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إهداء :
الحب الكثري لهم 

وهذا الكتاب الذي ال يفارقه خيالهم لهم 

لهم وإليهم أهيل 

أهل املنكب الربزخي 

حمود ولد سليامن 

غيم الصحراء 
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ها أنذا سائر يف طريقي إليك مرة رابعة.ركبت ومشيت وجعت وعطشت .وبت يف 
العراء وليس هذا منا عليك يا الهي ولكنه صالة يف قدس محرابك .فأقبل صاليت واهد 

خطوايت .

 محمد عبد الحليم عبد الله/الباحث عن الحقيقة 

حقا إنها متوجة يف األفق بجالل ملكة ،إنها بالفعل مدينة الخيال، رحالة .

مهربو كتب متبكتو/تشاريل انجليش

توقف عن البكاء إنها متبكتو/متبكتو : شجن الطيور

عبد الرحمن سيساغو 
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إنيافونكي/ درب اآلالم 

الدم النازف من شفتي العليا كنت أجد  ملوحته يف فمي كامءالبحر الذي سبحت فيه 
يوم جئت نواكشوط .لست أدري هل كانت ملوحة دمعي أم دمي أم كالهام  هي 

الطعم املتخرث يف فمي . كدمات  يف ظهري و رجيل .أحسست كأن ذاكريت ترتنح.ترتطم 
بيشء ثقيل  .متلكني الخوف ،  ذراعا عنيفة كانت  تغوص يف ترقويت .كنت أحاول 

أن أدفعها فال أستطيع .وقع عيل صاحبي وحرشاين يف األسفل  ،  دفعت  جسمي كل 
جسمي إيل األعال، يف حركة يائسة  ندت عن صاحبي رصخة عظيمة .وكان يستغيث . 
وفجاة مالت السيارة يف اإلتجاه األمين وإذا يب  فوق صاحبي والدم ينزف من ساقي .

    ٢٤  /  فرباير / .٢.٢   بلدة اينيافونيك / متبكتو .مايل 

اآلن .. احتشد الفالحون وأقبلوا نحونا كانوا يرصخوا ..كانت طيور الظهرية تحلق  يف 
السامء الصافية . وكان الدم يسيل من يدي اليمني وقدمي .الزجاج األمامي للسيارة 

تهشم وأصابتني شظاياه .أحسست أسفيل ثقيال مخدرا . ال أستطيع الحركة .

“كرو برو »   كرو برو ،كان أحدهم يرصخ وهو يحاول إسعايف  وإخراجي من السيارة. 
كان ميكن أن أموت يف طريق غاوة.  او يف تياموين اوبرج باجي مختار . كان من املمكن 

أن أموت هنا يف طريقي إيل متبكتو. تحت هذه الشجرة. غري بعيد من هذه الحقول 
وهذا  السد . والطيور وبني هؤالء الفالحني .

ال أحد يعرف ما الذي تخبيء له األقدار ! والساعة التي ميوت فيها .غري أن النجاة 
من املوت وشعورنا باإلقرتاب من النهاية.يجعلنا نفكر يف كل يشء ونستعيد كل حياتنا 
ونتمني أن نعيشها وأن نعيش أكرث . ونستعيد املايض ونسأل انفسنا هل حققنا شيئا 
؟ يسعدنا قبل ان يداهمنا املوت ويطفيء  عيوننا كام يقول تشيزاري بافيزي، ها أنا  
أغرق من أم رأيس إيل أخمص قدمي يف فلسفة وجودية بائسة .وليكن املوت كاميشاء
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 وليأيت كام يشاء، يف الصحراء .يف هذا الخالء أويف مكان آخر.املهم أن نكون قد حققنا 
شيئا .وليكن املوت  عظيام كام رآه هيجل . أو خذوال كام عرفه كلكامش اذ رصعه حزنا 

عيل خليله انكيدو . أوترياقا للخلود .كام تجرعه هاملت وهو يقول البقية يف الكأس.

 ليس مشكلة أن منوت ولكن املؤمل أن يأتينا املوت و مل ننجز ونحقق املهمة التي 
تنتظرنا عندها السعادة . كان الخدر اليزال يرسي يف قدمي وكنت أمسكهام وأحركهام 

فأشعر بهام متيبستني .كالصخر التتحركان . كانت تفصلنا عن تنمبكتو مسافة مائة  
كيلومرتا او أكرث  وكنت أشعر بآالم شديدة يف الساقني والظهر.حملوين إيل  بلدة  

اينيافونيك، عيل أجد     الدواء . وقالوا يل إنهم ال يدرون إن كان مستوصفها يزاول شغله 
أم مغلقا .إذ .كانت قبل يوم قد تعرضت لهجوم من قبل مسلحني مجهولني.قتلوا بعض 
ساكنيها وخربوا منشآتها .وهي تعيش توترا منذ ايام . .يف   إينيافونيك الصغرية استطعنا 
أن ندخل عرب الحاجز األمني .وكانت  املدينة شبه خالية من كل مظاهر الحياة والنشاط 

اليشء يتحرك . أخربونا أن طبيب املستوصف  وطاقمه الطبي الذوا بالفرار وأغلقوه 
إيل إشعار آخر  .وأنهم قد اليعودون إال مع نهاية عطلة األسبوع  .الخوف والحذر 

والرتقب سلطان اينيافونيك بل وكل شامل مايل الذي يشهد منذ سنوات حربا رضوسا 
بني جامعات وأطراف كثرية من إسالميني وازواديني وزنوج ولصوص وقطاع طرق .عيل 
أن أصرب وأتجرع األمل .حتي أصل  متبكتو، بقي صاحبي عند السيارة التي تهشمت من 

جراء الحادث إلصالحها  وإنقاذ ما أمكن إنقاذه منها .عند رجوعنا تصادفنا مع عابر كان 
مارا بطريقنا وكان موريتانيا .لن أنساه ما حييت .جزاه الله خريا  .أقلني إيل بلدة نسيت 

اسمها وكان ينوي أن يوصلني ايل متبكتو ثم طرأ له طاريء وبدا وكأ ن باله يشغله 
شاغل ومل أشأ أن اسأله .تركني يف السيارة   وذهب ثم عاد بعد دقائق بسيارة اخري 

فيها شبان ورجل يف العقد السادس .واعتذر يل عن عدم مواصلة رحلته معي.

 كان الوقت مساءا وكنت أرسل  برصي مينة ويرسة  يف مدينة شاحبة .باعة متجولون 
يرصخون يف كل مكان.البعض يأكل عيل قارعة الطريق .أصوات يف كل مكان .دراجات 

نارية كأنها يف سباق .محركاتها تسابق الريح.مجموعة من الشبان ميرحون ويقهقهون . 
مدرسة اومعهد ديني كتب عيل واجهته بأحرف عربية اسم صاحبه إن مل تخني الذاكرة
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قصدنا تنمبكتو وكان الطريق هادئا يف  املساء .قد خال من العابرين .األفق ميتد 
فسيحا منبسطا متعرجا .ملتويا مع الكثبان الرملية .كانت السامء صافية .والطري محلقا 
.والصحراء تتدفق بيضاء بيضاء ناصعة .األشجار  قد انخسفت ظاللها وهي تودع آخر  

املساء .قطعان اإلبل سارحة يف كل مكان . وقت األصيل.

اآلن عيل مشارف تنبمكتو يطوحني األمل ويرسي الخدر يف ساقي ويف عيني سهر باسكنو 
ويف عقيل حلم مارد ويف قلبي شوق وحزن الوحيد .متبكتو كأن رسا دفينا لست ادري 
ماهو يبوح يل، لفحتني رائحة  النهر  من بعيد وكنت أنظر يف أرساب الطري والزوارق  

و قطعان من األبقار كأنها نهر آخر. هبت نسامت باردة مع الريح .نزلت عيل قلبي 
املكلوم .منعشة وباردة .يا لنهر متبكتو يا للرهبة !يا للرهبة !أي رس وأي سحر هذا ؟ 

رأيت نهر النيجر من قبل يف غاوة ووقفت عيل شاطيء  االطليس يف نواكشوط   ورأيت 
البحر األبيض املتوسط يف الجزائر ويف طرابلس. لكن نهر متبكتوبدا يل أعظم من كل بحر 
ونهر .كان الغامم يحفه من كل مكان. والزوارق وأرساب الطري فوقه  تعانق األفق .  كان 

رهيبا  هاهي جوهرة الصحراء متبكتو.

من هنا مر رينة كايي الفرنيس  يف 20 / أبريل /1828 وهو يردد يف رسه: 

ستكون من نصيبي، أحالم رينه كاييه كانت تدفعه للمغامرة نحو مدينة األساطري للظفر 
بالجائزة. وتحت جنح الليل يف 22/مايو 1797 كان األسكتلندي مونجو بارك يتسلل  بعد 

رحلة دامت عامني فقد فيها كل يشء ومل يبق له سوي قبعة من جلد القندس .مونجو 
بارك سجن وعذب عيل أنه جاسوس مسيحي يف عهد ملك متبكتو آبو ابراهيام وأصابته 

املالريا.

ويف طريقه اكتشف نسخة من » األ سفار االويل من العهد القديم .«.وعاد إيل 
اسكوتلندا والتقي بالشاعر والرت أسكوت وعاد مرة أخري وقد عزم عيل أن يتتبع نهر 

النيجر حتي نهايته وعندشالالت بوسا انجرف مركبه وغرق ومات .مونجو بارك كان مثل 
كايي.دفعه حب املغامرة  واكتشاف مدينة األساطري   إيل ركوب األخطار وترك كتابا عن 

رحالته إيل  افريقيا.
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 عند مدخل املدينة  قال يل رفاقي أن التزم الصمت .وال أتكلم مع الجنود حتي يشريوا 
عيل .وكانوا يرسمون خطة  للدخول  وليك  تنطيل الحيلة  عيل الجنود .أخربوهم بأنني 
مريض والأقوي عيل الحركة ومل يذكروا لهم أنني تعرضت لحادث سري ليك ال يبدأو يف 

التحقيق عن مالبسات الحادث  ويعرقلوننا أويشكوا أين أحد عنا رص املقاتلني .والحمد 
لله .مل يسألني أولئك الجنود   ومل يأمروين بالنزول من السيارة .نظر يف أحدهم وحياين 

بالفرنسية فرددت التحية  وانتهي األمر بسالم .هاهي تنبمكتو بدت أضواؤها تشع 
.تبدو متذرذرة يف الصحراء..املدينة يف صمت . كأنها تخلد إيل الهدوء .اإلحساس بالخوف 

يرسي يف كل أحيائها .مع الليل ويف الحرب ليس غريبا ان تختبيء الحياة يف املدن 
..سيارات تجوب بعض الشوارع ودراجات قليلة وبعض املارة . من الطوارق والعرب 

يلبسون دراريعهم . والريح تعلو بها وهم يتاميلون.

تنبمكتو : هو ذا جانب منك جاهر بوحدانية الله وأعلن الحرب عيل كهنة الصحراء . 
هو ذا سليلك عن ظهر حزن خاض حزب الرب وحزب النهر وحزب البحر اليك. يا مدينة 
الله متبكتو ها قد جئتك حامال غبار السنني وأعواما من الحزن والحنني أعواما ويب من 

تعب العمر غيم سحابة الخمسني، ها قد جئتك وكان  القلب يقول متبكتو أقرب مكان 
إيل الله متبكتو  األقرب إيل القلب . يوم حفظت وصية جالل الدين الرومي نور الله 

رضيحه وقدس روحه كان يقول يل » البد من مهلة يك يصري الدم حليبا صافيا » غري أين 
ما دار بخلدي يا جوهرة الصحراء 

 ان الدم متبكتو 

والحليب متبكتو 

واملهلة متبكتو 

وعندما تسامرت مع الشيخ األكرب والكربيت األحمر محي الدين بن عريب يف سنوات 
القحط . كان يقول يل :

القلب إذا خال من الحزن خرب أيها املريد .عندما يأخذك التوله وتسلك الطريق 
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فليثبت قلبك.فلن تشهد الربوق إال إذا أعلنت النكران  وكفرت مبا عقد الخالئق.أيها 
املريد هذا طريق ليس لكل من هب ودب.

وما دار بخلدي يااخت قلبي 

أن الحزن  متبكتو !

وعندما كان العطار النيسابوري يوقظ يف  بروق الروح .ويقول يل  :أخرج من البحر 
.أرحل فبدون الرحيل لن تكون يوما درة »

أيها املريد :هذا بحر تقف األنبياء ساحله .فتحمل وتحمل وتحمل .شجون املسجون 
وفنون املفتون .

ما دار بخلدي يامدينة الله 

 أن الرحيل متبكتو ! 

 عند مدخل منزل أحد األزواديني  وكان األخ األكرب  لصديقي يف باسكنو سيدي محمد 
نزلنا وكنت أرصخ من االمل .  حملوين حتي أدخلوين الدار وكانت مبني متواضعا به 

ردهة وبعض بيوت ثالثة أوأربعة أمامها فناء فسيح. استقبلني صاحب البيت بالرتحاب 
وأعد يل العشاء والشاي . كنت متأملا .وقد أفقدين األمل الرتكيز .ال أستطيع الحركة، 

صاحب الدار كان مثل أمي يعتقد أن األعشاب هي الدواء لكل داء .وكان  يري  أنه 
ليس هناك من رضورة للذهاب ايل املستشفي . بجريح أجنبي، والليل محل شبهة 
خصوصا ملن كان مثيل . ويف متبكتو، و قد يكون عيل حق ثم إنه  ليس لدي املال   

لرشاء الدواء وإجراء اسكانري . مل يكن الوقت  مناسبا ومل يكن  عيل  التشبث بفرضية أنه 
البد يل من املستشفي .رغم أين متأمل جدا ويخالجني الشك أن عندي كرسا يف الورك . 

بدأ  صاحبي يف عالجه  وإسعافه . ناولني مهدءات وأتبعها بالدواء التقليدي وكان كأس 
شاي ساخن ممزوجا بدهن املاعز .رشبت منه كأسان . وسألت الله الشفاء.

 وتذكرت أمي  وصيدليتها التقليدية املليئة بوصفات األعشاب  التي تقدمها يل  عند ما 
أشكو  من آالم املعدة التي غالبا ما أجدها والتي تصاحبها .الحمي وآالم العظام وهي 
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أعراض تعرتيني  من مرض غامض يالزمني منذ الصبا .   مل أستطع املنام .كنت أجد األمل  
يف كل أطرايف .أتقلب يف كل جانب .كان من الصعب عيل أن استلقي عيل قفاي أو شقي 

األمين أو األيرس .كنت أجلس تارة وأحاول النهوض وأتقلب عيل جنبي  . سكن الليل 
ومل أعد اسمع غريمواءقطط  من داخل الدار . من زاوية فسيحة كانت سامء تنمبكتو 
ترتاءي يل . يف قلب الظالم .كنت أناجي الخالق العظيم أن يرحمني. مغمورا بالوحدة 
واألمل .ليل تنمبكتو  الطويل بدأ يربد  وكنت أسمع صوت  الدراجات النارية  يخرتق  

السكون ..ونباح الكالب يشق الليل .وأنا عيل فرايش أمتلمل  تارة احاول الجلوس وطورا 
الوقوف واخري اسند رأيس عيل الجدار . وخلفي حقيبتي ..

تنمبكتو : 

ها أنت تعيدين سرية عذاب املوحدين وتفتحني أقواسا جديدة يف الجرح  .مثلام حدث 
ألحمد بابا التمبكتي  مع كهنة الصحراء، 18/مارس/1593،  عندما جاهر بالحق، وأقتاده 

السعديون. أسريا إيل مراكش، أحمد بابا املحب التمبكتي .

سمنون متبكتو وشيخها األكرب تجرع كام تجرعت كأس الظلم ،يف طريقه إيل مراكش 
حاكوا ضده املؤامرة  أضاعوا مكتبته وأسقطوه من جملة، حتي تكرست رجله ثم قالوا 

إنه سقط وحده، وكانت مؤامرة خسيسة من السعديني للقضاء عيل شيخ متبكتو، 
وهاهو عابر ليل املجاباة الكربي، يذوق ما ذاق أحمد بابا ويناله ما ناله .عيل يد 

اليكسوميني يف مؤامرة خبيثة من مؤامرات مجوس الصحراء .ويعلم الله لشد مالقي  
منهم .
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عابر ليل المجاباة الكبري 

درب الرمل 

األرض توغل يف املساء 

ويف ظالل العابرين ظاللها 

الشاعر محمد ولد الطالب 

    21/ أبريل / 2.18

كان النهار قائظا و وهج الشمس يلفح الوجوه اليوم  قررت الرحيل .حملت حقيبتي 
واتجهت إيل محطة دار النعيم  قاصدا  الزويرات ومنها   أنوي. الذهاب إيل الجزائر 

وكنت متعبا .فمنذ أيام وأنا أعد العدة . ثالثة أسابيع وأنا أتردد عيل مركز الحالة 
املدنية.من أجل استصدار وثيقة جواز سفر.مل يكن  عندي املال الكايف للحصول عيل 

تذكرة الطائرة إيل الجزائر. عزمت عيل الذهاب عرب الرب وقد لجأت إيل بيع كتبي لعلها 
تسعفني يف طريقي .كنت كل يوم أمال حقيبتي من الكتب وأذهب أجوب سوق 

العاصمة ..وبعض  املكتبات .أستجدي يف مرارة وأسأل من يرشي كتبي .ومل أفلح يف أن 
أحصل منها عيل مبلغ يستطيع ان يساعدين كثريا .كتب كثرية بعضهاجلبته من الجزائر 
وبعضها اشرتيته من نواكشوط بعتها بثمن بخس .ال يسمن وال يغني من جوع وكنت 
مضطرا.لبيعها .وقد تركت يف نفيس شعورا الميحي باملرارة والخجل .وإيل اليوم لو كان 

ابن عريب حيا لوبخني أشد توبيخ .فتوحاته املكية بأجزائها التسعة التي أفني فيها عمره 
والتي عكفت عليها شهورا  وقرأتها من ألفها  إيل يائها .حتي دوختني وأصابتني باإلعياء 

وسببت يل آالما حادة يف عيني .بعتها بثمن بخس. ،هذا اليوم  عند الساعة الرابعة 
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مساءا  يف باص صغري مزدحم بالركاب.  كنت أجلس يف الخلف و قريبا مني عسكري 
وأمراة وابنها ..انواكشوط فوضوي هذا املساء أصحاب الباصات يرصخون والباعة 

املتجولون يعرضون عليك كل يشء حتي ولوكنت نامئا أيقظوك ..لتجد نفسك مرغام 
تحت إلحاحهم عيل رشاء أشياء قد ال تكون يف حاجة إليها. تارة موس أو شفرة حالقة أو 
بسكويت أو ما اليخطر لك عيل بال  مثل سم الفرئان واملبيدات . املهم أن تشرتي شيئا 

. والبد أن تشرتي .واألدهي واألمر أن ظهور هذه الباصات درجة ثانية للمسافرين معك 
من األغنام .كانت فوقنا مع متاعنا . تتناطح وتارة يرشح بولها فوق رؤوسنا .

انواكشوط ..مدينة العجائب واملتناقضات . نسيج الفوىض عميق يف حياة هذه املدينة  
كام عرب عنه الكاتب محمد األمني الشاه يف كتابه )زارا يف بالد العجائب( .. قبل أن 

يعتزل الكتابة ويعزم عيل التفرغ للدعوة إيل الله .

خرجنا انواكشوط و قد بدت ظالل املساء تتواري شيئا فشيئا، يف الباص الصغري، 
كانت الستائر السوداء املسدلة عيل النوافذ تعتم الرؤية .وتحجب الشمس .. وكان 

بعض الركاب يتحدث عن التنقيب عن  الذهب والذين ابتسم لهم الحظ ووجدوه . 
وقصص الناجني من إنهيار آباره .وفرص الشباب العاطلني عن العمل الطريق املمتد من 
نواكشوط إيل  الزويرات يعرف نشاطا كبريا ويرتاده هذا اليوم عابرون كثريون . طريق 

منبسط ال مرتفعات فيه .تكاد تكون األرض مستوية . وتكاد تكون األشجار منعدمة 
يف هذا الجزء الشاميل من الرتاب املوريتايت الذي تطلق عليه »تريس » والذي يبدأ من 

حدود نواكشوط ايل الحدود مع الجزائر وواد نون يف املغرب.

وصلنا مدينة أطار حوايل التاسعة وكان الليل صافيا ونسامت الهواء تهب خفيفة .وسط 
املدينة  يضج بالحركة أضواء هنا وهناك . بقاالت ومطاعم ومحالت .ويزين املكان 
ملتقي طرق يف وسطه جنينة ..وكان القمر يسطع نوره، واصلنا رحلتنا .وكان الليل 

الترييس  قد أصاب الركاب بالنعاس  .كنت  أفكر يف األرض . وكان طيف الشاعر محمد 
ولد الطلبة اليعقويب يرافق قافلتي، عند  شوم أمرنا  السائق  بالنزول وأخربنا أنه علينا 
املبيت . أمام بيت أبيض كان  قد  أستلقي رجال  عيل رسير وهو يغط يف نوم عميق 

وقفت عند رأسه أبحث عن مكان ألنام فيه، يف الخالء. وكانت هناك مناز ل تبدو 
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بعيدة منا. وكان القطار الحديدي الذي يقولون عنه انه أطول قطار يف العامل  يقف 
قريبا منا وهو القطار الذي يقل الحديد من الزويرات إيل نواذيبو .وكانت أصواته 

مزعجة جدا طوال الليل وهي  تئز وترتطم  .مل استطع ان أنم معها وأخذين الفضول 
أن أقوم بجولة وأقيسه من مقدمته  حتي ذيله .ورست مبحاذاة السكة الحديدية  ألري 

طوله .وكم كان طويال مل اري مثله يف حيايت.مع أين ال أعرف القطارات كثريا والقطار 
الوحيد الذي أقلني كان من محطة اآلغا يف الجزائر إيل عنابة يف ليلة شتوية باردة سنة 
1998وبينه وبني هذا القطار بون شاسع .استلقيت يف العراء وحوايل  الركاب. وكنت 
أنظر يف القطار ويف أشخاص كأنهم أشباح عيل ظهره .يقومون بإنزال يشء. و أعادين 

املشهد  إيل أفالم الغرب األمرييك .وقفزات زيرو األسطورية فوق القطار .

 صباحا ودعنا شوم وكان النهار قد بدأت  ترتفع حرارته  .وصلنا الزويرات ضحي . 
وكنت متعبا ومل أنم الليلة املاضية .متسخا وعيل غبار كثري  .قصدت محطة السيارات 

املتجهة إيل طريق الرابوين »تندوف » وملا جئتها قيل يل أنه ليك أذهب معهم  البد يل  
من ترخيص يحمل توقيع الحاكم والرشطة وذهبت إيل الرشطة فقالوا يل :

إن األمر ليس من اختصاصهم وأنه يعني الحاكم والوايل وملا سألت عن الحاكم والوايل 
قيل يل  أنهام خارج املدينة . وعرفت أنها  مرسحية هزيلة اإلخراج قد حيكت يل 

واملقصود منها طبعا هو ثنايئ  عن السفر .إنها دون شك مؤامرة دبرت يل .رغم كل 
التعب الذي تكبدته  عيل أن أرجع إيل نواكشوط .و شعرت بالحرسة والخيبة . يف كل 

مرة يتآمرون عيل وهاهم يجربونني عيل العودة وبسبب تافه،

كل الحكاية خطط لها  ورسمها أبناء  الشيطان راسبوتني وخاصة ابنه البكر .عقيد 
الحرب املهزوم لعنة الله عليه الذي استغل نفوذه كضويبط سامي له نفوذ يف املنطقة 

.وسبق أن كان يرأس ناحيتها .هذا الشقي هو الذي منعني كام منعني إخوته من أشياء 
كثرية من قبل .



17

درب الحجر

 األمل هنا يف الصخرة ، يف التشبث بالنتوء ، يف الحياة

ابراهيم الكوين /نزيف الحجر 

   28/  أبريل / 2018

اآلن . الوقت اليكسومي يطيح برأيس  .ويخنقني ويجهز عيل  روحي وجسدي ويسلبني 
أعز ما أملك حريتي.ويحارصين .ويضع األغالل يف عنقي واألصفاد يف يدي . هاهو العبد 

األسري يتوق إيل الحرية ويسأل نفسه :

 ما  قيمة حياة اإلنسان إن مل يتمتع بالحرية .ويتنسم الهواء حرا طليقا .ماقيمة الوجود 
إن مل نكن أحرارا ؟ الزمن اليكسومي أيت  عيل األخرض واليابس .سلبني كل يشء .ومل 

يدع يل أي أختيار .ومثلام أجهز عيل جسدي فعل بروحي ..وسعي اكرث من مرة لتحطيم 
معنويايت ليك ال تقوم يل قامئة حتي أصبحت أعيش وحيدا ومنبوذا  ورضب عيل حصار 

جائر و حلت عيل لعنة الكهنة ومام زاد من هول الكارثة ان أعدايئ  األوغاد    متنفذون 
وميلكون املال والسلطة وهم كثريون وميلكون أساليبا سحرية يف اإلستحواذ عيل مشاعر 

الغوغاء  والجهلة .وليس ذالك غريبا عليهم ألن ديدنهم الشعوذة والدجل والتضليل 
وهاهم  ميارسون عيل  االضطهاد والسب والشتم و ويفرضون عيل الحصار .أعواما 

محارصا ومطاردا.كالبعري االجرب أينام حللت والتهمة أين جاهرت بوحدانية الله  الخالق 
العظيم وأعلنت الخروج عيل كهنة الصحراء والوثنني املتواطئني ضد الله .ورفضت أن 

أرضخ ألالعيب اليكسومني األوغاد .

********
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اليوم قررت أن أسافر إيل مدينة الحجر العيون . ومنها إيل مايل  .ومنها إيل الجزائر مرة 
أخري .وهذا هو الخروج الثاين أو بتعبري أدق لنقل  محاولة الخروج الثانية .ولست 

أدري هل أوفق فيها ام أفشل ؟ 

ويف األرض منأي للكريم عن األذي وفيها ملن خاف القال متحول، غري أين كنت يخالجني 
الشك  يف نصيحة صديقي الشنفري ذالك أين مضيق عيل الخناق إيل أبعد الحدود ومنأى 

الشنفري / البالد التي سأقصدها مثخنة بالجراح .فام العمل ؟  

حوايل الساعة الحادية عرشة ليال خرجت  نواكشوط .يف سيارة متجهة إيل كيفه ومعي 
شخصني  عيل إمتداد الطريق الوطني طريق األمل كانت سيارتنا تسري عيل طريق 

متهالك ميلء بالحفر.  طريق االمل هذا   كان معربي الوحيد نحو العامل منذ جئت 
لجامعة نواكشوط 1991نازحا من مدينتي البعيدة .كنا نسميه يوم ذاك طريق الحرير 
تندرا .كان وسيلتنا الوحيده إيل العاصمة وكنا نسافر يف أغلب االحيان يف باصات قدمية 

متهالكة  .أحيانا كثرية كانت تتعطل  ومنكث أياما يف الطريق . .وسبحان الله منذ 
عقود وحال هذه الطريق كام هو.بل يزداد سوءا كل يوم  . هذا الطريق املنشأ من 

عهد املرحوم املختار ولد داداه والذي أطلقوا عليه طريق األمل .مل يعرف طوال سنني 
غري ترقيعات  وحلوال جزئية و هاهو اآلن أضحي مهرتئا،متآكال،وفاسدا ،طوال الطريق 

ورؤوسنا تهبط وتنخفض .الحفر يف الطريق كثرية وألسنة الرمل تغطي املكان .،منذ 
سنوات والوعود اإلنتخابية . يف كل سباق رئايس تعد بإصالح الطريق  ثم تنكث . كعادة 
ساسة البلد يف رسم الخطط الوهمية. وعدم توفر النية الصادقة للعمل واإلرادة القوية 

للتغيري .لذالك ليس غريبا أن اليسري البلد إيل األمام يف حركة طبيعية متوازنة  وأن يظل  
سائرا إيل الخلف منقلبا عيل رأسه .   

كان الليل يف الطريق بني بوتلميت وآالك أطول من ليل امريء القيس الذي شدت 
نجومه بأمراس كتان إيل صم جندل  وليل محمد ولد الطلبه اليعقويب الذي تشد هواديه  
إيل هضبتي إج . وكان الظالم يبسط سلطانه عيل الخالء . ونسامت السحر تختلط بأريج 

الرب .نعس سائقنا .ومل يعد يقوي عيل مواصلة الطريق .
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بتنا يف الطريق .واخذنا قسطا من الراحة .فجرا انطلقت سيارتنا ووصلنا كيفه حوايل 
الحادي عرش .

وكان الحر شديدا 

**********

مساءا حوايل الرابعة والنصف   اقتنيت تذكرة ركاب إيل باماكووركبت  يف  حافلة 
»سونف »كبرية .تشبه  سفينة نبي الله نوح عليه السالم ..فيها من كل الخالئق انواعا 

شتي .كنت مذهوال من الجموع املتدافعة عند انطالقنا.  انطلقت الحافلة بنا  يف موكب 
مهيب .كأنه إحتفال أممي. كان الركاب يجلسون عيل مقاعد منفصلة.عن بعضها البعض  

مام  يشعراملرء بالكثري من الحرية .حيث يستطيع أن ميد رجليه  وأن يستلقي عيل 
قفاه .وأمامنا كانت الرتامس مليئة باملاء البارد  وصوت موسيقي مالية  يصدح  يف الدنيا 
.وشاشة كبرية بدأت يف تشغيل أفالم فيديو لراحة املسافرين .سفينة نوح الدولية  كانت 

مريحه جدا .

هاهي  تتهادي بنا .قبل الغروب كنا بني الطينطان والعيون .مدينة الحجر .مدينتي التي 
ولدت فيها وترعرعت .ودرست . رسحت يب الذكريات . السادرة يف الزمن اليكسومي 

البعيد .  هاهي قنة الجبل ترنو إيل السفح وهاهي أضواء املدينة تتألأل .واملحطة الكربي 
والطريق الذي يفيض إيل قلب املدينة . ظالل الجبل كانت ترف يف الظالم وكان النخل 

ينوس وكان العابر   بني الظالم والضوء .يري أطيافه .وروحه .ونفسه مليا ..من اين للذي 
نشأ وترعرع يف الزمن اليكسومي ان ينيس ؟وأين له أن ينيس ؟ مذ كان يافعا .يخطو عيل 

الجبل مع أترابه .وكانوا يقولون له . ستموت وحيدا .كام كانت تقول له ضاربة الرمل 
.ستموت يف التيه .ستموت يف التيه ! وأحسست كأن  ذاكريت  ترتطم  يف هوة سحيقة 

بالقرار و األرض متيد من  تحت قدمي. والذكريات ترتي 

أصحاب الوقت اليكسوميني 

أصحاب الوقت اليكسوميني 
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وأذهب بعيدا .بعيدا .هناك يف ذالك اليوم املغلف بالتقوي .مسافرا يف ليل القرية 
أتلمس خطي بريئة لطاملا أدماها الشوك ومتلكتها الرهبة من األفاعي و .تختلط عيل 

الصور بصوت الريح النائح يف السهول .ثم الألبث  أن أري القمر يسطع يف السامء 
باسطا سلطانه عيل القرية .ثم أضيع يف زحمة األصوات بني نقيق الضفادع يف الخريف 

.اآليت من خلف النخيل وأهازيج الليل .ثم الألبث أن أعود إيل أمي  وتقص عيل حكايات  
.السنارة والبنارة ،.هاأنا  يف املدينة أرسح وأمرح مع أترايب .أعود يف املساء للدار .أيب  
بثيابه البيضاء  يجلس يف الفناء .ممسكا مسبحته .يرتل القرآن .أمي  تحرق الصندل 

وتتوكأ عيل  الخرافات . الليلة ليلة سبعة وعرشون. يقولون إن  أيزن جالب الخري وطارد 
الشياطني .

وأ مسك الغصن املبارك وأ شمه وأمسده عيل منخري .وامتأل من رائحته .  .أحس 
الرائحة ترسي يف روحي  وتالفيف دماغي. و تستقر يف رأيس. من قال أن أيزن 

األخرضينفع بربكته !

أيزن  األخرض تعويذة الصحراء .أيزن األخرض األسطورة .
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 درب النهر 

أنا خريج ظل شجرة الباوباو 

الشاعر آمادو همباطي با 

1/  مايو/ 2018

مع أنسام الفجر األويل   بدأنا  يف اجراءات العبور .عند بوابة »كويك » الحدودية 
قاصدين مدينة باماكو عاصمة  الشقيقة مايل   .عيل منت حافلتنا العظيمة .رسنا منخر 

الطريق .بني الفينة واألخري ترتاءي بعض القري املالية  متناثرة  .يفصل بعضها عن 
بعض مسافات .القرويون املاليون من قومية »الفالن »هم ساكنوا هذا الجزء املتاخم 

ملوريتانيا ويكرث عندهم البقر. ويعتمدون عليه يف معاشهم،العابر يف هذا الطريق 
ستصادفه قطعان األبقار كثريا .يف هذا الرشيط األشجار شبيهة بأشجار موريتانيا .يكرث 
فيها الطلح والهليج .غري أنها شعثاء .ذابلة .يابسة .صفراء .عطيش كأنها ..منذ مدة مل 

ينزل بها الغيث. كان الرساب أو مايشبه الغامم قد بدأيغزو األفق وكان الركاب يحدق 
بعضهم يف بعض .وبعضهم يتحدث فيام بينه وبعضهم يداعبه الكري وبعضهم صاحيا 

مثيل يتابع رشيط الفيديو عيل الشاشة الكبرية .الذي كان يعرض فيلام كوميديا . توقف 
الفيلم وبدأت موسيقي افريقية تصدح يف حافلتنا وكان الغبار يترسب إلينا  عند بلدة 

)انيور( توقفنا لإلسرتاحة.

بائعي اللحم املشوي يف كل مكان والدنيا دخان يتصاعد يف مواكب من الذباب .هبط 
من هبط من الحافلة وركب من ركب من املسافرين معنا وانطلقنا .
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بدأت ظالل الظهرية شيئا فشيئا تهجع والحر يخف حتي ليخيل للعابر أنه دخل 
أرضا أخري وانتقل إيل أرخبيل بعيدا عن االرض التي جاء منها .لون الرتبة أحمر قاين 

والغابات كثرية . وبينها  أشجار عالية جدا .وكانت هناك شجرة باوباو نبتت قربها زهور 
حمراء وصفراء جميلة .مل أر مثلها يف حيايت .زهور جميلة  التشبه زهور طرابلس والتلك   

التي كنت أراها يف مشاتل  بوفاريك عندما أمر بطريقها قاصدا الحي الجامعي يف 
البليدة مدينة الزهور .زهور مايل تشبه الزهور الربية التي كنت وأصحايب أيام الطفولة 

نقطفها من الواحات يف موسم الخريف .

بني ظالل األشجار املمتدة إيل السامء .كنت أرسح بخيايل .وأمتال الجامل وكانت تجلس 
باملقعد املحاذي يل فتاة زنجية حسناء قد انشغلت بهاتفها .تارة تنظر نحوي ويفرت 

ثغرها عن إبتسامة ساحرة .يف جيدها الجميل  يتألق عقد من الخرز ويف عينيها بريق 
نور يشفي الحزاين من الهموم  .سمراء .فاتنة جميلة . أبنوسية .مل أر يف حيايت أجمل 
منها .كانت تنظر نحوي وأنظر نحوها يف صمت جياش و  املوسيقي تراقص الحافلة 
موسيقي إفريقية .وطارقية وأزوادية عربية متجد الزعيم الراحل معمر القذايف وثورة 

سبتمرب .

توقف الباص وصعد إلينا شابني متوجهني إيل باماكو وكانا  عيل مايبدو  ميتهنان  التجارة 
يف الحافلة وترويج ما يبيعون للركاب وهو أسلوب يكرث يف مايل .اذ الخليقة كلها تتاجر 

وتتفنن يف أساليب عرض بضاعتها .كان الشابني يحمالن العطور والصابون ومعاجني 
األسنان ورشائح الهاتف وبطاقات الرصيد .

مساءا كانت حافلتنا تسري  وسط الحقول .بدا األفق أحمرا وقت األصيل .كنت أنظر  
نحوه  كانت  أمامي امراة وخلفها صغريها عيل دراجة .أهل مايل مولعون بالدراجات 

ومعظمهم يفضلونها عيل السيارات .ألنها أقل تكلفة وهي وسيلة عملية وسهلة وشعبية 
أكرث من السيارة  .عدوي العوملة غزت هذا البلد فاستورد النموذج اآلسيوي يف وسائل 

النقل  ومل يعد يبغي عنه بديال .
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 غري بعيد آخر ميتطي دراجته  ورجال تحلقوا حول مقهي يلعبون الورق وأمامهم طابور 
من األقنان .لست أدري ما فيها ؟ بعض القري أو املدن كنا نعربها برسعة كلمح البرص 

دون توقف .

عند »كايت »وقت الغروب كانت عيناي غامئتان وكنت متعبا .أمامي رشطيات إحداهن 
مكتنزة  يلبسن لباسا ازرقا .ويصفرن  .باصات كثرية  يف كل مكان .الدنيا مبعرثة .أطفال 

صغار يتسابقون إيل الحافلة طمعا يف أن يرشي الركاب ما عندهم .يحملون أكياس 
البيض وعيل جنبات الطريق .البيض واطنان من املانجو وبائعوا الحليب والحلويات 

وجبال من الفحم الحجري .

كايت  مدينة البيض واملانجو والحليب والفحم الحجري والخوايب .الباعة يركضون يف كل 
مكان وهم يصيحون .يستجدون من يرشي بيضا .فوال أو مانجو .و كان  هناك بعض 

أطفال فقراء يتوسلون من  يعطيهم نقودا .ودعنا كايت ومل يعد يفصلنا عن باماكو غري 
القليل من الكيلومرتات .كانت النريان ترتاءي يف كل مكان .قيل يل   أنها  قد تكون   
نريان الذين يوقدون الشجر إلستخراج الفحم يف غفلة من حراس البئة يف الليل وقد 

تكون نريان أصحاب  النحل.الذين يلجأون  إلشعال النار إلبعاد النحل ليك يأخذوا الشهد 
. وصلنا باماكو حوايل التاسعة ليال..باماكو  مدينة كبرية مرتامية األطراف .اضواءها كثرية 

.أعاليها مرتفعة و معظم املدينة يف منخفض  .تشبه يف موقعها مدينة الجزائر .عيل 
الجرس الواقع عيل النهر .رسب من الدراجات النارية كان يسري وكانت اضواؤه تنعكس 

عيل صفحة النهر .وكان  رشطة املرور ينظمون السري .هاهي باماكو وهاهو الليل 
والنهروأرواح الشعراء الهامئة  يف تيه  املراكب  هاهو آمادو الهمباطي يكتب سفر النهر 

وهاهو العابروحلمه يهبط ايل النهر .كان الصندل اللييل يفوح مختلطا بأنفاس الليل 
.عند املحطة كنت وحيدا اكرث من أي واحد يف الدنيا .أرطن بفرنسية بئيسة وأتطلع يف 
وجوه غريبة .ال أعرف أحدا واليعرفني .ليس عندي املال الكايف أستطيع معه أن  أنعم 
برفاهية خمس نجوم أو أربعة أو ثالثة أو حتي واحدة .حسبي نزل شعبي رخيص او 

مكان  أختبيء فيه وليكن مغارة أقيض فيها  لييل  يف مأمن من اللصوص والسكاري 
واملرشدين .
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من أين يل مبكان أبيت فيه حتي يطلع الصباح ؟وأنا يف حرية من أمري  مرتددا يف ما ذا 
أفعل اذا بصاحب تاكيس يحدث صاحبه عرفت أنه موريتاين .اقبلت نحوه تعانقنا وبدأ 

يسألني ثم حمل حقيبتي وأمرين أن اميض معه 

. .ومل يكن امامي خيار سوي أن أذهب معه .ليس عندي املال الكايف ألجوب املدينة 
وأختار مكانا مناسبا. و أوضاع البلد  ليست عيل مايرام والحرب دائرة يف بعض مناطقه 

وأنا ال أعرف أحدا  يف املدينة والليل اليؤمن .

التماسيح الثالثة وصندل الليل والبعوض

 تقول  األسطورة  املالية أن  اسم مدينة باماكو  يعود  إيل   رجل من مبباره يدعي باما  
وأنه أول من استوطنها وكان يقيم عند النهر فسميت بإسمه  ..وتذهب رواية أخري إيل 

أن  التسمية مشتقة  من باما التي تعني التمساح وأنه كانت هناك ثالثة  متاسيح قد 
استوطنت   املكان قبل أن يسكنه اإلنسان .

ومهام يكن من أمر هذه الحكاية فإنها كانت صادقة عيل هذه املدينة كام عشتها 
.وليس ذالك غريبا فلكل يشء حظ من إسمه . والحمد لله نجاين الله من هذه التامسيح 
.الرجل الذي صحبني من املحطة والذي اشبعني بالعناق والرتحاب  وظننت أنه سيكون 
مثل امي و أيب .رفيقا مخلصا .وأخا كرميا وجد ابن امه يف ليل بامكو .غريبا اليعرف أحدا 

وعليه أن يضيفه ويساعده .كان شيئا آخر  .لقد  أخطأت التقدير وكنت واهام فهو مل 
يكن فرحا إال بنرصه املبني و أنه قد وجد فريسة ولقمة سائغة وليذهب املوريتانيون إيل 
الجحيم وماذا يهمه يف عابر يف ليل بامكو ؟ركبنا التاكيس وهو اليزال يحمد الله العظيم 

ويرحب يب . عداد التاكيس ال يرحم العابرين وال يعرف غري األرقام  .ودوالبه يسريه 
الشياطني وصاحبه قانونه »درهمك يرحمك« عندما وصلنا عامرة املوريتاين .
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نظر صاحب التاكيس يف عداده وقال اعطوين 1000فرنك او 2000 لست متيقنا .فنظر 
صاحبي إيل وقال أعطه الحساب .  .دسست يدي يف جيبي واخرجتها له .وأدركت أين 

وقعت يف الفخ. وسألت الله خايف األلطاف النجاة .وكانت إشارة واضحة عيل بداية 
اإلمتصاص . وصلنا باب العامرة وصعدنا إيل الطابق األعال .استقبلنا صاحب العامرة  

البئيسة التي كانت تحفها من جهتني بعض األشجار ومنزل كبري. كان  أمامه ساحة كبرية 
وعيل ما يبدو ال أحد فيه . كان الرجالن  تلك الليلة معهام زنجية ..لست أدري أهي 
خادمتهام ام يشء آخر.مل يكن يعنيني سوي أن أستحم وأرشب شايا وأخلد إيل النوم 
.وعيل الدنيا السالم . صاحبي الذي اوصلني دخل  إيل بيت  محاذي للرشفة وتركنا 

انتهت مهمة »التمساح األول » . وبدأت مهمة  »التمساح الثاين ». بدأ الرجل الثاين 
بالحديث معي ومل يكن وجهه يبعث عيل اإلرتياح .قلت له  أين أريد أن استحم فدخل  

ايل الداخل وعاد ايل وادخلني يف حجرية صغرية كانت هي مرش هذين البائسني  وكان 
املاء فيها نارا تلظي .بدأ يحرقني وكنت أتحمل صابرا . ومل استطع ان أصمد طويال 

خرجت من مرش جهنم  .يف الرشفة كان ينتظرين سناريو آخر  وفصل آخر يف الجحيم مل 
يكلف  البائس نفسه عناء واجب. الضيافة كام تقيض األعراف  واألخالق الحميدة.  قال 
يل وهو يوميء إيل يشء أمامه تفضل هذا العشاء وكان طعاما حقريا .حفنة من املكرونة 

. وملا قلت له أين  أريد شايا تحجج بأن الوقت قدتأخر . اغضبني موقفه وتحججه  
. كنت متعبا ومثقل الرأس ومل أشأ أن أدخل معه يف عراك .    حتي الفراش الذي 

فرشوه يل  كان حقريا وسادة بالية وتحتها حصري مهرتيء  .كان الحر شديدا وأحسست 
باإلختناق  ورصت أذرع الرشفة .وكان البعوض يلدغني  .هممت  أن اصعد ايل السطح 
لعل مثة تكون نسمة باردة .واعرتضتني الزنجية .كانت مستلقية عيل السلم يف وضعية 

غريبة .وإذا بصاحبي يقول يل  أعددت لك متكأك هنا وكان قد نصب ناموسية واستلقي 
عن مييني واآلخر عن يساري ودخلت يف مكاين ..وكانت الناموسية ممزقة والبعوض 
زغاريده متأل الدنيا .وقد وجد فريسة منهكة وبدأ ينهش .كان القمر يف سامء بامكو  

يتألال من بعيد .من تحت العيدان التي بدت يل كالخيزران .الذي جعله البائسني  
ديكورا مع أنه ديكور سقيم ال يالئم العامرة الحقرية .  وأين  لتمساحني  وسخني ان 

يكون لهام ذوق سليم . أصوات املدينة املختلطة كنت أسمعها ومن ناحية املنزل الكبري 
كنت أري  ظلمة وظالل أشجار.أحسست الحر تخلصت من رسوال الجينز والجاكيتة 
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وما تحتهام ولبست »الدراعة« . كانت   أنفاس النهر  تتصاعد يف الهواء .والحرارة 
تنبعث من األرض ورائحة الصندل تعج يف كل مكان  .كان العرق يتصبب مني وكان 

رأيس ثقيال  يؤملني ..وكان البعوض لعنة الله عليه  ينهشني. 

صباحا استيقظت عيل  أشعة  الشمس فوق رأيس  وكان  اليزال ثقيال.  وكان صاحب 
العامرة يحدق يف .اغتسلت وصليت الصبح .

التمساح مل يعد يل فطورا .قال يل بعد أن تيقن أنني ال محالة مغادره إيل األبد أرجوك 
ان تسمح لنا ما قد نكون  قد قرصنا يف حقك وقبل أن تنرصف التنيس الحساب مثن 
املبيت 3000فرنك. سلمته ما أراد وحملت حقيبتي وخرجت من العامرة  غري آسف 

عيل فراق صاحبيها  متساحي بامكو.

ثقيل الخطي .كنت أجرجر نفيس.منهكا عيل ظهري حقيبة صغرية ويف يدي أخري  
أجرها ..لست أدري ايل أين أميض ؟مل أعد أريد املكوث .وأخاف إن بقيت أن تنفد 

نقودي القليلة وأنا أنوي الذهاب إيل   الجزائر .ال أدري كم أمتار قطعتها أجر حقائبي 
مرتددا وأصحاب التاكسيات يشريون يل ال أريد أن أخرس فلسا واحدا .فأمامي طريق 

طويل. رست حتي وصلت  سوقا وكان سوقا خاصا بالتحف الفنية .منحوتات األبنوس  
واآلالت  التقليدية والجرر  ..ثم واصلت سريي حتي املحطة الكربي  .كان النهار حارا 
وكنت أتصبب عرقا .عند املحطة وجدت موريتانيني يشتغلون يف إدارة  رشكة نقل » 

سونف »  . كانوا ثالثة أو أربعة. كان أحدهم يرشف عيل التذاكر واآلخرين عيل شحن 
الحقائب ..الباصات كثرية قادمة ومتجهة إيل كل مكان من مايل وجوارها .واملسافرون 

بعضهم كان متكدسا يف ما يشبه العنرب وكأنهم باتوا ليلتهم هناك  . حقائب مبعرثة هنا 
وهناك وقنن مياه معدنية ملقاة عيل األرض   وقرش موز .جلست عيل كريس وأحسست 

الشمس الحارقة وكان نصفي يف الظل واآلخر يف الشمس .وأمامي كانت امراة معها 
صغري وأخري جلست تفليها .وعجوز يف شدقيها خطوط كثرية .كانت حارسة الرأس 

وكانت مرعبة. كانت  تحدق يف وتبتسم وتهز رأسها ..ومل أكن أظن أنها ستسافر معي يف 
نفس الحافلة.
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حوايل الحادية عرش والنصف انطلقت حافلتنا يف اتجاه غاوة .كانت حافلة قدمية 
..صفراء  مقاعدها توحي بأنها بحاجة كبرية إيل الصيانة .بعض زجاج نوافذها مكرس 
ومكيفها معطل .كان الركاب زنوجا وطوارقا وعربا، كنت أرسل برصي ناحية السوق 

والجرس  أفتش عن صاحبي الذين بت معهام ألخربهام أين مغادر ولن أعود إيل 
مدينتهام أبدا .ها هو السوق وها هو الجرس الذي خلفه. ها هو اإلسفلت األحمر وها 

هو الغبار وها هو العابر يخرج مدينة التامسيح باماكو .

الحر شديد يذيب دماغ الضب واملسافرون يف هرج ومرج .االشجار العالية كانت متتد 
يف السامء . غابات واحراش كانت تصادفنا وبعض القري وعابرون أحيانا عيل دراجات 
نارية . وكان املساء قد بدأ يتواري خلف قرص الشمس األحمر وكنت متعبا جدا .لن 
انيس ذالك املساء  وأين للعابر املطارد أن ينيس ! ذالك املساءالبعيد السادر يف الزمن 
اليكسومي . الذي أخني عليه راسبوتني كام أخني عيل أهل  املنكب الربزخي    يوم 

سلكت درب الستة أيام يف الصحراء.وكانت الريح بوصلتي   نحو درب النهر .يف الخالء 
وراء سيكو . عيل مشارف التخيل عن السوي وأصحاب الوقت اليكسوميني الذين 

ودعتهم وبودي لو مل أودعهم .أهيل املنكب الربزخي. من استودعتهم الرس وأمتنتهم 
عليه .يوم جاهرت بوحدانية الله وأعلنت الحرب عيل كهنة الصحراء.

 عند الغروب تعطل باصنا . ونزلنا لإلسرتاحة .صلينا املغرب .واستلقي الركاب مبعرثين 
يف العراء وكنت   وصاحبي شيخو منسح  الحشائش الربية عن األرض ونزيل الحجريات  

عن املكان  لتنظيفه . افرتشت لثامي و صاحبي سجادة . .من بعيد كنت أسمع  اآلذا 
ن وأري النريان .وكانت قرية غري بعيدة منا .بقينا ساعة طويلة نتسامر .شيخو   كان 
طالبا جامعيا  متخصصا يف األركيولوجيا قاصدا مدينته موبتي . تعارفنا   يف الحافلة 

وبدأنا نتجاذب أطراف الحديث يف السياسة والثقافة وكنت اجاهد جهادا عظيام   كلام 
أردت إصالح كلمة أو تقريب معني وكان يبتسم من لغتي الفرنسية املكرسة ويصلح يل 
الكلامت .رفيق موبتي كان طييا ودودا وزاد من ثقتي واحرتامي له أنه عندما كنا نصيل 
كان يقرأ القرآن الكريم بفصاحة . قبل الفجر كانت حافلتنا الصفراء املتهالكة  تسري      

عيل طريق رميل وعر . تحفه  الجبال من كل الجهات .وكان الغبار األحمر الكثيف 
يحجب األفق ويتسلل إيل  كل مكان فتمتأل به  الحافلة .الطريق  خالء موحش اليقطع 
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صمته سوي أحد البدو الرعاة سائال عن املاء أو مرتقبا خائفا من العابرين .. كم شعرت 
بالخوف يف تلك الصحراء التي تعج باملتحاربني  من إسالميني وثوار ازواديني  وقطاع 
طرق . ساحة معركة  كنا نجوبها وكنا يف مرمي النريان  .وكلام أوقفنا جنود القوات 

األممية رأيت الخوف يف أعني القوم.

هي ذي« موبتي«فينيسيا »الغبار عرصا  ترتقب القادمني. كانت معديت فارغة وكنت 
أشعر بالجوع .عيل قارعة الطريق التهمت قطعة لحم عند بائع مشوي .وأشحت 

بوجهي عن السابلة  وكدت اتقيأ .فقد رشبت كأس شاي .كانت تعوم فيه ذبابة كبرية 
ودعنا شيخو وانطلقنا .قبل  الغروب أوقفنا طفل حايف القدمني  كان يتبع إبال وكانت 

مالمح وجهه تنطق  بالبؤس والشقاء   بدا وكأنه خائفا كان يتلعثم  مشريا بيده .يطلب 
ماءا .

هاهي الصحراء . 

هاهي الصحراء 

 هاهوعدوس الرسي إبراهيم الكوين بقبعته.يهش بعصاه عيل املدي  يتمتم برسه  .كأنه  
يرس  يل بأمره الذي أرس به لخالنه الفصول .ابراهيم الكوين يف طريق غاوة يجوب عقيل 

وروحي، هاهي الصحراء وطن الرؤي الساموية /املالذ/  املنأي/ املنفي .فهل  تضمني 
إيل قلبها .هل تكون مالذا  لهذا املطارد دون جريرة. هل يأمن هذا العابر مكر الخالء 

وتدعه األقدار مييض يف طريقه إيل الجزائر البيضاء .وهل تدع له الخمسني أورو الباقية 
من زاده القليل  .خمسني أورو فقط ليعرب بها إيل العامل ماوراء البحر.
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علي قنة الجبل

آخر النهار كانت حافلتنا تسري وتتوقف بني  السهول واألودية. وكان الطريق املزفت 
قد ودعنا منذ 200 كلم تقريبا ومل يعد يري له أثر وبدأت املتاعب .بني صعود وهبوط 

وارتطام وغبار كثيف كان  يترسب  داخل الحافلة وداخل انوفنا .كان السائق يتوقف 
أحيانا كأنه يستقيص الطريق ويخيش التيه يف الصحراء .بني الحني واآلخر تصادفنا إبل 

ورعاة . وأغنام .وبعض البدو الطوارق والعرب .  يف الغيهب كنا نصعد مع طريق  
يلتوي يف السامء .يف خارصة الجبل كان مثة جنود ماليون وعيل قنة الجبل مدينة همربي  
كحدائق بابل املعلقة .املصابيح  تبدو يف الريح خلفها الجبال يف األعايل . .أخربنا السائق 
أنه تعب ومل يعد يقوي عيل السري وأننا سنبيت .عيل قنة الجبل ،كانت همربي البلدة 
الصغرية تبدو وكأنها مدينة  من القرون الوسطي  قد بعثت من تحت أنقاض التاريخ 

.متواضعة املعامل  ،كئيبة . ..خالية من املطاعم، كان الليل حارا، وكان حلقي يابسا 
،جبت كل املحالت  اسأل عن عصري بارد أعياين البحث أن أجده،  بدت يل همربي تلك 

الليلة مدينة معلقة يف سامء قاحلة . وحتي املاء البارد مل أجده   و كان عشايئ بيضا. 
أعده طارقي يف رمشة عني . وقدمه يل ملفوفا يف قطعة خبز ..وملا انرصفت من عنده 

أحسست بحرقة يف معديت  وبرغبة شديدة يف التقيء .
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جاوة البعيدة 
أيا قاصدا جاو عج نحو بلديت 

وزمزم لها باسمي وبلغ أحبتي 

سالما عطريا من غريب وشائق 

إيل وطن األحباب رهطي وجرييت 

أحمد بابا التنمبكتي

يف هذا اليوم  انطلقنا إيل جاوة . وكم كان الطريق شاقا والغبار كثريا .والصحراء مخيفة 
.ليلتان ونحن نسري يف الصحراء  بالماء ..مل تكن الحافلة مجهزة باملاء وكان الحر شديدا   
،يف الطريق .اوقفتنا قوات األمم املتحدة املسؤولة عن إعادةاألمن يف مناطق النزاع املايل  
.وأخضعونا لتفتيش وكنا عطاشا . وكانوا  جنود ا خائفني  شاحبني وعيل وجوههم الغبار،   
بعدها  أخضعنا املاليني لتفتيش آخر . وعندما كنا عيل مشارف املدينة وكنا نري الجرس 
الذي يفصلها عن النيجر .عيل النهر .أمرنا السائق أن ننزل جميعا وأن نرتجل إيل مكتب 

الحرس املايل . ورسنا مسافة ليست طويلة حتي املكتب . وكنت قداستودعت عند 
السائق بعض النقود ليرصفها يل .فأحتال  عيل وصارعند كل محطة تفتيش يقول لهم أين 
موريتاين ويأخذ من عندي مبلغا ويعطيه لهم ويأمرين ان أبقي يف الحافلة حتي اخذ كل 

يشء  .وكان التمساح الثالث الذي التهم نقودي . عيل جرس جاوة كان مثة الفتة كبرية 
عليها إشارة سهم  يشري لطرف النهر اآلخر الواقع يف النيجر . كانت صفحة النهر الذي 
يشق الصحراء خرضاء داكنة وقد هبت نسامته وكان نسوة عيل حافته يغسلن ثيابهن 
ويغتسلن فيه و معهن أطفال  .وغري بعيد منهن كانت هناك  زوارق راسية ،كان النهر 

يبدو مثل دجلة والنسوة يبدين كاملندائيات الاليئ يطلنب بركة النهر، يف  الصحراء عندما 
تجري القدرة االلهية نهرا . بني الرمال فالشك أنها باركت األرض، ها هي جاوة البعيدة 

اخريا . 
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عند املحطة أخذت حقائبي وذهبت بصحبة طارقي عيل دراجته إيل العنوان الذي كنت 
أقصده . وكان أحد املوريتانني يف جاوة قد أخربه أحد اقاريب يف نواكشوط أن يستقبلني 

عندما أصل .

ووجدت هذا االخ الكريم ينتظرين.وقضيت معه النهار ويف املساء  أرسل معي من 
يدلني عيل السيارات املتوجهة إيل الجزائر مل تكن جاوة  يف   ذاك النهار تبعث عيل 

اإلطمئنان ومل تكن كام وصفها ابن بطوطة بأنها )مدينة من أحسن املدن وخريها كثري (
كانت  مدينة عيل كف عفريت يرتبص بها املجهول املخيف ونريان املتحاربني يف شامل 
مايل، و.كنت خائفا وقلبي عيل عجل للرحيل، رصفت خمسني أورو وكانت آخر ماتبقي 
عندي ب10000دينار جزائري وأعطيتها لصاحب السيارة الذي سيقلني إيل برج باجي 
مختار الجزائرية. كان صحبي ثالثة. وكانت سيارتنا رباعية الدفع .مساءا خرجنا جاوة 

واستقبلنا الخالء .مل يكن مثة طريق مدعم والبرشوالعمران.ابتلعتنا الصحراء والليل ومل 
نلتق بأي أحد. رسنا مسافة طويلة وكنا نتبادل أطراف الحديث .. حوايل التاسعة وصلنا 

قرية من قري الطوارق تحفها الجبال .خيمنا يف الخالء، وبدأ الرجال يف إعداد العشاء 
.كان أمامنا مسجد منارته بيضاء ..ييدو حديثا وبعض منازل طينية وخلفها جبال .. 

منازل قليلة متناثرة . خلد أهلها ايل النوم عيل مايبدو  وكانت الكالب ترسل نباحها يف 
كل الجهات حتي ليخيل للمرء أنها ساعة متأخرة من الليل ومل يتجاوز الوقت التاسعة 

ليال.

كانت  املاعز قد هجعت و الجديان تطلق ثغاءا  أوقدنا النار وتحلقنا حولها وكان 
الليل هادئا .حول الشاي جلسنا نتسامر، وجاءنا طارقي ظريف. و كان طويل الشعر 

حتي   .لكأنه منذ سنوات مل يداعب شعره  مقص حالق .كانت خصله متيل مينة ويرسة 
كلام هب نسيم أو ضحك.،.سامء القرية القريبة مني والنجوم بدت يل كقريتي،  .تركت 
أصحايب ورست مغمورا بأنفاس الليل  بصحبة الطارقي الظريف  وكان دلييل بني املنازل  

يرشح يل شواهد األمكنة .مر يب عيل طارقية قال إنها قريبته وأنها درداء .وأنها عجوز 
متصابية. كانت تحدق يف ودعها وفينا ويف الليل وتبتسم .وتطلق النكات ..ضحكنا 

الثالثة ..كانت طارقية  ظريفة ..دعت لنا الله ان يحفظنا ويبارك دربنا .
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 يف الهزيع األخري من الليل أيقظني الرفاق وانطلقنا وكم كنت خائفا وكانت حكايات 
الذين أعتقلوا يف الطريق تستبد بروحي ..يف هذه الصحراء التوجد سلطة والحكومة 

.وإمنا فصائل متناحرة وقطاع طرق ..فمنذ سنوات استقر جناح االزواديني .جبهة 
الطوارق هذه الصحراء وبسط سلطانه عليها حتي بلدة تياموين عيل الحدود مع برج 
باجي مختار ..وغري بعيد من هذا املكان أعتقل الصحفي الجزائري الذي كان يعمل يف 
قناة الرشوق الجزائرية  ياسني بن ربيع الذي أعد فيلم«  شامل مايل. معقل طالبان  » 

الصحفي ياسني بن ربيع كان شجاعا يف رحلته ..ألن شامل مايل 2012كان جحيام وساحة 
حرب مدمرة . وكان من الجنون ان يتجرأ صحفي عيل القدوم إليه  أوتسول  له نفسه 

ذالك .كنت أحدث نفيس يف قلق ثم أركن ايل وازع روحي هو جميع ماتبقي يل من قوة 
كنت أعول عليه وأقول ومن يتوكل عيل الله  فهو  حسبه غري أين ال البث أن أتساءل ما 
الذي ميكن أن يحدث يل .لو أرست ؟وماذا سأقول إن وقعت يف أيدي هؤالء اإلسالميني.

أواالزواديني أو قطاع الطرق .أجزم انني سأقول  :أين خرجت فارا بديني .من كهنة 
الصحراء  »ومن يخرج من بيته مهاجرا ايل الله ورسوله ثم يدركه املوت فقد وقع أجره 
عيل الله » و أين أصيل وأصوم وأنوي الحج إن أعطاين الله املال ويل يف اآلخرة رجاء أن 

يجعلني الله من أصحاب اليمني .الذين ال خوف عليهم والهم يحزنون. وأرجو أن تشفع 
يل لحيتي الشعثاء وأين أربعيني طاعن يف  الحزن والترشد ويف حقيبتي نسخة من القرآن 

الكريم برواية ورش . وأين أحفظ بعضا من القرآن أرجو أن يجعله الله يل حجة يوم 
القيامة.  .كنت أقول يف نفيس وأفكر  ماذا ميكنني أن افعل؟

ساعات طويلة ونحن نسري يف صمت وترقب، وكان الغبار كثيفا يف األفق وقد استقرت 
الشمس يف كبد السامء .غري بعيد كانت تبدو عيل جبل حروف عربية كبرية مزينة 
بأحمر وأبيض .كيدال كانت واضحة . وضوح شمس ذالك النهار الحاروكانت تحتها 
حروف بلغة متاشق. توقفنا قليال  وبدت كيدال تختفي يف األفق . ومل نشعر بيشء 

حتي دخلنا يف سيارات أمامنا  . وكانوا مجموعة من شباب الطوارق يحملون السالح 
.ويوقفون السيارات .وكان السائق خائفا اقبلوا نحونا وسألونا ثم خلوا سبيلنا  و مضينا  

حتي تياموين وكانت أفواج الالجئني املاليني عيل الشاحنات الكبرية . املتجهة إيل برج 
باجي مختار تصادفنا يف كل حني . 
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شاحنات كبرية مليئة بالرجال والنساء واألطفال حتي إن بعضهم كان يخض رجليه 
خارجها وهي متوج بهم .يف مشهد عجيب .

وقت العرص توقفنا عند بيت من الطني غري بعيد منه كان مثة خيام من الطوارق .. قال 
يل أصحايب:

 برج باجي مختار يبعد من هنا خمسني او ستني كيلومرتا  وامامك خياران تستطيع 
أن تدخل معنا ايل الربج لكنك لن تذهب ايل الجزائر وستعود أدراجك ألنك ستخبيء 

باصبورك وإما أن تنزل عند هؤالء القوم حتي مير عليك  شخص اسمه موالي هو الذي 
يعرف ويستطيع أن يتويل إجراءات دخول األجانب مثلك وكنت حائرا وليس أمامي 

خيار غري البقاء عند خيام البدو الطوارق .

حملت حقيبتي وقصدت البيت الطيني الذي مل يكن يبعد عني سوي أمتار قليلة، كان 
هناك نوق سارحة عن مييني، و صبية طوارق يلعبون. أقبلوا نحوي .وقد  هالهم منظري 

املغرب أمامي نعاج ترعي يف عشب أصفر يابس . عيل مقربة من بيت الطني برئ ودالء 
.،عيل ربوة خلفه بدت خيام البدو الطوارق .  

جلست مع صاحب البيت وكان دكانا عيل قارعة الطريق وتحلق حويل الصغار وكانوا 
يقيمون الشاي، ويتكلمون اللهجة الحسانية سألتهم عن موالي فضحكوا وقالوا يل 

إنه لن يايت إنه أسطورة .وعرفت أن أصحايب خدعوين ..تركت حقيبتي يف البيت بعد 
أن ألح عيل صاحبي أن أدعها وطأمنني أنها يف يد أمينة ودعاين أن اذهب معهم إيل 
الخيام .وكانت بحوزيت حقيبة صغريه أحملها عيل ظهري .وضعت فيها بعض الثياب 

ورست مع الزنجي الطارقي محمد وبعض  صبية الحي  الذين قالوا يل أنهم متاشق من 
قبيلة كلسوك ..عند الخيام كان خوار األبقار يستقبلنا و حنني حوار أمام خيمة جلسنا 
وبدأوا ميطرونني باألسئلة وكنت أجيبهم وعرفت منهم أنهم بدو طوارق رحل ميتهنون 

الرعي وحياتهم تعتمد عيل حيواناتهم وحيثام كان الكأل وأنهم يف هذا املرعي ينتجعون 
وسيغادرونه بعد أسابيع .
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الطوارق من شعوب الصحراء الطيبني املساملني .وهم يشبهوننا يف الكثري من التقاليد 
والعادات ونتشاطر كلمة رس واحدة هي   رس الصحراء وهي عشق  املاءو الشاي 

واملوسيقي، بدأ النسوة يف إعداد الطعام وكان أحد الفتيان يعد لنا الشاي ثم تعشينا 
وكان العشاء عصيدة عليها  لنب البقر، وكان لذيذا و بعدها أوقدوا مصباحا وعلقوه 

عيل عمود و فتحوا مسجل موسيقي وبدأوا يرتاقصون .كنت انظر يف القمري  والطوارق 
يرقصون مزهوا بنفيس كملك من ملوك الرومان األقدمني بال عرش والحرس، خائفا من 

املجهول .

كانوا يتضاحكون يرقصون وميرحون، وكنت مثلهم أضحك يف رس ي من عبث األقدار، 
أمامي سفر طويل والبد يل أن أخلد إيل النوم . تركتهم ودخلت يف الخيمة التي قالوا 

يل أن أبيت فيها ..وكانت خيمة كبرية فرش فيها حصري كبري تعج داخلها رائحة الغنم، 
افرتشت بعض الثياب التي كنت أحملها معي يف حقيبتي وتدثرت ببعضها  كنت متعبا 

جدا .من ثقب قبالة رأيس كنت أري القمري وأسمع ضحكات الطارقيات وأشعر بالوحدة 
والحرية والسعادة .وأجد هناء النعيم الربي ذالك الهناء الذي وجده الشاعر  بوشكني ملا 

كان عند القوقازيني.

وملا روح الرعيان ونام السمر وغاب القمري بدأ الكري يداعب أجفاين ، صباحا فتحت 
عيني عيل أشعة الشمس عند رأيس وعن مييني معزاة وملا أردت أن أنهض وجدت بلال 
عيل ثيايب .وكانت املعزاة قد بالت عيل . .ال زال طريقي طويال ودعت القوم وذهبت 

إيل البيت الذي تركت عنده متاعي وعندما جئته وجدت حقيبتي مفتوحة وقد رسقت  
بعض ثيايب، مل يكن عندي املال فقد أنفقت آخر خمسني أورو يف جاوة و مل يكن يف 

حقيبتي عدي ثيايب غري مصحف وبعض املتون الفقهية ابن عارش وأسهل املسالك 
ورواية فرانكيشتاين  ومعجم فرنيس عريب وبعض الوثائق وأفالش ديسك كنت أرقن 

فيه وأحفظ بعض ما أدونه  وآملني جدا أنه ضاع مني أما األشياء األخري فلم تكن ذات 
أهمية كبرية بالنسبة يل، مل أشأ أن أسأل عن من رسقني.رغم قناعتي أنها مدبرة بإحكام  

.ألن الذي  أخذ الفالش ديسك يعرفني جيدا ويعرف ماذا يريد.



35

سألتهم عن كم تبعد بوابة الخليل التي يعسكر عندها الجنود الجزائريون وأخربوين أنها 
حوايل خمسة أوستة كيلومرتات . ومل يكن بوسعي أن أسري كل هذه املسافةوأنا متعب 

وعندي حقيبتان وال أعرف مسالك الطريق ويف صحراء غري آمنة .و كان عند الخيام 
طارقي بات معنا عنده دراجة نارية . فكرت أن أعرض عليه أن يقلني . وحرت ماذا 

أفعل؟

اشتدي أزمة تنفرجي      

قد آذن ليلك بالبلج 

وظالم الليل له رسج 

حتي يغشاه أبو الرسج 

وسحاب الخري له مطر 

فإذا جاء اإلبان تجي 

قال يل أحد القوم  أنا اري أن متكث معنا حتي متر السيارات املتوجهة إيل بلدة تياموين  
ومتيض إليها ومن ثم ترجع عيل إثرك وهذا أحسن  أما أن متيض إيل العسكر الجزائري 

وترسد لهم حكايتك  فستعرض نفسك للسجن ونحن ممنوع علينا  أن نقرتب من 
معسكر الجيش. 

وكان الرجوع إيل تياموين  رضب  من الخيال .فهي تبعد مائة وخمسني كيلومرتا 
وقد تركتها ورايئ وال أريد العودة .ليس أمامي خيار غري أن أميض ايل معسكر الجيش 

الجزائري .قلت له أنا أفضل الذهاب إيل بوابة الخليل ..فهز رأسه ثم بدأ يدخن وقال يل 
لكن املشكل أنه لن يحملك أحد إيل البوابة حتي تدفع له ماال .

 قلت له ليس عندي املال وإن شئت فانظر بنفسك هذه حقيبتي إن رأيت ما يعحبك 
فيها خذه وأحملني إيل البوابة  وبدا مرتددا ..ورصت استعطفه وأقول له إن جزاءه عند 

الخالق العظيم .حتي وافق وحملني إيل البوابة ..
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بوابة الخليل 

 أوصلني  الطارقي وودعته عند املعسكر  وحملت أمتعتي نحو الجيش الجزائري  
فنهرين أحد الجنود وأمرين أال اتحرك وصوب بندقيته نحوي وأقبل أصحابه  نحوي 

يسالونني ..من أكون؟ وماذا أريد ؟كانوا دركيني وكانوا فتيانا ،قلت لهم : 

موريتاين ضل طريقه ويريد املساعدة 

_  تقدم 

تقدمت حتي دخلت البوابة .وبدأوا  يفتشونني ثم جاؤوين بقنينة ماء وأمروين أن 
أمكث يف الخارج حتي يأيت الرائد  وبقيت هناك حوايل ربع  ساعة  يف الشمس الحارقة 

حتي جاء مسؤول الناحية و بدأ يسألني ورسدت له كل يشء .قلت له أين كنت أنوي 
الذهاب إيل الجزائر وقيل يل أن يف  الربج   معربا يدخل منه املسافرون  دخوال رشعيا 

وأين جئت مع طوارق وملا كنا قرب البوابة قالوا يل أن أخبيء باصبوري وأنه ال ميكنني 
الذهاب إيل الجزائر وإمنا الربج فقط واملعرب ليس معربا رسميا للدخول إيل الجزائر .وأين 
أريد ختم الدخول عيل جوازي، وكان هذا القائد مسؤوال ومحرتما جدا واليسعني هنا  

اال أن اجعل عيل  صدره  كل األوسمة وأعرب له عن شكري وامتناين ، ربت القائد عيل 
كتفي  مبتسام وقال يل أخي العزيز ليس يف االمر مشكلة أخطأت واعرتفت فقط ..هناك 

إجراءات قانونية  البد منها و ليست هناك مشكلة ثم أردف ستذهب مع الدورية إيل 
الدرك يف الربج . بقينا نتحدث ثم جاءنا آخر برتبة عقيد وكانوا يسألونني وكنت أجيبهم 

.كان اولئك الجنود يف ذالك النهار الحار ودودن جدا ومحرتمني . 

 وصلت الدورية وركبت معهم يف  سيارة مكشوفة من الوراء  كانوا شبانا مرحني  .خالل 
الطريق تصادف معنا رتل عسكري وكانوا مجموعة من الفتيان  يصيحون  وميرحون 
وبدأوا يقذفوننا باملوز .وأصابتني واحدة منها   يف  وجهي وكانت طازجة سالت عيل 
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وجهي فضحكنا  . يف الطريق توقفنا دقائقا طويلة لست أدري ملاذا .

نزل القوم كلهم من السيارات وأمروين أن أبقي يف السيارة ورأيتهم يحملون رفوسا 

وآالت حفر وبدأوا  يحفرون يف األرض وكنت افكر يف ماذا يفعلون وبدا يل االمر مريبا 
وبدأ الهلع يستبد يب .وخيل يل أنهم يحفرون حفرة يل . .ثم استخرجوا شيئا ملفوفا 

بأسود وحمله أحدهم و غادر عائدا وأقبلوا نحوي ميرحون، فهدأ قلبي.

 رسنا مسافة ثم توقفنا عند ثكنه عسكرية غري بعيدة من برج باجي مختار .كانت 
عبارة عن سور كبري بداخله مساكن  ومكاتب . مقامة يف بيوت من الحديد عيل شكل 
حاويات أمامها أسلحة مختلفة ومدرعات  ومدافع ورادارات . يف مكتب الرائد قدموا 

يل الفطور ثم بدأوا يستجوبونني  وأخذوا بصاميت العرشة وصوريت وفتشوا كل حقائبي 
وحرروا محرضا عني وأمروين أن ارافق فريقا آخر كان متوجها إيل الربج ،.يف املساء وقت 

العرص كنت عند الدرك يف برج باجي مختار  
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ليال برج باجي مختار 
برج باجي مختار يف املساء تبدو كبلدة موريتانية .فهي صحراوية وبعض أهلها يلبسون 

الزي املوريتاين وبينهم من هم أصولهم موريتانية . عند  مدخل املدينة صورة جمل عيل 
شكل مجسم كبرييقف شعارا لهذه املدينة الواقعة يف الصحراء .هاهم رجال يلبسون 

دراريعا جميلة وهم يسريون   كأنهم ذاهبون إيل عرس وأمام أحد املنازل فتيات 
تتبخرتن يف مالحفهن .

عند الدرك استقبلنا  مالزم أول أو هكذا أعتقد  .وكانوا ينادونه حرضات وفيام بينهم 
يقولون لبعضهم حرضات. وأصبحت فيام بعد أناديهم حرضات. لست متأكدا من رتبة 

صاحبنا . ألنني ال  أميز رتب الجيش وال أعرف عنها الكثري .استقبلنا حرضات وكان رجال 
أربعينيا نحيفا كثيف الشارب يف عينيه الجد والرصامة وبعض اللطف . وأدخلني يف 

مكتب أنيق به كومبيرتات و علم الجزائر وخلفه فوق رأسه صورة كبرية تتألأل للرئيس 
عبد العزيز بوتفليقة وبدأ يسألني .ثم جاءين آخر .وتركنا معا وكان يسمي علويش 

.حفظت اسمه وكان طيبا وأعتقد أن السامء أرسلته  ليكون ماليك الحارس .سألني عن 
كل يشء و فتش حقيبتي.

وبدأ يكتب  ويقرأ  عيل كلام قلته له .  ثم جاؤوين بالفطور وكان الوقت حوايل التاسعة 
.قال يل علويش اآلن انتهي شغلنا غدا سنستانف عمال آخر ثم جاءين دريك آخر واقتادين 

إيل السجن وكان عند مدخل البناية و قبالته شجرة كبرية  يرفرف قربها  علم الجزائر 
. وكان السجن عبارة عن أجنحة  منفصلة عن بعضها البعض.السجن الذي أقمت فيه 
ثالثة أيام عيل ذمة التحقيق .بتهمة الخروج عيل القانون .وإقرتاف جرم الهجرة الغري 

رشعية.

كان بيتان أمامهام فناء  وبجانبهام حامم و الكل مجمع يف مبني واحد .عند مدخله 
باب من الحديد  به ثقوب صغرية يف األعال ويتناوب عليه الحراس .  كنت أقيض معظم 

النهار يف التحقيق وأحيانا يف الليل وكان يخيفني الليل أكرث من النهار، عندما يلوح 
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الحارس برأسه ويشعل مصباحه أويفتح الباب  فأسمع رصير السالسل الحديدية

 كان يف الغرفتني املقا بلتني يل  .يقيم هنوين وهو جزائري ، سلفي سابق ويف البيت اآلخر 
فتيان قاال يل أنهام من أصول موريتانية وكانا يتكلامن الحسانية  وهام  جزائريني أيضا، 
.احدهام وكان قصري القامة محكوم يف جرمية قتل واآلخريف حيازة مخدرات ..استقبلني 

الثالثة ..وكان أحدهم يدخن ويهتف عند دخويل وهو يكح يف الظلمة  .مرحبا بك 
املوريطاين . “ورشاك “ وكان السلفي هنون.

الليلة االويل .

 اصدر الحارس تعليامته بعد أن أخربين بأسامء رفاقي وأراين الحامم .قال يل وأشار 
إيل الفناء  سيكون هذا مقامك .ستبيت هنا وستظل كل الوقت .وإياك أن تفتح عن 
السجناء .وتركني الحارس وأصبحت مرشفا عيل السجناء   وكنت أسمعهم يتحدثون 

وأحيانا يستجدونني أن  افتح أوأنادي عيل الحارس  فال أجيب أحدا .كان مسكني 
الجديد بهو ليس كبريا فيه فراش ليس نظيفا عليه غطاء حريري ناعم قد رسمت عليه 

صورة منر .قبالتي من غرف رفاقي تأتيني  روائح السجائر تزكم  أنفي و من جهة الباب 
رائحة الحامم وصوت قطرات املاء من الحنفية الذي  اليتوقف.  .يف ليلتي األويل ويالها 

من ليلة .كدت أموت من الربد .شعرت بعظامي تصطك .كان  فوق رأيس مكيف اليكف 
عن األزيز . وكان مشغال عيل أعال درجه . وتطبيقا للتعليامت خفت إن نقصته من 

العقاب  .وكان الرخام تحتي باردا كجبل من الجليد وكنت خائفا . بني الفينة واألخرى 
يطل الحارس برأسه ومصباحه يرتاقص من شباك الباب .

كنت متعبا ومل يرق يل جفن وألول مرة مل أقرأ ورد املساء الذي كنت أقرأه كعاديت  وهو 
سورة األنعام وامللك وياسني .يف تلك الليلة كنت مشتتا .مل اقرأغري سورة امللك وآية 

الكريس .  وكنت أعتصم بهن  وبالجداروأصغي لقرقرة املاء يف الحامم وأسمع هنوين 
يكح والفتيان يتهامسان فيام بينهام وكلام أطل الحارس فز قلبي وخيل يل أنه سينهال 

عيل بالرضب  كنت . خائفا .يف الظلمةو كنت أبيك  ، صباحا والكري يداعب أجفاين 
جاءين أحد الدركيني وأخذين إيل مكتب القائد وبدأت األسئلة تنهمر عيل .عن أيب وأمي 

وأخويت. أين نشأت وماذا تعلمت وماذا أريد  وملاذا جئت؟  
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اسئلة كثرية كام سألني القائد الكبري عند بوابة الخليل ...ثم  فتشوا  حقائبي .كنت 
متعبا وكان التحقيق يزيد من تعبي . ومع ذالك كنت أشعر نوعا ما باإلرتياح  فلم 

أتعرض للرضب والحمد لله  مل يكن دريك برج باجي مختار قساة معي ،و كانوا يقدمون 
يل الطعام طيلة األيام الثالثة  اليشء الوحيد الذي حز يف نفيس أنهم منعوين من 

اإلستحامم حتي أمثل بني يدي القايض يف رقان.وكان مام يزيد خويف ويوسوس يف نفيس 
أين  أسمع أحيانا تقريعا عنيفا  وصفعا من الغرف املجاورة ملكتب القائد. ،يف اليوم الثاين 

سألني القائد وكان اإلعياء باديا عيل ان كنت أشعرمبرض. ومل يكن يب  سوي اإلرهاق 
أرسلني بصحبة سيارة للدرك إيل مستشفى الربج، وهناك . جس الطبيب نبيض وحقنني 

ومل أنم ليلتها .

كان  فرايش الذي أفرتشه  باردا جدا، .كان الرخام تحتي صقيعا يفتت عظامي وكنت 
أحس بيشء خفي يقرصني كالبق، يف اليوم الثالث صباحا كالعادة بدأ التحقيق، أخذوا 

بصاميت وصوروا وجهي ميينا وشامال .رافعا رأيس .ملتفتا يف كل اتجاه  .كام يفعل مع 
عتاةاملجرمني .وبصمت بالعرش.يف املحرض وأمامي أومأ القائد قائال ياسليامن :  أنظر 

إيل الحائط أال تري أصحاب الصور .قلت نعم .قال يل :تلك صورتك وسيبقي اسمك مع 
هؤالء القوم أنت مهاجر غري رشعي .غدا سينقلونك إيل رقان للمحاكمة، وإن أنس ال 

أنس ذالك النهار عند عوديت  إيل رفاقي وجدتهم يبكون . كانت أم الفتي القصري القاتل  
تبيك وتتوسل.فقد علمت أنهم سينقولونه وجاءت تودعه . لقد أدمت قلبي.ومثل  

أصحايب بكيت.

 يف اليوم الرابع حوايل السادسة أيقظني صوت الحارس :«نوض .نوض ».ستذهبون إيل 
رقان أمامنا 800 كلم يف الصحراء سريافقنا الدرك الجزائري حتي رقان. أخرجونا واحدا 

واحدا وأوثقونا بقيود حديدية وكانت  أول مرة يف حيايت  أجد  قيد الحديد يف معصمي، 
.يف رتل من سيارات الدرك رسنا نحو رقان . وكان يوما حارا  .كانت السيارات تسري يف 

موكب واحد ثم تتفرق يف كل اتجاه .

وكانوا ميشطون املنطقة  بحثا  عن املهربني واإلرهابني .تارة ينتظم ركبنا وتارة يتفرق 
وكانت  سيارتنا تتوقف مع أخري ويذهب مرافقونا حتي يختفوا عنا ثم يعودوا .
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كان معي يف السيارة رفيقي هنوين .كنا نجلس يف مؤخرتها وكنا موثقني بقيد واحد 
وعندما يريد أحدنا أن يبول علينا أن نهبط معا ويلتفت اآلخر ليبول . أحزان هنوين 

وسريته  رست عني   كنا نتحدث، ونضحك وكان يواسيني ويحثني أن أمسك دموعي 
.كنت وهنوين كصديقني عزيزين ربطت بينهام صداقة السجن  ثالثة  أيام .وها نحن 
سنفرتق بعد أن جمعنا سجن برج باجي مختار. كان يدخن كثريا وكان الجنود أمامنا 

يلتفتون حولنا ويسألوننا عن حالنا ..وإن كنا نحتاج شيئا ، زجاجات املاء املعدنية 
مكدسة حويل وتحتي أكوام من البسكويت والخبز اليابس وعن مييني وعن شاميل 

.تفاح وبرتقال وعصائر بعضها لفحته الشمس بحرارتها وبعضها اليزال باردا ..كان سائقنا 
يدخن كثريا ويرتنم بأغاين الراي الجزائري .وصاحبه يتباهي بتلفونه الجديد .تعطلت 

سيارتنا ونزلنا .ثم لحق بنا الذين كانوا خلفنا .

وكان يف السيارة التي كانت معنا علويش الذي تعرفت عليه عند الدرك يف برج باجي 
 مختار وكان أحد الذين يحققون معي .أومأ يل برأسه ثم انتحي يب جانبا وقال يل :

 هاهنا تنتهي مهمتنا سرنجع عنكم وستمضون مع آخرين .ثم أخرج من جيبه شيئا 
ودسه يف جيبي ثم ودعني .ماذاعساي أقول .كان كرما بالغا من علويش ماليك الحارس، 

لوال نقوده ملا وصلت الجزائر، فآخر خمسني  أو أنفقتها يف  جاوة، أربعة آالف دينار 
جزائري أعطاها يل علويش .

حفظه الله ورعاه ألقتني بها تذكرة الباص ايل الجزائر، ودعني  املالك  الحارس .وشيعته 
بدموع قلبي وهو يلوح يل بيديه حتي أختفي عني  وراء الكثبان ، سالم عيل علويش . 

سالم عيل برج باجي مختار وطويب لها وحسن مآب 
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ليلة رقان 
مساءا عند املغرب بعد نهار كامل من املسري  الحت  أضواء رقان منبسطة يف الصحراء 

وعند الدرك رسية األمن وحفظ النظام .هبط الليل وهبطنا .أستقبلنا شاب نحيف 
سألني أأنت املوريتاين .قلت نعم .حياين ثم سألني إن كنت أريد شيئا قلت اريد الحامم 

وأريد أن أصيل .اقتادين نحو الحامم  وأغتسلت وتوضأت وأعادين إيل غرفة صغرية 
محاذية ملكتبه  يفصلني عن هنوين جدار يف أعاله قضبان حديدية .كنت أسمع صوته 

يسألني كيفك؟   وأري  دخان سيجارته متصاعدا يف األعيل . غرفتي كانت صغرية وفيها 
غطاء داكن وفراش عيل شبه رسير من األسمنت. من زجاج الغرفة  السميك  كنت أري 

الضابط  وكومبيوتراته وتلفونه ووثائقه،  وأري كل حركاته وسكناته ،. كانت  .الغرفة 
جحيام اليطاق .شعرت باإلختناق وكان العرق يتصبب مني . رآين الضابط ألوح  بيدي 

فأقبل نحوي غاضبا :

 ماذا تريد 

اريد ماءا 

أريد الحامم 

 و أحسست الضيق وكنت أختنق .الغرفة ضيقة جدا وليس فيها منفذ واحد يدخل منه 
االكسجني . كنت أرصخ .نهرين  قائال .أجئت هنا للحامم والرشاب. أخرس.. ثم خرج من 

مكتبه وأغلقه .شعرت بضيق التنفس .

والدوار ومل أستطع أن أصرب .كان الحر شديدا  أحسست صويت كأنه بح ورأيس كأنه 
سينفجر وكنت ألعن دخان هنوين وأرصخ فيه أن يكف عن التدخني . ومل أعد أقوي عيل 

الحركة .حاولت فرتنحت وجمعت قواي وألقيت بالجاكيتة ثم قمييص وبنطلوين وكل 
ثيايب . . 



٤3

كنت أزحف عيل بطني إيل الباب الزجاجي علني أجد منفذا .وال منجي وأحدق يف أعال 
الغرفة..والمنجي وظللت عيل تلك الحالة حتي أغمي عيل .

صباحا فتحت عيني عيل مكتب الضابط فإذا به يحدث صاحبه. وينظر إيل كان حلقي 
يابسا وأحس بالدوار جاءين وأقتادين نحو دورة املياه .كرعت يف الحنفية ورشبت كثريا 

ثم جعلت رأيس تحتها وتركت املاء يرتقرق عليه .أعادين إيل محبيس ثم  جاءه  آخر 
طويل البنية قوي الجسم بدأ يتحدث معه  ثم فتح عني وأمرين أن أجلس يف املكتب 

.وكان يسألني وكنت خائر القوي  . 

قال يل استعد بعد قليل ستذهب إيل القايض للمحاكمة ..ثم أمرين بأخذ حقائبي.وكان 
الضابط األول الذي استقبلني ينظرين بنظرات شزراء ولست أدري ما الذي حدث وغريه  

وقت مجيئي كان ودودا ثم تغري فجأة وهاهو يرصخ يف  : 

أغرب عن وجهي سامحه الله .إيل اليوم أعتقد جازما أين لومل أغادر ذاك النهار  درك 
رقان رسية األمن وحفظ النظام  كان سيشبعني رضبا .  

عند املحكمة التقيت بأصحايب الذين كانوا معي يف سجن برج باجي مختار والذين 
عندمجيئنا باتوا يف مكان آخر،  حجزونا يف غرفتني منفصلتني يف انتظار القايض .
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ناطح صخرة 
  قاعة املحكمة  كانت قاعة جميلة ونظيفة جدا واألجمل من كل يشء انها مكيفة . 

رست برودتها يف روحي من رأيس إيل أسفل ظهري تحت رسوال الجينز أحسست بعرقي  
يجف و السيل الذي كان منهمرا تحت ابطي قد توقف وكأين  بدأت استعيد ذاكريت. و 

توازين .

أمامي جلس أربعة رجال و بدأوا يسالونني وتوسلت ايل الله العيل القدير اال يطيلوا 
عيل  األسئلة فقد اتعبني الدرك بأسئلتهم. قال يل القايض انت من موريتانيا بالد املليون 

شاعر. وسنمتحنك يف الشعر .قلت نعم وكان   صويت مبحوحا . وكنت انظر يف شيب 
صدغيه وهو يحرك قلمه بني أصابعه وينظر يف  ويهز رأسه  ثم قال :

 لقد دخلت من أرايض غري مسموح بالدخول منها قانونيا واقرتفت جرم الهجرة الغري 
رشعية وسنعاقبك حسب القانون وانت بفعلتك كانك تريد أن تعتدي عيل الحدود 

واألمن الجزائري واراك كمثل الذي قال عنه الشاعر 

 كناطح صخرة يوما ليوهنها 

فلم يرضها وأوهي قرنه الوعل .

ثم تبسم وقال أتدري من هو الشاعر ؟ 

بقيت دقائق وانا افكر يف هذا الوصف العميق .وهذه الحالة واالستحالة. وهو يبتسم 
ماذا تقول؟ لقد مر عيل البيت منذ قرون .. ومل اعد استحرض صاحبه .مل يكن يعنيني يف 

يشء صاحب البيت وامنا الحالة الوجودية املطابقة لحالتي .قلت وانا اتكلف ابتسامة 
ذابلة .لست متيقنا لكني أظنه امرؤ القيس، ورد القايض مبتسام ناظرا يف صحبه  ال هذا 

ليس ألمرئ القيس. 

إن صاحب البيت هو األعىش ثم أردف أتعرفه  قلت نعم فقال :

اتحفظ شعرا من املعلقات قلت نعم وكنت احفظ اربعة .
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وشعرت يف نفيس بالزهو ورغم تعبي  كنت.  استحرض يف ذاكريت الزوزين واملعلقات 
الستة  واتهيأ  لبقية االمتحان . لكن القايض سكت بعدها وتركني واهي القرن، وكنت. 

ناطح الصخرة. ورافعها ايل األبد،   سيزيف أنا ادفع صخريت ايل األعايل وتعود ايل االسفل 
. وها أنا أيضا التقي مع الشاعر األعيش يف املصري .وكنت أفكر يف األعيش شاعر عاش 

مهاجرا واقرتف الهجرة الغري رشعية وكان متمردا  ومات عيل ملة الجاهلية .

 أخرجوين من القاعة وأعادوين ووقفوا يتلون املحرضامامي وكان غرامة مالية قدرها  
5000 االف دينار جزائري وستة اشهر حبس ثم انتدبوا محاميا ليدافع عني . قال يل  

املحامي مبتسام:

 ماذا تقول ؟  

وكانوا يبتسمون فايقنت أين سأستنشق عبري الحرية المحالة  بعد ساعة  وحمدت الله 
يف رسي . خمسة آالف دينار يف جيبي اتحسسها بني الفينة واالخري وان اعطيتها فلن 

اذهب ايل الجزائر . نظر يف وانا ساكت ثم قال ماذا تقول  قلت : 

 خمسة آالف ليست عندي وستة أشهر يف الحبس ال اطيقها  .اسألكم الصفح ولن أعيد 
الكرة ..فتضاحكوا وقال القايض اذهب مع هذا الحارس ايل الرشطة وخذ من عندهم 

املحرض واذهب يف سبيلك عند الرشطة استقبلني ضابط شاب ان مل تخني الذاكرة اسمه 
عبد الله بن محمد  ورسدت له حكايتي فوثق محرضا كبريا كام فعل معي الدرك، وأمر 

أصحابه فاخذوا صوريت وبصاميت وقال بعد ساعة طويلة ونحن نتحدث .القانون الجديد 
مل يعد يستثني العرب من املهاجرين غري الرشعيني .كان يف السابق يخول لهم عدم 

املساءلة ويسمح لهم بالبقاء يف الجزائر .اآلن لألسف مل يعد االمر كذالك .لذا سيسمح 
لك ب25يوما وبعدها عليك مغادرة الرتاب الجزائري .هذا ما يف وسعنا .ثم دفع يل ورقة 

مكتوبا عليها اسمي وتوقيعه  وختمه وأردف : 

 هذه الورقة تقوم مقام ترصيح من  رشطة رقان يسمح  لك باملدة املذكورة وعليك 
ان تسلمها للرشطة يف املطار عندما تريد الذهاب ايل بلدك . وكن متلطفا واياك ان 

تشهرها يف وجه كل رشطي او دريك يف الطريق .فرمبا اليأبهون بها، وكان ينظر يف ممسكا 
بسيجارته ..
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وكنت أجوب بذهني أيام الثامنينات والتسعينات حيث كنا نخوض يف دروس الوحدة 
العربية و  كنت أسأل نفيس  .هل ميكن ان تقوم وحدة عربية من املحيط إيل الخليج 
؟  يف بلدان متنع مواطنيها من التنقل بني اراضيها  . و تتحجج برشوط ال تنتهي . و ما 
معني الوحدة ان كانت الحدود مقفلة وما معني ان يكون املرء مهاجرا غري رشعي يف 
أوطانه وبني بني جلدته .أليس من املفارقات  أن يتشدق البعض  بالوحدة العربية يف 

الوقت الذي يضع فيه املتاريس.

وهنا تذكرت أين يف إحدي رحاليت عائدا ايل. موريتانيا من الجزائر وكان معي يف الباص 
أخ جزائري يعمل مهندسا وخالل الرحلة كنت اجلس بجانبه وكنا نتحدث ويف الليل 

مررنا مبدينة جزائرية محاذية لفكيك املغربية مدينة الفيلسوف املغريب املرحوم  محمد 
عابد الجابري وكنا نري أضواء املدينة قال يل : 

 أتري هذه األضواء انها مدينة فكيك املغربية لكن الحدود هنا مغلقة وكنا نتحدث 
عن الهجرة، واستغربت حقا بني شعبني أخوين يجمعهام الدين والتاريخ واللغة ووحدة 
املصري والهدف وتذكرت ما كتبه الجابري عن طفولته يف )حفريات يف الذاكرة من بعيد 

(ومتنياته ان يخرتق ذالك االفق القريب من بلدته فكيك.

كم كان الجابري صادقا يف كلامته . فهذه الحدود التي اصطنعها املستعمر مامل تفتح 
بني هذه البلدان .لن تقوم قامئة لهذه األمة ، شعوبنا العربية تريد ان تتعانق وتتصافح 

من الجنوب ايل الشامل ومن الشامل ايل الغرب، وهي تتوق للحرية و تريد ان تقرأ 
وان تعمل وان تعيش وتحيا . فيا ليتنا اخذنا بالنموذج االوريب يف وحدته  يا ليتنا فتحنا 

االبواب عيل مرصاعيها ملواطني بلداننا  و وحدنا العملة وازحنا كل املتاريس يا ليتنا 
فعلنا كل ذالك  ،فلو فعلنا لكانت أوطاننا اليوم تنعم  بالرخاءوالهناء،  حز االمر يف 

نفيس كثريا،أن الخيارأمامي سوي العودة ، وتهاوي كل يشء، وكان درس الوحدة العربية 
قد تحطم عيل صخرة الضابط عبد الله بن محمد ..وكنت واهام ليس االمر كام كنا نقرأ 

ونسمع من الزعيم الخالد جامل عبد النارص، الدنيا تبدلت والنظريات االيديولوجية. 
التي اتعبتنا كثريا ،ها هي ال تسعف أحدا هاهي ، أضحت  أضغاث أحالم وخياالت 

شاعر ،  وكنت أفكر يف نفيس :  
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ما من ايديولوجيا تستطيع أن توحد العرب.  وال أحد يستطيع ذلك غريي. فقط عندما 
يسمح ألشخاص مثيل بالدخول واملقام يف دولهم متي شاؤوا وإيل األبد دون رشوط .وهو 

امر بسيط واليكلف شيئا،  معه يصبح الجزائري  يدخل كام يشاء ايل موريتانيا وتونس 
وليبا واملغرب واملوريتاين مثله والتونيس مثله  وهكذا. ويصبح مسموحا ملواطني هذه 

البلدان بالتنقل داخلها  وببطاقة التعريف دون قيود ويسمح لهم بكل ما يريدون  
فعله من تجارة ودراسة وعمل وغري ذالك يف حدود  القانون ، كنت اقول يف نفيس 

عندمانعمم هذه الفرضية اإلجرائية يف املغرب العريب وباقي األقطار العربية األخرى . 
المحالة ستقوم الوحدة العربية املباركة وبينام أنا يف ذالك ،.غارقا يف استيهامايت .ربت 

الضابط عيل كتفي .

قائال : 

هل عندك مثن التذكرة إيل الجزائر 

_نعم 

_ كم

 4000 االف 

قال التكفي هذه تذكرة الحافلة فقط وهذا مرصوفك للطريق 2000 دينار وارص أن 
آخذها، رفضت وأرص جعلها الله يف ميزان حسناته يوم القيامة، و أرسل معي رشطيان 
ايل املحطة الستقل  باصا ايل الجزائر واوصاين اال أبيت يف رقان الن مبيتي يف املدينة قد 

يكون محل شبهة .

يف املساء كنت حرا طليقا ها انا اذرع الشوارع القريبة من املحطة . أتأمل املارة وانظر 
يف املطاعم. رقان مساءا تدب أصوات سياراتها ودراجاتها النارية. بني الفينة واألخري 
متر أمامي حسناوات يلبسن املالحف حتي كأنني يف شارع من شوارع نواكشوط، ها 

هو  موكب عرس بهيج  يطوف املدينة ،الرجال يتقدمونه البسني  جالبيات بيضاء وهم 
يعزفون ويرقصون .وخلفهم  نسوة يزغردن.
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 وقفت قليال ألسرتيح ،عيل مقربة مني كان هناك مطعام  خطوت نحوه و طلبت منه   
أرخص ماعنده وكان  صاندويش مكون من الخبز ولفائف البطاطا ..أكلته ثم ذهبت 

أجر حقائبي نحو الباصات الواقفة أسأل عن املتوجهة  ايل آدرار ..و هبط الليل وخلت 
املحطة من الباصات والناس ومل يبق سواي واثنان .

 وحرت ما العمل ؟ واين سأبيت  والضابط اوصاين بعدم املبيت، وكنت متعبا وفكرت 
إن مل أجد حافلة أن أقصد املسجد أمامي وكان  مسجد الزاوية الرقانية. قلت مبا أن 
املسجد سمي عيل زاوية فدون شك سيكون هناك مكان ميكنني املبيت فيه وكانت 

هذه الزاوية للطريقة الرقانية التي تنسب للشيخ  الفقيه الصويف موالي عبد الله الرقاين  
)1682- 1735م( رحمة الله عليه .

انتظرت  طويال  وكان قريب رجل قد نفد صربه وهو يتأفف نظر يف ثم قال: 

طال اإلنتظار سألني:

 أين تقصد قلت آدرار 

_ ال اعتقد انك ستذهب اليها  الليلة أنا مثلك متوجه يف جهتك إيل سايل ولكني سأذهب 
فقد تأخر الوقت ثم سألني من اين أنت  قلت :موريتاين  فعانقني ورصنا نتحدث 

وعلمت منه أنه زار موريتانيا من قبل وقدم إيل نواكشوط .كان هذا األخ طارقيا ويتكلم 
اللهجة الحسانية، وكان يقصد بلدة قريبة من رقان حوايل 70 كلم

 _ إن مل تجد باصا إيل آدرار فتعايل معي ومرحبا بك تبيت معي ويف الصباح تكمل 
رحلتك ومل نلبث اال قليال حتي تقاطرت باصات كثرية وركبت وصاحبي يف باص صغري ثم 

مل يلبث أن ودعني ونزل عند مدينته . ثم واصلنا مسرينا وكان يف كل وقت ينزل ركاب 
ومل يبق اال القليل وكنت قلقا جدا من البوابات، أيقظ الليل يف اسئلة كثرية كنت أجلس 

يف خلف الباص وأمامي كان يجلس رجل وامراة يتهامسان وقد أسندت رأسها عيل 
صدره .كنت قلقا  يف كل مرة يصعد جندي يسألنا عن األوراق  .أشعر بالوحدة والضياع 

والتيه والهشاشة .كريشة يف مهب الريح .يتقاذفني املجهول ..
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حوايل  الحادي عرش وصلنا آدرار، وكانت  ليلة حارة يف السامء غامم وقمر يسطع 
وتحت ضوء املصابيح  .كنت أري  رجاال يلبسون جالبيات بيضاء  ونخيل يعربد هنا 

وهناك.

عند املحطة ذهب كل إيل سبيلة وجلست عيل كريس أمامي األفق ترمتي نهايته عند  
الحدائق .تحت شجريات قريبة مني أبرصت رجال  كان يبول ثم جاءه آخر ونهره فهرع 

يجري .كنت اشعر  بالعطش وذهبت ابحث عن املاء.   كانت املحالت قد اغلقت، .عند 
مدخل املحطة كانت   مجموعة تتسامر وهم يعدون القهوة   سألتهم  ماءا فاعطوه يل 

.عدت لصاحبي  وكان شيخا ائتمنته عيل متاعي حتي اعود .استلقيت عيل كريس خشبي 
طويل  قبالتي عسكري كان نامئا  يشخر ويبدو منهكا . انرصفت عنه ايل مقعد  آخر 

غري بعيد منه.وجلست  بقرب شاب من األغواط  كان قاصدا ورقلة  وكان  مثيل اليري  
املكان مالمئا للنوم و  يبحث  عن  من يدردش معه ويسهر  الليل ، تعارفنا وأخذنا 

نتحدث ونحيك حتي آذان الفجر.ثم صلينا معا وحان وقت انطالق رحلته فودعني .
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درب البحر 

وحيدا أجيئك ملتحفا سمرة السنوات

ومعتنقا آية املستحيل 

ويعتصم القلب بالله 

والغربة القاتلة /

عزالدين ميهويب 

  صباحا والكري يتفحم يف عيني ويتساقط اتجهت إيل دورة املياه .حلقت ذقني وكان 
األرق يزيدين شحوبا .تناولت قهوة .وكنت أشعر بالنعاس واإلعياء   .يف حافلة  كبرية 

متجهة  إيل الجزائر ركبت . كانت  مثل سفينة نوح  حافلة  باماكو إال انها أنظف وتفوح 
بداخلها رائحة زكية .كنت قلقا . اتحايش نظرات  الحرس  وقد صعد حريس   وأطل 

برأسه نظر يف ثم نزل .جواز سفري غري مختوم بتاريخ دخول الجزائر وليس عندي غري 
ورقةضابط رقان بني الفينة واالخري اتحسسها فوق قلبي يف الجانب االيرس من جاكيتي 

.وأخاف ان أريتها ألحدهم ان يرميني بها اوميزقها .وذالك ألنها ورقة وليست وثيقة 
و قد ال تغني عن   تأرشة   الباصبور . وقيمة كل عابر هي يف تأرشة  باصبوره .وكنت 
قد خبأت باصبوري اخذا بتعليامت رشطة رقان .لذالك اخرتت ان  اجلس يف املقاعد 

الخلفية ألتفادي أسئلة الجنود وأتحايش عيون الرقباء .كان مبحاذايت شباب بدأ احدهم 
يتلهي بكومبيوتره واالخرون يتناقشون. وكنت اشعربالنعاس اغمض عيني وافتحهام 

ورأيس مييض ايل الخلف ويرتطم باملقعد أمامي ، كلام علونا او انحدرنا اوتوقف الباص . 
..ظهرا  فتحت عيني عيل الفتة خشبية كبرية كتب عليها  تيميمون ترحب بكم وكان مثة 

صبية متجهون إيل مدرستهم، توقفنا وأفطرنا ثم واصلنا املسري .
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سبحان  الله  كم هي شاسعة وكبرية الجزائر! قطعت كل فيايف موريتانيا ومايل و هاهي 
الجزائر تتبدي يل قارة . كنت أعدل يف وضعية جلويس .مينة ويرسه .تعبت كثريا   أحول 

قدمي اليرسي إيل االتجاه اآلخر .ادلك  عنقي كأنها تيبست وقدمي اليرسى اضحت 
ثقيلة مخدرة، انظر يف الركاب من حويل هذا ينوس رأسه و الكري يداعب  أجفانه وذاك 

قدغطي عينيه بثيابه ..وأرسح ببرصي يف سهول جرداء و  مرتفعات، والفتات أشغال 
كثرية ..جسور مرتامية يف الخالء.عند  الغروب وصلنا غرداية عاصمة بني ميزاب . 

حصون املدينة كانت  تقف شاهدا عيل مايض املدينة املجيد .ومن ورائها  كنت أري 
الغبار وصهيل الخيل و صليل سيوف الفرسان ولعلعة البارود .غرداية ويب مام يساورين  

من الهواجس  كثري .ذاكريت ترتنح.اشعر بالجوع . مصابيح املدينة كانت ظاللها ترمتي 
عيل الحافلة .اري شبابا يلعبون الباسكت تحت املصابيح وآخرين جلسوا كانهم يقرأون  

ومن جهة الجرس ظالم يكتنف الدنيا. رأس املسافر العابر مثقلة. توقف الباص ونزلنا 
لالسرتاحة .عند مطعم عيل قارعة الطريق  جلست عيل كريس سألت صاحبه  أرخص 

ماعنده  فجاءين بطبق لوبيا وكان باردا أبرد من الثلج.

الجزائرحوايل600كلم .  كنا نصعد ونهبط، .كنت انظر فأري انوار مدن  تحتي كأنها يف 
واد بعيد . تارة ندخل يف نفق...وطورا منعرجا ..وكان الليل قد بدأ يربد ، حوايل السادسة 

وصلنا الجزائر  كان صباحا نديا وكانت عيناي غامئتان من التعب والنعاس ..هي ذي 
الجزائر تنهض من نومها .هي ذي  الجزائر البيضاء .وهاجت الذكري .هي ذي الجزائر 

يف الصباح تقطر جامال وبهاءا .عند اقدام البحر ترمتي وخلف سني الذكري  يشع بريقها  
.يف االفق زرقة البحر  ويبدو هادئا .ويبدو الزبد االبيض ناصعا عيل الساحل. و .نوارس 

مفتونة بالبحر محلقة يف األعايل .وسفن مبحرة  تودع ميناء الجزائر 

صباح الخري والهناء 

يا الجزائر

ايتها املنأي واملأوي .

ايتها البعيدة من الصحراء 
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القريبة من القلب . هو ذا العابر عيل جرس الذكري عبثت به االشواق ودمعت عيناه 
.عند محطة الخروبة  انتهت رحلتي .ودعت حافلتي .،اغتسلت وتوضأت  وصليت 

صبحي  ثم استقليت باصا آخر ايل وسط املدينة ..هي ذي تافورة .كم مررت من هنا 
.كم حلم تعلقت به هنا وقتله اليكسوميني  لعنة الله عليهم .كم يل من حلم قتيل 

هاهنا ، .يوم جئت هذه املدينة يف التسعينات قادما من صحرايئ . واحسست رشيط 
الزمن يعود ايل املايض الضائع .وانا اتسمر يف الشمس يف انتظار باصات الطلبة املكتظة 

وقت الذروة .تافورة  .قلب الجزاىرالحبيبة  . 

وقلبي، يا لقلبي، يا لألشجان، هاهي تافورة  وهاهو متثالها .الشيخ الذي اليكل أبد 
الدهر وهو .يكدح وينادي حي عيل العمل   يحمل الصخرة  عيل ظهره ويحمل الفكرة 
و الوعي والكفاح   .ها هو أمامي والعرق يتصبب من جبينه يف هذا اليوم الحار .هاهو 

امليناء وهاهو الجرس .طريقي الذي كنت أسلكه كل يوم إيل الجامعة .خلف امليناء 
تحتي سكة القطارالتي تفيض ايل محطة اآلغا .البحر ميتد ويحاذي جهة ساحة الشهداء  
ها هو الربيد املركزي وملتقاه .وهاهو ديدوش مراد والجامعة. هاهي الجزائر البيضاء  

بعد عقود  من الزمن، تغريت الدنيا. 

شعارات الثورة والربيع العريب يف كل  مكان وخلف كل جدار تتعايل أصوات. الجموع 
الهادرة  الجائعة   املقموعة .التي هبت يف جنح الدجي  تريد الحرية والكرامة. أصوات 
الثورة التي انتفضت يف مرص وتونس وليبيا واليمن والسودان. والتي علمت الشعوب أن 

يف الثورة سعادة اإلنسان كام يقول ماركس .

يف ديدوش مراد .أرقي شارع يف الجزائر  كنت  أخطو الفتات اشهار كبرية يف كل مكان 
.محالت راقية تتنافس يف آخر ما تفتقت عنه صناعات الهواتف والعطور واملالبس 

وااللكرتونيات .مطاعم كثرية ومكتبات . وسط املدينة يعج بالحركة والنشاط ..خليقة 
تسري عيل أقدامها واخري عيل دواليبها . 

كان الوقت قد قارب  الحادي عرش وكنت قد عرجت عيل الحي الجامعي لباب الزوار 
للمبيت مع الطلبة املوريتانني ،منعني الحراس فذهبت إيل حي الحراش وقالوا يل انه  

ليس فيه  موريتانيني .مل يبق أمامي سوي بن عكنون مالذي األخري.  
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وملا جئت  اإلقامة الجامعية بن عكنون .سألت  عن موريتانني .فقال يل احد الحراس ان 
انتظر وغاب عني وبعد دقائق عاد ومعه أخ موريتاين يدعي عبد الرحمن . ثم سمح يل 
بالدخول واخذ تعهدا من صاحبي ان اكون تحت عينيه .واستقبلني هذا االخ يف غرفته 

جزاه الله خريا وكان نعم االخ والصديق

 يف الغرفة رقم 34 يف الطابق االول ألقيت حقائبي وكنت متعبا جدا .ثم دخلت يف 
حاممها الداخيل وفتحت صمبور املاء واستحمت منذ ايام مل متس  جسدي قطرة ماء  

.ايام يف الصحراء فعلت افاعيلها يف، الغبار املتكدس يف ثيايب والعرق.قد شكل طبقة 
كلسية عيل جلدي من االوساخ ..مل يكن ليزيلها إال الصابون الكثري واملاء الكثري .

 مكثت مع عبد الرحمن اياما يف الحي الجامعي طالب عبد الرحمن بن عكنون .كنت 
اقيض النهار يف التسكع تارة بني السفارة ووسط املدينة وأخري اجوب املدينة وأتأمل يف 
الشوارع واالماكن التي كنت ارتادها .حيدرة وسط حيث كنت اسكن واالبيار وشوفاليه 

وبن عكنون وديدوش مراد .

كل يوم كنت أعود إيل الحي الجامعي أدخل مع الحراس يف معركة  يستوقفونني 
ويأمرونني أن  انتظر ومرة أن أرجع ويف كل مرة أستعطفهم وأصبح مقامي مستحيال 

وأصبحت عبئا مزعجا عيل صاحبي،.   .مل تعد األحياء الجامعية كام عهدناها يف 
التسعينات  مكانا يسع الغرباء والعابرين . تغري كل يشء ومل يعد يف هذه االحياء مأوي 

اال للطلبة املقيمني بها .كان عيل ان افتش عن امكنة اخري للمبيت ومل يكن هناك 
مكان إال  الفنادق و  املنازل الشعبية .وكلها البد لصاحبها من دفع مثن املبيت .

 قالوا يل أن أذهب إيل مدينة اخري غري الجزائر حيث ميكن أن اجد مكانا استقر فيه 
بعض الوقت   اذ  تختلف  مدن الداخل  عن العاصمة وهي نوعا ما بعيدة  عن عيون 

الرقباء   وقررت ان اذهب ايل البليدة .أحب بقعة عيل قلبي وأ جمل مدينة يف العامل 
عندي. 
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زهرة الشمال 

بليدا .بليدا .يازهرة الشامل 

أيتها الوردة الصغرية 

رأيتك فاترة ومعطرة

مليئة باألوراق واألزهار /اندريه جيد /قوت االرض أو القوت الجديد .

كان املساء باردا وكانت السامء ملبدة بالغيوم .توشك أن متطر .كعادتها .السامء التنيس 
ان متطر يف بليديت العزيزة الحبيبة دامئا و يف كل االوقات ،أال بارك الله يف بليديت ما  

دخلتها إال و استقبلني غيمها الهطول.رذاذ املزن  كان يتساقط عيل عيني زخات .زخات  
. والحقول الخرضاء متتد يف األفق .رائحة الصنوبر الندية تخطف األنفاس . العشب 

الندي تراقصه الريح. سهل امتيجه  كأنه  يهمس للشمس .  وينرث عطر الورد بينه وبني  
جبال االطليس . يتواري السحر .

هاهي  أعايل الرشيعة .بيضاء ترس الناظرين  .قد اكتست ثلوجها بحمرة الشفق تزينها 
خرضة االشجار    ترتاءي يف  االفق .راسمة  يف األعايل لوحة بديعة .يزينها غيم هائم .يا 
للجامل والسحر يا للجامل  والروعة ، قبل أيام مررت من هنا يف طريقي. إيل الجزائر، 
يف الصباح الباكر كان املاء يتدفق من أعايل الجبل إيل السفوح    و ندف الثلج يف كل 

مكان ، ..كان منظر املاء يجري مرتقرقا  يف الغابة الساحرة رائعا ال يوصف .وكان صباحا 
اليضاهيه يف الجامل والسحر صباح 

  ،هاهي البليدة  جنة الله  وهاهو العابر مأخوذا بفتنة الغيم يجوب املدينة التي 
سلبته. ويستعيد خطاه . يف بوفاريك .وأوالد يعيش وباب الرحبة وباب السبت وباب 

الجزائر .البليدة فتنة العابر وفردوسه املفقود ..هاهنا الخطي وهاهنا املني .
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يا زهرة الشامل ها انا اجيئك ..مثلام جاءك ولجأ اليك اندريه جيد و أوسكار وايلد  
. وها انا مثل اندريه جيد تنتظم يف ذايت  أحاسيس  غري مسموعة وأري كل يشء 

سمفونية رائعة . وأرقب أجمل غروب للشمس وغيام هامئا ..عابرا خائفا هامئا أترقب .

أيتها املدينة الساحرة .

أيتها الفاتنة الجميلة 

البليدة .

هل تتآمرين عيل هذا املساء .هاهو  العابر املطارد .دون جريرة ..من كهنة الصحراء 
والوثنني واملتواطئني ضد الله الذ بك فهل تجريينه أيتها الحبيبة، ها قد جئتك .ومل أعد 
اطيق تعاليم املجوس فهل أجد مالذا آمنا يف حديقتك املقدسة وجا معك األبيض؟ قبل 

الغروب كنت أخطو بني اوالد ايعيش والجامعة وها أنا . داخل الحرم الجامعي  أسري 
وحدي . أطأ   العشب الندي وأنظر يف األشجار والسامء توشك أن متطر ..هاهي جامعة 

سعد دحلب .هاهي املكتبة .وهاهي كلية الطب ،عند باب اإلقامة الجامعية سألتهم 
عن   الطالب املوريتانيني. وجاءين أحدهم   ،مكثت معهم   ثالثة ايام يف الحي .ال أخرج 

اال قليالوكان اليوم األول  من رمضان املبارك .وكان املطر ينهمر وكانت املآذن ترفع 
أصواتها  بشهادة   التوحيد  وكانت الحناجر ترتل القرآن الكريم

متبكتو 

متبكتو

اآلن ...

يف هذا الليل

من يطيح برأس الوقت اليكسومي ؟
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اآلن عيل ألق الجرح 

من ينقذ األرسي من حصار الصحراء ؟

من يقدح يف نبوءة الكهنة ؟

يا اخت املرشدين والحزاين واملعذبني 

أيتها املقدسة املعذبة 

متبكتو ها انت 

ايتها الهاجعة عند اقدام النهر يف هذا الليل .ترتصدين خطي الغريب ..والغريب يرقب 
نهرك وان يطلع الفجرمبنية القلب ..

متبكتو  

ها انت ايتها املعذبة تفتحني ابواب روحي عيل آخر هذا الليل .املقفل بأصفاد 
اليكسوميني . وعيل حافة النهر تختلط جلبة اموات الصحراء التي حارصتك ..وحرقتك

 .يا مدينة الله . جف ماء العمر . والقلب اضناه » نيل اإلبتهاج »

متبكتو. يا مدينة الله 

ها أنت تفتحني مخطوطك  .مخطوطة الروح

يا اجمل النجوم يف كل السموات

 أيتها املدينة الخالدة

تحت القمر عند أقدام النهر

يا مدينة الله

من يعيد سرية الخلود
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يف ليلك والفا رس املجنح  بإسم الله يشهر سيفه

عيل أعداء الله

وباسم الله يثأر

وباسم الله اليقهر

وباسم الله اليكرس

يا مدينة الله 

من يعيد سرية الخلود

يف ليلك وأولياء الله يقرأون كتاب الشفاء للقايض عياض و يرتمنون بربدة البوصريي 
وتائية سلطان العاشقني ومديحيىة اليد ايل،

متبكتو اين ملوكك ؟

  اين عشاقك اين سامر الليايل ؟  

اين حدائقك .؟اين ذهبك ؟اين ملحك.؟أين خيلك ؟.اين فرسانك .؟

اين حسانك؟ .اين جواريك؟ .اين عبيدك  ؟

هل غاض نهرك ؟

ايتها الخالدة ؛

  كل نهر يهفو ايل البحر 

ونهري يهفو إليك ايتها املقدسة املعذبة 

*********
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متبكتو .من يرسد الحزن ؟

قويل يل أيتها املعذبة 

هل كتب علينا ان تتوايل جراحنا  .جرحا بعد جرح 

منذ اعلنت الحرب عيل كهنة الصحراء 

طعنتني  الصحراء وتوالت الطعنات تلو الطعنات 

منذ أعلنت الحرب عيل كهنة الصحراء  صا فحت الترشد  يف ليل املجاباة الكربي

منذ قرون جبت الحزن يف سبها 

ويف ليل تونس  وعند القريوان  ثقل رأيس  باليكسوميني   

ويف عنابة كنت أستجدي الخالق العظيم . ويف الجزائر حفظت عن ظهر قلب  أشعار 
سعدي يوسف وعزالدين املنارصة . وحفظت عن مظفر النواب »أن الحزن جميل جدا » 

قلت :ومن أحزن مني ؟

احفظوا عني من ألق جرحي سيهطل غيمي .وسيذكرين اآلتون غيم الصحراء 

احفظوا عني :

اآلن اقدح يف نبوءة الكهنة وليذهبوا إيل الجحيم 

احفظوا عني: جاهرت بوحدانية الله

وأعلنت الحرب عيل كهنة الصحراء

وقلت :من أقرب إيل الله مني؟

احفظوا عني 

يف الربج كنت أسريا 
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ويف رقان أسريا 

ويف باسكنو أسريا 

ويف الزويرات أسريا 

ويف العيون جريحا

ويف باماكو مطاردا وعند سيكو هاىام

ويف موبتي ظامئا 

وعند غاوة جائعا 

ويف الرابوين وحيدا 

ويف آدرار رشيدا 

ويف تيميمون موعودا بالتعب 

ويف تندوف منذورا للتعب 

يف الشلف  تائها 

يف غرداية بكيت 

ويف النعامة بكيت وعند  واد الربد عيل مشارف سيدي بلعباس بكيت

متبكتو    

من يرسد الحزن ؟ 

“والحزن ثقيل يف الليل” 

قويل  لهذا الليل .



60

يا اخت املرشدين والحزاين واملعذبني 

من يغلق سرية الوقت اليكسومي ، من يغلق سرية الوقت اليكسومي ؟ 

قويل  يل ؟ من يذرو رماد العجل يف البحر قويل أنبيك أضل السامري الصحراء وأيم الله، 
قويل من ينهش جثة املتأله راسبوتني ؟ قويل هل رأيت عبدا حبشيا رأسه زبيبة أميا  منذ 
خلقه الله يؤم قومه ؟ قويل متبكتو يا روحي، من يوقظ مويت الصحراء؟ قويل يل متبكتو، 

يا أخت قلبي أيتها املعذبة مثيل

متبكتو يا اخت قلبي، اآلن يف هذا الليل الوحيد عند أقدام النهر وتحت القمر ،تجتمع 
االشعار، ويجتمع الهجهوج  واالميزاد والناي والرياع والقيثار والكاليباس والطبل  وتعزف 

أ جمل األوتار . من متاشق تعشق كل العشق . ترتنم  بزهرة الصحراء  العربية .وتربم 
املعزوفة الخالدة البومبارية إيل آخر الوتر  و تسقي القلوب من السونغاي . 

من أشجانها عندليب متبكتو  خرية عريب ترتنم وتبيك ،عندليب متبكتو  يف هذه الساعة 
الحزينة من الليل توقظ الروح . 

فدعي عندليبك  يغني

وتعايل نبك تعايل

أنا وحيد مثلك يا متبكتو

أنا حزين مثلك يا متبكتو

أنا أسري مثلك يا متبكتو

متبكتو

متبكتو

من يرسد الحزن ؟ !
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غيم الصحراء 
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