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104. العدد   71مجلة كلية اآلداب. جامعة اإلسكندرية . المجلد    

2022. لعام      

 فاطمة كف

 إلديفونسو فالكونس

 نقدية  دراسة

مراد حسن عباس                                      
1

 

ٌحٌط بها غالف رقٌق  كف فاطمة تلك الٌد التً تنتصفها عٌن زرقاء

 أو فاطمة كف تتكون، وٌشكل األزرق فٌها تلك القوة الطاردة للعٌن الحاسدة، أبٌض

 ٌشكل ما عادة ،ممتدة أصابع مفتوحة،لكف الٌد ال مسطح تمثٌل من (مسة)الخ

وٌبنى هذا الشكل دائما بحٌث ٌكون  واالرتكاز، للتماثل امحورفٌها  األوسط اإلصبع

، وأحٌانا وألسباب مماثلة الٌمنى أم الٌسرىهذه الٌد  تكان إذا ما تحدٌد مستحٌلال من

وتكرار حرف الالم ٌشكل لفظ الجاللة الشكل نفسه، ألنه ٌشبه الٌد بحروفه الممتدة 

 .فٌه

 المسلمٌن سٌما وال الوسطى، العصور فً المسلمٌن بٌن الرمز هذا كان

كان  كذلك ،السلطة/  والقوة والضٌافة، والكرم، اإللهٌة، للعناٌة ارمز الشٌعة،

 األمراض فً تتسبب التً الشرٌرة األرواح تطرد فعالة تمٌمة ٌستخدم مثل

 . ةالشرٌر لعٌنل اطاردأنه ٌعمل  إلى باإلضافة والمصائب

معجمه عن الرموز اإلسالمٌة  فً شابل لقد حاول
2

العدد  قٌمة شرح 

العربٌة اللغة فً (هللا) السم الخمسة األحرف مع بمعادلته ،)خمسة(
3

، باإلضافة إلى 

 خمسة، والرقم للٌد اإللهً الطابع ٌفسر ما وهومشابهة الٌد للفظ الجاللة فً الرسم، 

 السنً، المعتقد فًفإنه  ذلك، على عالوة. اإلسالمً العالم فً مشترك رمز وهو

والزكاة،  ،الصٌام، والصالة ،الشهادة) الخمسة اإلسالم أركانالواحدة  الٌدتمثل 

                                                           
1

 الصين -جامعة نانكاي  -أستاذ كرسي األدب العربي ، وجامعة اإلسكندرية –كلية اآلداب   -رئيس قسم اللغة العربية  

2
 CHEBEL, Dictionnarie des symboles muslims , Malek (1995): p. 256. 

3
 José Manuel Pedrasa, Iconografía de la mano Fatima y las llaves, Plato de ceramic Mudejar, siglo 

XIV. P 3. 
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2022. لعام      النبً عائلة من تتخذ فٌها الخمسة قدسٌة ةالشٌعٌ المعتقدات أن حٌن فً ،(والحج 

(حسٌنالو حسنال فاطمة، علً، محمد،)
4
. 

وفً إشارة أخرى فإن الكف هً التً تحجب العٌن، وتمنعها من الرإٌة 

 ً تمنع نفوذ العٌن إلى الشًء الذي سٌقع علٌه الحسد.الوبالت

مع  بؤصابعها الخمس المبسوطةالكف الذي ٌمثل لقد انتشر ذلك الرمز 

توسع الممالك اإلسالمٌة من شبه الجزٌرة العربٌة شرقا، إلى األندلس غربا، وٌبدو 

أن هذه الفكرة قد انتشرت انتشارا واسعا حتى إنها أصبحت رمزا للثقافة اإلسالمٌة، 

 ،1526 عام فً الخامس تشارلز اإلمبراطوردعاها  التً األسقفٌة لجنةإذ نجد 

 المسٌحٌة الدٌانة اعتنقوا الذٌن المسلمٌن )المورٌسكٌٌن( عادات فً للبت لالجتماع

بالصلٌب" واستبداله استخدام كف فاطمة، حظر تفرض، قد مإخرا
5
  

 

وٌد  ال أعرف من أٌن جاءت تلك الرواٌة التً تتحدث عن سٌدنا علً

فاطمة، تلك الرواٌة التً أصبحت إرثا إنسانٌا دون أن نعرف مصدرها على وجه 

 الدقة.

تحكً الرواٌة أن سٌدنا علً دخل على فاطمة الزهراء ومعه محظٌة 

تعد الطعام، وعندما رأت المحظٌة طلب  فً ذلك الوقتوكانت السٌدة فاطمة  ،جمٌلة

نها ذهبت فً عالم غٌر عالمنا من منها سٌدنا علً أن تزٌد طبقا من أجلها، ولك

األفكار، وأخذت تقلب القدر بٌدها ذاتها حتى احترقت، ورأى ذلك سٌدنا علً 

حت ٌد فاطمة فطمؤنها أنه ال ٌحب غٌرها، وال ٌهتم بهذه المحظٌة، ومن ٌومها أصب

 ذة ضد كل مكروه قد ٌصٌب اإلنسان.تعوٌ

لع بٌد فاطمةهذه هً الرواٌة التً ٌحكٌها التراث األوربً المو
6

 ،

ولكننً حٌن بحثت عن أصل تلك الرواٌة لم أجد شٌئا مذكورا سوى ما ٌتعلق بمسؤلة 

                                                           
4
  Ibed p4. 

5
 APOSTOLOS-CAPPADONA, Diane (2005): p. 357. 

6
 Noelia Silva Santa-Cruz- La mano de Fátima - Revista Digital de Iconografía Medieval, vol. V, nº 

10, 2013, p 20. 
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2022. لعام    لذلك، واعتذار سٌدنا علً  ملسو هيلع هللا ىلص رغبة سٌدنا علً من الزواج بؤخرى، ورفض النبً 

 .لزوجته فاطمة رضً هللا عنهما

 A. Maitrot ٌروٌها )أ. ماٌترو( هناك رواٌة أخرى عن )كف فاطمة( 

معركة" خالل قدسٌة هذه الٌد إلى أنهتعٌد 
7

الدٌن قوة  أسست التً( م624) بدر 

لذا فقد أوكلوا هذا األمر إلى ابنة علم،  أو راٌةلم ٌكن لدى المسلمٌن  ،اإلسالمً

ا"حجابه على وطبعته جرٌح ٌدها فً دم غمست التً فاطمة، ،النبً
8

، وبذلك شكلت 

 أول راٌة فً اإلسالم، إن هذه الرواٌة ال تستند إلى أي مصدر تارٌخً. 

 

حٌث كان  ،باألوروبٌٌن مرتبًطا وٌبدو أن منشؤ كف فاطمة كان

 مع الجٌش وخاصة ،فً العصر الحدٌث االستعمار إبان أفرٌقٌا شمال فً األوربٌون

 كل النساء الجزائرٌات والتونسٌات باستخفاف باسم تسمٌة على اعتاد الذي الفرنسً

"فاطمة"
9

كن ال ٌرفضن هذه التسمٌة على اعتبار أنها تربطهن  منهن وكثٌرات ،

ثم أصبحت الٌد التً كن  ،ملسو هيلع هللا ىلصسٌدنا محمد ابنة ،(632-606) بفاطمة الزهراء

حتاج االسم إلى تفسٌر بعد ذلك، فٌقال )ٌد فاطمة( ثم اٌرتدٌنها تقترن بؤسمائهن، 

التً تحكً عن ٌد السٌدة فاطمة، وما أصابها فً أثناء  ه هذه القصصٌلإفؤضٌفت 

 .، أو فً أثناء معركة بدرإعداد الطعام

 

أما الرواٌة التً بٌن أٌدٌنا فهً تمثل كل هذه التناقضات الحادة، والسحر 

لتكون دالة على اسم هللا األعظم. ي، والقوة الخفٌة لتلك الٌد التً تتشكل راألسطو

 وتكون لها تلك القوة غٌر المحدودة.

 فاطمة كفُتعدُّ رواٌة "
10

"La mano de Fatima"  ًللمحام

واحدة Ildefonso Falconesالكاتب القطلونً اإلسبانً إلدٌفونسو فالكونس و
11
 

                                                           
7
 هـ 2غزوة بدر سنة  

8
 Jean-Loïc, LE QUELLEC, (2010): pp. 259-260. 

9
 Noelia SILVA SANTA-CRUZ, LA MANO DE FÁTIMA, Revista Digital de Iconografía Medieval, 

vol. V, nº 10, 2013, pp.19 
10

 La mano de Fátima - Ildefonso Falcones, Grijalbo . Barcelona, 2009.  
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2022. لعام    إسبانٌا منذ حٌاة المورٌسكٌٌن فً التً تحاول أن توثق  ،ٌات اإلسبانٌةمن أنجح الروا 

والقت  2009ٌونٌو  10صدرت الرواٌة ٌوم  قدو ،ثورة البشرات إلى الطرد النهائً

حازت  ألف نسخة. 50فً الٌوم األول لإلصدار حوالً  بحٌث بٌع ،نجاحا سرٌعا

، وهً الرواٌة الثانٌة للمحامً على جائزة روما لألدب األجنبً 2010الرواٌة عام 

فالكونٌس" بعد رواٌته األولى "كاتدرائٌة البحر" التً بٌع منها أكثر  لدفونسوإ"اإلسبانً 

ن تارٌخ حقبة إ: " اإلسبانٌة 12وقال فالكونٌس لجرٌدة "الباٌٌس" . نسخةأربعة مالٌٌن من 

لى مجموعة من إأن ألحت علٌه فكرة الرواٌة فلجؤ لى إمورٌسكٌٌن دائما ما كان ٌستهوٌه ال

د من الكتب التً تناولت الدٌن كتاب، كما استعان بعد 200الكتب التارٌخٌة، بلغت 

 .التارٌخٌة الحقبةتلك التً تناولت  الجامعٌةسالمً، فضال عن مجموعة من الرسائل اإل

اإلسبان المسلمون  الرواٌة هم همالذٌن تهتم ب جدٌر بالذكر أن المورٌسكٌٌن 

 1502فبراٌر/ شباط  14الذٌن تم تعمٌدهم بمقتضى مرسوم الملوك الكاثولٌك المإرخ فً 

وفً  ،وكان عددهم كبٌرا فً أراجون السفلً "مقاطعة تٌرول حالٌا" ،هـ( 907شعبان  6)

وذلك  ،جنوب مملكة بلنسٌة وفً غرناطة، بٌنما كانت أعدادهم أقل فً بقٌة مملكة قشتالة

لى إشارة إوفً  ،ب المعلومات المستقاة من سجالت الضرائب المإرخة فً تلك الفترةحس

صٌاغة عمله األدبً، أكد "الروائً القانونً" "أن الرواٌة التارٌخٌة تلتزم بالتفاصٌل 

أنه فً اتجاه  غٌر التارٌخٌة الحقٌقٌة، ومن غٌر الممكن المساس بتفاصٌل الحقبة نفسها،

لٌها، إفراد فً الحقبة المشار خلق مستوى سردي ٌمس حٌاة األمكان مواز ٌصبح باإل

 ."وذلك من خالل بطل الرواٌة إرناندو

لدفونسو عن رواٌته من أنها تلتزم الحقبة ومن غٌر المنصف أن نفند مقولة إ

الرواٌة، فنحكم بصدقها التارٌخً  نحلل أحداثالتارٌخٌة الحقٌقٌة، ولكن هذا سٌؤتً بعد أن 

 الفنً من عدمه.  أو حتى صدقها

                                                                                                                                                                      
11

المهمة لٌس فً إسبانٌا والعالم العربً فحسب، بل فً األدب العالمً وٌكفً أن أشٌر الموضوع المورٌسكً من موضوعات األدب  

 إلى بعض الدراسات التً تناولت هذا الموضوع، منها:

Emilio Garcia Gomez – Silla del Moro y nueva escena andaluzas – Espasa calpe – Argentina s.a 1954. 
Maria Soledad Carrasco Urgoiti – El Moro de Granada en la litratura – revista de occidente – Madrid- 

1956. 
Pedro Martinez Montavez- AL-Andalus Espana en la literatura Arabe contemporanea – MAPFRE – 

Madrid 1992. 

12
 Ildefonso Falcones, El Pais, un 'best seller' a la sombra de la mezquita 

Un día de 'marketing' literario en Córdoba junto al autor de 'La catedral del mar' 

Córdoba – 10 JUN 2009,  
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2022. لعام     أما الشخصٌات الرئٌسة فً الرواٌة فهً: 

سكً ٌسعى لرد االعتبار ٌمور ،سائس حٌوانات ،إرناندو: بطل الرواٌة

 .المطاردلشعبه 

 زوجة إرناندو.سكٌة وٌفاطمة: شابة مور

 زوجة إبراهٌم.عائشة: والدة إرناندو و

 .أم إرناندو، لكنه كان ٌكره إرناندو بشدة زوج عائشة إبراهٌم:

 إرناندو بمثابة والده. ٌعدهكان  ،حامد: الفقٌه العجوز

 فاطمة.إرناندو و ابنانٌس: أوفرنثٌسكو 

 خصم إرناندو. سائس حٌواناتُعَبٌد: 

 سكٌة فً البشرات.ٌابن أمٌة: زعٌم الثورة المور

 

 

صفحة، فإذا  924تتشكل الرواٌة مما ٌقرب من ألف صفحة، وبالضبط 

اٌة من أربعة أجزاء، صفحة، وتتكون الرو 955أضفنا إلٌها خاتمة الرواٌة وصلت إلى 

 فصال. 69ومن 

عام  وتحدٌدا فً ،مٌالديالٌة فً القرن السادس عشر تدور أحداث الروا

انتفض حٌث ودٌان البشرات بمملكة غرناطة القدٌمة. جبال وفً  1568

 ،هماإلذالل الذي كان ٌعانً منه شعبضد الظلم وكٌون فً جبال البشرات المورس

حملوا السالح ضد السلطات اإلسبانٌة. دارت حرب رهٌبة غٌر متكافئة انتهت و

 تشتٌتهم فً أنحاء إسبانٌا.المورسكٌٌن وبهزٌمة 

"كانت المادة الرابعة من معاهدة التسلٌم التً وقعت قبل أقل من قرن بٌن 

صغٌر آخر ملوك األندلس،  تقضً بؤن ٌعٌش المورٌسكٌون الملكٌن الكاثولٌكٌٌن والملك ال
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2022. لعام    ، 13تبعا لشرٌعتهم اإلسالمٌة" تنص على أن ٌحاكموامحتفظٌن بدٌنهم ولغتهم، وكذلك  

 ولكن ذلك تغٌر سرٌعا جدا، وأسرع مما كان ٌتخٌل المورٌسكٌون.

المورٌسكٌون ففً عام  ى منهلذي عانكانت الثورة حتمٌة لزٌادة االضطهاد ا

ر قانون بؤن "ٌمنح المورٌسكٌون ثالثة أعوام لتعلم اللغة القشتالٌة، ثم ال وصدأعٌد  1567

ٌسمح بعد ذلك ألي أحد أن ٌتكلم أو ٌكتب أو ٌقرأ العربٌة، أو ٌتخاطب بها، سواء بصفة 

عامة أو بصفة خاصة، وكل معامالت أو عقود تجري بالعربٌة تكون باطلة، وال ٌعتد بها 

وٌجب أن تسلم الكتب العربٌة من أٌة مادة فً ظرف ثالثٌن ٌوما  لدى القضاء أو غٌره،

   14إلى رئٌس المجلس الملكً فً غرناطة"

كان هذا جزءا بسٌطا من ذلك القانون الذي أراد أن ٌمحو الهوٌة العربٌة 

، وقد حاول تماما، وقد أعلن هذا القانون فً أول ٌناٌر فً ذكرى سقوط غرناطة

لكنهم لم  عبء هذا القانون ورفعوا الشكاٌة إلى األمراء، المورٌسكٌون التخفٌف من

سوى فً مملكة بلنسٌة، "وكان زعٌمهم وكبٌر أشرافهم  ٌحظوا بؤي رأفة أو شفقة

من المقربٌن للبالط، فسعى بالتخفٌف عنهم، وكللت مساعٌه بالنجاح  (كوزمً بن عامر)

من بعض النواحً، وهو أن ٌعامل المورٌسكٌون بالرفق فً حالة االتهام بالردة، وال 

تنزع أمالكهم بتهمة المروق، وذلك على أن ٌدفعوا إتاوة سنوٌة قدرها ألفان وخمسمائة 

 15مثقال لدٌوان التحقٌق"

ذروته فاتفق المورٌسكٌون على إلى قد وصل الٌؤس وأما فً غرناطة ف

كان لهٌب الثورة ٌزداد ٌوما بعد ٌوم بسبب العسف المقاومة والثورة والذود عن أنفسهم، 

الذي ٌلقاه المورٌسكٌون من الجنود، حتى وقع حادث كان نذٌرا بالثورة، "ففً شهر 

مورٌسكٌون على بعض م وقع حادث كان نذٌر االنفجار إذ اعتدى ال1568دٌسمبر سنة 

المؤمورٌن والقضاة فً طرٌقهم إلى غرناطة، ووثب جماعة منهم فً الوقت نفسه بشرذمة 

 من الجند، كانت تحمل كمٌة كبٌرة من البنادق، ........، وبدأ الزعماء فً اختٌار أمٌر

ٌلتفون حوله وٌكون رمز ملكهم القدٌم، فوقع اختٌارهم على فتى من أهل البٌازٌن ٌدعى 

                                                           
13
ص  1980انظر ترجمة المعاهدة د. محمد عبده حتاملة )التنصٌر القسري لمسلمً األندلس فً عهد الملكٌن الكاثولٌكٌٌن( عمان  

 وما بعدها. 21
14
هـ 1417 -1997 –ط الرابعة  –مكتبة الخانجً بالقاهرة  –العصر الرابع  –د. محمد عبد هللا عنان  –ندلس تارٌخ اإلسالم فً األ 

 .360ص 
15
 .361دولة اإلسالم فً األندلس ص  
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2022. لعام    وفالور، وكان هذا االسم النصرانً القشتالً ٌحجب نسبة لدون فرناندو دي كوردبا ا 

 16عربٌة إسالمٌة رفٌعة، ذلك أن فرناندو دي فالور كان ٌنتمً فً الواقع إلى بنً أمٌة"

ربما ٌكون فرناندو هذا هو إرناندو بطل الرواٌة التً بٌن أٌدٌنا، بعد أن 

اإلسبانٌة التً تهتم بتحسٌن صورة اإلسبان،  أضاف إلٌه الكاتب كثٌرا من المالمح

 وتصوٌر هذه الحرب على أنها حرب متكافئة بٌن فرٌقٌن متساوٌٌن فً القوة. 

ة فً ٌوم األحد وتبدأ الرواٌة من لحظة تجمع المورٌسكٌٌن بدعوة من الكنٌس

من جبال البشرات، )جبٌل(، خوبلٌس منطقة م، فً 1568سمبر سنة الثانً عشر من دٌ

 مملكة غرناطةفً 

 كسر صباحا إلى العاشرة كتلة كبٌرة من الناس فً دعا الذي الجرس "رنٌن

 سٌٌرا جبال سفوح أحد فً تقع التً الصغٌرة، البلدة تلك ٌلف الذي الجوي الغالف صقٌع

 ،كونترابٌسا(( جبال وكانوا ٌتوجهون إلى الوادي، أسفل المعدنٌة أصداإهم تالشت نٌفادا؛

 وعدرا غوادالفٌو أنهارو الخصب الوادي الجنوب من بها ٌحٌط التً الجبال سلسلة

 .الثلجٌة القمم من تنحدر لها حصر ال روافد من تسقى كل هذه األنهار ، وأنداراكس

 البحر إلى البشرات تمتد أراضًكانت  ،جبال كونترابٌسا من قلٌال أبعد

 .المتوسط األبٌض

 – وطفل وامرأة رجل مائتً حوالًتجمع  ، الخجول الشتاء شمس تحت

 إلى طرٌقهم وقد شقوا -صامتون  تقرٌبا كلهمو كانوا ٌسحبون أقدامهم سحبا، معظمهم

 17".عند أبوابها وتجمعوا الكنٌسة

لقد كان هإالء المورٌسكٌون ممن اعتنقوا المسٌحٌة، وكان علٌهم الحضور 

 إلى القداس فً كل ٌوم أحد 

 العمل، قائمة متابعة قبل الكتاب فً شًٌئا وكتبخاطفة  ابتسامة القدٌس "ابتسم

وقبول  التعمٌد على الملك أجبرهم الذٌن المسلمٌن - الجدد المسٌحٌٌن من نهائٌة ال

ومن ال ٌحضر . أحد ٌوم إلى الكنٌسة فً كل حضورهم وسوف ٌتحقق من – المسٌحٌة

 18".بعناٌة غٌابه ٌسجل منهم

 

                                                           
16
 .366دولة اإلسالم فً األندلس ص  

17
 La mano de Fátima - Ildefonso Falcones, Grijalbo . Barcelona, 2009,  p 3. 

18
 La mano de Fátima - Ildefonso Falcones, Grijalbo, Barcelona, 2009 p 7. 
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2022. لعام     مورٌسكً شاب وهو روٌث، إٌرناندو حٌاة حول الرواٌة هذه أحداث تدور 

 فً غرناطة، بالقرب من ،)جبٌل( خوبٌلسجبال  فً وٌعٌش عاًما 14 العمر من ٌبلغ

 ٌكن لم. األربعة وإخوانه إبراهٌم والدته وزوج عائشة والدته مع عشر، السادس القرن

الكاهن تصب فٌها عٌة اغعالقة غٌر شرجاء عن طرٌق  ألنه مدٌنته، فً محبوًبا رناندوإ

، ولذلك كان ٌعرف الفتى بٌن المورٌسكٌٌن ، فكان إرناندو نتاج هذه العالقةوالدته

جعلتها كثرة التردٌد أشبه وٌبدو أن الكاتب قد استقى تلك الرواٌة من حادثة  ،)بالنصرانً(

 تعرضن زوجاتهم أن من أهل قرٌة قد اشتكوا إذ ٌروى أن " بالحقٌقة أو المسلمة،

 الزرقاوٌن الكاهن عٌنً بوصمة ولدوا األطفال وأن أحد القساوسة، قبل من لالغتصاب

 19".الرواٌة بطل مع الحال هو كما

التً جاءت فً رسالة أرسل بها أحد السفراء اإلسبان فً وهذه الرواٌة 

ٌبدو علٌها الوضع، وتدخل فً إطار الحرب النفسٌة أكثر من كونها رواٌة بارٌس، 

وفعال أن ٌغتصب كاهن نساء قرٌة كاملة، حتى ٌؤتً حقٌقٌة، إذ من المستحٌل عقال 

، ومنها األطفال بوصمة عٌنً الكاهن الزرقاوٌن، ومع هذا فقد قبل الكاتب هذه الرواٌة

أمه خوفا من رفض  اضطرت الرئٌس، وهو البطل إرناندو، الذي اتخذ بطل الرواٌة

كان إبراهٌم ٌكره الزواج من رجل مستبد هو إبراهٌم، وقد  إلىالمحٌط الموٌسكً لها 

 .إرناندو كرها شدٌدا

 ضد المورٌسكٌون شنها التً باالنتفاضة الرواٌة من األول الجزء اهتم 

حٌث . الكبرى جبال البشرات أو ثورة ،بالثورة األندلسٌة الثانٌة فٌما عرف المسٌحٌٌن

تعمٌد  ما أدى إلىم أمام المسٌحٌٌن، المورٌسكٌٌن تنتهً هذه االنتفاضة بهزٌمة

بدفع الجزٌة  ملزمون أنهم كما. الكنٌسة إلى وإلزامهم بالذهاب المسٌحٌة فً المورٌسكٌٌن

الذٌن  ،نالمورٌسكٌٌ حٌث وحد االنتفاضة هذه حامد وقد بدأ الفقٌه. وحٌواناتهم أرضهمعن 

 لم ٌكن)بطل الرواٌة(،  رناندوإ ولكن أراضٌهم، واستعادة المسٌحٌٌن بقتل ٌقومون كانوا

 جًٌدا ٌعرف ال فهو ذلك، ٌفعلون المورٌسكٌٌن ٌرىٌحب أن  وال المسٌحٌٌن، قتل ٌحب

 فً حٌن أن مسٌحً، كاهنل اابن باعتباره المورٌسكٌٌن كانوا ٌنظرون إلٌه ألن دٌنه، ماهٌة

، خاصة أنه تربى بسبب ثقافته وبٌئته ونشؤته المورٌسكٌة أًٌضاال ٌثقون به  نالمسٌحٌٌ

 . كان فً منزلة والده الحقٌقًعلى ٌد الفقٌه حامد الذي 

                                                           
19

 La mano de Fátima - Ildefonso Falcones, Grijalbo, Barcelona, 2009 p 424. 
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2022. لعام      

 به ٌثق ال الذي عبٌد،ب ٌلتقً انتفاضات البشرات إحدى وفً المعارك، تستمر

ٌّة، ابنب ٌلتقً كما. له فًخا وٌضع  األندلس ملكزعٌم ثورة الموٌسكٌٌن فً البشرات، أو أم

 معالجةب سائسا، ودراٌته عمله بفضل ثقته وٌكسب ،فً ذلك الوقت -كما كان ٌلقب–

 رناندوإ فٌها ٌخسر بمذبحة ٌقومونو ،المورٌسكٌٌن هزٌمة فً المسٌحٌون ٌبدأ. الحٌوانات

 فقدتقد و ،لطفل أمو شابة مورٌسكٌة امرأة وهً فاطمة، قصد دون ٌنقذ لكنه ه،ٌشقٌقت

 فتاةهما  ،اثنٌن مسٌحٌٌن رناندوإ ٌنقذ ،معارك الحقة فًو. رناندووإ فاطمةتحاب ٌ. زوجها

 .ألفونسو دون ٌدعى قشتالٌا ونبٌال إٌزابٌل، تدعى أسٌرةكانت 

 

ٌصور  ،، وبالتحدٌد فً الفصل الثالث والعشرٌنالرواٌة من الثانً الجزء فً

المسٌحٌٌن فً شبه الكاتب أن األتراك كانوا ٌعاونون المورٌسكٌٌن فً حربهم ضد 

الجزٌرة اإلٌبٌرٌة، وٌصور األتراك على أنهم ٌرسلون المساعدات إلى تونس والجزائر 

بؤمر من  قرطبة فً للعٌش الذهاب إلى نٌسكٌٌالمور ٌضطرمن أجل هذه الحرب، ما 

 .األندلس لملوك القدٌم المسجد فٌها ٌقع التً المدٌنة ،فلٌب الثانً

 جمٌع بطرد الثانً فٌلٌبً أمر ،1570 نوفمبر فًأو كما تقول الرواٌة "

 بهم ُعهد ،اتهموعائل إبراهٌم،و إرناندو ذلك فً بمالغرناطة،  الداخلٌة المملكة من المغاربة

 علٌه كان، قرطبة وعمدة باراخاس لورد سٌسنٌروس، دي زاباتا دي فرانسٌسكو دون إلى

 .وغالٌسٌا قشتالة أراضً عبر ٌوزعهم ثم قرطبة، إلى ٌؤخذهم أن

 الغرب إلى ٌن،المزارع بٌوت من كبٌر عدد من ٌتؤلف غرناطة سهل كان

 من ومعقد منظم توزٌع نظام لوجود وذلك وخصبة، مسطحة منطقةت كان. المدٌنة من

 بعد فٌما تطوٌرها تم والتً الرومانً، العصر فً بنٌت التً المصارف خالل من المٌاه

 .المسلمونأن أتقنها 

ً التً كان ٌملكها ضااألر وزعت ، الكاثولٌك للملوك غرناطة استسالم بعد

 الدٌنٌة، والطوائف المسٌحٌٌن النبالء ممتلكاتوأصبحت من  بساتٌنهٌئة  فً المورٌسكٌٌن

 21".مشردٌن 20المغاربة من اآلالف عاش أشهر، سبعة لمدة

                                                           
20
 ٌسمٌهم الكاتب مغاربة، وفً التسمٌة )مورو( ما ٌشٌر إلى ذلك. 

21
 La mano de Fatima p 116. 
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2022. لعام    فً عام  إن التارٌخ ٌذكر لنا تلك المؤساة التً عانى منها المورٌسكٌون،  

"أصدر فلٌب الثانً قرارا بنفً المورٌسكٌٌن إلى داخل البالد، ومصادرة أمالكهم  1570

العقارٌة، وترك أمالكهم المنقولة ٌتصرفون فٌها، وٌقضً هذا القرار بؤن المورٌسكٌٌن 

فً غرناطة والفحص، ووادي لكرٌن اإلقلٌم، وجبال بونتوفٌر حتى مالقة، وجبال رندة 

إلى والٌة قرطبة، ومن هنالك ٌفرقون فً أراضً إسترامادورة  ومربلة، ٌإخذون

 22وجلٌقٌة"

لقد كان الرأي أن ٌعامل هإالء الثوار بؤقصى درجة من الشدة " ومن ثم 

العمل على ترحٌل األندلسٌٌن من أماكن تجمعاتهم فً الجنوب األندلسً، ألن وجودهم 

الثورة األندلسٌة األولى على  بتلك الكثافة سٌكون مصدر خطر على السلطة، وقد برهنت

 23، واستعدادهم للثورة حٌن ٌشتد الضغط علٌهم"استمرار خطر األندلسٌٌن

 هٌم على الطرٌقة اإلسالمٌة، لكن عندكانت فاطمة قد تزوجت من إبرا  

لعقٌدة ، لم ٌكن بمقدور إبراهٌم إعالن الزواج من اثنتٌن تبعا لقرطبة إلى الوصول

، كً تكون فاطمة قادرة على فً الكنٌسةفاطمة  أن ٌتزوج إرناندو لمسٌحٌة، لذا طلب منا

 . البقاء مع األسرة

 كنٌسة فً امسٌحٌ ازواج وفاطمة رناندوإ أو كما تقول الرواٌة " تزوج

 من المسٌحٌة العقٌدة فحصالكنٌسة، ل داخل كالهما كانا للحفل، السابق الٌوم فً. بادول

 وجود مع المدٌنة، إلى وصولهم بمجرد بمضاٌقتهم قاموا الذٌن الكهنة نفس قبل

 .صعوبة دون االمتحان فً رناندوإ نجح، أندرٌس ساكرٌستان

 صلً الصالة الربانٌة. –قال أحد الكهنة لفاطمة  –واآلن أنت 

 .الصبر نفاد، والقسٌسان الكاهنان أظهر قلٌلة، لحظات بعد. ترد لم الفتاة

 .عٌنٌه ٌضٌق وهو أندرٌس سؤل" الربانٌة؟ الصالة ٌنتعرف أال"

 بصوت تال. الفتاة واستجابت ساعده باستخدام برفق بدفعها رناندوإ قام

 قانون ٌصٌب أن ٌستطع لم لكنه مرٌم، ٌا علٌك السالم وكذلك ،الربانٌة الصالة مرتعش

 سنوات ثالث لمدة جمعة ٌوم كل رعٌته إلى بالذهاب الكهنة أحد أمره، والوصاٌا اإلٌمان

 24" صحٌح بشكل ةالمسٌحٌ لٌماالتع تعلمٌ حتى

                                                           
22
 .375دولة اإلسالم فً األندلس ص  
23
 .154األندلسٌون المواركة د.ط، د.ت ص  –عادل سعٌد بشتاوي  

24
 La mano de Fatima p 117. 
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2022. لعام     المغاربٌة، العائالت من كثٌر ٌتقاسمه متواضع منزل فً األسرة تستقروا  

 مات الذي فاطمة وطفل أمهما، حضن من اخُتطفا اللذٌن الصغٌرٌن عائشة طفلً باستثناء

  .قرطبة فً الطرق إلى

 من فاطمةتطلق . زهٌد أجر على وٌحصل المدابغ فً عمالً  إرناندو ٌجد

 على إرناندو ٌحصل كما اإلسالمٌة، الطرٌقة على فاطمة من إرناندو وٌتزوج إبراهٌم،

 . أفضل راتب على وٌحصل الملكٌة االسطبالت فً وظٌفة

 فً ٌساعد إرناندو الوقت ذلك فًو. عائشة بصحبة جدٌد منزل إلى ٌنتقلون

ا ٌإمن مسٌحً كاهن وهو ولٌان،خ دون مع الكتب ترجمة ًٌ  اإلسالمٌة، بالعقٌدة فعل

 تلقٌا تعلٌمهما اإلسالمً على ٌد نآخرٌ نطفلٌ فاطمة أنجبت وشخص آخر ٌدعى كرٌم،

 ٌكتشف الموت، حتى عذبوٌ ٌترجمونها، التً القرآن نسخ وبحوذته كرٌم ٌضبط حامد،

 لقتله. عنه للبحث وٌذهب خانه من حامد

 

 أنقذه الذي النبٌل ألفونسو، دونبإرناندو  ٌلتقً الرواٌة، من الثالث الجزء فً

 إرناندو ٌشارك. معه للعٌش وٌؤخذه فاخر قصر فً ٌعٌش الذيو ،البشراتفً انتفاضة 

 المورٌسكً العٌش الشعب لمواصلة حلول فً ٌفكر هناكو القصر، مكتبة فً القراءة، فً

بقدرتهم على  مقتنعون ناآلخرٌ المغاربة إن. دٌنه وٌتمكن من اإلبقاءعلىأرضه  فً

فً الحرب، وٌبحث عن طرٌقة  شعبه بإمكانٌات ٌإمن ال إرناندو لكن الحرب، خوض

 .تإلف بٌن المتحاربٌن جمٌعا

أحد  ألن سانشو، دون مع غرناطة إلى ألفونسو دون أرسله الحق، وقت فً

 هاأنقذ التً الفتاة إٌزابٌل، زوج هو القاضً هذا كان بلقائه، مهتًما كان غرناطة قضاة

 الفتاة، تلك كانت التً المرأة ورإٌة غرناطة إلى وصوله عند. طوٌلة فترةمنذ  إرناندو

 مخلصة غٌر إٌزابٌل كانتفقد  الفراش، إلىمعا  اذهب الحق وقت وفً حبها، فً وقع

ؤسماء األشخاص ب ابٌان إلعطائه غرناطة عمدة به اتصل نفسه الوقت فً. لزوجها

 إرناندو ٌحاول ،البشرات بوحر فً ٌسكٌونالمور ارتكبها التً والمجازر األحداثو

 غرناطة ٌعرف هوف. اإلٌمان فً إخوانه ٌخون أن ٌرٌد الفهو  طرٌقته، على بذلك القٌام

ٌعرف  اإلسالمٌة، العقٌدة تخفً ٌحكمها المسٌحٌون، والتً تتظاهر بالمسٌحٌة، لكنها التً
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2022. لعام     بٌن التعاٌش تحقٌق أجل من ٌقاتلوننفسه، أولئك الذٌن  إرناندو بٌنهمهإالء ومن  

 .بٌنهما مشتركة نقاط إلٌجاد محاولة فً الدٌانتٌن،

 

 على الذي ،تثٌر كراهٌة ذلك القاضً إرناندوو إٌزابٌل بٌن الحب عالقات إن

 ما سرعان ولكن ،بهدوء ٌتصرف والمرض، النفسً الذي ٌلحق به األذى من الرغم

ٌستقبله المورٌسكٌون  وصوله بمجرد ،قرطبة إلى أخرى مرة نشوسا ودون رناندوإ ٌغادر

على إٌقاع  المسٌحٌٌن" ٌساعد"  إرناندو أن ما قام به تدرككانت  والدتهوحتى  بكراهٌة

 .دٌنه خان بؤنه األذى بإخوانه، لذا فقد كانوا ٌعتقدون

 

 نقطة للدٌنٌن أن وٌستنتج التوفٌق بٌن الدٌانتٌن، على العمل إرناندو ٌواصل

 بالطرٌقة وٌحاول تفسٌر األناجٌل وترجمة النصوص. العذراء مرٌم فً مشتركة اتحاد

، وقد شهدت إسبانٌا فً ذلك الوقت حماسة الدٌانتٌن بٌن التشابه أوجه بالفعل تظهر التً

 .ا شدٌدادٌنٌ اوتعصب

 

 وٌتعرف قد مرت السنواتنجد أن  ،الرواٌة من واألخٌر الرابع الجزء فً

 دون وفاة عند ألنه الجدٌد، منزله مهام فً ٌساعده مشلول شابهو و ،ٌلمٌك على إرناندو

 تشعر أخرى شابة وهً رفاٌٌال،على  ٌلمٌك ٌتعرف. من القصر الدوقة طردته ألفونسو

 ٌوافق. منها الزواج إرناندو من طلبت لذلك عائلتها، على عبًئا تشكل ألنها السعادة بعدم

 وبعد سنوات رافاٌٌال، فً صالحة وأًما زوجة ٌجد فشًٌئا شًٌئا الوقت مرور ومع ،إرناندو

 األدٌان، فً والبحث القراءة فً مهامه إرناندو ٌواصل. منها أطفالخمسة  لدٌه ٌصبح

 .اإلٌه ٌسعون كانوا التً النتائج ٌستطٌعون بالفكر تحقٌق ال وشركاإه لكنه

 إلى إسبانٌا من الموٌسكٌٌن جمٌع بطرد الثالث فٌلٌب الملك أمر سنوات، بعد

 مركب إلى للصعودالكبٌرٌن  طفلٌه مع ٌوم ذات إشبٌلٌة إلى ٌغادر رناندوإ. المغرب

 ما بكل وكانت تعلم هناك، تنتظرهكانت  فاطمة أن هو ٌعرفهٌكن  لم ما ،ومغادرة إسبانٌا

ألنها  خلفه، صلت رافاٌٌال لكن المٌناء، فًكان إرناندو وفاطمة . السنوات هذه فًله  حدث

 لماضً الكامل التارٌخ رافاٌٌال تعرف عندها. الطرٌق فً خلفه سارت إرناندو علم دون
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2022. لعام     فاطمة، ٌحب ٌزال ال أنه من الرغم على إرناندو وٌعرف ،اعنه ٌتخلى أال وتناشده زوجها 

 .وأطفاله زوجته مع ٌجب أن تكون حٌاته أن

 حتى علٌها عملٌ كان التً الكتب إرناندو لها قدم فاطمة، تغادر أن قبل 

 . العمل هذا إنهاء من تتمكن

 باعتبارها أسرة مسٌحٌة. غرناطة فً منزل فً األسرة تستقر وأخًٌرا،

 ،ممتلكاته وجمٌع قرطبة فً همنزل تعٌد إلٌه رسالة إلٌه تصل وبعد سنوات

 ،دٌنهمن أجل  به قام الذي العمل كل على السلطانفٌها  ٌشكره وتصل إلٌه رسالة أخرى

 .شًء كل له وتغفر األفضل فاطمة له تمنىتو

 

تحاول الرواٌة تصوٌر المسٌحٌٌن على أنهم ضحٌة وأنهم وضعوا فً ظرف 

حتم علٌهم الحرب، فالرواٌة ال تسمً المسلمٌن إال بالمورو، وال تتكلم عن المسٌحٌٌن إال 

  :بؤلوان الرحمة والرأفة فمن ذلك

 الذٌن غرناطة مملكة فً ٌسكٌٌنالمور معظم أن الملكسٌدي  فهم لقد" 

 الذٌن خدعوهم ،من قادة الثورة وخدعوا وحثوا اضطروا بل ،بإرادتهم ٌتحركوا لم تمردوا

 النهوض؛ على حثهمحٌث قاموا ب لهم، منفعة أي لجنً ولٌس الخاصة، أغراضهم أجل من

 ،ألنهم قاموا بهذا الذنب وهذه الجرٌمة لمعاقبتهم، الحرب أهل من عدد بجمع أمر أن وبعد

 فٌالبرٌس دي سٌٌراجبال و المنصورة نهر فً لدٌهم كانت التً األماكنوطردهم من 

 ونٌعٌش ومطاردتهم فً الجبال حٌث منهم، كثٌرٌن وسبً موت مع ،جبال البشرات وفً

 والرحمة بالنعمة التمتع ٌرٌدون ال ......... والغابات الكهوف فً البرٌة الوحوش مثل

  .ٌتمتعوا بها أن الملك جاللة ٌؤمرهم التً

 علىتزٌد  وأ عاًما عشر خمسة عن أعمارهم تقل الذٌن أولئك لجمٌع نعم،

االستسالم من تلقاء أنفسهم وجلبوا ما لدٌهم من أسلحة مثل قاموا ب والذٌن عاًما خمسٌن

أٌضا  ذلك وبخالف ، عبًٌدا عدهم ٌمكن وال عنهم، نعفوهإالء  ،البنادق واألقواس وغٌرها

 أو زوجة أو أطفال أو أم أو أب ٌمثلون عائلة مثل ألنهمعن أشخاص  ٌمكن أن نعفو

 مع وسٌظلون، األولى حرٌتهم فً سٌبقون لكن ،أٌضا عبٌدا ٌكونوا لن هإالء إخوة؛

 ٌبلغ رجل أي قبول ٌتم لن والرحمة، النعمة هذهب االستمتاع ٌرٌدون ال الذٌن أولئك تحذٌر
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2022. لعام     شفقة وال بدون الموتب سٌعاقبونبل  ؛عفو أي فً فوق فما عاًما عشر أربعة العمر من 

 25"رحمة

 

فاإلسبان ٌقتلون المسلمٌن ألنهم قاموا بالثورة ضدهم فً جبال البشرات، ال 

ا فٌها مشردٌن ألن اإلسبان طردوهم من بٌوتهم ومن أرضهم إلى الجبال التً عاشو

  كالوحوش فً البرٌة.

 

ن ٌحدث لإلسبان وٌصور الكاتب مؤساة المورٌسكٌٌن معادال بٌنها وبٌن ما كا

 كانت ،البشرات أراضً فً: حرجة بلحظات ٌمر الجانبٌن كال كانآنذاك إذ ٌقول "

 والجنود ،عشرة من أكثرأصبح  سعرها والشعٌر الحنطة فكٌلة ؛ضاعفتت قد سعاراأل

 لذا الوضع، هذا لعالج شًٌئا ٌفعل أن أبٌه ابن ٌستطع لم. جوعا تتضوركانت  العائالتو

 قام المغاربة، بٌن داللة ذو رجل فٌنٌغاس، غرناطة دي ألونسو مع الرسائل تبادل بعد

ا ًٌ  لمصالح مخالف تؤثٌرلها  كانهذه المفاوضات  لكن ،االستسالم مفاوضات بعقد رسم

 واألسلحة بالطعام محملة الجزائر من سفن ثالث بدأت ،إذ إنه فً ذلك الوقت ،المغاربة

 كان أبٌه ابن أن ركابها علم عندما ولكن دالٌا، شواطئ على المإنإنزال  فً والذخٌرة

 حدث. العاصمة الجزائر إلى وعادوا أخرى مرة أعادوا المإن ألونسو،مع  ٌتفاوض

 كاراكاكس ابن مدٌنة حسٌن قٌادة تحت الشواطئ إلى سفن وصلت سبع مع نفسه الشًء

أن ٌقوم بؤعمال  وكان ٌرٌد األسلحة من والعدٌد اإلنكشارٌةمن  أربعمائة ومعه جاء الذي

 .السالم بمفاوضات أٌضا القرصنة لكنه علم

 ناحٌة منف بكثٌر، تعقًٌدا أكثر ٌنالمسٌحٌ اآلخر كان وضع الجانب علىو

 حرب واستراتٌجٌة ،البشرات من أخرى مناطق فً ما حد إلى المتقطعة المواجهات كانت

. نهائًحاسم  انتصارب القٌام عملٌا المستحٌل من جعلت أبٌه ابن تبناها التً العصابات

 فٌهاكان  مثال إشبٌلٌةالمدن المجاورة،  فً عواقب بالفعل للتمرد كان أخرى، ناحٌة منو

  26للمورٌسكٌٌن" التابعٌن من آالف عشرة

 

                                                           
25

  La Mano de Fatima p 105. 
26

  La Mano de Fatima p 105. 
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2022. لعام    ففً كان على المسلمٌن أن ٌغٌروا كل شًء، لكن اآلخر لم ٌقبل بكل هذا،  

م 1614، أي فً عام م1612مرور عامٌن على سنة  النهاٌة كما تصف الرواٌة، وبعد

كان على إرناندو أن ٌقرر ما ٌرٌد، أن ٌبقى فً هذه األرض مستغال صفاته التً ال 

 نظر هإالء. اعتباره مورٌسكٌا فًعن أي مسٌحً أندلسً، أو أن ٌرحل بتختلف 

"لقد أدرك المسٌحٌون أن سٌاستهم ال تإدي بهم إلى نتٌجة، وأن  

ن )وقد تحصنوا بمبدأ التقٌة كما نعرفه اآلن( كانوا صامدٌن بوجه مساعً المورٌسكٌٌ

المبشرٌن، فراحوا ٌجادلون كثٌرا ألجل إٌجاد حل لهذه المشكلة المستعصٌة، وبدا لهم 

طرٌقان واسعان، األول مضاعفة الجهود التبشٌرٌة والتعلٌمٌة للوصول إلى تنصٌر كامل، 

ال ٌمكن أن ٌتم بسبب الضالل المطلق لهإالء واآلخر هو االقتناع بؤن أي تنصٌر 

  27الناس"

لم ٌختلف شًء عن السابق، اآلراء التً كانت تقترح فً أثناء هذه الحقب 

المظلمة، هً اآلراء التً مازالت تطرح الٌوم، ٌقول أحد الباحثٌن "من الصعب على 

مل إبعادهم باحث فً القرن العشرٌن ٌنظر فً هذه األحداث فٌدرك أن مصٌر أطفال ٌحت

ٌمثل مشكلة خلقٌة لعدد من المسٌحٌٌن قد ال ٌمانعون فً قبول اقتراح بطرد عشوائً 

لجمٌع البالغٌن، وكانت المخاوف التً تراود معارضً الطرد تصدر عن اإلدراك بؤنه لو 

أرسل جمٌع المورٌسكٌٌن للعٌش فً بالد إسالمٌة، إذن ألخذوا معهم عددا من األطفال 

ال ٌمكن أن ٌحاسبوا على ما ٌصدر منهم، وهإالء األطفال الذٌن ٌمكن والصغار الذٌن 

 28"إنقاذهم لٌصبحوا مسٌحٌٌن فً إسبانٌا

وإنً ألعجب من باحث كان ٌعٌش فً القرن العشرٌن ال ٌجد غضاضة من 

من أجل  وأمهاتهم، أن ٌكون الطرد للبالغٌن فقط فٌنتزع األطفال من أحضان آبائهم

 حٌٌن فً إسبانٌا" على حد تعبٌره."إنقاذهم لٌصبحوا مسٌ

 فً مشكلة لدٌه ٌكن لم المحادثة، تلك منذ عامٌن من ٌقرب ما مر لقد "

 بٌدرو، دون حماٌة تحت فٌنٌغاس، غرناطة سٌادة فً منعزلة مزرعة فً االستقرار

 حتى وال إلٌها، ٌلجؤ كتب رناندوإ لدى عدت لم .تغٌرت حٌاته طرٌقة. السابقٌن كخدمه

                                                           
27
الحضارة العربٌة فً  –ترجمة عبد الواحد لإلإة  –تارٌخ المورٌسكٌٌن السٌاسً واالجتماعً والثقافً  –لٌونارد باترٌك هارفً  

 345ص  1999 2لبنان ط  –األندلس ج األول، مركز دراسات الوحدة العربٌة 
28
الحضارة العربٌة فً  –ترجمة عبد الواحد لإلإة  –تارٌخ المورٌسكٌٌن السٌاسً واالجتماعً والثقافً  –لٌونارد باترٌك هارفً  

 .346ص  1999 2ط لبنان  –األندلس ج األول، مركز دراسات الوحدة العربٌة 
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2022. لعام    من  ٌمكنهم ال لدٌهم الذي المال من القلٌل لٌس سوى. خٌول الو ،الكتابة حبر أو الورق 

 تكرٌس على قادًرا كان لما لك هذه األمور،لو كان ٌم هولكن ،الثانوٌات هذا لمثل النظر

 فً المفقود المكان ذلك سكنت التً العائالت بٌن التعاٌش كان أًٌضا؛ الخط لفن نفسه

ا الحقول ًٌ  أبواب كان الجٌران دائما ٌشكون فً بعضهم، وال ٌؤمنون لبعضهم، ،حمٌم

 مستمرة همهمة فً كن ٌصلٌن وٌسبحن والنساء ،دائم بشكل مفتوحة كانت البٌوت

وفً الحقول كان ٌمكن أن ٌستخدموا  المناسبات، بعض فً للمكان دائمة سمة أصبحت

 هانمحوكانوا ٌ أطفالها وأ رافاٌٌال أن األغصان فً كتابة بعض الحروف العربٌة على

 الزرقاوٌن عٌنٌه ثبت وقد سنوات، سبع العمر من البالغ ،)الثارو( كان. بؤقدامهم بسرعة

الذي  رناندوإ أبناء بٌن من الوحٌد كان بها، االحتفاظ حاولٌ وكؤنه الرسومات، تلك على

 29"العقٌدة متعل واصل

حٌن تترك فاطمة  انت النهاٌة أن ٌبقى إرناندو فً األرض مع أسرته فًوك

 هذه األرض إلى األبد بعد أن سامحته وغفرت له

 فوق من أعلى إلى قلب النظر ثم اعتزاز،بحب و عائلته إلى رناندوإ نظر "

 ٌد الغٌوم له رسمت الصافٌة، السماء فوق وللحظة، عالٌة، الشمس كانت. زٌتونأوراق ال

 30".جمًٌعا تحمٌهم أنها بدا التً الضخمة البٌضاء فاطمة

فاطمة تمثل أركان اإلسالم الخمسة من شهادة وصلوات )خمس(،  كفلم تعد 

وعاشت مثله بدٌانتٌن  ،وحج، وال عادت تمثل فاطمة التً أحبها إرناندو ،وصوم، وزكاة

 فاطمة هً الماضً كله، والحاضر الذي سٌتحول إلى تمٌمة للمستقبل. كفوقلبٌن، وإنما 

البساطة التً ٌفترضها الكاتب، فالكاتب نفسه قد فً الواقع لم ٌكن األمر بهذه 

أشار فً خاتمة الرواٌة إلى المآسً التً تعرض لها المورٌسكٌون فً أثناء الطرد ومنها 

 ما وصفه بؤنه :

 :وفٌرة المراجعف لهذا،. وافٌة دراسة تستحق شعب مؤساة "

 وقد عدعشرة،  الحادٌة سن دون هم من لها تعرض التً العبودٌة هناك :أوالً 

 . بالغا العمر هذا تجاوز من كل

                                                           
29

 La Mano de Fatima p 420. 
30

 La Mano de Fatima p 424 
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2022. لعام    ا  ًٌ  عائالت إلى المرحلٌن ٌسكٌٌنالمور أطفال سلم الحرب، انتهاء بمجرد: وثان

 هإالء طلب على بناء القضائٌة اإلجراءات بعض إجراء تثبت مستندات هناك، مسٌحٌة

 . حرٌتهم الستعادة الالزمة السن بلوغهم بمجرد أنفسهم األطفال

  فالنسٌا جبال تمرد بعد لألطفال جدٌد استعباد هناك كان ذلك، من بدالثالثا: 

 محتجزٌن كانوا الذٌن السادسة سن دون األطفال عن وثائق هناك أخًٌرا،و 

 .النهائً الطرد تم عندما إسبانٌا فً

 صدرت من أجل التً المراسٌم من سلسلة هناك كانت األول، الطرد بعد

وكان ٌسمح  إسبانٌا، إلى العودةن بإمكانهم م أو فً إسبانٌا، البقاء بإمكانهم كان الذٌن إبعاد

 إلى ، أخرى ناحٌة من اإلشارة، وتجدر ،رغبته حسب لمن وجدهم بؤن ٌقتلهم أو ٌستعبدهم

 رغم اإلسبانٌة، الممالك من كانت قد اختلفت من مملكة إلى أخرى الطرد مراسٌم أن

 31"اإلبقاء على المراسم األساسٌة

استسلمت فٌها غرناطة لحكم فرناندو وإٌسابٌل إن معاهدة الصلح التً 

، أصبحت بموجبها غرناطة مسٌحٌة خالصة ٌسمٌها ألدفونسو شروطا كرٌمة وطٌبةو

، وكؤنه ٌجعلهم من البداٌة )المغاربة( ناهٌك عن أنه ٌسمً المسلمٌن دائما بالمورٌسكٌٌن

المغرب لم ٌكن موجودا عند مسلمً غرناطة، ٌنتمون إلى المغرب مع أن هذا االنتماء إلى 

  .أنهم قد أصبحوا مسلمٌنمن رغم البل كانوا ٌنتمون إلى أرضهم ب

 غرناطة على الكاثولٌك الملوك استٌالء ذمن ،المورٌسكً المجتمع تارٌخ"

 هو ،2009 عام فً له الرابعة المئوٌة بالذكرى احتفل الذي النهائً، الطرد وقت حتى

 تستحق ، إنهاإسبانٌا تارٌخ أنتجها التً األجانب كراهٌة حلقات من العدٌد من واحد طرد

 اإلسبان الٌهود بطردو ،والمسٌحٌٌن الٌهود على المنصور اعتداءات لمث أًٌضا الدراسة

 الذٌن للمسلمٌن جًدا كرٌمة تعد غرناطة استسالم معاهدة إن. الكاثولٌك الملوك قبل من

 سنوات، ثمانً بعد لكن ؛وقوانٌنهم وتقالٌدهم، عاداتهم، ودٌنهم، بلغتهم االحتفاظ ٌمكنهم

 على القضاء وكذلك ،ٌسكٌٌنلمورعلى ا القسري التنصٌر سٌسنٌروس الكاردٌنال فرض

 . اإلدارٌة استقاللٌتهم وقمع والمرهقة الجدٌدة الضرائبوفرض  ثقافتهم،

 وقٌدت ،نفسه الوقت فً ومكروهٌن مستغلٌن الجدد المسٌحٌون أصبح

 .كبٌر بشكلهم حقوق

                                                           
31

  La Mano de Fatima p 426. 
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2022. لعام      

 فٌه رجعة ال الذي التدهور نتٌجة المغاربٌة، البشرات انتفاضة كانت

جاءت فً كتابٌن  مفصلة رواٌات خالل من معروفتارٌخ  وهو الشعب، هذا ألوضاع

 مملكة ومعاقبة مغاربة التمرد تارٌخ) ، وكتابهكارفاخال مارمول دي لوٌس للمإرخٌن

 الملك دون صنعها التً غرناطة حرب) ، وكتابهمٌندوزا دي هورتادو ودٌٌجو ،(غرناطة

 أربعة فً وهو )كتاب تارٌخً م(هتارثوو المملكة، تلك مغاربة ضد الثانً فٌلٌب

 اشتهرت هاأن من الرغم على شدٌدة، بقسوة الطرفان شنها حرًبا كانت لقد. (مجلدات

 أحد كان ذلك، من الرغم علىو ،المسٌحٌٌن المإرخٌن تحٌز بسبب المغاربة اعتداءاتب

، صوت السفٌر اإلسبانً فً للتبرٌر ولٌس للتوضٌح، رفعها تم التً القلٌلة األصوات

 بؤكملها بلدة اشتكت، 20 الصفحة فً الملك إلى الموجهة الرسالة فً ذلك ذكربارٌس إذ 

 عٌنً بوصمةولدوا  األطفال وأن القس قبل من لالغتصاب تعرضن زوجاتهم أن من

 32" .الرواٌة بطل مع الحال هو كما الزرقاوٌن الكاهن

 

لم ٌكن الصراع صراعا عقدٌا فقط، بل كان صراعا اقتصادٌا أٌضا، حٌث 

م بسبب تزوٌر 1613نجد أن فالٌنسٌا قد تعرض مجلس البلدٌة فٌها لالنهٌار فً عام 

مجلس البلدٌة إلى  فً هذا البالء، واضطر العملة، وقد اتهم المسٌحٌون المورٌسكٌٌن

سحب مئات اآلالف من الدوكات المزورة، وظن اإلسبان أن األمازٌغ الذٌن جاءوا من 

الجزائر هم الذٌن ساعدوا اإلسبان فً ذلك، ولكن الذي حدث أن المسٌحٌٌن أنفسهم هم 

 33الذٌن ساعدوا المسلمٌن فً هذه األزمة االقتصادٌة.

طبٌعة الصراع من صراع دٌنً وهناك بعض الكتاب الذٌن ٌحاولون تغٌٌر 

إلى صراع عرقً، ولذلك ٌقول خولٌو كارو باروخا "لقد مات ابن أمٌة وقد أظهر 

بوضوح أنه مسٌحً، وأنه لم ٌكن ٌفعل ذلك إال انتقاما لعائلته، مما ٌجعلنا نجزم بؤن ما 

اعً كان ٌحرك المورٌسكٌٌن فً نهاٌة األمر لم ٌكن )الدٌن(، بل الشعور بالتضامن االجتم

 34أو )العصبٌة( التً تحدث عنها ابن خلدون"

                                                           
32

  La mano de Fátima - Ildefonso Falcones, Grijalbo, Barcelona, 2009 p424. 
33

  La Mano de Fatima p 424 
34

 Julio Caro Baroja – Los Moriscos del reino de Granada – ISTMO-Madrid – 1991- p 198. 
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2022. لعام    ولكننا إذا افترضنا أن ما ٌحرك المسلمٌن األندلسٌٌن كان العصبٌة، فإننا ال  

نستطٌع أن نعكس األمر بحٌث نقول إن ما كان ٌحرك المسٌحٌٌن األندلسٌٌن كان العصبٌة 

 أٌضا.

مع  اإلسبانومهما حاول الكاتب استبعاد الطرق الوحشٌة التً اصطنعها 

المسلمٌن فً األندلس، ومهما حاول أن ٌسمٌهم بالمورٌسكٌٌن، وهً التسمٌة التً تجعلهم 

جزءا من تراث اآلخر الذي ٌنتمً إلى المغرب أو مورٌتانٌا، ومهما حاول أن ٌذكرنا بما 

قام به المنصور ابن أبً عامر فً غزواته، فإنه لن ٌستطٌع أن ٌمحو ٌد العار التً لوثت 

، ولن ومساعداتها خ أوربا كلها بما حدث فً إسبانٌا بمباركة الدول األوربٌة األخرىتارٌ

 ٌمحو الجرائم الشنعاء التً ارتكبت ضد المسلمٌن.

 


