الشق
حتدي متثّالت الغرب عن ّ
ّ
يف رواية« :املوريسكي» للكاتب املغريب حسن أوريد

رشيد املنوار

[[[

الشق والغرب حكاي ًة طويل ًة ومعقّدةً ،كام ذهب إىل ذلك
شكّلت العالقة بني ّ
قصة معقّدة جيّدة وممتعة ،الكثري من الرصاع ،والكثري
إبراهيم جربا ،تشمل «مثل أيّة ّ
الحب والكراهية»[[[ .وقد تحقّق هذا اللّقاء[[[ /املواجهة بينهام خالل ثالث
من
ّ
مراحل أساس ّية عرب التاريخ[[[.
[[[ باحث في الدراسات العامة والمقارنة ،جامعة محمد الخامس ،الرباط المغرب.
[2] Jabra Ibrahim Jabra, Modern Arabic Literature and the West, Journal of Arabic Literature, Leiden, E. J. Brill, Vol. II, 1971, p. 77.
[3] For further readings about this encounter see: Issa J. Boullata, Encounter between East
and West: A Theme in Contemporary Arabic Novels, Middle East Journal, Vol. 30, No. 1
(Winter, 1976), pp. 49-62.
[[[ تحقّقت المرحلة األولى (في القرن الثامن الميالدي) إبان وصول اإلمبراطورية العربية اإلسالمية
بحضارتها ،وإنسانيتها ،وعلومها إلى أوروبا أيام كانت ( أوروبا) ما تزال غارقة ظلمة االضطرابات الداخلية
ومختلف مظاهر الجهل ،وهي الحقيقة التي غيبها الغرب .وقد حدثت المرحلة الثانية إبان وصول جحافل
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وطّد الغرب ،خالل مرحلة ق ّوته ومتركزه حول أناه ،سيطرته املاديّة واملعنويّة
الشق ،لدرجة أصبح معها «وجدانه ال ينفتح عىل اآلخرين إال بقدر ما يكون
عىل ّ
هؤالء مجموعة من العنارص يف أفقه الذايت ،فيصعب عليه أن يفهم األشياء من غري
أي اعتبار لآلخرين والهتامماتهم ،األمر الذي يؤ ّدي إىل
منظاره الخاص ،وال يعطي ّ
أن يختلط لديه املوضوع بالذات» [[[.
قسمت هذه الق ّوة االستعامريّة الغرب ّية -بعد أن اكتسبت من الق ّوة ما جعلها تسيطر
ّ

عىل الشّ عوب وتقهرها -العامل إىل جزأين مختلفني ،متثّال يف ثنائ ّية الغرب والرشق،
الصلة بني هذين املك ّونني «تعكس عالقة الق ّوة والسيطرة ودرجات
لتجعل من ّ
متفاوتة لنفوذ مركب»[[[.
كام صاغت الق ّوة الغربيّة من هذه الثنائيّة املتخيّلة «رشق/غرب» ،إىل جانب
الفارق الجغرايف بني املركز االستعامري وبني أطرافه ،تص ّورات عن التف ّوق الغريب
ثقافة ،وعادات ،وتجارب .فت ّم «رسم خ ّ
ط فاصل بني قارتني :قا ّرة أوروب ّية قويّة
وظاهرة ،وقا ّرة أسيويّة ضعيفة ونائية»[[[ .وهكذا« ،شكّلت غرائبيّة الرشق واختالفه،
وشهوانيّته الغريبة»[[[ تاريخ العامل ووعيه .ففي التاريخ كام يف الثقافة ،يظهر دامئً ا
«التّف ّوق األورويب عىل التخلّف الرشقي»[[[؛ ألنّ األوروبيني آمنوا بأنّ ُ
املستعمرات ال
تستحق أن يحكمها
ميكنها أن متلك ال تاريخًا وال ثقافة .ومن ثم ،فإنّها أقطار متخلّفة
ّ
اإلنسان الغربي األبيض إلى الشرق ُمستعمرا ً بجيوشه الكثيرة ،ومبشريه ،ومؤسساته الثقافية الموازية التي
أوجدت لهذا االستعمار مسوغات أنثربولوجية وثقافية .أما المرحلة الثالثة ،فإنها جرت خالل القرنين الثاني
عشر والثالث عشر ،أي خالل مرحلة الحروب الصليبية التي اتخذت طابعاً دينيا مسيحياً ،وأظهرت للشعوب
األوروبية بأنها حمالت تسعى إلى حماية الحجاج المسيحيين إلى مهد المسيح ،وإعادة األراضي المقدسة
(فلسطين) إلى أحضان أهلها المسيحيين.
[[[ الحبابي ،محمد عزيز :مفاهيم مبهمة في الفكر العربي المعاصر ،ال ط ،القاهرة ،دار المعارف،1990 ،
ص.204
[2] Edward W. Said, Orientalism, Penguin Books India, 2001, p. 05.
[3] Ibid., p. 57.
[4] Ibid., p. 05.
[5] Ibid., p. 07.
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األوروبيون[[[ الذين كان لهم الفضل يف جلب الحضارة إىل تلك األماكن الرببريّة.
أخذ هؤالء األوروبيون البيض عىل عاتقهم ،كام ير ّوجون لذلك ،كتابة تاريخ
الشق وتشييد هويّته .ويف هذا الصدد ،الحظ إدوارد سعيد بأ ّن الكتابات الغرب ّية تص ّور
ّ
ين ،وعاج ًزا ،ومؤنّثًا (ملا تحمله األنوثة يف الثقافة السائدة من
ّ
الشق بوصفه غري عقال ّ
سلبية واستسالم) ،ومتخلّفًا ،األمر الذي يجعله يختلف عن الغرب العقالين والقوي
واملذكر.
كام أنشأ الغرب مفهوم املغايرة الذي «تح ّدد من خالله اإلمرباطوريّة نفسها مقابل
أولئك الذين تستعمرهم ،وتقصيهم ،وته ّمشهم»[[[ .فصاغ منه (املغايرة) خطابًا قويًّا
من أجل تلقني املستع َمرين بأن ينظروا إىل أنفسهم عرب أعني املستع ِمر وأن يتب ّنوا
يتأسس عرب
إيديولوجيّته؛ ألنّه يشري إىل تشييد األنا مقابل اآلخر الذي جعله (الغرب) ّ
تعريف الرعايا ،وموقعتهم خارج حدود األنا (الغربية) ،ومتييزهم عرب صور منط ّية
تجعلهم دامئًا يف درجة النقيض -كام هي الحالة مع الرشق والغرب -أي ،إنّه طريقة من
وسم وضعيّة الفرد وهويّته مقابل إنكار ذلك عىل اآلخر املتمثّل عادة يف الرشقي.
أجل ْ
ومن ث ّم ،فإنّه عرب هذا املسلسل (املغايرة) تقيص مجموع ٌة مع ّينة مجموع ًة أخرى
وته ّمشها داخل سياق اجتامعي أو سيكولوجي .ويتض ّمن هذ املسلسل «تويل
السلطة -الصوت ،ومراقبة الكلمة .أي ،ضبط وسائل التأويل والتواصل ومراقبتهام»[[[.
ويف هذا الصدد ،ش ّيد الغرب لنفسه -خالل املرحلة االستعامرية -مكانة األنا بينام
َه ّمش البلدان املستع َمرة وأهاليها؛ ألنّهم مل يستطيعوا تحديد وضع ّيتهم دون مسلسل
املغايرة .فأصبح األشخاص الذين يشار إليهم باعتبارهم أغيا ًرا هم أولئك الذين
[[[ انظر :ميمي ،ألبير :صورة المستع ِمر والمستع َمر ،تعريب :جيروم شاهين ،ال ط ،بيروت ،دار الحقيقة
للطباعة والنشر ،1966 ،ص.107
[2] Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, eds, Key Concepts in Post-Colonial
Studies, London, Routledge, 2004, p.158.
[3] Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, eds, The Empire Writes Back , London,
Routledge, 2002, p. 96.
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ينتمون إىل مناطق أخرى ،ومجموعات مختلفة خارج بنية الق ّوة املهيمنة الخاضعة
للسلطة االستعامرية الغربية.
تتحكّم التمثّالت النمط ّية بشأن ثقافة اآلخر وأرضه ،وأناسه ،ولغته -كام ش ّيدها
الخطاب االسترشاقي -يف سيكولوجية املستع َمر واملستع ِمر .ولنا يف األعامل
األدبيّة لتشارلوت برونتيي (جني آير) ،وجوزيف كونراد (قلب الظالم) ،ودانيال ديفو
(روبينسون كروزو) ،وتشارل ديكنز (اآلمال الكربى) خري مثال عىل ذلك ،لنتحقّق من
طريقة تصوير أغيارهم.

ولهذا ،فإنّه من أجل تحدّ ي األشخاص اآلخرين داخل األدب الغريب االستعامري،
وربا السجل بكامله،
يقرتح إدوارد سعيد «رضورة قراءة النصوص املعيارية العظمىّ ،
للثقافتني األوروبية واألمريكية خالل املرحلة الحديثة وما قبلها بغية إعطاء أهم ّية
وصوت ملن ال صوت له ،أو للذي يحرض بشكل مه ّمش أو ممثّل إيديولوج ًيا يف
مثل هذه األعامل»[[[.
ذهب إدوارد سعيد بعي ًدا يف هذا االت ّجاه من أجل إظهار بأ ّن االندماجات الدنيويّة
إلنتاجات الثقافة الحوارضية ميكن أن تكون ذات أهم ّية من خالل «تحليل بنيات
السجل
االت ّجاه واملصدر وعرب مامرسة القراءة الطباقية ،التي تتوقّف عىل ال ّنظر إىل ّ
الثقايف بوعي متزامن بشأن التاريخ الحوارضي املرسود وإىل تلك التواريخ األخرى
كذلك»[[[.
فإذا كان إدوارد سعيد قد ركّز يف نظريّته -كام تجلّت يف كتابه املفصيل يف تاريخ
تجل
ال ّنظريات األدب ّية «االسترشاق» -عىل تطبيقها يف رسم صورة الغرب للرشق كام ّ
سجلتها التاريخيّة ،فإنّنا سنج ّربها -من خالل دراستنا
ّ
ذلك يف الكتابات الغربية ويف
لرواية «املوريسيك» لحسن أوريد -بشأن رسم صورة الهامش للمركز ،أي صورة
الشق للغرب.
ّ
[1]Edward Said, Culture and Imperialism, New York: Vintage Books (Random House),
1993, p. 59.
[2] Ibid., p. 59.
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نص
ومن خالل هذه املحاولة ،التجريب ّية ،نُريد أن نجعل «الخاضع يتكلّم»[[[ عرب ّ
(رواية املوريسيك) أنتجه هو ،والذي اعتربناه شكالً من أشكال «خطاب مضاد»
لخطاب اإلمرباطورية التي ظلّت تتكلّم باسمه ،وتص ّور أهل موطنه -رشقه -بصور
متخيّلة و ُمصطنعة ومل تق ّدمه رشقًا كام هو يف الواقع املادي الجغرايف الحقيقي،
الصور ال ّنمط ّية التي
كام أشار إىل ذلك إدوارد سعيد .وبذلك ،نريد أن نسائل صدق ّية ّ
بـالشق الذي د ّمر الغرب أسس حضارته ،بشبه الجزيرة اإليبريية ،وأباد
طاملا ارتبطت
ّ
حلهم خارج الحدود يف سفن مملوءة بالبرش ،محاوالً ،كذلك ،طي صفحة
أهله ،ور ّ
تاريخ إنجازاته هناك ،ومحو معامل أي إسهام ميكن أن يُنسب إليه.

موضوع الرواية:
املوريسيك[[[ هي ثاين عمل روايئ يصدره الكاتب املغريب حسن أوريد[[[ بعد
«الحديث والشجن» ( ،)1999التي تحيك عن االنفصام الثقايف يف املغرب .وقد
املتوسط،
صدرت الطبعة األوىل لهذا العمل ،الذي يض ّم  219صفحة من القطع
ّ
باللغة الفرنسية عن دار أيب رقراق للطباعة والنرش سنة .2011
لنصه من خالل عنوان
وضع أوريد قارئ روايته أمام موضوعها منذ العتبة األوىل ّ
تغص بركاب فارين من جحيم
معب (املوريسيك) ،وصورة أكرث داللة لسفينة رشاع ّية ّ
ّ
التعصب األعمى للمسيحيني ،ممن آمنوا برضورة ال ّنقاء العرقي لد ّمهم ،وبالصفاء
ّ
تؤسس ،بشكل أو بآخر ،للمركزية األوروبية كام
العقدي مللتهم ،وهي أسطورة كانت ّ
تبلورت بعد ذلك.
[[[ استعملته في صيغة توكيدية لما ذهبت إليه غاياتري سبيفاك في مقالتها=:
=Gayatri Chakravorty Spivak, Can the Subaltern Speak?, in: Cary Nelson, Lawrence Grossberg,
Marxism and the Interpretation of Culture, University of Illinois Press, 1988, pp. 271- 317.
[2] Hassan Aourid, Le Morisque, Editions et Impressions Bouregreg, 2ème édition, 2011.
[[[ تعددت أجناس الكتابة لدى حسن أوريد ( ،) 1962-القادم من أحد قصور الرشيدية إلى الرباط ليلتحق
بالمدرسة المولوية ليكون بها زميل دراسة لولي العهد محمد السادس ،وتباينت أعماله بين اهتمام بكتابة
الرواية ،والتاريخ ،وقرض الشعر.
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أسس الكاتب هذه الرواية ،التي نحن بصددها ،عىل طرز «نارص الدين عىل
ّ
[[[
القوم الكافرين»  ،وهي رحلة ألفوقاي الحجري أو شهاب الدين أحمد بن قاسم
جرِي[[[ ،كام ت ُع ّرفه الكتابات التاريخيّة .تنقل لنا هذه الرحلة ،التي جاءت يف
ح ْ
ال َ
ثالثة عرش بابًا ،أطوار هجرته إىل الله ورسوله ،وهروبه من ُمالحقات محاكم التفتيش
سنة  1597ميالدية من أحواز غرناطة قاص ًدا املغرب بعد أن دخله ُمتن ّك ًرا رفقة أحد
ج ّبة راهب.
أصدقائه ،يف ُ
عرضت هذه الرحلة ،التي كتبت تط ّورات األوضاع التي دفعت املسلمني
السلطة القشتاليّة تص ّديًا لحملة التنصري التي أُجربوا عليها،
املورسكيني إىل مواجهة ّ
وكيف أ ّدت الندالع ثورتهم الكربى يف غرناطة ،باإلضافة إىل الحيل التي لجأوا إليها
للتخفي من محاكم التفتيش ،التي استهدفتهم وأنزلت بهم أش ّد صنوف العذاب.
تلتها رحلة أفوقاي يف وصف الهاي بني  1613 -1611ميالدية ،وهي تروي عن زيارة
الرحالة لبالد الهولنديني ،يصف فيها الهاي وأمسرتدام .وقد انشغل يف هذه الرحلة
مبحاورة الفرنسيني والهولنديني من أجل عرض القضيّة املوريسكية.
خاصة؛ ألنّها كُتبت خارج بالد األندلس من لدن واحد
تتّسم هذه الرحلة بأهميّة
ّ
من أبناء الدار ممن شاهدوا ،وذاقوا مرارة مضايقات زبانية محاكم التفتيش وعيونهم
تجاه املوريسكيني .وهي بذلك متثّل وثيقة تاريخ ّية بالغة األهم ّية وصوت ًا ملن أريد
[[[ لالطالع على النصوص الكاملة لردود أحمد شهاب الدين أفوقاي على أهل الكتاب ،يراجع:
حنشي ،محمد عمراني :مدرسة ابن حزم األوربية في النقد التاريخي للكتب المقدسة (رسالة في التسامح
الديني) ،ط ،1مطبعة توب بريس.2011 ،
حالة ومترجم وديبلوماسي موريسكي من مواليد األندلس سنة  1569ميالدية.
[[[ ت ُعرفه كتب التاريخ بأنّه ر ّ
ف ّر من إسبانيا النكبات والحروب ،قبل قرار الطرد بنحو عشرين سنة ،وحل بالمغرب الذي عمل به في خدمة
سالطينه السعديين بداي ًة في بالط كل من أحمد المنصور الذهبي وزيدان الناصر وأبي مروان عبد الملك بن
زيدان إلى غاية فترة السلطان الوليد بن زيدان .تعرف على أوائل المستشرقين في جامعة ليدن البريطانية .كما
تعرف على المستشرق الفرنسي إتيان هوبير دي اورليان ،الذي كان طبيب السلطان المغربي أحمد المنصور
في مراكش بين 1598-1601م .ساهم في تنشيط الحركة الثقافية في المغرب إلى أن انقطعت أخباره بتونس
سنة  1640ميالديةُ ،مخلفاً كتابه في أدب الرحالت المعنون رحلة الشهاب إلى لقاء األحباب ،إلى جانب
«العز والمنافع للمجاهدين بالمدافع» والذي ترجمه عن اإلسبانية في  10ربيع الثاني  1048هـ ،ورسالة
ترجمها عن األسبانية تسمى «الزكوطية» في علم الفلك.
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لصوته أن يصمت وإلشعاعه الحضاري أن يندثر ،وتلك غايات غطّت عن نواقص
هذا املخطوط الذي جاء مليئًا -كام أشار إىل ذلك ُمحقّقه محمد رزوق -باألخطاء
اللّغويّة ،وباأللفاظ العاميّة ،وبالصيغ املرتجمة .وميكن ر ّد هذه الهفوات اللّغويّة إىل
رسا يف بلد
كرثة التح ّرشات وتتايل املضايقات التي جعلت من تعلّم اللغة العربيّة يت ّم ًّ
كل من تُضبط لديه وثيقة مكتوبة باللّغة العرب ّية ،أو من يأيت
أضحى يُعاقب بداخله ّ
بعمل ييش بكونه عرب ًّيا.
كان تاريخ املوريسكيني ،خالل تلك الفرتة الدمويّة من تاريخ املايض األورويب،
يُكتب ،يف أغلب األحيان ،وفق ما يخدم سياسة الكنيسة ويع ّزز اسرتاتيجياتها
لتخليص شبه الجزيرة اإليبريية من «األراذل» الذين غدت صورهم تُق ّدم بشكل ُمش ّوه،
صة عىل التش ّبت بثقافتها
كأقل ّية غري ُم ّ
تحضة ،وثائرة ،ورافضة لالندماج الحضاريُ ،م ّ
العرب ّية اإلسالمية التي تعود لزمن جديهام الفاتحني طارق ابن زياد وموىس بن نصري.
أعاد أوريد صياغة شخص ّية أفوقاي ،كام أرشنا ألصلها فيام سبق ،ذات الوجود
روايئ معارص معتم ًدا عىل التاريخ وثيقة ،وعىل
ّ
التاريخي الحقيقي[[[ ،بأسلوب
الخيال صنعة؛ «مللء الفراغات والبياضات ليحصل هذا التوليف واملزج يف رواية
تقف عند مأساة املوريسكيني التي تختلط يف أذهان الكثريين ممن رحلوا بعد سقوط
غرناطة مبارشة أو قبلها»[[[.
جه راكضً ا
ت ّ
ُستهل هذه الرواية (املوريسيك) مبشهد لفارس من فيلق النخبة يتو ّ

نحو دييغو (قاسم) ،الذي كان ُمنشغالً يف أعامل الفالحة رفقة ابنه أحمد (بيدرو)،
حملني ظ ّن أنّهم م ّروا من أمام بيته قائالً« :لقد ت ّم العثور عىل جثّة
ليستفرسه عن ّ
بال رأس وعارية يف طريق بورغوس عىل مقربة من سيالدا .إنّه من عمل أولئك
[[[ يراجع بشأن فاعلية المعرفة التاريخية في الرواية وأهميتها:
فرو ،قيس ماضي :المعرفة التاريخية في الغرب :مقاربة فلسفية وعلمية وأدبية ،ط ،1بيروت ،المركز العربي
لألبحاث ودراسة السياسات.2013 ،
[[[أوريد ،حسن :الموريسكي ،ترجمة :عبد الكريم الجويطي ،ط ،1دار أبي رقراق للطباعة والنشر،2001 ،
ص.8 7-
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الحملني يف الناحية أخربنا
املوريسكيني املالعني .فإذا رأيت واح ًدا من أولئك
ّ
بذلك»[[[.
إ ّن وجود جثّة عارية ومقطوعة الرأس بطريق بورغوس ،بالقرب من سيالدا ،كاف
إل من عمل املوريسكيني،
ليجعل أصابع االت ّهام تُشري إىل أ ّن ذلك الفعل لن يكون ّ
لتصبح األفعال السيّئة لصيقة بهم رغم عدم كفاية أدلّة اإلثبات .ورغم إسالمه ،رسم
رب األرسة ،وابنه أحمد (بيدرو) إشارة الصليب وهام يو ّدعان فارس
قاسم (دييغو)ّ ،
ال ّنخبة الذي أمرهام بالتبليغ عند رؤية الحاملني.

كان هذا الحدث كاف ًيا ،ليجعل من دييغو ،عامل الدين الذي لبس ج ّبة فالح تن ّك ًرا،
يُويل ظهره شطر منزله ،النايئ املحاذي لجبال البشارات ،ليحيك ذلك لزوجته
فاطمة ،التي امتعضت من هذه املضايقات ،وابنته البكر زهراء (إيناس) التي تفاجأت
بسبب هول الكارثة وكأنّها تعلم عواقبها ،لريسم لهم جمي ًعا خارطة طريق لحفظ
التخل عن
ّ
دينهم وحامية أرواحهم .ويف ذلك يقول« :ال يشء يجب أن يدفعنا إىل
عقيدتنا اإلسالميّة :نذهب للق ّداس ،ال نعمل أيام اآلحاد ،نعمل يوم الجمعة ،نلتزم
بكل املحرمات التي أق ّرتها الكنيسة واملرتبطة بأعيادنا وألبستنا ولغتنا»[[[.
ّ
عاشت هذه األرسة التي متثّل ملعاناة املوريسكيني حيا ًة مضطرب ًة بسبب
ضغوطات املسيحيني املتك ّررة .وبسبب ذلك ،تكلّف األب دييغو بتلقني زوجته
وابنيه خطّة عمل تحفظهم جمي ًعا من بطش املسيحيني حتى ينجوا عىل األقل
بأرواحهم .كام وضع عىل كاهله تعليم ابنه الثقافة اإلسالمية بشكلٍ
رسي للحفاظ
ّ

عىل إرث املوريسكيني واإلبقاء عىل ذاكرتهم .ويف ذلك يقول أحمد ُمتذكّ ًرا« :كان
أيب يوقظني يف الصباح الباكر ليك يغرس يف أسس ما ينبغي أن يكون ضامنة
هويتي( )...لقد ألقى عيل بجسامة املسؤولية الثقيلة كلّها الستمرار َمه ّمة الفقيه.
وال يشء كان يكرهه رجال الكنيسة مثلام يكرهون الفقهاء الذين كانوا يؤث ّرون يف
[1] Hassan Aourid, op. cit., p. 17.
[2] Ibid., pp. 18- 19.
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ريا بالغًا ويش ّوشون عىل صدق تح ّولهم للديانة املسيح ّية»[[[.
املوريسكيني تأث ً
فعلم ،عندما بدأ يكرب ،بأ ّن اإلسالم واللّغة العربية هام ،إىل جانب مح ّددات أخرى،
تعبريان عن مأساة جامعيّة ،عرضة للنهب والقتل ،ورضبت عليها اللّعنة ،كام يقول
الكاتب عىل لسان أحمد.
اشتغل االبن (أحمد) بالرتجمة بداخل قرية الحجر األحمر وخارجها مبحض
الصدفة .ناول رئيس األساقفة السينيور خافيس رقًا مكتوبًا باللّغة العرب ّية وجدوه تحت
ّ
أنقاض صومعة من أجل ّ
فك رموزه ملعرفته باللّغة العربية نظ ًرا لتق ّدم س ّنه .مل يوفق

خافيس يف هذه امله ّمة ،لينقل األسقف الدور إىل أحمد بعد سؤاله له عن سبب
ربر قراءة املوسوعة الجغرافيّة
تواجده باملكان .فشفع له ،من سوء العاقبة ،تشبّثه مب ّ
لإلدرييس«نزهة املشتاق يف ارتياد اآلفاق» التي مل تكن قراءتها محظورة .توفّق يف
ّ
فك ألغاز ذلك ال ّرق ،ليكون ذلك فاتحة ترجامت أخرى لصالح الكنيسة التي كان
يتلقّى مقابالً عنها.

مل تكن زهراء ،وفق الرواية ،مواظبة مثل أخيها عىل تعلّم أسس الثقافة اإلسالميّة،
أي حامس تجاهها يف هذا الشأن .خرجت ذات يوم ومل تعد،
ومل يكن األب يُبدي ّ
ليكتشف رجال الرشطة جثّتها التي تع ّرضت للتشويه والتمثيل ملقاة غري بعيد عن ال ّنهر
دون أن يعرفوا هويّة قاتلها .لقد فارقت الحياة ولها رغبة كبرية يف اعتناق املسيح ّية
رست ألخيها ،أل ّن اإلله نفسه «واملسلمون واملسيحيون
يك تعيش حياتها ،كام أ ّ
يت
يعبدونه بطريقة مختلفة»[[[ .فلو بقيت حية ،كام يقول بطل الرواية« ،فلربّا تغ ّ
أشياء كثرية :الدعوة إىل املح ّبة كام هي مبثوثة يف تعاليم الديانة املسيحية ،الشغف
كل
وس ُيلقي ّ
بالعدالة لدى اإلسالم ،رقّة األوىل وزهد الثاين .لكن زهرة قتلت»[[[َ ،
طرف بالالمئة عىل الطرف اآلخر ،وسوف لن يروا يف بعضهم البعض غري املناحي
السلبيّة والقبيحة .وبعد بضعة شهور ،تويف قاسم بسبب حزنه العميق عىل ابنته زهراء،
[1] Hassan Aourid, Le Morisque, Editions et Impressions Bouregreg, 2ème édition, 2000,
pp. 35- 36.
[2] Ibid., p. 57.
[3] Ibid., p. 68.
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وانزوت زوجته فاطمة يف دير للدومينيكان ثم ش ّددت عىل ابنها يك يغادر مسقط
رأسه بعد أن أصبح واقعه ال يُطاق.
هاجر أحمد رفقة خاميي من سانتا كروز إىل مدينة الربيجة باملغرب التي كانت
وقتئذ ُمستعمرة برتغاليّة ُمتنكّرين يف صفتي قشتاليني مسيحيني .متكّنا بفعل دهائهام
وذكائهام من أن يفلتا من قبضة عساكرها بعد أن قضيا بداخل قلعتهم ليلة واحدة،
فوقعا يف قبضة فالحني بالقرب من أزمور وهم يف طريقهم إىل أحد الفدادين بعد أن

ظ ّنوهم مسيحيني يريدان اختطاف املسلمني وبيعهم عبي ًدا للربازيل ،كام حدث ذلك
تغيت املعاملة ،وجاؤوهام
مرا ًرا وتكرا ًرا .لكن وما إن نطق أحمد بالشهادة حتى ّ
جه بهام
بالتّمر والحليب ،ومأكوالت أخرى من طعام أهل البلد .وبعد ذلك ،ت ّم التو ّ
عند قائد املدينة حيث وجداه يف انتظارهام رفقة قاض ب ّددت أسئلته وأجوبتهام
جح فرض ّية
الشكوك التي حامت حول هويّتيهام قبلئذ؛ أل ّن االعتقاد األ ّول كان يُر ّ
كونهام إما جاسوسني أو لصني.
وبعد قضاء عرشة أيام يف ضيافة القائد ،أرسلهام إىل مراكش للقاء السلطان أحمد
املنصور الذهبي .فتزامن وصولهام مع عيد األضحى ليجدا السلطان ُمنهمكًا يف
استقبال الوفود عىل ضفاف وادي تانسيفت بعد اكتشاف جيوب مرض الطاعون
مبدينة مراكش .ومل يأت دورهام للقائه إال بعد عودته لعاصمته (مراكش) ،ليطلق
فعي األ ّول كاتبًا يف
عىل أحمد اسم شهاب الدين ،وعىل خاميي لقب عز الدينّ .
البالط لدى الشاعر الفشتايل ،والثاين جنديًا لإلسالم يف جيش األندلس التي غادراها
بحثًا عن غد أفضل وعن كرامة افتقدت بداخلها؛ أل ّن «البحث عن الكرامة أكرث أهم ّية
من االرتباط باألرض أو بذاكرة األماكن»[[[.
شارك عز الدين تحت إمرة جودر باشا «يف حركة ض ّد قبائل متم ّردة يف منطقة
حاحا مل يعد بعدها .إذ أردته رصاصة غادرة قتيالً»[[[ .وقد تز ّوج شهاب الدين إحدى
محظيات القايض الركرايك اللة تاجة التي كان له منها :حكم أكرب أوالده ،وزينب
[1] Ibid., p. 76.
[2] Ibid., p. 97.
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ابنته املحبوبة ،ثم أحمد ،آخر العنقود .لبث يف قصور السعديني التي اشتغل بداخلها
ريا ،لينتهي به املطاف يف تونس بعد حركات التم ّرد التي
وخارجها ت ُرجامنًا ،وسف ً
شهدها املغرب بني اإلخوة من أجل السلطة ،من جهة ،وبني املتم ّردين من أمثال أيب
محيل ،من جهة ثانية.
جاءت سفارته األوىل خارج املغرب ،بعد اثنتي عرشة سنة قضّ اها بداخله،
حارة نصارى
ل ُيفاوض اإلفرنج يف أمر ودائع بعض العائالت األندلس ّية التي رسقها ب ّ
أكروهم سفنهم لتُقلّهم هم وأمتعتهم بعي ًدا عن األندلس بسبب قرار الطّرد الذي وقّعه
فيليب الثالث «ليجتثّ جرثومتهم الخبيثة» ،كام روت ذلك بعض وثائق محاكم
التفتيش.

وصلت هذه العائالت إىل املغرب ،يف أربع سفن ،لتجد ما أ ّمنت عليه البحارة
النصارى قد ن ُهب لتق ّرر بعد ذلك رفع األمر إىل السلطان موالي زيدان الذي أرسل
شهاب الدين رفقة بعض من أصحاب هذه األمتعة بعد أن أعطاهم كتابًا يق ّدمونه
لسلطان اإلفرنج.
رت بها ليقيض ما بقي من
ذهب إىل تونس ،ومنها هاجر إىل الحج ثم عاد ليسق ّ
خصوصا بعد أن غرق املغرب يف الثّورات التي كانت تحدث بني أبناء
عمره هناك،
ً
السلطان الثالثة (املامون ،وأيب فارس ،وموالي زيدان) فيام بينهم من أجل التحكّم
دب
السلطة ،أو مع املتم ّردين الذين ثاروا عىل ّ
يف مقاليد ّ
السلطة املركزيّة بعد أن ّ
إليها الوهن وأصبح «القابضون» عىل ما بقي منها يستنجدون بالقوى الخارج ّية
ويعطونها من تراب املغرب مقابالً لخدماتها.

ورغم مبايعة موالي زيدان بعد وفاة أبيه« ،لكن لألسف فإ ّن الطبيعة البرشيّة
كل االلتزامات التي قطعها عىل نفسه ويدفعه إىل
وحب الجاه ينيس املرء ّ
ضعيفة،
ّ
كل االعتبارات األخالقية»[[[ ،كام يقول بطل الرواية.
تجاهل ّ
قسم الكاتب روايته إىل محطّات بتواريخ مضبوطة ،ت ُحىك جميعها ،بلسان
ّ
[1] Idid, p. 157.
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البطل ،بشكل يختلط فيه التاريخي املوث ّق مع الخيايل .وهذه املحطّات هي :بلدة
الحجر األحمر يف خارصة جبال البشارات (1595-1585م) ،مراكش (1603-1598م)،
أمسرتدام (1611م) ،مراكش (1613م) ،سال الجديدة (1637-1615م) ،توزر (1642م).

الغرب يف رواية «املوريسكي» حلسن أوريد
يص ّور لنا حسن أوريد يف روايته «املوريسيك» ،التي نحن بصددها ،اآلخر،

وهمجي ،وناكث للعهود ،وهي
ين،
الغريب ،يف شكل مخلوق
ّ
دموي ،وعدوا ّ
ّ
خاصيات تساوى يف االت ّصاف بها ص ّناع قرار سلطتيه الزمنية والدين ّية -الذين
ربرات لرشعنة مامرساتهم املقيتة ،وذلك ما نستشفّه منذ الصفحات
بحثوا عن م ّ
األوىل للرواية .ويتمظهر ذلك يف املوعظة التي قدّ مها الخوري فراي ميكو ،أحد
أعضاء الجمعية العامة لـمحاكم التفتيش ،يوم األحد الذي تزامن مع مقتل أندري
ألونسو .وقد ركّز فيها عىل األخطار التي تُحدّ ق باملسيحيني ج ّراء تسامحهم مع
وجود املسلمني بني ظُهرانيهم ،فقال« :يجب ملقتل أندري ألنسو أن نفتح أعيننا
عىل املخاطر املحدقة بنا .لن ننعم أبدً ا بالطأمنينة والهناء ما دام هؤالء املارقون
يعيشون بني ظهرانينا .لطاملا حاولنا دعوتهم إىل أنوار الدين الحنيف ،دين املسيح،
لك ّنهم يرفضون اعتناقه ،وعندما يفعلون ذلك يقومون من باب التظاهر أو املصلحة
أو الخوف»[[[.
وقد أراد هذا الراهب ،بذلك الترصيح البليغ ،مترير خطاب قاس يف داللته،
واستئصايل يف أهدافه يك يه ّيئ الحضور إىل تق ّبل عاقبة رمي موريسكيني يف
حق حقريين ( )...بل
املحرقة .ومن ثم« ،فإنّ ال ّرهان يتجاوز تنفيذ حكم اإلعدام يف ّ
وجود املوريسكيني بر ّمتهم»[[[.
يتأسس عىل أحد اإلجراءين :إ ّما الطّرد أو
وقد اختتم هذا الواعظ خطبته تلك ّ
بحل ّ
اإلبادة ليتس ّنى لهم ،كام يُضيف ،العيش بسالم بعد أن ج ّربوا اسرتاتيجيات ع ّدة :فرض
فتح أبواب مساكن املوريسكيني إبان حفالت األعراس ،ويف أيام الجمعة واألعياد،
[1] Ibid., p. 23.
[2] Ibid., p. 30.
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ومنع الزمربة ،ومنع النساء من تخضيب أيديهن بالحناء ،ومنع التح ّدث باللّغة العرب ّية،
أو امتالك كتب مكتوبة بذلك اللّسان ،ومنع لباس األثواب الحريرية ،ومنع اتخاذ
األسامء املوريسكية العربية اإلسالمية.
حة قدسيتها من أجل رشعنة القتل،
استدعى املسيحيون
ً
نصوصا مشكوكًا يف ص ّ
يبي ذلك املقطع التايل ،الذي يشري إىل أوامر يهوه من
والرتويع ،واالضطهاد كام ّ
خالل صموئيل لـلملك شاوول بإبادة هراطقة أمليك« :ارضب اآلن أمليك ،أنذرها

هي اللعنة هي وما متلك .كن بدون رحمة تجاهها .اقتل الرجال والنساء واألطفال
والرضع والثريان والشياه والجامل والحمري»[[[.
يُضيف أوريد إىل صور تجليات همجيّة الغرب وقائع أخرى كثرية ،كواقعة إحراق
كتب معارف املسلمني ،وأساس هويّتهم بإيعاز من املطران سيسنريوس الذي
ات ّسمت سياسته تجاه املسلمني باالضطهاد ،واإلبادة .لقد دفعت همج ّيته إىل األمر
«بإحراق املخطوطات ،وأرشيف السالطني النارصيني واملكتبات ،ومل تسلم إال
كتب الطب .وقد كان ذلك مبثابة شجرة قطعت جذورها .فبإمكان الجذع أن يبقى
صام ًدا ،لكن الشجرة ال ميكنها أن تنمو من جديد ( )...لقد د ّمرت ذاكرتنا»[[[ ،كام
يحيك قاسم البنه أحمد.
أراد هذا الغرب ،وفق الرواية ،أن يُزيل جميع املح ّددات الثقاف ّية الرشق ّية اإلسالم ّية
التي كانت تقلق وجدانه ،بسبب رغبته يف صياغة مجتمع عىل املقاس ال يرى ذاته
من خالل غريه ،بل عرب نفسه ومن خاللها هي فقط .فهدموا مساجد املسلمني،
وحمماتهم ،وأكرهوهم عىل أكل لحم الخنزير ،وعىل ترك تداول اللغة العربية ،وعىل
ّ
التخيل عىل منطهم يف اللباس ،والتع ّبد .كام أرادوا أن يتحكّموا يف نسبة خصوبتهم
يك ال يتجاوز عددهم نسبة عدد املسيحيني؛ أل ّن نساءهم «املاجنات» أكرث خصوبة
من نساء املسيحيني ،كام تر ّدد يف الرواية.
ربر
حاول هذا اآلخر املسيحي ،وفق أحداث الرواية ،أن يبحث دامئًا عن م ّ
[1] Ibid., p. 31.
[2] Ibid., p. 41.
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يعتمده بغية تدعيم اإلحساس العام بالتجذّر املسيحي داخل شبه الجزيرة اإليبريية،
ونفي فكرة أي تواجد إسالمي ،عريب ،رشقي بها ،رغم إسهاماته الجليلة التي ما تزال
شامخة إىل اليوم .ومن أجل ذلك ،أعطى الضوء األخرض للتنقيب عن هياكل بعض
القديسني ،وتوابيت الحواريني ،لدرجة أن أضحت معها إشاعات العثور هنا وهناك
عىل بقايا املقدسني تضبط إيقاع الحياة باألندلس.
فام كان يتنافس بشأنه هؤالء املسيحيون من عظام ،وتوابيت ( ،)...يُنقل إىل
بابا الفاتيكان الذي كان يبارك ذلك ،ويُثني عىل املستكشفني ،ويؤكّد أهمية هذه
املوجودات من خالل رسالة بابوية مهيبة ،مام ّ
يدل عىل متانة االرتباط ال ّروحي الذي
يضمنه البابا ألتباعه اإليبرييني ،وعىل انغامسه ،هو بدوره ،يف سياسة التحريض ض ّد
التواجد اإلسالمي هناك.
عاش املوريسكيون بداخل شبه الجزيرة اإليبريية ،بعد سقوط غرناطة ،حالة
اضطراب وخوف .فكانوا يتوقّعون مداهامت أعضاء محاكم التفتيش يف أيّة لحظة،
جه دييغو ،رب
مام جعلهم يط ّورون مهارات فريدة للتخفّي .ويف هذا الصدد ،يو ّ
حضي لنا املرق بدون
األرسة ،خطابه لزوجته (فاطمة) وابنته (زهرة)« :فاطمة
ّ
كُسكس ،ألن الكُسكس مشبوه ( )...وأنت يا زهرة امسحي الصليب بخرقة ،ألنه
مغطى بشبكة عنكبوت .ملعي كل األيقونات .ميكن أن يدخل علينا الزوار يف أية
لحظة»[[[.
جعل أوريد من أرسة دييغو مثاالً لحياة املوريسكيني باألندلس ،التي دفعتهام
كل ما من شأنه أن ّ
يدل عىل انتامئها للحضارة
همجيّة الغرب وإرهابه إىل تج ّنب ّ
اإلسالم ّية والعرب ّية حتى ولو تعلّق األمر مبسألة األذواق ،سواء أكان ذلك يف مجال
األكل أم اللباس.
وتج ّن ًبا لسادية الغرب ،أضحت هذه األرسة تستعيض عن أسس هويّتها باملح ّددات
الثقاف ّية للمسيحيني ،من تلميع للصليب إىل رسمه عىل الصدور ،بشكل يتناىف مع
[1] Ibid., pp. 20- 21.
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ما يؤمنون به؛ ألنهم يعلمون أ ّن مصري املوقوفني ،وفق اجتهاد محاكم التفتيش،
يتمثّل يف إحدى العقوبات :إما «مصادرة املمتلكات ،مالحقات ،مضايقات ،وحتى
الرمي يف املحرقة»[[[ ،كام يشري إىل ذلك السارد ،مهام كان وضع املخالف لـتعاليم
الكنيسة املادي واالعتباري والصحي حتى ،وتلك حالة مارية رومري التي عاشت يف
الظل مسلمة ،وأمام أعني اآلخرين مسيحية .وقد اعرتفت ،بعد سنني ع ّدة من التّظاهر
ّ
باعتناق ملّة املسيح ،وهي عىل فراش املوت بأنّها لن متوت إال وهي عىل دين

فاقتصوا ،بعد أن وافاها القدر ،من جثّتها حرقًا.
محمد،
ّ

ُوضـع املوريسـكيون ،بحسـب أحـداث الروايـة ،يف عزلـة ماديّـة ومعنويّـة .إذ
يحسـون
جعلهـم تقسـيم غرناطـة إىل منطقتين (منطقـة مسـيحيّة وأخـرى مسـلمة) ّ
جهـه دييغـو البنـه ،ملـا كان يشرح لـه واقـع
باالختلاف .ويف سـؤال اسـتنكاري و ّ
املأسـاة ،وأسـبابها ،والعهـد الـذي نقضه القشـتاليون بعـد أن قطّعوه عىل أنفسـهم،
يحـس يف النهاية باالختلاف»[[[ .وهي حالة
قـال« :فمـن يعـش يف معزل عن ال ّناس
ّ
حبة
نفسـيّة وواقعيّـة مل تكـن مـن طبيعـة املوريسـكيني املنفتحة على اآلخـر وامل ُر ّ
مقسـمون
بثقافتـه ،بـل حالة أمالهـا تعامل القشـتاليني الفظ معهم .كام عاشـوا و ُهم ّ
بين انتامءيـن :انتماء بالفطـرة ،وانتامء بالقـ ّوة .ميارسـون األ ّول ِخفيـة يف منازلهم،
والثـاين ريـا ًء مرضـاة لنزوات القشـتاليني املتط ّرفة مـن الذين أرادوا ُعنـوة أن يجعلوا
إل مبلّـة املسـيح ،يف زمـن
مـن مجتمـع شـبه الجزيـرة اإليبرييـة كيانًـا ال يديـن ّ
أصبـح فيـه ال ّديـن اإلسلامي هرطقـة «مبثابـة الـدودة للفاكهـة ( )...تأكلهـا وتنتهي
بإفسـادها ( )...والتسـامح آفـة ( )...وشـكل من أشـكال الضعف الذي يسـتفيد منه
حصة اسـتنطاق املوريسـكيني
الهراطقـة»[[[ ،كما يقـول أحد األسـاقفة الذي حرض ّ
املتّهمين بالقتـل يف حـق أندري ألونسـو.

[1] Ibid., p. 18.
[2]Hassan Aourid, op.cit., p.40.
[3] Ibid., pp. 31-32.
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الرشق يف رواية «املوريسكي» حلسن أوريد
ق ّدم لنا حسن أوريد الذّات الرشقيّة وهي تتصارع مع اآلخر الغريب الذي أذاقها
مختلف أصناف التضييق والعذاب ،بشقّيه املادي واملعنوي ،كام رأينا ذلك سابقًا.
فلم تكن مواطنتهم كاملة ،بل إ ّن أصلهم الرشقي ،ودينهم اإلسالمي ،ولغتهم العرب ّية
كانت ،جميعها ،مح ّد ًدا لنوع ّية املناصب التي يتولّونها .فام كان من نصيبهم غري
نوعني من املناصب« :يحرثون األرض ،وميتهنون األعامل الشاقّة»[[[ ،ليبقى
االنخراط يف أسالك مناصب الدولة أو الجيش من نصيب غريهم.
مل نجد ،ونحن نبحث يف صفحات هذه الرواية عن مهن املوريسكيني ،إلّ
الئحة ض ّيقة منها كان القشتاليون يتأفّفون من ُمزاولتها ،ل ُيصبح امتهانها لصيقًا
بـاملوريسكيني ،كام جاءت يف الرواية:
•قُبض عىل موريسكيني من قبل فرقة النخبة الرتسيو واقتيدا لرجال الكنيسة
حمالً واآلخر بناء[[[.
للمحاكمة ( )...كان أحدهام ّ
إل األشغال الوضيعة كحرفيني أو فالحني[[[.
يتبق للموريسكيني ّ
•مل ّ
الحمل ،فإنّه
•أقسم الب ّناء بأغلظ اإلميان بأنّه مل يُغادر منطقته ( )...أ ّما
ّ
أدهش الجمع بربودة دمه[[[.
الحمل والب ّناء الفرصة األخرى للكنيسة يك تعضد
•كانت محاكمة
ّ
سلطتها[[[.
الحمل والب ّناء ،غار والدي يف صمته[[[.
•منذ تنفيذ حكم اإلعدام عىل
ّ
[1] Ibid., p. 26.
[2] Ibid., p .29.
[3] Ibid., p. 30.
[4] Ibid., pp. 30-31.
[5] Ibid., p. 33.
[6] Ibid., p. 35.
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•لقد بالغوا يف ابتزازنا ويف تكليفنا باألعامل الشاقة[[[.
الص ّناع املتفانني يف عملهم ،املعت ّزين
•يا له من مشهد ُمحزن أن ترى هؤالء ُ
بأنفسهم ( )...يتس ّولون قطعة خبز لطفل جائع أو امرأة ُمرضعة[[[.
الحمل والب ّناء ليك تتكيّف مع الحياة[[[.
•تناست القرية إدانة
ّ
•اصف ّرت سنابل القمح وكان علينا أن نستع ّد للحصاد[[[.
•هذا مستحيل يا خاميي .متى سننتهي من الدرس[[[؟
•لقد تركنا أشغال التقاط سنابل القمح ودرسها وتخزينها

[[[

•ال ُيكنك أن تصري جنديًّا ،والشغل يف الفالحة ّ
شاق و بال جدوى

[[[

خصصنـاه ملهـن املوريسـكيني ،نالحـظ أنّهـم قـد
وبنـا ًء على الجـرد الـذي ّ
أقصـوا مـن املناصـب التـي ميكـن أن تجلـب لهـم نف ًعـا ماديًـا ُمحرت ًمـا ،ومكانـة
اجتامعيّـة مرموقـة داخـل شـبه الجزيـرة اإليبرييـة .ففُـرض عليهـم امتهـان حـرف
بعينهـا ،وحرمانهـم مـن أخـرى ،ومـن االنخـراط يف النقابـات املمثلة لهـا ،كذلك.
ومـن أسـباب ذلـك نذكر مـا أورده أحد أعضـاء نقابة صانعـي األحذية عندما سـاووا
يف املنـع ،لالنضمام لنقابتهـم بني السـود والعبيد واملوريسـكيني بقولـه« :لتج ّنب
األرضار والنتائـج غير املناسـبة التـي ميكن أن تحدث مـن ج ّراء وجـود مثل هؤالء
األشـخاص داخـل نقابـة صانعـي األحذيـة ،وكذلـك لتج ّنـب العـار والسـخرية من
جانـب الشـعب عند رؤيتهم مثل هـؤالء ال ّناس أثناء العـروض الدين ّية أو االحتفاالت
[1] Ibid., p. 44.
[2] Ibid., p. 46.
[3] Ibid., p. 55.
[4] Ibid., p. 63.
[5] Ibid., p. 64.
[6] Ibid., p: 66.
[7] Ibid., p. 74.
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العا ّمـة ،وذلـك بسـبب النتائـج التـي ت ُحدثهـا رؤيـة هؤالء النـاس بني الرشفـاء ذوي
الثياب الحسـنة»[[[.
ق ّدم لنا الكاتب األنا الرشق ّية وهي ترزح تحت بطش اآلخر الغريب الذي أراد أن
ليؤسس لنفسه هويّة نقيّة ،وغري مدينة يف
يجتثّ تاريخها من شبه الجزيرة اإليبريية
ّ
بناء تاريخها وحضارتها ألحد.
استطاع صاحب «الحديث والشجن» أن يأيت بالنقيض من أجل تح ّدي بنيات

الشق بكونه صن ًوا للتخلّف ،والدمويّة،
الخطاب االسترشاقي الذي ارتبط عنده ّ
لغته لسان رعاع ،ورسالة نبيّهم هرطقة محمدية .ويف هذا الصدد ،يقول بطل الرواية
حة
أحمد (أو بيدرو)« :استيقظت قرية مسقط رأيس ،الحجر ،ذات يوم عىل إشاعة مل ّ
بشأن وجود صندوق ُعرث عليه يف قاعدة صومعة مسجد أمر األسقف بتدمريها .كان
رصايص ،وبداخله وجد نعش وهيكل عظمي مكتوب
الصندوق مختو ًما برشيط
ّ
باللّغة العربية»[[[ .فأرجع جمع املنقّبني والفضوليني وجود هذه الكتابات العربية
عىل ّرق بداخل صندوق بني البقايا املقدسة التي يريد من خاللها املسيحيون
الربهنة عىل انتفاء الوجود اإلسالمي بـ «شبه الجزيرة اإليبريية» -إىل عمل شيطاين
أدهش الجميع.
تكلّف أحمد (بيدرو) بقراءة هذا ال ّر ّق املكتوب باللّغة العربية التي أخذها خفية
عن أبيه (قاسم) الذي أراد أن ينقل إليه من خاللها تراث آبائه وأجداده بعد أن نالت
منه محرقة سيسنريوس بــباب الرملة الكثري .ثم ترجم مضامينه رغم أ ّن حروفه كانت
مكتوبة «بكتابة مختلفة عن الكتابة األندلسية الدائريّة واملزخرفة ( )...متيل لألشكال
املكعبة البسيطة القريبة من الخط الكويف»[[[ .وتقول بشكل ملغز« :يا طالب اللّغز
أقرن املعنى ،وإن مل تفعل ذلك ،فلن ّ
تفك غوامضه»[[[.

[[[ دومينيغيث أورتيث برنارد فينسينت :تاريخ الموريسكيين :مأساة أقلية ،ترجمة :عبد العال صالح،
المجلس األعلى للثقافة ،2007 ،ص.173
[2] Ibid., p. 49.
[3] Ibid., p. 52.
[4] Ibid., p. 52.
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يقض مضجع هذا
رش العاقبة -الذي كان
ّ
توالت الرتجامت ،وزال الخوف من ّ
الفتى -أل ّن كتابة العربية ،وقراءتها ،والتح ّدث بها كانت ،جميعها ،أمو ًرا مح ّرمة ،إىل
جانب أشياء أخرى ،عىل املوريسكيني.
نص فريد يتحدّ ث عن قالقل سيشهدها الرشق ،ويُبرش
كام وقع ذات يوم عىل ّ
مبيالد «ملك» سيأيت ستة قرون بعد «ميالد املسيح» يفرض سلطته عىل العامل،
ص كام ييل:
رش مسعاه .وتلك هي اللّعنة! .فكان ال ّن ّ
وسيكتنف ال ّ
«وملك يبسط سلطانه عىل الوجود كلّه إىل الغرب،
ودين يتقدّ م عىل حساب من قد أماله من الغيوب،
والرس يزول عمن غشيه القدر بالذنوب»[[[.
ص ،وفق بطل الرواية ،يحمل بُرشى مبيالد رسول املسلمني ونب ّيهم
كان هذا ال ّن ّ
رغم ركاكة أسلوبه املكتوب بعام ّية هي أقرب إىل عام ّية أهل غرناطة ،كام يرشح ذلك
نصا
السارد .لكن املرتجم ذهب مع االتّجاه العام الذي ترتضيه الكنيسة وجعل منه ًّ
قدميًا قدم ميالد املسيح.
ص تتمثّالن يف ميالد رسول املسلمني سيدنا
إ ّن النبوءتان اللّتان يحملهام هذا ال ّن ّ
محمد ،من جهة ،واالنحطاط الذي سيعرفه املسلمون فاتحني بذلك املجال
لتق ّدم املسيح ّية وبسط سلطانها الديني ،وهو ما تحقّق عىل األقل يف شبه الجزيرة
اإليبريية.
يريد أوريد ،من خالل إيراد ذكر اللقى املكتوبة باللغة العربية ،مثالً ،أن يُربهن عىل
أشياء ع ّدة :التدليل عىل التواجد اإلسالمي بـ شبه الجزيرة اإليبريية ،من جهة ،وعىل
سامحة املسلمني الذين شاركوا املسيحيني يف كتابة تاريخهم ،وقراءته ،وصونه ،من
جهة ثانية .فكان يف عهدهم يُبنى املسجد قرب كنيسة أو معبد لليهود ،وليس عىل
أنقاضهام كام فعلت الكنيسة بعد سقوط األندلس.
[1] Ibid., p. 53.
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بش
ومن جهة ثانية ،يسعى أوريد إىل تبيان حقيقة أ ّن اإلسالم ديانة سامويّة ّ
بها كتابهم املق ّدس ،وليس «هرطقة محمدية» كام ت ُر ّوج لذلك األطروحات
االسترشاقيّة.
كام أ ّن اللّغة العربية التي كتبت بها هذه املخطوطات هي لغة أساسيّة يف الحفاظ
عىل ذاكرة املسيحيني ،ولغة كتابه املق ّدس وليست لغة رعاع ،وقطاع طرق ،ومهرطقني
جب منع تداولها ،والتضييق عىل متكلّميها وكاتبيها ،كام فعل املسيحيون مل ّا
يتو ّ
التخل عنها.
ّ
منحوا املوريسكيني م ّدة ثالث سنوات من أجل

ولذلك ،فإنّنا مل ن َر يف ثقافة املوريسكيني إال ثقافة تسامح ،وحوار ،كام تعكسه
مجادالت شهاب الدين مع أهل الكتاب الذين التقاهم يف سفرياته .فجادلهم
جة والدليل ،وق ّدم لهم صورة مرشقة عن اإلسالم (الذي يرتبط بالرشق) الذي
بالح ّ
طاملا التصق يف املدونات االسترشاقية «باحتقار العلم وإلغاء املجتمع املدين ،إنّه
البساطة املر ّوعة للعقل السامي ،التي تح ّد الدماغ اإلنساين ،وتحول بينه وبني فكرة
مرهفة ،وكل إحساس رقيق ،وكل بحث عقالين ،ولتجعله يف خدمة توتولوجية أزلية:
«الله هو الله»[[[.
ومن خالل شخصيّة شهاب الدين ،بطل رواية أوريد ،وسلوكات شخصيات
الشق مخالفة،
أخرى بداخل الرواية ،ق ّدم أوريد للمتلقّي نظر ًة إيجابي ًة عن ثقافة ّ
متا ًما ،لتلك القابعة يف شعور الغرب وال شعوره والتي تربط بني اإلسالم وصفات

اإلرهاب ،والدموية ،والهمجية .وهي عنارص أصبحت تشكّل موضوعات للكتابة عن
اآلخر العريب /املسلم /الرشقي.
قصة
يئ رائع ،صياغة ّ
فمن خالل هذه الرواية ،يُعيد لنا حسن أوريد ،بأسلوب روا ّ
جر ،وشتّت
من قصص تاريخ املوريسكيني ،تحيك مأساة شعب اضطهد ،وقتل ،و ُه ّ
شمله عصب ّية مسيح ّية متش ّددة ،وأعضاء محاكم تفتيش قُساة ،وساسة يُباركون أفعال
املؤسسات ،جميعها.
هذه
ّ
[[[ لوي غارديه ومحمد أركون :اإلسالم :األمس والغد ،ال ط ،بيروت ،دار التنوير ،1972 ،ص.76
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فلم يكن للموريسكيني من ذنب سوى انتامء جيناتهم للحضارة اإلسالمية (العرب ّية/
الرشق ّية) التي حملت معها ألوروبا عرص االنحطاط ثقافة غن ّية بعلومها ،وكتب
معارفها ،ومتسامحة بفلسفتها .فكان رحمها ،كام رأينا ذلك رسديًا ،يتّسع لليهودي
واملسيحي والال ديني .لقد رفضت إسبانيا املوريسكيني ،وأبقت عىل الحمراء
والخريالدا ،وقرص اشبيلية ،ومسجد قرطبة .فكانت بذلك انتقائ ّية يف سياستها .كان
عليها ،كام يقول بطل الرواية« ،وفق هذا املنطق الطهراين لـمحاكم التفتيش أن ترفض
ابن باجة ،وابن رشد ( ،)...هذه املنارات من الفكر اإلنساين»[[[.

إ ّن يف إحياء أوريد ملعاناة املوريسكيني ،وتقتيلهم وتدمري أسس حضارتهم تربئة
لذ ّمة املسلمني من صور صنعها االسترشاق ،قدميه وحديثه ،وربط فيها الرشق/
اإلسالم /العرب بالهمج ّية ،وباإلرهاب ،وبالدموية ،وبالتّط ّرف .فمثل هذه الصفات
من الحضارة الغربية انطلقت ،كام رأينا ذلك يف فعل إحراق كتب املعرفة اإلسالم ّية،
مؤسسات الكنيسة وامل ُلك تع ّززت .وما يزال التاريخ شاه ًدا عىل أعامل
ومبباركة ّ
هؤالء وأولئك.

[1] Ibid., p. 267.

