبداللهاباياتشاءمااصنع:موسى

.حجراحجرافافبلهاطر!اعلىسامر.الانغرناطةساترك.بي

مسدعهـيسأفتح.الحمراءفعرسأخترق.عينيفيمناظرهاساحفر

الرييم.منعليهاخافالريشناعمعصفورااحملثمافيهلاحمله

تابىانتموتالتيذاكرتيفي..ذاكرتيفيكلهاالوجوههذهساطبع

فىمخمورلجندياسلمهالا،بهاسأطير.كل!،اسلحتيساحمل

ئت،كرونالذكيالذلابمرلا،فرناطةعنارحلثم.فشتالةجنود

ا!دا"اسمعلا،عن!كسارحل،ساكناتحركواانلونتروهان

بها.تهزاكأنه!ا.منهاكثأركأنهشاالحمراءابهاءظاالقشتاليين

مسالىمنللناسماينهبونقشتالةجنودارىلا،عنهاسارحل

.؟ءخانعينالا!لفيجميعايسوقونناثم،ملكمنللهماويرنسون

.راحرراحلفاننبمانااما.اباعبداللهياتمثاءهـ،اصنع.ينصافى

ءين.علي!تقعاواذنبيتسمعلاحيثالى

،الصرحمنخارهاموسىينمفع)

اثنعيعامالثانيكانونشهرمنالثانياليومهوادوم:الراوي

يو.اليكاءيوم.الغميوم.النليوم.والفواربعمائةوتسطن

جنو4مثليتبصرونهل.غرناطةتسليميوم.كالشراريلذعالذيالندم

الطركافىتبصرونهلأالحمراءقمرلاحتلكلالملكينيتقدعونقشتالة

لنبحصارظالابواقانأانسانفيهافليرىمنالسابلةخلتقد

قىركفلا!ياتيانتى3الذيالموقايهاأيسكتهاترىفمنمنترة

كبممنبقيةاننا.منهانن!قنفاانثونالمسمومةاماسهذهنجى

النارالىبئاتلقلمفلماذا،مكسورغضبمنبقية..مقهور

بررعلىيرفعمنددساالىانظر!يئهيانيابىالثيالموتايها

العمراصاريةعلىرزرعاليهانظر.كبيرافضياالحمرا?مليبا

لاح!مانيأغرنا*ةعلىلنبكينحننكونمنولفن.قشتالةعلم

جنشنرآخرلكنلسمالجنازهذهانباليفيمركلمابالخزي

نبصر-حتىنخلمهاكاذكادالكاذبةللاكنعةفيا.شهدتها

نسسدلالماذاولكن.كانيةفنعيدهامفزعةتحاعيدمنوراءها

+كا.آرناتمنالخروبماوانحفىلؤد؟نهايتهاالىكصلا"يسلا



ابوعبداللهالمسلطانهوهذا.حيالحمناتاكلانتنتظرالظماىالرمال

ضخما.مذتماحاده:-بخارجوانيمرهـلرونمخدةعلىيحملاقبلقد

وايزاريلى!افرديناندهماوها.دممنمفتاحا.دمعمنمفتاحا

عبدالا".اًباايتنمب!ا.4عبداللاباليس:مبلاأءإذخا"وكبهمإوحييقتربان

غرناطة.مفانيحمغهلياخذا

..اللهلامرلميمالنسالالنايبقلم:عبداللهابو

حزنيمنالاعارانا.ذليمنالاعارانا

.الموتسوىفيهينطقلاتابوتاصلرييتركيأسمنالاعار

اسواريتهممريحايا

مرآتجط.يكمربرقايا

نضبت.قدانهاريهذي.نزمحتقدابوابيهدي

..يبستقدكلماتيهذي

..منهإالمعنىحتىضاع..صوتلههـايثقلمحتىيبست

..لهااسملااوئاناترجماحجاراصارتحتى

..ا!اكنتلو

عدم.منكوناتخلقكلماقيكانتلو

..سيلمنيشربلمش!ابيكانلو

..قيحمن

كالبئر.ينزفجرحمن

العينين.هـوء!طنعيدعمياءريحاالمأضعيكانلو

..الحمراءببابلوقفت

..اعمىنوممنثبعلمتاريخافصهااوقظ.ادعوها

..مذعورموتمنيشبعلم

الظلغيرلهايبقلماسرمن

القبر.وراءاضاوينالفرلاناطيبلهااردلرجعت

المذبوحالكبرليلمنبهالهربت

.المرةالاياماطياففيهاتتهاوىمرآةعنبهالنايت

.الكونعمقفيعقداهـ.اصدافاحجارتهالجعلت

..بهاولعشت

..مالااوجاهايطلبلاانسانا

..الليمونزهرالايث!لا

..م!صحورضوءمنعناقيدمنهنتدلى!صناالا

..الثوباهترأقدواليوم

،العاريبالبلدتصنعمافانظر

..اليكصارقدملكيهذا

..اهليفي..شعبيفيفاعدل

بالرفق.خذ!م

..بالعدلخذ!م

رعب.فيهايقلقهملابحياةعدهم

هوجاءرمحفيهاتصفعهملا

..العاراصواتفيهاتجلدهملا

..ملكيهذا

الهين.جائعةاشباح!وىالاعصارد"يبقلم

...الكبرجائعةانسباح

..المؤومالوجههذاخذ.خذها

.الاقداربسكينا،زربوحاثرتعصنالكفهذاخذ

.اًلحمراءمفاتيحمنهخذ

..اجداديمحاجربياضىمنهخذ

قبل.منيدتمم!-"لممفتاحهذا

غرناطة.فيقبوايفتحمفتاح

يومالداخلعبدالرحمنبهاجاءازهارفيهحبستقدمسدوداقبوا

لم6

..الشامعته"شاحت

دمشق.ابياتمنبيتفيتتأرجكانتليلكةفيهمسدوداقبوا

..البحرامواجطارقمععبرتقدراياتفيه

..الفتحايامبقرطبةكانووشاح

4..المستكفيابيهافيقصرتالبسهاولادةكانتوخ!خ!ل

..شعرايده"نيسصقيهازيدونابنكانأقلامفص!ه

..فيهيكتبا!كبرافميخكانقرطاسفيه

..ف!هاريشتهيغمسرلثمدارنكانودو(ة

..الجهلليلبهافيضيىء

..عقلمنانسانايخلقطفيلابنف!دقد!ديلفيه

..خذ!ا..خل!عا

..القبومفتاحمنيخذ

عبداللهأابيمنالمفاتيحفيتناوليرتقدمثرديناند)

أحد.الىاسأتكنتانصفحا:فرديناند

بيني.الناهـومابينمااجعلهميثاق.عهديهذا

الناسيقونءفىجلادينان!ارياج!لا.س!ظمملكتياجم!لا

دينفييدخلانانسانااجبرلا.دارااو8لاوانهبلا.الذلصصياط

دؤوسوروقءكاماات!اعيانه*بلا.بر،لعدلالااقئضيلا.يرضاه3

بالحق.الابينهمفرقااجعللا.مملكتي!عايا

ررقئ.علىالاربا!ربفلثهد.مي!ثافيهدا

لقد.حافيتينبقدميابحراأىااسيرفاننيانااما:المهعبدااب!و

اتركاني؟الفرارفأيرن.ش!ئاوراءهيبقلمباعصارالرحلةانتهت

جميعواخطاءاخطا!اححل،محزونا،ذليلا،آثما،مذنبافرناطة

ق!بلي.جاؤواالذيناولئك

انياذهب.اولهماكنلمولكننيغرناطةحقفيالمذنبين؟خرأنا

4بس"جيءسوث"،اما.ا(وتاًلى.المنفىاًلى.البررالى!ن

كانولكنه.الحي"ةفبىهدهدوريأديتقد09يصنصنيلا!مر)كبماياملا

ضاعتلقصد.اخطائيلياللهفليغفز."اليم!،"وجعا،مهزعانورا

.يديعلىنرناطة

ادصدردمشق

سححىعحيييي!ممهمىميييميسسر!ييىمحيمر

ا!

،ل!إ"!!!يماركى!!
!عصئص

الدكتوربقلم

مصهمص?ءالمح!يمعيبا
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ا!دابدارم!تممورات

!حى.عييمييم!همييممييمميميي.مميميسسسي.


