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الكتاب عىل ثناء

مستكشفني روايات بني الفكري تمبكتو إلرث اآلرس التسجيل هذا «يمزج
معارصة.» صحفية وتحقيقات القديمة للمدينة أوروبيني

نيويوركر» «ذا مجلة

إىل السعي لحكاية بالحيوية املفعمة إنجليش السيد رواية مع جنب إىل «جنبًا
اإلجالء عملية وهي عهًدا؛ أحدث لقصٍة مثريًا رسًدا نطالع تمبكتو إىل الوصول
مكتباتها رجال بها اضطلع التي تمبكتو مخطوطات من اآلالف ملئات الجريئة

عبقري.» رسد [إنه] … ٢٠١٢ عام يف لها الجهاديني احتالل أثناء
إيكونوميست» «ذي صحيفة

املتجددة.» تمبكتو رسدية مع مثاليٍّا تناُسبًا تتناسب … مذهلة «قصة
تايمز» نيويورك «ذا صحيفة كتب مراجعة ملحق

صحفية.» بحيوية مكتوب … اذ أخَّ «كتاٌب
تليجراف» صنداي «ذا صحيفة



تمبكتو كتب مهربو

الذين واملتهورين الشجعان املغامرين وعن تمبكتو تاريخ عن مشوقة «رواية
هناك.» إىل للوصول محاولتهم يف املجد إىل وسَعوا املوت جابهوا

تايمز» «ذا صحيفة
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لويس. إىل الكتاب هذا أُهدي





وتقدير شكر

الناس استعداد مدى هي معارصة واقعية أحداث عن ا نصٍّ يكتب ملن الكربى املفاجأة
ويف تسجيل. جهاز يحمل الثياب مهندم غري لرجل شهدوها التي األحداث عن برسٍد لإلدالء
يف أخرى وأماكن تمبكتو يف هم ممن ألولئك خاصٍّ امتنان عن أعرب أن أودُّ الصدد، هذا
لم وطيبة. بصرب املتكررة زياراتي احتملوا والذين ذكرياتهم، منهم استخلصت الذين مايل
يجد أن استطاع الذي معيجا، القايض من أكثر الطريقة بهذه شخص أي صرب يُمتَحن
باماكو. يف بابا أحمد معهد مكاتب يف فيها ظهرت التي املرات عدد كان مهما ابتسامًة
السيوطي، بن الرحمن عبد األكرب اإلمام بالشكر هم أخصَّ أن أود الذين اآلخرين املاليني من
مكتبة من حيدرة ديادي وإسماعيل بابا، أحمد معهد من معيجا إدريسا القادر وعبد
حيدرة، الواحد وعبد تراوري، وتينا خليل، وقادر دياكيتي، محمد وأيًضا كاتي، فوندو
العديدة الساعات عىل وامتناني احرتامي عن حيدرة القادر لعبد أعرب كما ديوارا. وشيخ

مًعا. أمضيناها التي
آخرين، بمساعدة إال األحيان بعض يف وخطرية بعيدٍة أماكَن من األخبار نقل يمكن ال
قليلة مناسبات ويف املقابالت، إجراء يل لوا سهَّ الذين أولئك املرشوع لهذا أهمهم وكان
ديادي عثمان بخربة أحظى أن حظي حسن من كان الشأن، هذا يف عني. نيابًة لوها سجَّ
سعيًا هائلة مسافات وسافرا طويلة ساعات عمال اللذين باماكو، يف تابييل ومامادو توريه
بمدينتها الواسعة معرفتها شاطرتني التي تمبكتو، يف هاربر وفطومة القصة، هذه وراء

.٢٠١٤ عام زيارتي خالل بثمن تقدَّر ال فكانت حيدرة طاهر مساعدة أما األم.
يف أضافوا الذين والزمالء األصدقاء من مجموعٍة عىل البداية منذ اعتمدت لقد
للمؤلف. املزاجية الحالة أو النص، حالة أو الفكرة، إىل تحسيناٍت مختلفة مراحَل
هاميلوس، وبول هينيل، وجون كليمنتس، وتوبي بلينكو، نيكوالس هؤالء بني من وكان
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وسام وايز، وباسكال بيكيت، وآندي هولواي، وسارة بورجر، وجوليان هيجينز، وتشارلوت
املراسلني من قليل عدد عىل اعتمدت كذلك كامبل. وتوم كاريكاري، وإنجريد والستون،
ومارك هريش، وأفوا سميث، وشون دوفال-سميث، أليكس — أفريقيا غرب يف السابقني
تمبكتو سأزور كنت وما املهمة. السفر ونصائح االتصال جهات معي تبادلوا الذين — تران
وكارين ويلسون، وجيمي سوال، وجوديث تومسون، جان أن أعرف لم لو اإلطالق عىل
خطريًا منًحى األمور أخذت وإن برحلتي، علٍم عىل كانوا جارديان» «ذا صحيفة من بلويز
وكلري دينيس، ميليسا ساعدتني الفيديو. مقاطع كاتز إيان سيشاهد األقل فعىل ا، جدٍّ
نَت حسَّ ُقُدًما. مضييَّ أثناء بمقاالت بتكليفي نورثيدج وتشارلوت المبل، ولويس لونجريج،
النسخ؛ عمليات بمعظم كورتوا جولييت وقامت كبري؛ بقْدر الفرنسية لغتي ألبني تشارلوت
وساعد األملانية؛ إىل بي الخاصة املعلومات تداول حرية طلبات أولرتمان فيليب وترجم

الردود. ترجمة يف شميتز إدجار
وكالس تو هؤالء ومن شكري. مايل يف واملغرتبني الدبلوماسيني من عدد يستحق أيًضا
يف الهولندية السفارة يف العاملني من وجميعهم تاسينج، ومرييام بروير ومارتن تجيوكر
الدبلومايس السلك من هينرتسري وجوزيف أوفريفيلد، وجونرت شرتايدر، وتوماس باماكو؛
مؤسسة من تشوكووما وإنوسنت كالوس؛ األمري صندوق من ستولك وديبورا األملاني؛
جمعة مركز من داغستاني عدنان وبسام هنكل؛ جريدا مؤسسة من هانسلر ومايكل فورد؛
العاملي. األغذية برنامج من هوف فان وكريستل هايدوك وسايل والرتاث؛ للثقافة املاجد
بروكسل، يف األطلنطي شمال حلف منظمة مقرِّ إىل ودعاني جوت فريدريك الكولونيل تكرَّم
لداريس أُويصبها والذي مايل»، يف الحرب يوميات تمبكتو! «حرروا كتابه مسودة وشاركني
أعمالها جدول من الوقت بعَض لليونسكو، العامة املديرة بوكوفا، إيرينا اقتطعت الرصاع.
إلوندو الزار فعل وكذلك الثقايف، الدمار وآثار أسباب لرشح استثنائي نحٍو عىل املزدحم
مايل، يف الثقافة وزيرة ديالو، راماتوالي ندياي رشحت باماكو. يف املنظمة ممثل أسومو،

األزمة. بعد للمدينة الحكومة خطَط
بتقديم مني بكثري أفضَل معرفًة املادة هذه يعرفون الذين األشخاص من عدد تكرَّم
جامعة من نوبييل ماورو هؤالء بني من وكان ومخطوطاتها. املنطقة تاريخ حول النصائح
بشأن مخاوفه إىل نبَّهني الذي ديوك، جامعة من هول وبروس أوربانا-شامبني؛ يف إلينوي
خربات يل وُقدَِّمت هامبورج. جامعة من بونداريف وديمرتي املخطوطات؛ إجالء قصة
ستيوارت وتشارلز تاون)، كيب جامعة (من ليترياس مولينز سوزانا من إضافية أكاديمية
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وتقدير شكر

(من بوي جاي وأليدا ليون)، جامعة (من بوهاس وجورج إلينوي)، جامعة من (أيًضا
يمكن الذي هنويك، جوزيف بنصائح أحظى أن ا جدٍّ أسعدني كذلك سابًقا). أوسلو جامعة
املخفية». تمبكتو «كنوز كتاب يف ومخطوطاتها للمدينة الرائعة صوره يجد أن للقارئ

هنويك. جون والده، ملقابلة يكفي بما مبكِّر وقٍت يف املهمة أبدأ لم أنني يؤسفني
هؤالء بدونهم. وجود الكتاب لهذا سيغدو كان ما أشخاص أربعة عن يقل ال ما يوجد
اللذان نيويورك، يف كريتشفسكي وستيوارت لندن يف روبنشتاين فيليسيتي َوِكيَالي، هم
والكتابة. البحث عمليتي من األصعب املراحل خالل واملؤلف النص من لكلٍّ الرعاية أوليا
حكُمها جعل التي للنرش، ريفرهيد دار من سالتان ريبيكا عىل سأعثر كنت ما بدونهم،
الرباعي يكتمل عليه. هو ما عىل الكتاَب التحرير يف الفائقة ومهاراتها ومثابرتها الجيد
املسار عىل يل ودعمها حماسها أبقاني التي للنرش، كولينز وليام دار من بايك بأرابيال
للنرش، ريفرهيد دار من كوفوبولوس وميشيل جاردين آنا أشكر أن أيًضا أود الصحيح.
الكتاب. عن نيابة الجيد عملهم عىل روبنشتاين، آند لوتينز مكتبة من ماهوني وجولييت

األولية، املسودات قرأت التي إنجليش، لباربرا لعائلتي؛ امتناني عن أعرب أن أود أخريًا،
مراهًقا؛ كنت لو كما الكربى الصحراء عرب السيارة أقود بأن يل سمحت أنها األهم ولكن
سيخوضون الذين إنجليش، وإدي وآرثر ولهاري دائًما؛ سياراتي إلصالح إنجليش، ولهيو

الخاصة. مغامراتهم قريبًا
حبِّها عىل الكتاب، هذا لها أهدي التي بلينكو، لويس أشكر أن أود يشء، كل وقبل

وإيمانها.
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وعبقرية إقدام ذو رجل متهيد:

يوجد الربيطانية للحكومة التابع الوطني األرشيف يمتلكها التي الوثائق ماليني بني من
نهاية ففي كبري. طلب موضع ليس امللف هذا .«٢ / ٢٠ أو «يس باسم يُعَرف رفيع ملف
زائري ومعظم الربيطاني، التاريخ من ألفسنة تُغطِّي أوراًقا تحوي املحفوظات هذه األمر،
ونشيسرت»، «كتاب مثل أوضَح كنوٍز عن بحثًا يأتون كيو منطقة يف الفسيحة االطالع غرف
الحرب وجواسيس خونة عن حديثًا إتاحتها جرت التي امللفات أو شكسبري، وصية أو
،٢ / ٢٠ املستعمرات وزارة ملف ما شخٌص سيطلب أعوام بضعة كل ذلك ومع الباردة.
تخزين منشأة يف امللف فيها املحفوظ لوينسفورد، التابعة تشيشري بلدة إىل رسالة وستَُسلَّم
الظالم يف الدخول عىل موظٌف سيُْقِدم هناك، بريطانيا. يف ملح منجم أضخم أعماق يف
لألرشيف املمنوحة الرفوف من ميًال وعرشين اثنني من أكثر وسط من امللف ويلتقط اململ،

جنوبًا. ويرسله الوطني،
سميك مقوَّى ورق من مصنوع املطالعة غرفة إىل أيام بعد يصل الذي الصندوق
املكتوبة؛ االتصاالت من ذلك نحو أو مائة من حزمة بداخله أبيض. قطني برشيط وملفوف
إىل طرابلس يف الربيطاني القنصل من مرسلة نَِصفها، أن يمكننا حسبما مخطوطات،
البالية، األوراق من ورقة كل تُلقي عرش. التاسع القرن من الثالث العقد منتصف يف لندن
صلة ولبعضها واملكان، الزمان من صغري ركن عىل ضوءًا بعيدة، مسافات سافرت التي
لينج، جوردون ألكسندر هو مغمور، ملستكِشٍف األخرية الرسائل هي تلك بحكايتنا. خاصة
وصفه بحسب الشهرية»، النائية أفريقيا وسط «عاصمة الكتشاف حْملته فرتة وتغطي

تمبكتو. ملدينة
يصبح أن أدنربة، من السوالف طويل بالجيش ميجوًرا كان الذي للينج، مقدًرا كان
عرش، التاسع القرن عرشينيات يف املنال. البعيد املكان هذا إىل يصل أوروبي مستكِشف أول
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مفهوَمها إلدورادو عن تصورها ما يوًما َشكَّل مثلما أوروبا أفكار عىل تمبكتو هيمنت
تُسمى الكربى الصحراء جنوب غنية منطقة تحكم تمبكتو أن يُعتَقد كان لألمريكتني.
عن الشائعات كانت السود). (أرض السودان» «بالد العربية التسمية حسب «السودان»،
عرش الرابع القرن منذ ثرائها صيت وذاع السنني، ملئات أوروبا يف رست قد املدينة وجود
امللك قرص كان أرض إنها بولو ماركو بلغها التي زيبانجو أرض عىل قيل مثلما األقل. عىل
كان بالذهب. مغطاًة كانت إنها تمبكتو منازل عىل أيًضا قيل نفيس، بمعِدن مسقوًفا فيها
بالفشل. أو باملوت إما تبوء كانت محاولة كل لكن عليها، للعثور أُرِسلوا قد الرحالة عرشات
كان إذ خاص، نوع من بريطانيٍّا لينج كان لينج. امليجور دور جاء ،١٨٢٦ عام يف
العسكريون كان عندما الخفيف» اللواء و«هجوم ووترلو معركة بني ما الزمن لذلك نتاًجا
ذاته، يف واستغراقه الوسيمة بمالمحه االثنني. من مزيٍج إىل أو املجد، أو املوت إىل يسَعون
يقول: كتب فري». «فانيتي مجلة أغلفة عىل صورهم تظهر ممن يكون أن له يمكن كان
رجل دوًما نفيس اعتربت مثلما أنني وسأثبت قبل، من أحد أي فعل مما أكثر أفعل «سوف

وعبقرية.» إقدام ذو
يف متمركًزا كان بينما لقدراته. املتواضع غري تقييمه يف لينج مع الجميع يتفق لم
لينج «إنجازات إن يقول واملستعمرات الحرب لوزير قائده كتب ،١٨٢٤ عام يف سرياليون
األثر؛ قليل كان الالذع الهجاء هذا أن يبدو لكن ِشعره.» من [حتى] أسوأ كانت العسكرية
كان التي املدينة مكان لتحديد جديدة بريطانية لبعثة قائًدا لينج ُعنيِّ العام ذلك ففي
تمبكتو إىل يصل َمن أول يصبح أن شأن من كان عليها. يعثر أن له مقدًرا كان أنه يُعتَقد

قصيدة: يف أوضح كما العالم، يف إليه يصبو كان ما أكثر يمنحه أن

قلبي، إليه يهفو ما هو ذلك إن
الشاقة، الشهرة درجات أرتقي أن

العدل، يسبغه الذي التمجيد من نصيبي أنال أن
خالًدا. اسًما نفيس أمنح وأن

الصحراء حرارة عْرب جمله ممتطيًا ،١٨٢٥ عام صيف يف طرابلس من لينج انطلق
إن حتى ا جدٍّ قاحلة العام من الوقت هذا يف األرض كانت درجة. ١٢٠ البالغة الكربى
عىل وودودة معتدلة شخصية ذا كان الذي دليله أما عظمي. كهيكل نحيفة صارت ِجماله
الحرارة ملتهب سهٌل وهو تنزروفت، ويف جنوبًا، ارتحلوا كلما جشًعا أكثر فأصبح الساحل،
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رجاٌل أحاط الطوارق. من ملجموعة وأسلمه لينج خان أنه يبدو كاليفورنيا، مساحة يف
قبل خيمته واخرتقوا النار، عليه وأطلقوا الليل، يف املستكشف بخيمة بالسالح مدججون
هذا يف به لحقت التي اإلصابات عن لينج رواية تَُعد الحياة. فارق أنه ظانني يرتكوه أن
من مايو العارشمن يف ُكِتبَت فقد املستعمرات. وزارة ملف يف اآلثار أبرز من واحدًة الهجوم
املرحلة، هذه حتى تمبكتو. شمال ميل مائتي بُعد عىل صحراوي معسكر من ،١٨٢٦ عام
بالعفن حاليٍّا املبقعة الرسالة، هذه أما مائل. مزخرف ق منمَّ بخط مكتوبة رسائله كانت
ألعىل شخبطٍة عن فعبارة الكربى، الصحراء برتاب مسودة املطوية طبقاتها والتي الفطري،

اليرسى. بيده أوضح، كما ومكتوبة، نظام، بغري وألسفل
إرسال وسيلة بواسطة فقط، قصرية رسالة إليك أرسل القنصل، «عزيزي يقول: كتب
حسابات أي بكثري تفوق بالغة جروح … من أتعاىف بأنني علًما ألحيطك مضمونة، غري
مفاجئة حكاية عن عبارة الواقعة تفصيل عها.» تتوقَّ أن متفائلة توقعات ألي يمكن كان
فسوف اآلن، أما آخر. لوقٍت بها االحتفاظ من بد ال لكن الدنيئة»، والخيانة «الحرب من

الهجوم: يف بها أصيب التي الجروح وطبيعة بعدد علًما القنصل يحيط

عىل وثالثة الرأس، قمة عىل قاطع بسيٍف جروح خمسة لديَّ األعىل، من بدايًة
وواحد عنها، الناتجة الكسور كل من العظم من كثري وانفصل األيرس، الصدغ
املنظر، قبيح جرًحا ُمَشكًِّال األذن، وَقَسم الفك عظمة كرس األيرس خدي عىل
القصبة َخَدش العنق، خلفية يف مريع غائر وجرح األيمن، الصدغ عىل وواحد

بسيًطا. خدًشا الهوائية

عموده مرورها أثناء وخدشت جسده، اخرتقت الورك، يف بندقية طلقة لديه كانت
«غائرة وهي اليمنى، ويده ذراعه يف قاطع بسيف جروح خمسة أيًضا لديه وكان الفقري.
ذراعه يف جروح ثالثة لديه وكان الرسغ. عظام اخرتقت وقد طولها»، أرباع ثالثة بعمق
يف مريع»، غائر «جرح منهما واثنان، اليمنى، رجله يف بسيط وجرح ُكرست، التي اليرسى،

للكتابة. يستخدمها التي اليد أصابع يف تلقاها التي الرضبة عن فضًال اليرسى، رجله
وصلت عندما فعل قد الجزع القنصل أن بد ال كما هذه، الخسائر حصيلة يف مدقًقا
املؤكد من الرتاجع. عىل مؤرشات عن القارئ سيبحث أشهر، ستة بعد طرابلس الرسالة
مبتكًرا بذلك، حالته تسمح إن ما ممكن، طريق أرسع من للعودة يخطط كان لينج أن
جاذبية إن اإلطالق. عىل كذلك األمر يكن لم عودته. طريق يف الطرق قطَّاع لتجنب طريقًة
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جاذبيًة كانت بعُد، أوروبية عني عليها وقعت قد تكن لم والتي األفق، وراء الواقعة تمبكتو،
«بخري» إنه للقنصل قال اآلن. باالستسالم العار نفسه عىل يجلب لن إنه للغاية. شديدًة
املعلومات من «الكثري ومعه إنجلرتا إىل يعود أن يف يأمل زال ما أنه وأضاف جروحه. رغم
وكان أفريقيا، خريطة عىل تصحيحها من بد ال كثرية أموًرا اكتشف لقد املهمة.» الجغرافية

مهمته. لينهي الوقت يمنحه أن الرب إىل يترضع
املعسكر أصاب لقد أسوأ. موقفه أصبح لقد مجدًدا. لينج كتب تقريبًا، شهرين بعد
من بقي َمن آخر وفيهم فيه، َمن نصف بحياة أودت صفراء بحمى أشبه مروع» «داءٌ
أعضاء من الحياة قيد عىل الباقي الوحيد العضو اآلن «أنا بتعاسة: القنصل وأبلغ َخَدمه.
لديه املصري حس فإن ذلك، ومع اإلطالق.» عىل طيبًا ليس وضعي «إن وأضاف: البعثة.»

ا: جدٍّ قوي ينقله الذي

بها جاهًال سيظل العالم فإن قدمي، تطأها لم إن أنني اإلدراك تمام مدرك إنني
تطأها لن إنه أقول حني باطل مزهو تأكيد أي أبدي ال أنني كما … [تمبكتو]

بعدي. مسيحية قدم

من عرش الثالث يف تمبكتو بدخوله أسابيع، بستة ذلك بعد الكبري طموحه لينج ق حقَّ
أخبار. أي منه يرد لم ا؛ جدٍّ غريب أمر حدث ثم .١٨٢٦ عام من أغسطس شهر

إال مجدًدا يكتب لم القنصل. إىل وصوله عن واحدة كلمة يرسل لم أسابيع خمسة ملدة
يزال ال كان كلمة. خمسمائة عن رسالته طول يَِزد لم ثم سبتمرب، من والعرشين الحادي يف
مهددة، حياته بأن القنصل أخرب ومتوتر. متشنج اآلن وخطه اليرسى، يده يف بالقلم يمسك

املغادرة: يتعجل وأنه

بإيجاٍز سأذكر لكنني تمبكتو، يف مشاهداتي عن روايتي لك ألقدم وقٌت لديَّ ليس
أوفت قد أنها أميال) أربعة محيط يتعدى ال (الذي الحجم عدا ناحية كل من أنه
املوجودة السجالت أفتِّشيف إقامتي، أثناء مشغوًال كنت لقد … بالكامل بتوقعاتي
يكون ولن نوع، كل من معلومات عىل منها وأتحصل وفرية، وهي املدينة، يف

بسخاء. أُجزيت قد مثابرتي إن أقول أن مقبولة درجة بأي مرضيًا

التاريخ. سجالت من وخرج تمبكتو لينج غادر الرسالة، لهذه لكتابته التايل اليوم يف
نوٍع من انتصار تحقيق تزعم تمهيدية مذكرة مع لندن إىل األخرية بالرسالة القنصل بعث
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من ولكن مسيحي»، رجل يد عىل املكان ذلك من تُكتَب اإلطالق عىل رسالة «أول كانت إذ ما؛
االستكشافية لينج رحلة كانت األوروبية، للجغرافيا عظيم هدف عن معلومات تقديم ناحية
األكثر األمر التفاصيل؟ هي فأين «بالكامل»، بتوقعاته أوفت قد كانت تمبكتو أن لو فاشلة.
ل تحصَّ والتي املدينة»، يف وفرية «سجالت توجد كانت بأنه لينج تأكيد كان للحرية مدعاًة
رجل انتباه يسرتعي أن يمكن الذي السجالت نوع ما نوع.» كل من «معلومات عىل منها

الربيطانية؟ للحكومة نفع ذات تكون وكيف عسكري؟

معظمها وكان كثرية، كانت املدينة» يف املوجودة «السجالت أن الجيل من تقريبًا، قرنني بعد
مخطوطات تتسم تمبكتو». «مخطوطات باسم إجماًال حاليٍّا املعروفة النصوصالعربية من
أنه لدرجة العدد كثرية بأنها عليها، عيناه تقع أوروبي أول كان لينج أن يبدو التي املدينة،
اآلالف. مئات حتى أو عرشات يبلغ عددها أن يُعتقد كان وإن عددها، بالضبط يعرف أحد ال
لتمبكتو الذهبي العرص عليه يُطَلق ملا املكتوبة املصادر أقيم من بعٍض عىل تحتوي وهي
جزءًا املدينة كانت التي سونجاي وإمرباطورية عرش، والسادس عرش الخامس القرنني يف
للوثائق أو امليت البحر ملخطوطات األفريقي املكافئ املخطوطات تلك الخرباء اعترب منها.

بالحياة. النابض املكتوب القارة تاريخ عىل دليٍل بمنزلة تُعدُّ والتي األنجلوساكسونية،
مايل، جنوب يف انقالٍب فبعد للتهديد. معرَّض التاريخ ذلك أن بدا ٢٠١٢ عام يف
يهدمون الجهاديون بدأ اإلسالمي. املغرب بالد يف القاعدة تنظيم مقاتلو تمبكتو عىل سيطر
الثامن ويف منهجيٍّا. هْدًما قرون عدة عمرها يبلغ التي الصوفيني املدينة أولياء أرضحة
املدينة مخطوطات كل أن للعالم تمبكتو عمدة أعلن ،٢٠١٣ عام من يناير من والعرشين

األخرى. هي أُحِرَقت قد القديمة
صحيفة يف دولية أخبار محرر أعمل الوقت ذلك يف كنت جيًدا. اليوم ذلك صباح أتذكَّر
عرشة الثامنة يف وأنا كثرية، بسنوات ذلك فقبل خاصعندي. وقع ملايل وكان جارديان»، «ذا
سيارة واشرتيت املال، ادخرت الكربى. الصحراء عرب بالسيارة السفر يف فكَّرت عمري، من
إىل والجزائر املغرب عْرب مسافًرا يل، صديٍق مع يوركشاير من وانطلقت قديمة، روفر الند
عالمة هي الصحراوية عقلحق مدينة كانت .١٩٨٧ عام ربيع يف إليها وصلُت التي مايل،
لدينا تكوَّنت حتى هناك إىل وصلنا إن وما رحلتنا، ذروة بمنزلة أي، العبور، رحلة نهاية
تمبكتو؟ إىل وركبناها أربعة أو جمال بثالثة املتهالكة السيارة قايضنا لو ماذا جديدة. فكرة
بما ولكن أسبوع، طيلة معه وتفاوضنا بائٍع عىل عثرنا سنرويها! التي القصة هي وهذه
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امليضجنوبًا. وتابعنا الخطة عن تخلينا صغريًا، واحًدا جمًال إال يقدم أن إال يستطع لم أنه
ديفوار وكوت فاسو بوركينا إىل وسافرت القديمة، سونجاي عاصمة جاو، يف السيارة ِبعت
السفر فكرة بحب أُغِرمت لكنني تمبكتو، إىل وصلت قد أكن لم الوطن. إىل عائًدا سافرت ثم
تكن لم ولكنها مختلفة، بسيارة ١٩٨٩ عام يف الكربى الصحراء إىل ُعدت الصحراء. عرب
الثالثمائة مدينة ظلت أخرى، مرًة مايل. إىل بقيادتها للمخاطرة يكفي بما فيها موثوق

مشوق. نحو عىل املنال بعيدَة وليٍّا والثالثني والثالثة
وهم للجهاديني املصورة امَلشاهد وحزن، بغضب شاهدت، ،٢٠١٢ عام من يوليو يف
أحرقوا قد الثوار إن ملراسلنا قيل عندما التايل، العام من يناير يف تمبكتو. آثار يهدمون
اإلنرتنت عىل اإللكرتونية الطبعة عىل نرشالخرب إىل سباقني كنَّا للمدينة، النصوصالتاريخية
قد ذلك مع تكن لم املخطوطات أن واضًحا أصبح بأيام، بعدها جارديان». «ذا لصحيفة
أصبحُت املدينة. مكتبات رجال يد عىل األمان بر إىل ُهرِّبَت قد كانت األمر، حقيقة يف أُتِلَفت؛
«رس الهزلية كرايتون روبرت لرواية لحبكة تكرار أنها يل بدا العملية. هذه بتفاصيل شغوًفا
الخمر من زجاجة مليون الصغرية توسكان بلدة سكان فيها ينقذ التي فيتوريا»، سانتا
فالكنز بكثري؛ ذلك من أفضل كان األمر أن غري البلدة. ينهبون كانوا الذين النازيني من
حقيقية. كانت هذه اإلجالء عملية أن ذلك، من واألكثر للغاية؛ أهميًة أكثر كان تمبكتو يف

كتاب. إىل القصة هذه أحوِّل أن عىل ًما مصمِّ عميل، من استقلت
هي إحداهما تمبكتو. اسم تحمالن مدينتني هناك أن مرة ذات تشاتوين بروس ذكر
الصحراء نحو النيجر نهر ينعطف حيث القوافل تعربها ُمنَهَكة مدينة الحقيقي، املكان
يف التي تمبكتو خيالية، أرٍض يف أسطورية مدينة وهي بكثري، فأروع األخرى أما الكربى.
مسار بالتناوب: مسارين باتباع هاتني تمبكتو ملدينتَي عرًضا أقدِّم أن خططت األذهان.
املعارصة املحاولة ومسار وفهمها؛ وغزوها، املدينة، عىل للعثور قرون لعدة الغرب نضال
يف األسطورة دور األول الرسد سيستكشف التدمري. من وتاريخها مخطوطاتها إلنقاذ

واإلجالء. االحتالل حكاية فسريوي الثاني أما لتمبكتو؛ رؤيتنا تشكيل
بعًضا. بعضهما القصتان هاتان بشدة تعكس كم كان حينئٍذ أفهمه لم ما

إنجليش تشاريل
٢٠١٧ لندن،
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األول الجزء

االحتالل

فإنه الفارس كفَّ فافرك النُّحاس مدينة إىل املوصلة الطريق تعرف ال كنت إن
فإنها حرج وال عليك خوف وال فاسلكها إليها وقف جهة فأي يقف، ثم يدور

النُّحاس. مدينة إىل توصلك

وليلة» ليلة «ألف كتاب





األول الفصل

املخطوطات باحثعن

٢٠١٢ مارس

سيارة سارت أفريقيا، غرب يف املعارصة مايل دولة عاصمة باماكو، يف ضبابي صباٍح يف
السيارات زحام يف لتنخرط وتركته خرساني طريق نهاية نحو ببطء كروزر الند تويوتا
فضفاضة عباءة يرتدي مميز مظهر ذو ضخم رجل جلس األمامي مقعدها يف الصباحي.
األقدام عن يزيد وطوله عمره، من واألربعني السابعة يف كان مستديرة. صالة وقبعة
الطراز فرنيس صغري شارب وجود من الرغم وعىل رطل، مائتي يقارب ووزنه الست،
عينيه يف مظهره. يف بالقيادة يوحي يشء ة ثمَّ كان العليا، شفته فوق بأناقة متوازن
القادر عبد هو هذا كان خبيثًا. يكون أن يكاد حادٌّ ذكاءٌ يكمن كان البارزتني البنيتني
أنحاء يف شهريًا قريب ا عمَّ سيصبح اسمه كان والذي تمبكتو، من مكتبة أمني حيدرة،

العالم.
السيارة يقود سائقه كان بينما الصباح، ذلك يف ولكن مرتدًدا، رجًال حيدرة يكن لم
أزيًزا محِدثًة تمر التي الصنع الصينية البخارية الدرَّاجات من الكثيفة الحشود عرب الثقيلة
من معاناٍة يف واقًعا كان املدينة، شوارع طوت التي املتهالكة الخرضاء الصغرية والحافالت
مقلقة بتحديثات يفيض الدولية، فرنسا إذاعة عىل املضبوط السيارة، راديو كان الرتدد.
يف كانت التي الرخيصة، املحمولة الهواتف باستمرار امتألت بينما الشمال، يف الوضع عن
املتمردون كان ميل. ستمائة تبُعد التي تمبكتو، يف معارفه من بإفادات دوًما، يده متناول
كانت أمامهم. الرتاجع عىل والالجئني الحكومية القوات ويجربون الصحراء، عرب يتقدمون
البخارية بالدرَّاجات تزدحم الرسيعة الطرق كانت بالنازحني؛ تعجُّ الحافالت محطات
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الفارين. السكان ثقل تحت تتأرجح التي القديمة الكبرية والشاحنات الصغرية والشاحنات
خطرة، الفوىضستكون هذه يف السيارة قيادة أن شقته غادر عندما عرف قد حيدرة كان
إىل فتحدَّث باألمر؛ ذرًعا ضاق ما رسعان انتحارية. مهمة مثل يبدو األمر بدأ حينئٍذ لكن
األفريقية العاصمة حواف إىل عائَدين جديد، من الغرب صوب ها توجَّ ذلك وبعد سائقه،

األطراف. املرتامية
لقد «مسئول». كلمة من هذا املكتبة أمني لوصف أفضل كثرية كلمات هناك ليست
التي تمبكتو، مخطوطات يف املتمثلة امُلهَمل، التاريخ من ضخمة رشيحة عن مسئوًال كان
عىل عددها يعرف أحد يكن لم إنه حتى اليد بخط املكتوبة الوثائق من كبرية مجموعة هي
فعلوا قد الناس من قلة كان اآلالف. بمئات سيحصيها كان نفسه هو لكنه الدقة، وجه
أحٌد ينال لن التالية، الشهور ويف املخطوطات. هذه عن للكشف حيدرة فعل مما أكثر

إنقاذها. عىل سينال مما أكثر فضًال
رقيقًة مصافحًة يصافحك هيبة ذا رجًال املكتبة أمني كان الشخصية الناحية من
ومحتوى بتاريخ كبرية دراية عىل كان الذاكرة. يف تبقى عابرة تحيًة ويحييك مذهلة، رقًة
عرب مختلفة بلغاٍت شئونه يتوىل كان أعماٍل رجَل بدا ما بقدر عامًلا يَبُد لم لكنه الوثائق،
الوحيد املالك يكن لم صغري. قارب بحجم مكتب وراء من شخصيٍّا أو املحمولة، هواتفه
وهي «سافاما»، ومؤسس منها مجموعٍة أكِرب مالَك بصفته لكن املدينة، يف للمخطوطات
تمبكتو عائالت أكثرية يمثل أنه ادَّعى املكتوب، املدينة تراث عىل للمحافظة مكرَّسة منظمة

للمخطوطات. املالكة
ساحة، حول ومبني البانكو قرميد من مصنوع تمبكتو يف ضخم منزل يف حيدرة نشأ
ا ممَّ أبناء من ابنًا عرش أربعة من واحًدا كان املنطقة. يف آخر منزل ألف مائة شأن شأنه
مدى عىل قليًال تغريت قد فيها نشأ التي املدينة وكانت تمبكتو، من عامًلا كان الذي حيدرة،
الكبري» «املسجد جينجربر، الكبرية؛ الثالثة املساجد تقع كانت املدينة قلب يف عام. مائة
املساجد بني املساحات كانت الشمال. يف وسانكوري املركز؛ يف يحيى وسيدي الغرب؛ يف
كبرية، دمع قطرة شكل عىل كانت التي القديمة، املدينة وكانت واألسواق، باملنازل مليئة
منازلهم، من بالقرب أقاربهم دفنوا قد الناس كان الجوار. يف ونصف ميل مسافة عىل
األحياء كان والشوارع. األزقة شبكة استوعبتها قد املدافن كانت املدينة، تنامت وبينما
الفاصل يَعد لم الباطني، الصويف اإلسالم تقليد ويف جنب، إىل جنبًا يتواجدون اآلن واألموات
كانوا السابقة، األزمنة من والقادة والقضاة العلماء قداسة، األكثر األسالف واضًحا؛ بينهم
أن ذكر قد ما أحٌد كان أولياء. باعتبارهم يَُعظَّمون كانوا حيث كبرية أرضحة يف يرقدون
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تمبكتو أصبحت ما هو هذا صار فقد مبارًكا، رقًما الرقم هذا كان وإذ وليٍّا، ٣٣٣ عددهم
وليٍّا». ٣٣٣ ال «مدينة نفسها، عىل تطلقه

تحَظ فلم يرتعرع؛ حيدرة كان حينما تمبكتو يف شاحنات أو سيارات توجد تكن لم
من بدًال كانت املايض. القرن من السبعينيات منتصف حتى وقود مضخة بأول املدينة
النباتات من طعامها تلتقط والدجاج واملاشية واملاعز األغنام كانت بالحيوانات. مليئة ذلك
من الحبوب تجلب الحمري قوافل كانت الشوارع. يف تُلقى التي الفضالت ومن املتناثرة
امللح، قوافل وصول عمليات هي العام أحداث أكرب كانت بينما الجنوب، إىل النهري امليناء

الصحراء. يف املناجم من الجمال، آالف تضم كانت التي
ذلك وبعد املقدسة، النصوص ليتعلم ُكتَّاٍب إىل حيدرة أُرِسل عمره، من السادسة يف
األخرى. األمور كل ليتعلم والعربية الفرنسية باللغتني فيها الدراسة كانت مدرسة إىل
لم التمبكتيني معظم مثل لكن القلق، من خالية طفولة كانت طفولته أنَّ يتذكَّر وكان
تلك كانت املخطوطات. هي الرئيسية أصولها كانت املال. من الكثري تمتلك العائلة تكن
كانت أرفٍف عىل الحًقا، حيدرة سيتذكر كما املنزل، أنحاء سائر يف مخزنًة املخطوطات
مكتوبة األغلب يف كانت تمبكتو. أنحاء ويف األقارب بيوت ويف الورق، وطأة تحت تنحني
وتلطَّخ نسيجه األرض أرضة أكلت غزال، أو جمل بجلد مغلفة وكانت العربية، باللغة
والشعر، الفلك، يف أعمال توجد وكانت تقريبًا. موجود موضوع كل تغطي وكانت باملاء.
وثائق أغلبها يف وكانت عادية. بيع وسندات قانونية، وأحكام ملكية، وثائق وكذلك والطب،

الرشعية. ملعانيها وتأويالت املقدسة للنصوص تفاسري إسالمية؛
اإلقليم أنحاء من يأتون الطالب كان للتدريس. املخطوطات حيدرة والد استخدم
قادة العظيمة»، «الشخصيات — أصدقاؤه كان بينما وكتبه، العاِلم هذا من ليتعلموا
األحيان بعض يف اآلراء. ويتبادلوا ليجلسوا يأتون — تمبكتو ووجهاء املجاورة املناطق
غرف يف يبحث أن حيدرة شأن من وكان معينة، وثيقًة يجلب أن منه يُطلب والده كان
الطريقة وبهذه املخطوطات، من أجزاء ينسخ بدأ الحًقا املراد. اليشء عىل ليعثر املنزل

ويفهمها. يعرفها صار
كان عمره. من عرشة السابعة يف القادر عبد كان عندما ،١٩٨١ عام يف والده تويف
الغاية ولهذه الرتكة، لتقسيم املدينة وأعيان املتوىفَّ عائلة تجتمع أن هو املتَّبع التقليد
املخطوطة تكن فلم جانبًا؛ يَت نُحِّ املخطوطات لكن دفرت. يف حيدرة ا ممَّ ممتلكات ُجمعت
سيُكلَّف التايل الجيل أفراد أحد كان ذلك، عن عوًضا عنها. يُتخىل أو تُباع، أو م، ستَُقسَّ
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البحث حب إىل امليالة طبيعته شهدوا قد كانوا إذ القادر، عبد الكبار اختار رعايتها. بمهمة
«املسئول». هو سيغدو وكان املعرفة. واكتساب

كان تمبكتو. يف ليتحدث با همباطي أمادو املايل الحكيم جاء تقريبًا، الفرتة تلك يف
للرتاث، وجامًعا موهوبًا، كاتبًا الفرنيس، لالستعمار األوىل األيام منذ عاش الذي با، همباطي
إليه. ليستمع حيدرة ذهب عظيَمني. ومكانة ذكاء ذا ورجًال أفريقيا، غرب ثقافة يف وخبريًا
مصطفة العالم مدن أن لألمور، الثقايف املنظور من يتخيلوا، أن ملستمعيه با همباطي قال
هللا أمر ذلك بعد لكن الصف، مقدمة يف تمبكتو كانت مىض فيما إنه وقال واحد. صفٍّ يف
با: همباطي قال املؤخرة. يف صارت وحينئٍذ عقبيه، عىل كاملة استدارة يدور أن الصف
تعود بحيث أخرى كاملة باستدارة هللا سيأمر ما يوًما ولكن هذا، حدث كيف نعرف «ال
يجب اللحظة. تلك وتنتظروا األيدي مكتويف تقفوا أال ينبغي جديد. من مكانها إىل تمبكتو

تستخدموها.» أن يجب مخطوطاتكم. تُخِرجوا أن يجب التاريخ. تُعينوا أن عليكم
كان غايته. أدرك اليوم، ذلك يف حيدرة. وعي يف بعمق با همباطي كلمات انغرست

مخطوطاتها. عرب املدينة إىل الحياة يعيد أن سيحاول
لدراسة مكرسة منظمة مقرَّ بالفعل العرشين القرن ثمانينيات يف تمبكتو كانت
والثقافة والعلوم للرتبية املتحدة األمم منظمة من وبتشجيع العربية. النصوص
عام يف املدينة يف بحثيٍّ معهٍد بإنشاءِ تربَّعت قد املالية الحكومة كانت (اليونسكو)،
إليه وأوكلت بابا، أحمد عرش السادس القرن يف تمبكتو عالم باسم تيمنًا أُسمي ،١٩٧٣
قد وكان وثيقة مائة من بأقل بابا أحمد مركز بدأ وحفظه. املكتوب مايل تراث جمع مهمة
له وقال حيدرة مديره فاتح عندما ،١٩٨٤ عام بحلول أخرى وثيقة ٣٣٠٠ حوايل أضاف
ذلك. حيدرة وقِبل املخطوطات. عن باحثًا أي، بًا»، «منقِّ هناك للعمل يأتي أن ينبغي إنه

اإلطالق. عىل املركز به حظي املخطوطات عن ب منقِّ أبرز وأصبح
ما كثريًا املثاِبرة. وطبيعته عائلته، واسم تأثريه، واستخدام بأصدقائه باالتصال بدأ
األخرى تلو املرَة إليهم يتحدث كان حيدرة لكن مخطوطات، لديهم أن ينكرون الناس كان
األكرب، اإلقليم يف أيًضا يفتش وكان تمبكتو يف يفتش كان استمالتهم. يف ينجح حتى
روفر. الند سيارة أو زورًقا، أو جمًال، أو حماًرا، راكبًا وعرًضا طوًال مايل شمايل قاطًعا
ساعًة عرشة أربع طيلة جانبها إىل قدميه عىل مرتحًال امللح، قوافل مع يسافر كان وأحيانًا
ا عمَّ يتنازلوا أن بلطف الناس إقناَع محاوًال ونجوع، وقرى مدن إىل ذهب وقد متواصلة.
يف والسنغال موريتانيا حدود إىل سافر نسوها. أو خبَّئوها قد كانوا وثائق من لديهم
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وديري، جوندام، إىل ذهب الرشق. يف والنيجر فاسو بوركينا مع الحدود وإىل الغرب،
مائتي إىل يصل ما يدفع كان أماكن. من بينها ما كلِّ وإىل ونيونو، ونيافونكي، وتونكا،
لكنه كاملة، مخطوطة مقابل دوالر وثالثمائة واحدة، ورقة من قيِّمة وثيقة مقابل دوالر
أكثر الناس عند قيمتها كانت ما كثريًا التي بالحيوانات، الثمن يدفع كان األحيان بعض يف
التي املخطوطات يليها إليه، يسعى ما أكثر هي التاريخية املخطوطات كانت النقود. من
كانت إذا محليني. ُكتَّاٍب يِد عىل مكتوبة أو ا، جدٍّ قديمة أو متقنة، بزخارف مزخرفة كانت
تمبكتو. إىل بها عائًدا ليحملها نهريٍّا قاربًا أو سيارة يستأجر حيدرة كان مرهقة، حمولته
ألف عرش ستة أضاف عاًما عرش اثني غضون ويف والوثائق. الكتب جلب رويًدا، ورويًدا
اإلحصاء. عن توقَّف لكنه ذلك، بعد تنقيبه يف واستمر بابا. أحمد مجموعة إىل مخطوطة
مخطوطاته يف فأكثر أكثر يفكر أخذ الوطني، األرشيف ينشئ حيدرة كان وبينما
معرَّضة مظلمة، صغريٍة غرٍف يف مكدسة صناديق يف موضوعة كانت التي الخاصة،
أراد إن حتى يبيعها، بأن له تسمح التقاليد تكن لم الحريق. وخطر واألََرَضة للرطوبة
ومنظمات مؤسسات إىل فاكسات أرسل الخاصة. البحثية مكتبته ينشئ أن قرَّر لذا ذلك،
عليه عرض دعمهم. طالبًا الشهرية، للمدينة مؤثرين زواٍر عىل الحديث يف وألحَّ دولية

تمبكتو. يف عليها اإلبقاء مقابل له يدفع أن يف أحٌد يرغب لم لكن يشرتوها، أن الناس
إىل االبن جيتس لويس هنري هارفرد جامعة من البارز العالم جاء ،١٩٩٧ عام يف
كانت التي الوثائق رؤية عند الدموع جيتس ذرف مجموعته. لرؤية حيدرة ودعاه مايل،
السبب أن جيتس أوضح الدمع؟ يذرف جيتس كان ملاذا حيدرة تساءل أمامه. موضوعة
يقول كان وأنه عاًما، عرشين قرابة العالم يف الجامعات أفضل بعضمن يف يَُدرِّس كان أنه
وقعت عندما واآلن شفاهي. كله وأنه أفريقيا، يف مكتوب تاريخ يوجد ال إنه لطالبه دوًما
مارس املتحدة، الواليات إىل جيتس عاد عندما يشء. كل تغريَّ املخطوطات، هذه عىل عيناه
مؤسسة دعم نال ما رسعان الذي حيدرة، ملرشوع تمويل عىل الحصول أجل من ضغوًطا
ومؤسسة فورد، مؤسسة هي أخرى، أجنبيٌة مانحٌة جهاٌت قدَّمت ميلون. دبليو أندرو
يف والرتاث للثقافة املاجد جمعة ومركز لندن، يف مقرها التي اإلسالمي للرتاث الفرقان
يف معارص خاص أرشيف أول افتُِتح ٢٠٠٠ عام ويف السنني. بمرور أكثر أمواًال دبي،
ذلك، بعد األوىل. مايل سيدة حرضته احتفال يف التذكارية، حيدرة ا ممَّ مكتبة تمبكتو،
كل يف تظهر املكتبات كانت ما ورسعان مؤسساتهم، إنشاء عىل أصدقاءه حيدرة ساعد

مجموعاتها. تمبكتو عائالت أخرجت إذ مكان،
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وتزايد مشهورة. مسألة تصبح أن بصدد املخطوطات كانت الوقت هذا بحلول
العنرصية يكافح أن يمكن أفريقيا ملايض جديد تفسري وراء السعي أجل من استخدامها
فالسفة كان هيوم، ديفيد إىل كانت إيمانويل فمن طويًال. زمنًا القارة الزمت التي
عىل دليًال باعتباره أفريقيا يف املكتوبة األعمال بغياب استشهدوا قد غربيون ومؤرخون
:١٧٤٨ عام يف هيوم كتب تاريخ. لها يكون أن عن حتى للغاية متخلفًة كانت القارة أن
فرد أي ُوِجد حتى وال األبيض، اللون إال برشة لون بأي متحرضة أمة أي أبًدا توجد «لم
علوم.» وال فنون، وال باإلبداع، تتسم اخرتاعات لديهم توجد ال التفكري. أو الفعل يف بارز
عام يف تريفور–روبري هيو الربيطاني املؤرخ لدى ترتدد تزال ال الرؤية هذه أصداء كانت
يف لكن يَُدرَّس. أن يمكن ما أفريقيٌّ تاريٌخ سيوَجد املستقبل، يف «ربما قال: والذي ١٩٦٣
فظالم.» الباقي أما أفريقيا. يف األوروبيني تاريخ سوى يوجد ال يوجد. ال الحارض الوقت
واآلن األشهر، كانت تمبكتو لكن أفريقيا، غرب أنحاء سائر يف موجودة املخطوطات كانت
حملٍة يف إيمبيكي تابو أفريقيا جنوب رئيس أدرجها ،٢٠٠١ عام يف ا. مضادٍّ دليًال اعتُِربَت
ملركز جديٍد ضخٍم مبنًى بإنشاء وأمر أفريقي. بمفهوم القارة تعريف إعادة عىل للمساعدة
ويعمل للرتميم، وورًشا للمؤتمرات، وقاعة للعرض، مساحًة يشمل تمبكتو يف بابا أحمد
آفاًقا [املخطوطات] «تفتح إيمبيكي: قال املخطوطات. عىل للحفاظ أكاديمي برنامج وفق

جديدة.» بنظرة التاريخ لتأمل فرصًة تَُعدُّ وهي العالم، بشأن جديدة بطرٍق للتفكري
تمبكتو إىل تصل كانت التي الوثائق من املتنامي العدد يف البحث كان األثناء تلك يف
ويسرتن، نورث جامعة من هنويك جون أعلن ،٢٠٠١ عام يف وساق. قدم عىل يجري
آالف ثالثة من خبيئًة أن أفريقيا، لغرب املكتوب اإلسالمي الرتاث يف الرائد الدويل الخبري
هنويك قال التاريخ». كتابة «تعيد كانت تمبكتو يف عليه ُعِرَضت قد كانت مخطوطة
«لم وأضاف: محجريهما.» من تخرجان عيناي «كادت تريبيون»: «شيكاجو لصحيفة
وزميله، هنويك صديق أوفاهي، شون قال قبل.» من مثلها يشء أيَّ شاهدت أن يل يسبق
للتاريخ جديدة رؤية أعطانا آخر أنجلو-ساكسوني تأريخ مصادفة «مثل كان األمر إن
أستاذ روبنسون، ديفيد قول حد عىل «استثنائيٍّا»، ببساطة الكشف كان إلنجلرتا.» املبكر

ستيت. ميتشجن بجامعة األفريقي التاريخ
ًما تقدُّ أحرزوا قد املخطوطات عن الباحثون وزمالؤه حيدرة كان ،٢٠١١ عام بحلول
ملكانتها تمبكتو استعادة مهمة وهي لهم حدَّدها قد با همباطي كان التي املهمة يف هائًال
ال ما بلغ حينئٍذ اإلقليم يف املحصاة املخطوطات عدد أن حيدرة َقدَّر العالم. يف الصحيحة
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الحرائق، ولوال املليون. من قريبًا ككل البلد يف العدد وكان مخطوطة، ١٠١٨٢٠ عن يقل
بكثري. أعىل سيصبح العدد كان الطبيعية، والكوارث والحروب،

مدى عىل دوَّت قد كانت التي املدينة، خارج الصحراء يف االضطرابات تحولت ثم
فوىضصاخبة. إىل عقود،

الطرق، لُقطَّاع مأًوى وكان مضطربة، مجاورة منطقًة طويل ألمد مايل شمال كان
يف الحاكم النظام من تظلماٌت الشمال يف املسلحني القادة لدى كان واملتمردين. واملهربني،
منذئٍذ. متكررة تمرٍُّد أعماِل ِر تفجُّ إىل التظلمات هذه وأدت االستعمار، عهود منذ باماكو
حكومتهم مواجهة يف حربًا يخوضون الذين الجزائريون الجهاديون كان ،٢٠٠٣ عام يف
الدن بن أسامة مباركة تلقوا وجيزة بفرتة ذلك وبعد مايل، يف الحدود عرب مالذًا اتخذوا قد
عميقة جذوًرا هؤالء رضب لقد اإلسالمي». املغرب بالد يف القاعدة «تنظيم اسم واتخذوا
يأتي كان لهم للمال مصدر أكرب لكن التهريب، تجارة من حصًة آخذين الصحراء، يف لهم
املاليني عرشات التنظيم هذا جنى و٢٠١٠، ٢٠٠٣ عامي بني فما الخطف. عمليات من
الطاقة، مجال يف وعاملني غربيني، دبلوماسيني عن فدية أخذ طريق عن الدوالرات من

الخطأ. اإلقليم ودخلوا طريقهم ضلوا وسائحني
تمرُّد أطاح السنة، تلك يف املتأجج. الوضع إىل إضايفٌّ مكوٌن أُضيف ،٢٠١١ عام يف
معمر العقيد بنظام الجوالة، وصواريخه املقاتلة الناتو حلف بطائرات مدعوًما ليبيا، يف
جيوش يف ُوظِّفوا قد كانوا الذين املاليني، الطوارق من مئاٌت الديار إىل وعاد القذايف،
حركة إىل انضموا مايل ويف وذخرية. أسلحة من حمله استطاعوا ما كل ومعهم الدكتاتور،
الوجود إىل وظهرت أزواد، تُسمى مستقلة طوارق دولة إلقامة تحشد كانت سياسية
وبمعاونة باماكو حكومة عىل الحرب الحركة أعلنت أزواد». لتحرير الوطنية «الحركة
ذات املسلحة مايل بقوات النكراء الهزائم من سلسلًة ألحقت القاعدة تنظيم من حلفائها
من مجموعٌة َشنَّت ،٢٠١٢ عام من مارس شهر منتصف ويف املنهارة. املعنوية الروح
ذلك، أعقبت التي السياسية الفوىض أثناء ويف انقالبًا، الساخطني املايل الجيش ضباط
الفوىض. من حالٍة يف الجيش تراجع بينما الشمال فاجتاحوا فرصتهم، املتمردون اغتنم
مارس، من والثالثني الحادي يوم صباح يف سيارته يف جالًسا حيدرة كان بينما
التواجد عليه ينبغي واحد مكان يوجد كان كهذا خطر وقت يف أخرى. مرة رأيه غريَّ
الشمايل االتجاه يف واتجهت جديد، من أدراجها املرَهقة كروزر الالند سيارة عادت فيه.

والحرب. تمبكتو صوب الرشقي،

35





الثاني الفصل

وممتد واسع فراغ

١٧٨٨ يونيو–نوفمرب

يف األحيان، بعض يف تبدأ األمور تلك كانت كما تمبكتو، استكشاف أجل من السعي بدأ
لندنية. حانًة تعلو غرفٍة

أصحاب من رجال تسعة من مجموعٌة اجتمعت ،١٧٨٨ عام من يونيو من التاسع يف
قرص يف الرسمي امللك مقر من شديدة مقربة عىل تقع والتي ألبان، سانت حانة يف النفوذ
السبت لنادي االجتماع هذا ضمَّ االستكشاف. مستقبل ليناقشوا وجلسوا جيمس، سانت
وحاكًما سابًقا، خارجيٍة وزيَر — االثنني كان اليوم ذلك أن ا مهمٍّ يبُد لم — الحرصي
فرسان من قليلة قلٍة جانب إىل امللكية، الحاشية لوردات من ولورًدا للهند، مستقبليٍّا ا عامٍّ
الربملان؛ يف أعضاءً كانوا رجًال عرش اثني عددهم البالغ النادي أعضاء من ثمانية املنطقة.
منهم واحٌد وكان امللكية. الجمعية يف املتمثلة العلمية النخبة ملؤسسة زمالء كانوا وستة
منصب يشغل — الفاعلة الرئيسية العنارص تجميع يف الرئييس الدور صاحب وهو —

بانكس. جوزيف السري وهو امللكية، الجمعية رئيس
ملعاقرة مدمنًا وكان عمره، من واألربعني الخامسة يف الوقت ذلك يف بانكس كان
شخصية كان نيوتن، إسحاق الشهري، سلفه خالف وعىل البدانة. إىل ومائًال الخمر،
وكان ا»، جدٍّ ولطيف وهادئ كالفيل، «ضخم بأنه بوزويل جيمس وصفه إذ محبوبة؛
يف تعليمه ى تلقَّ قد كان بخرطومه.» يلعب أن أو ظهره عىل «يركب بأن للمرء يسمح
لعلم وحبٍّا الكالسيكي لألدب كراهيًة لديه أن اكتشف حيث إيتون، وكلية هارو مدرسة
العلمية مغامرته يف انطلق قد كان أكسفورد جامعَة تركه من وجيزة فرتة وبعد النبات،
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إىل متجهة امللكية للبحرية تابعة فرقاطة عىل طبيعي تاريٍخ عالَم بصفته مسافًرا األوىل،
ستجعله كانت التي للرحلة بروفة مجرد هذه كانت ذلك، ومع والبرادور. نيوفاوندالند
الرحلة تلك من ١٧٧١ عام يف عاد العالم. حول للطواف األوىل كوك جيمس رحلة مرموًقا؛
شهرة حتى تخطَّت وبشهرة مذهلة نباتية عينة ألف بثالثني أعوام ثالثة استغرقت التي
يف امللكية النباتية حدائقه مطوًرا الثالث، جورج امللك من مقربًا صديًقا أصبح ثم كوك.
أهم قيادة يتوىلَّ كان عمره من والثالثني الخامسة وببلوغه لألبحاث، رئييس مركز إىل كيو
طيلة الجمعية رئيس منصب يف وظل امللكية. الجمعية وهي العالم، يف علمية مؤسسة
الفالسفة أبرز عىل اشتملت واملعارف األصدقاء من شبكًة ُمنِشئًا التالية، األربعة العقود
مفكِّرين جانب إىل — لينيوس وكارل فرانكلني، بنجامني — العرص ذلك يف الطبيعيني
ومن هاييتي. ملك كريستوف، هنري وحتى بني توماس من بدءًا دولة ورجال مبدعني
التي للمشاريع والنصيحَة الرعايَة مانًحا الرسائل بآالف بعث سوهو ميدان ٣٢ يف منزله

الحماس! من لديه كان وكم حماسه. أشعلت
مجاالت من مجال كل يف عمالقة خطوات اتُِّخذَت التنوير، عرص نهاية مشارف عىل
كان الرَّاَونْد. نبات وزراعة الحيوانات تربية إىل واملوسيقى الجغرافيا من اإلنساني، السعي
أحد عن االستقالل نالت قد أمريكا كانت ،١٧٨٣ عام ففي — السياسة يف ثورة عرص
أيًضا. العلم ويف — آخر ملكي نظاٍم من فرنسا تخلصت ،١٧٨٩ عام ويف امللكية؛ األنظمة
املساحة هيئة مؤسس روي، ويليام ساند فقد هائلة. العلم يف بانكس إسهامات كانت
شخص أول هريشل، وويليام جيولوجية؛ خريطة أول مبتكر سميث، وويليام الربيطانية؛
مجلس يف مقعده ومن أورانوس. كوكب وهو الشميس، النظام يف كوكبًا يكتشف التاريخ يف
بصفته بينما واملالحة، الحبوب إنتاج تحديث يف ساعد الطول، خطوط ومجلس الزراعة
التاريخ متحف أساس شكلَّت مجموعاٍت َوَضع الربيطاني املتحف أمناء مجلس يف عضًوا
عىل خاصٍّ بوجٍه البحار وراء فيما املغامرات واستحوذت الربيطانية. واملكتبة الطبيعي
امللكية للبحرية التابعة «باونتي» للسفينة املشئومة املهمة وراء كان إذ بانكس؛ اهتمام
ع وشجَّ الكاريبي، منطقة يف العبيد إلطعام تاهيتي من الخبز فاكهة نباتات الستزراع
أسطول أول كان ،١٧٨٨ عام من يناير يف وفقط أسرتاليا. يف عقابية مستعمرة إقامة
جديدة، نباتات أنواع عن فيه بحث قد ما يوًما كان شاطٍئ إىل وصل قد ُمدانني يحمل

بوتاني. خليج اسَم منحه قد كوك كان الذي الشاطئ وهو
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وجهة إىل اهتمامهم يولوا أن وشك عىل ورفاقه بانكس كان ،١٧٨٨ عام صيف يف
غري بانكس وكان الغربية، للجغرافيا غامضة قارة الوقت ذلك يف أفريقيا كانت جديدة.
خليج يف مرساتها «إنديفور» كوك سفينة ألقت عندما بقدمه، وطئها قد كونه يف اعتيادي
الجنوبية، القطبية الدائرة عربوا قد املستكشفون يكون ربما .١٧٧١ عام يف تاون كيب
ساخرة مقطوعة أوضحت كما هزًال، كان القريبة أفريقيا عن يعرفونه كانوا ما لكن

قرن: بنصف ذلك قبل سويفت جوناثان الساخر الكاتب وضعها قصرية

أفريقيا خرائط يف الجغرافيني فإن وهكذا
متوحشني، بصور فراغاتهم يملئون

مأهولة غرِي نجوٍد وفوق
املدن. إىل لالفتقار األفيال يضعون

الثامن القرن سبعينيات منتصف يف فتيله أشعل قد املهملة القارة بهذه االهتمام كان
النيل منابع استكشاف يف رشع قد كان اسكتلندي إقطاعي وهو بروس، جيمس عرش
«إن :١٧٧٤ عام يف والبول هوراس كتب لعامني. إثيوبيا يف العيش إىل الحال به وانتهى
يُدعى سيٌد هناك من للتو عاد «لقد وأضاف: جديدة.» رصعًة صارت قد ا حقٍّ أفريقيا
مع صباح كل وأفطر الحبشة، إمرباطورية بالط يف أعوام ثالثة عاش والذي بروس،
مآثر كانت لذلك، نتيجًة أنه، بحقٍد والبول وأورد حية.» ثريان ظهور عىل الرشف وصيفات

تماًما.» «منسية بانكس
أخالقية أزمٍة موضوَع أيًضا كانت فقد لندن، يف جديدًة رصعًة ا حقٍّ أفريقيا كانت إن
أواخر بحلول التايل. القرن النصف طيلة الخارجية بريطانيا سياسة ستُشكِّل وشيكة
كذلك ُعِرَفت قد كانت التي — غينيا سواحل عىل التجارة كانت عرش، الثامن القرن
يف أساسية ركيزًة أصبحت قد — وحبوب وعبيد، وذهب، عاج، من الرئيسية سلعها بسبب
األفريقية التجارة كانت ،١٧٧٢ عام سبق الذي القرن النصف ويف الربيطاني. االقتصاد
يف العام. يف تقريبًا إسرتليني جنيه مليون إىل وصوًال أمثال، سبعة بمقدار ازدادت قد
أفريقيا، مع تجارتنا أهمية هائلة هي «كم يقول: مجهول إنجليزي تاجر كتب العام ذلك
اآللة يف الرئييس الزنربك كلها؛ الباقية البقية بني من األولني واألساس القاعدة تمثِّل التي
القباطنة فكان البرش؛ يف يتم التجارة من كبري قْدر كان يتحرك!» ترس كل يجعل والذي
البنادق يقايضون وبريستول وليفربول، لندن، يف لهم مقارَّ يتخذون الذين البحريون
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يُرَسلون كانوا الذين بالعبيد، إنجلرتا رشق يف املصنوع والقماش برمنجهام يف املصنوعة
الربيطاني االقتصاد عىل أبقت التي الغربية الهند يف والسكر التبغ مزارع إىل بالسفن
يف عبد ألف وأربعني اثنني الربيطانية السفن حملت عرش الثامن القرن ستينيات ويف قائًما.

أخرى. أوروبية أمة أي تفعله لم يشء وهو األطلنطي، املحيط عرب العام
ألول تواصل حدث عندما الضمري، بوخز تشعر بدأت قد بريطانيا كانت ذلك ومع
يف َخَدًما يعملون أسود رجل آالف عرشة يوجد كان العبودية. وضحايا الناس بني مرة
صغريٌ فيٌض ظهر عرش الثامن القرن ثمانينيات وبحلول ،١٧٧٠ عام يف إنجلرتا يف املنازل
لحياة املثرية «القصة كتاب بينها من التجارة، هذه رشور أظهرت التي الرائجة الكتب من
للعبودية املناهضني الكويكر طائفة لنشطاء كالسيكيٍّا ا نصٍّ أصبح الذي إيكِوانو»، أولوداه
مثل السبت نادي أعضاء منظور ومن العبودية. من التحرير حركة بعُد فيما سوا أسَّ الذين
الرقيق. لتجارة حدٍّ وْضِع إمكانيِة عىل بديلة أفريقية سلع إيجاد انطوى بوفوي، هنري
جيدة تكون أن يمكن جديدة تجارية فرص رائحَة بانكس، بينهم من آخرون، واشتمَّ

لربيطانيا.
الجديد للتوجه املقدَّم السبب كان النادي. أدبيات يف رصاحًة الدوافع هذه ح تَُوضَّ لم
والقائم الخالص االستكشاف نداء هو بانكس، وأقرَّه بوفوي وضعه حسبما أفريقيا، إىل

بعيد: زمن منذ

يوجد ال ربما قْدر، بأقىص اهتمامنا تسرتعي التي االستقصاء غايات بني من
يشء الشيخوخة؛ إىل الطفولة من املستمر، الفضوَل كبرٍي بقْدٍر يستثري يشء
تلك وتاريخ طبيعة مثل استكشافه، يف القدر بنفس املتعلم وغري املتعلم يرغب

اآلن. حدِّ إىل تُستَْكَشف لم علمنا، بقدر التي، العالم، من األجزاء

وجه عىل كوك ورحالت الربيطانية، البحرية املالحة نجاح بفضل أنه بوفوي أضاف
مستقبل يكمن نفسهما.» القطبني باستثناء بحًرا بالبحث جدير يشء يبَق «لم التحديد،
للسكنى الصالح اليابسة سطح ثلث عن يقل ال ما ظل فقد الرب؛ يف اآلن االستكشاف
جورج جهود بفضل أفريقيا. كل وتقريبًا وأمريكا، آسيا من كبريٌ حيٌز ذلك ويف مجهوًال،
عْرب إنجلرتا إىل البنغال من سافر قد كان الرشقية الهند رشكة يف موظف وهو فورسرت،
الكمال.» نحو «تتقدم أن آسيا بأجزاء للدراية مرجًحا كان وروسيا، وفارس، أفغانستان،
مع التعامل يف مونرتيال من الفراء ار تجَّ عىل االعتماد املمكن من كان نفسه الوقت يف
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كان فحسب» عريًضا ممتًدا «فراًغا يزال ال األفريقي الداخل كان لكن كندا. غرب مشكلة
غامضة.» وأمم مستكَشفة غري ألنهاٍر قليلًة «أسماءً مرتددة، بيٍد فيه، اقتفوا قد الجغرافيون
العرص عىل ما بدرجٍة التعيري يجلب مما يُعتَرب أن «يجب الجهل هذا أن بوفوي وأورد
كيانًا ينشئ أن السبت نادي شأن من هذه، الجغرافية العار وصمة وملداواة الحايل.»

القارة: استكشاف لتشجيع مكرًَّسا سيكون والذي األفريقية، الرابطة هو جديًدا،

ال أخرى، نواٍح من التي، الجهل، تهمة من الحايل العرص انتشال يف منهم رغبًة
توسيع وفائدة بنفع شديدة قناعة عىل أفراد، بضعة وضع قليًال، إال بها يتسم
األجزاء اكتشاف لتشجيع رابطٍة إلنشاءِ خطًة البرشية، املعرفة دعم نطاق

أفريقيا. من الداخلية

جنيهات خمسة بقيمة اشرتاٍك رسِم عىل اتُِّفق الرابطة: قواعد عىل اتُِّفق ما رسعان
هو وبوفوي الصندوق أمني هو بانكس كان أفراد. خمسة من لجنٌة واختريت العام، يف
أعضاءً ستيوارت أندرو واملحامي النداف، وأسقف رودان، اللورد ُعنيِّ بينما السكرتري،
ليضطلعوا جغرافيني» «مبعوثني تعيني هي الرجال هؤالء مهمة ستكون مساعدين.

األوىل. االستكشاف برحالت
ينبغي األرض، من املجهولة املساحة تلك يف أين، إىل هو إذن املتبقي السؤال كان

إرسالهم.

«جدار» إىل تشري هل خالف. محلُّ القصرية الثالثة املقاطع هذه معنى إن ِتم-بُك-تو.
أميال خمسة بُعد عىل يوجد الذي الشهري، املكان هذا يف عاشت أَمة وهي بُكتو، «برئ» أو
تعني التي سونجاي، إىل تشري أنها أم النيجر؟ نهر شمال أقىص يف الواقع املنحنى وراء
مختٍف منخفٍض، مكاٍن عىل ببساطة تدل هل أم الكبرية»؟ ة الرسُّ ذات املرأة «معسكر
لهذه كثرية وتَْهجيات كثرية، ومنطوقات كثرية، نظريات توجد الرملية؟ الكثبان وسط
واحدة مرة ُسِمَعت ما إذا شعائرية، «صيغة بأنها تشاتوين بروس وصفها التي الكلمة،
وتنامت ،١١٠٠ عام حوايل هناك أُقيمت مستوَطنًة أن هو واضًحا يبدو ما أبًدا.» تُنىس ال
وأطول العالم يف حارة صحراء أكرب ملتقى عند موقعها بفضل تأثري ذات مدينة لتصبح

أفريقيا. غرب أنهار
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وتمتد الشمس، تلفحها مربع ميل ماليني ٣٫٦ مساحة عىل الكربى الصحراء تنبسط
وهي األفريقي. الساحل إىل املتوسط البحر ومن األحمر البحر إىل األطلنطي املحيط من
وهي أسرتاليا. قارة أو الصني، أو املتحدة الواليات عن يزيد ما األرض سطح من تغطي
من البحار هذه أن ومع الرملية، الكثبان من محيٍط من تتألف الشائعة املخيلة حسب
الطوارق ويطلق الكاملة. املساحة سدس من أقلَّ تمثِّل فإنها بالفعل، موجودة الرمال
طبائعها ليعكس بالجمع، «الصحارى»، ويعني «تيناريوين»، اسم الكربى الصحراء عىل
بحجم ملحية ومسطحات قدم ١١٠٠٠ ارتفاعها شاهقة جبال فتوجد الكثرية. املختلفة
مئات توجد الغالب، ويف سيارة. تبتلع أن املتحركة للرمال يمكن حيث أونتاريو بحرية

العاري. املسطح الصخر من املربعة األميال من اآلالف
األفيال، تجوبها كانت خرضاء؛ الكربى الصحراء كانت مضت، عام آالف ستة منذ
أما نباتاتها. من وتأكل بحرياتها من ترشب كانت التي القرن وحيد وحيوانات والزراف،
ينزل عندما الواحدة. املرة يف لسنوات تمتد لفرتات املطر يرى ال منها كبريٌ فقدٌر اآلن
لحظات. بعد تختفي أن قبل األرض يف عميقة خنادق تحفر هادرة ماء سيول تظهر املطر،
يمكن حيث األرض، سطح عىل حرارًة األماكن أشد التقديرات بعض وفق الصحراء وهذه
غطاء ِدثار بدون الشتاء، ليايل يف لكن درجة، ١٤٠ إىل تصل أن الظل يف الحرارة لدرجات
وفوق بالصقيع. مكتسية تتجمد أن للصحراء يمكن النباتية، والحياة والرتبة، حب، السُّ
عنيفة رياًحا والبارد الساخن الهواء من املتصادمة الطبقات تشكِّل الجرداء، املساحة هذه
يحجب خانًقا غباًرا مثريًة الواحدة، املرة يف يوًما خمسني إىل تمتد لفرتات باستمرار تهب
جذورها. من األشجار وتقتلع الحيوانات تقتل دوامية رملية أعاصريَ ومستحثًة الشمس
بالقوة تلتقي الغربية الجنوبية حافتها فعىل الحياة، تمقت الصحراء كانت إذا
جوليبا، اسم املحليون السكان عليه يطلق مائي مسطح يف املتمثلة أفريقيا، لغرب الحيوية
يبدأ النيجر». «نهر باسم العالم بقية يعرفه والذي األنهار»، «نهر أو العظيم» «النهر أي
غينيا، يف فوتاجلون مرتفعات يف قدم ٢٨٠٠ ارتفاع عىل صغري مسيل من النيجر نهر
ثالثة مصدر هو فوتاجلون األرض. وجه عىل األمطار هطول يف غزارًة األماكن أكثر أحد
السنغال. ونهر جامبيا نهر هما اآلخران واالثنان أفريقيا، غرب يف عظيمة مائية مجاٍر
اسمه يمنح العظيم النيجر نهر ولكن بلد، عىل النهرين هذين من نهر كل اسم يُطَلق
سيًال سيصبح فإنه األطلنطي، املحيط إىل األقرص الطريق النهر هذا اتخذ ما إذا لبلدين.
شارًدا الخاطئ، االتجاه يف بثقة يتحرك إنه ذلك من بدًال ميًال؛ ١٥٠ بطول منحدًرا جارًفا
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العظيم التقوس يف الصحراء كثبان وسط عجائبية بطريقة لينزلق الرشقي الشمال جهة
بنني. خليج يف منبعه، من ميل ٢٦٠٠ بُعد عىل يصب، أن قبل النيجر ملنحنى

منبسطة داخلية دلتا يف الطويلة، رحلته مسار ثلث قرابة النيجر، نهر ماء يتبدد
امتداد عىل يمر وهو يتضاءل مائي جدول مثل هذا يبدو الجو من ميل. ٣٠٠ بطول
هنا، تياره ثلثا يتبخر الضحلة. والجداول القنوات من عرشات إىل املاء يتفرع شاطئ:
يف النهر. مجرى من شاسعٍة مسالَك يف الحياة تنضب الجفاف موسم نهاية وبحلول
مجرى اتجاه يف املاء من هائلة كميات وتتدفق مجدًدا املطر يسقط عندما يوليو، شهر
الحشائش تتدفق جديد. من الحياة وتزدهر الجافة والبحريات القنوات تمتلئ النهر،
قردان أبو طيور وتأتي والحرشات؛ السمك بيض ويفقس الربي؛ األرز ونباتات العائمة
املاشية رعاة يسوق البحر. وخراف والتماسيح، النهر، أفراس إىل منضمًة ملعقة، وأبو
األرز، الفالحون ويحصد النهر؛ حافة امتداد عىل نمت التي الحشائش إىل حيواناتهم

والرفيعة. البيضاء والذرة
النهر. منحنى شمال أقىص الواقع الجزء وعند الدلتا، مصب نهاية عند تمبكتو تقع
القول فحسب الصحراوية: القوافل وطرق النهرية التجارة طرق ملتقى عند تقع وهي

الكانو.» بقوارب أو بالجمال يسافرون َمن «لكل امللتقى هي القديم، املأثور
احتضنت القديمة، مرص ملمالك الحياة النيل لنهر السنوية الفيضانات منحت مثلما
عن أنباء بت ترسَّ القديمة، األزمنة يف حتى حضاراتها. الخصبة الداخلية النيجر نهر دلتا
نهر وجود إىل هريودوت أشار امليالد، قبل الخامس القرن ففي أوروبا. إىل األرايض هذه
َسَحرٌة يسكنها ضفافه عىل مدينة وتوجد بالتماسيح، يعج الصحراء من البعيد الطرف يف
عاشت متوحشة قبائَل قرون، بخمسة ذلك بعد كتب فيما األكرب، بلينيوس وصف سود.
والرتوجلودايت، وحوش»؛ ونصف رجال، «نصف كانوا الذين األيجيباني، ومنها هناك،
الذين والبليميون، الخفافيش؛ كرصير ضوضاء بإصدار إال الكالم بوسعهم يكن لم الذين
البِرش ِذكُر بقي صدورهم.» موضع يف وعيونهم أفواههم وكانت رءوس، «بال كانوا
هريفورد، موندي مابا خريطة أظهرت الوسطى: العصور حتى موجوًدا الخلقة املشوَّهي
بالغ بينما أفريقيا، يف الرتوجلودايت وكذلك البليميني ،١٣٠٠ عام حوايل ُوِضَعت التي
منتصف يف واحدة بعنٍي أناًسا فجعلوهم بلينيوس أفارقة وصف يف الحقون مؤرخون

الشمس. من تحميهم ألن يكفي بما كبرية كانت واحدة عمالقة بقدٍم أو جباههم،
الساحل تجتاح غربًا انطلقت التي املسلمة، الجيوُش قطعت السابع، القرن يف
وطيلَة ألفريقيا، املسيحية أوروبا طريَق األطلنطي، املحيط إىل املتوسط للبحر الجنوبي
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أصداء إىل متحولًة الكربى الصحراء وراء مما اآلتية املعلومات قلَّت عام ومائتي ألٍف
تلك كانت ما غالبًا الصحراء. يجتازون كانوا الذين التجار طريق عن آتيًة تترسب كانت
عمالٍق نمٍل عن أوروبا إىل الوسطى العصور يف عديدة أنباء وصلت — خيالية املعلومات
عن املتداولة لألقاويل أساس ة ثمَّ كان لكن — األفريقية األنهار قيعان من الذهب يحصد
يف يُتَداَول الذي الذهب كل ثلثا كان لألمريكتني، اإلسباني االستعمار قبل اإلقليم. ثراء
الثاني القرن يف اإلدرييس، املسلم الجغرايف روى السودان. من يأتي املتوسط البحر منطقة
وزنها ذهب من «لبنة يمتلك كان إنه حتى ا جدٍّ ثريٍّا كان القديمة غانا ملك أن عرش،
وال ناٍر يف تُْسبك أن غري من تامة خلقة هللا خلقها واحدة تربة ذهب، من رطًال ثالثون
يف ترحاًال الناس أكثر أحد — بطوطة ابن خ أرَّ عرش، الرابع القرن يف بينما بآلة»، تُطَرق
األحيان بعض يف الذي — اإلمرباطور هذا إن األول. موىس املايل اإلمرباطور مآثَر — التاريخ
عام يف مكة إىل َحجَّ إنه عنه يُقال كان — موىس» «امللك ويعني موىس، مانسا باسم يُعَرف
وأنه للنفقات، الذهب من وطنٍّ عبد، وخمسمائة جندي، ألف ستني من حاشيٍة مع ١٣٢٤
جيل. ملدة القاهرة يف النفيس املعدن سعر هبوط يف تسبَّب إنه حتى بشدة معطاءً كان

األطلس يف عاًما، بخمسني ذلك بعد األوروبية الجغرافيا يف مرة ألول تمبكتو ظهرت
املايوركي الخرائط رسام أعدَّها ١٣٧٥ عام املعروفظهرت للعالم خريطة وهو الكتالوني،
هي املدينة السم استُخِدَمت التي التهجية كانت إسبانيا. ملك أجل من كريسكيس أبراهام
بجوارها، موىس َرَسَم كريسكيس إن حيث بالثراء، مقرتنًة كانت البداية ومن «تينبوتش»،
بدت ثقيل. ذهبي تاٌج رأسه وعىل كبرية ذهب وبكتلة ضخم ذهبي بصولجان ممسًكا
مستكشف وصل ،١٤٥٤ عام ففي كريسكيس: معلومات تؤكد وكأنها الالحقة األنباء
إىل تجارية واحة وهي ودان، إىل املالح، هنري الربتغايل األمري لحساب يعمل فينييس،
امللح تأخذ الجمال قوافل أن كيف ح يوضِّ رسًدا معه جالبًا وعاد طرابلس، من الجنوب
كميات مقابل قويضت حيث السود»، إمرباطورية «مييل، إىل ثم «تانبوتو» إىل الصخري
يف إال تمبكتو عن عيان شاهد من مستقاة رواية تُنَرش لم ذلك، ومع الذهب. من كبرية

الذهبية. األسطورة مؤِكدًة عرش، السادس القرن
متاحة قليلة معلومات هناك الزياتي. الوزان محمد بن الحسن هو الرحالة اسم كان
حيث فاس، إىل شابٍّا كان عندما وانتقل غرناطة يف ُولِد أنه يُعتََقد ولكن الذاتية، سريته عن
عمره، من عرشة السابعة يف و١٥١٠، ١٥٠٦ عامي بني ما وقٍت ويف جيًدا. تعليًما ى تلقَّ
من عقٍد وبعد تمبكتو. وزار السودان إىل دبلوماسية مهمة يف أعمامه أحد رافق إنه قيل
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العارش ليون البابا حرَّره وهناك روما، إىل أخذوه مسيحيني قراصنة يد عىل أُِرس الزمن،
ليون بعُد فيما أصبح الذي ميدييش، دي ليون يوهانيس اسم متخذًا املسيحية، إىل ل وتحوَّ
برسده أفريقيا»، «وصف كتابه ولكن كتب، عدة وكتَب إيطاليا يف ليون استقرَّ األفريقي.
عامًلا اكتشف قد إنه قيل إذ الحماس؛ من قْدر بأكرب قوبل الذي هو السودان، يف للحياة

أمريكا. باكتشاف فعل قد كولومبوس كان مثلما األوروبيني، عىل جديًدا
الغالب يف كانت منازلها أن ومع وساحرة. غنيًة مدينًة تمبكتو كانت ليون، وصف يف
من معماريٌّ بناه «مسجٌد يوجد كان املدينة وسط يف فإنه والقش، الطني من مبنيًة
املهندس هذا بناه وقرصكبري … الجريي وامِلالط البناء بأحجار إسبانيا] جنوب [يف بيتيس
من وفرة ة ثمَّ وكان العذب، املاءَ العديدة املدينة آبار رت وفَّ امللك.» يقيم حيث نفسه،
مسافة جْلبه يتعنيَّ كان ألنه ا، جدٍّ غاليًا كان امللح أن إال والزبد؛ واللبن، واملاشية، الحبوب،
وعوًضا ا»، جدٍّ «أثرياء كانوا املدينة سكان أن وذكر الصحراوية. املناجم من ميل خمسمائة
جانب وإىل الخالص. الذهب من قطًعا يستخدمون كانوا املسكوكة النقود استخدام عن
جنود من كبري عدد إىل إضافًة الخيالة من آالف ثالثة قوامه دائم نظامي بجيٍش االحتفاظ
العمالت من عظيًما «كنًزا تمبكتو ملك امتلك مسمومة، سهاًما يطلقون كانوا الذين املشاة
قرصه بالط وكان رطل، وثالثمائة ألًفا تزن منها الواحدة كانت التي الذهبية»، والسبائك

«فخًما»:

الخيل وتُساق جمًال، يركب حاشيته، مع أخرى إىل مدينٍة من امللك يذهب عندما
اإلبل، يَّاس السُّ يعقل القتال، إىل الرضورة دعت وإذا يَّاس. السُّ بأيدي أمامه
يجثو امللك، يخاطب أن شخص أي يريد وعندما الجياد. الجنود جميع ويمتطي

وكتفيه. رأسه عىل ويحثوها الرتاب من حفنة ويأخذ يديه بني

املدينة يف يتجولوا أن عادتهم «من ليون: كتب إذ مرحة، طبيعة املدينة ألهل كان
موسيقية آالٍت عىل يعزفون وهم الليل منتصف بعد والواحدة مساءً العارشة بني ليًال
أنه يعني هذا كان املتعلمني. األشخاص من الكثري أيًضا هناك يوجد كان ويرقصون.»
ما يفوق املدينة أسواق يف تقديًرا تَلقى كانت التي للمخطوطات، شديد نَهٌم يوجد كان

األخرى: البضائع تلقاه كانت

يُْدَفع الذين والشيوخ، الدين، وعلماء القضاة، من كبري عدد يوجد تمبكتو يف
كتٌب وتُباع املثقفني. كثريًا يُِجلُّ الذي امللك، من حسٌن راتٌب جميًعا إليهم
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أيَّ تفوق أرباًحا املبيعات تلك وتُِدرُّ الرببر. بالد من آتية كثريٌة مخطوطٌة
أخرى. بضائَع

١٦٠٠ عام يف اإلنجليزية باللغة نسخة ت نُِرشَ واسع. نطاٍق عىل ليون عمل تُْرِجم
شكسبري ملرسحية محتمًال مصدًرا كانت فقد بأفريقيا: االهتمام من موجٍة إىل وأدَّت
ع شجَّ أن الكربى الصحراء جنوب منطقة لثراء وصفها شأن من كان وقد «عطيل»،
غينيا. ساحل عىل أطول شوًطا يقطعوا أن للربتغاليني مالحقتهم يف اإلنجليز املغامرين
إىل جوبسون ريتشارد اإلنجليزي السيد بقيادة استكشافية حملة وصلت ،١٦٢٠ عام يف
النهر منبع اتجاه يف أبعَد مدينٍة عن أفريقي تاجر أخربه وهناك جامبيا؛ نهر عىل تيندا،
جوبسون رواية نرش أُعيد بالذهب.» مكسوة «منازل فيها يوجد والتي تُمبوكوندا، تُسمى
حثَّ الذي بورتشاس، صامويل األدبية املقتطفات جامع يِد عىل ١٦٢٥ عام يف لحملته
يف الذهب مناجم أغنى «إن بورتشاس: أورد األفريقية. القارة استكشاف عىل مواطنيه
وأنفقوا كثريين، أرسلوا كثريين أن من أتعجب أن إال يسعني وال أفريقيا، يف موجودة العالم

املنتصف.» يف أفريقيا وتجاهلوا والغرب الرشق إىل أبعَد رحالٍت يف الكثري
يف استقرت قد الذهبية تمبكتو أسطورة كانت عرش، الثامن القرن أواخر بحلول
إىل األوروبيني يجتذب أن شأنه من الذي املغناطيس بمثابة هذه وكانت األوروبية. املخيلة

أفريقيا. غرب قلب
سانت حانة يف االجتماع من أيام أربعة بعد وقتًا. األفريقية الرابطة مجلس يهدر لم
مستكشف أول إرسال أمر ليناقشوا سوهو ميدان بانكسيف منزل يف أعضاؤه اجتمع ألبان،
يف األفارقة الدولة رجال أحد قول حدِّ وعىل جديدة. اكتشافات عن بحثًا رسعة» «بأقىص
موجودين كنَّا فقد يُكتَشف؛ ما يوجد يكن «لم أنه كثريًا يهم يكن لم فإنه العرشين، القرن

الوقت.» طوال هنا

لخرائط الشاسعة املجاهل إىل فورها من تغادر أن شأنها من التي الشخصية نوع ما
يجازف ألن يكفي بما مغروًرا أو يائًسا، أو شجاًعا، كان َمن األفريقية؟ الرابطة
يف — هو» «حياته هو دوًما به يغامر ما كان ولقد — بحياته يغامر وأن باالستكشاف،
وطقسها ووحوشها، سكانها، طبيعة عن فضًال مجهولة، الرئيسية مالمحها كانت أرٍض
قبائل وسط هًدى غري عىل يتجوَّل أن عىل رجًال تغري أن يمكن مكافأة أيُّ وأمراضها؟
أخرى؟ قليلة وأشياء ومظلة بمسدس إال متسلًحا يكون أن دون والرتوجلودايت، البليميني
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الداخلية املناطق إىل يرتحل أن ١٧٨٨ عام يف منه ُطِلب االطالع جيد أوروبي رجل أي إن
بالديار. يبقى وأن حالها كان كما باإلعدام، حكٍم بمثابِة الرحلة يعترب أن بد ال كان للقارة
كثرية، نواٍح من ذلك، وكان جيد. اطِّالٍع عىل يكونوا لم األفريقية الرابطة مستكشفي ولكنَّ

القصيد. بيت هو
تعجُّ الصحراء عرب املسالك كانت نعم، مستعصية. الجغرافية الحواجز تكن لم
كانت التي الكربى، الصحراء ولكن سواء، حدٍّ عىل والعبيد للدواب العظمية بالهياكل
القوافل تجتازها وكانت التجارة طرق فيها تتقاطع كانت محيًطا، كبرٍي حدٍّ إىل تشبه
حركة تعوق أن الجارفة الغزيرة لألمطار يمكن كان االستوائية، املناطق يف قرون. طيلة
غابات وال آسيا، يف التي تلك قبيل من منيعة جباٍل سالسُل توجد تكن لم لكن املستكشف،
قريٍة من يتحرك أن الة للرحَّ ويمكن األمازون. حوض يف التي تلك مثل اخرتاقها يستحيل

املعروفة. واملسالك الدروب من شبكة عرب أخرى إىل
ح املرجَّ من كان الذي االستقبال هو خطورة أكثر يكون أن يمكن كان الذي األمر
شمال يف املسلمون عرف الديني، الرصاع من قرون بعد املسيحي. املستكشف يالقيه أن
املسلمني غري الة الرحَّ كان بينما وأرضهم، تجارتهم يريدون كانوا األوروبيني أن أفريقيا
للرسقة. مرشوعٍة مصادَر عن يبحثون كانوا الذين الصحراوية القبائل لرجال هدية بمثابة
بومجورج دي برونو أنطوان مستقرٍّا، السنغال من يتخذ كان الذي التاجر، أورد فحسبما
للبلد، البعيدة الداخلية باملناطق معرفة عىل املرء يكون أن املستحيل «من :١٧٨٩ عام يف
ستُقَطع كهذه رحلٍة عىل يُْقِدم ألن الكافية الشجاعة سيمتلك الذي األبيض الرجل … ألن

إليها.» يصل أن قبل رقبته
يرتبص كان لكن املسلمني، غري مع تسامًحا أكثر الناس كان جنوبًا، أبعَد مسافٍة عىل

الرقيق: تجار عند قديم مأثور قول أوضح كما أعظم، تهديٌد هنا بهم

بنني؛ خليج من احذر احذر،
إليه! يدخلون كثريين أن مع منه يخرجون قلًة ألن

أوائل يف باألوروبيني. العالم يف فتًكا األكثر املكان أفريقيا غرب جعل إىل املرض أدَّى
متمركزة جنود رسية أي نصف يقارب ما يلقى أن ع توقُّ يمكن كان عرش التاسع القرن
حتَفهم األبيض»، الرجل «مقربة بأنه معروًفا أصبح الذي األفريقي، الغربي الساحل عىل
التجارة بعثات فكانت فتًكا: أكثر بأنها تشتهر الداخلية املناطق وكانت عام. غضون يف
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من تُوَكل لألوروبي، مؤكد شبه موتًا تعني أن شأنها من كان التي الداخلية، املناطق يف
املولد. أفريقيي لتجاٍر الباطن

والفريوسات، للجلد، املخرتقة بالطفيليات الغنية البيئة بتلك اإلقليم يف يُتفاَخر كان
تلك اشتملت منها. ينجَو أن مستكشف أي بوسع كان ما التي والحرشات والبكرتيا،
ثم الرشب، مياه طريق عن الجسم تدخل يرقاتها كانت التي غينيا، دودة عىل األشياء
أشهر، عدة مدى عىل تنمو، كانت حيث الضحية، جلد تحت يوجد الذي النسيج إىل تنتقل
أسفل يف تظهر كانت العذاب، هذا من العائل نجا وإذا أقدام. ثالثة إىل طولها يصل حتى
العمالقة الديدان تشق إذ تنفتق ثم بشدة، ومؤملة بالصديد مليئٌة بثوٌر عاٍم بعد الساق
داء تحمل للدماء ة املاصَّ تيس التيس ذبابة كانت نفسه، الوقت يف منها. خروًجا طريقها
يف تغريات حدوث إىل تؤدي للوزن وفقدان حمى من األولية أعراضه كانت الذي النوم،
أعوام عدة بعد العائل ليُقتَل املخ، إىل املرض انتقال مع القهري النوم من وحالة الشخصية
أيًضا. مميتة تكون أن األميبية الدوسنتاريا مثل املعوية العدوى لحاالت ويمكن فحسب.
هذا من شيوًعا األكثر الشكل املالريا. كان ما بفارٍق مرض أخطر فإن ذلك ومع
إنه فتًكا: األشد أيًضا هو املنجلية»، «املتصورة باسم املعروف أفريقيا، غرب يف الطفيل
البرش، حول تحمله التي البعوضة ترتعرع سنويٍّا. البرش من اآلالف مئات يقتل زال ما
كائنات تُحَقن إن وما حيوان. قدم أثر بصغر صغرية بركٍة يف تنمو أن لريقاتها ويمكن
داخل تنمو حيث الكبد، إىل وتُْحَمل الدم مجرى يف تدخل حتى الجسم، يف الدقيقة املالريا
التي الذرية، من اآلالف عرشات لتنطلق يوًما، عرش اثني إىل ثمانية بعد تنفجر التي الخاليا
كل تنهار وعندما الداخل. من وتلتهمها للعائل الحمراء الدم خاليا اجتياح يف ذلك بعد تبدأ
هائل. نطاق عىل للتكرسُّ العائل دم يتعرض حتى أخرى، خاليا إىل الطفيليات تنتقل خلية،
أصفر. لونًا وعيونهم وأظافرهم، جلدهم، ويكتسب املرارة، عصارة تقيؤ يف الضحايا يبدأ
ببعيد. عنهم املوت يكون ال وحينئٍذ األسود، اللون إىل وبولهم برازهم لون يتحول وأخريًا،
يُعزى املرض كان مفهوَمني: لها الحرشي الناقل وال املالريا تكن لم ،١٧٨٨ عام يف
يكن فلم معروًفا، عالًجا كان الكينا شجرة لحاء أن ومع «امليازما». أو الفاسد، الهواء إىل
سكان كان .١٨٢٠ عام حتى الكينني مادة منه تُستخلص ولم الة فعَّ بطريقة يُستخدم
أما الطفولة؛ يف للمرض لتعرضهم نتيجة املقاومة بعض األقل عىل يمتلكون أفريقيا غرب

له. مقاومة أي لديهم يكن فلم األوروبيون
كبري حدٍّ إىل لندن يف الوليدة األفريقية الرابطة أعضاء يكن لم مستكشفيهم، كحال
الرتحال أن أثبت قد إثيوبيا يف املؤقت بروس جيمس مكوث كان األخطار. بهذه درايٍة عىل
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العالم أن أظهروا قد وآخرون كوك كان بينما مميتًا، يكون أن الالزم من يكن لم أفريقيا إىل
يف الرتحال يكون أن يجب فلماذا الَحِذر: االستكشاف من الصحيح النوع أمام منفتًحا كان
النوع من شخصية ذي ِلرجٍل العظيم؟ املرجاني الحيد يف اإلبحار مثًال، ِمن، أصعَب أفريقيا
بالتأكيد. ممكنًا يشء أيُّ كان الجيد، والحظ باإليمان وينعم مناسب، تكوين وذي الصحيح،
أعضاء كان األول، اجتماعهم من أيام غضون ففي املتطوعون. ينقصهم يكن لم

للغاية. مناسبنَي اثنني متطوَعني عىل عثروا قد األفريقية الرابطة مجلس
ليتعلم صبي قادسوهو إىل أُرِسل قد اللندني، الخمور تاجر ابن لوكاس، سيمون كان
والتي سال، قراصنة ى تُسمَّ الرببر، قراصنة من عصابة يد عىل لألرس تعرَّض لكنه مهنته،
رساحه إطالق وبعد أعوام، ثالثة مدة هناك وظل للمغرب. اإلمرباطوري للبالط عبًدا باعته
إىل ١٧٨٥ عام يف أخريًا يعود أن قبل عاًما، عرش ستة ملدة بريطانيٍّا دبلوماسيٍّا ليعمل عاد
الرابطة عىل خدماته وعرض جيمس. سانت بالط يف رشقيٍّا ترجمانًا ُعنيِّ حيث إنجلرتا،
مهمته. مدة طوال األجر مدفوعة إجازة عىل الرابطة مجلس له يحصل أن برشط األفريقية
عاتق عىل األوىل االنطالقة أصبحت لذا ١٧٨٨؛ عام من يونيو يف مريًضا لوكاس كان
كان عاًما. وثالثني سبعة العمر من البالغ ليديارد جون األمريكي الثاني، الرابطة متطوع
التقى َمن كلَّ أن يبدو ا. جدٍّ مختلفة بطريقة كان وإن عالية، مؤهالت ذا اآلخر هو ليديارد
كان، البهية. وطلعته الثابتة بنظرته ينبهر كان الرائعة الجسدية البنية ذي الرجل بهذا
تُقَهر ال برغبٍة شبابه منذ شعر أنه «بدا والذي عادي»، غري «رجًال بوفوي، أورد حسبما

كامل.» نحٍو عىل املكتشفة غري العالم أقاليم عىل أو املجهول، عىل يَطَِّلع أن يف
باملغامرة مبكًِّرا ولًعا وأظهر كونيتيكت، بوالية هارتفورد، يف نشأ قد ليديارد كان
قدًما أربعني طوله كانو بزورق والتجديف التأسيس حديثة دارتموث كلية من بالهروب
تاجٍر إىل وانضم رجعة، بال دارتموث ترك ذلك بعد كونيتيكت. نهر يف ميًال ١٥٠ مسافة
،١٧٧٥ عام يف اًرا، بحَّ َعِمل حيث أوروبا، إىل معه أخذه الذي األطلنطي املحيط عرب يتاجر
رحلته يف معه ليديارد كوك أخذ كوك. للقبطان نفسه تقديم بفرصِة يحظى أن أجل من
موثَّقة حالة أول ليديارد أصبح أحيانًا، يُزَعم حسبما أثناءها، والتي واألخرية، الثالثة
يف بلده يقاتل لكيال امللكية البحرية ترك عودته، وبعد وشًما. يضع أوروبي ألمريكي
الكتاب هذا وأصبح العالم حول اإلبحار رحلة فيه يرسد كتابًا ليكتب واستقر صفوفها،

مبيًعا. األكثر الكتب من
مع صداقًة عقد حيث باريس، يف عاش عرش الثامن القرن ثمانينيات منتصف يف
الذي جيفرسون، توماس انبهر الجميع، وكشأن جيفرسون. وتوماس جونز بول جون
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جيفرسون وكتب ليديارد، بشخصية فرنسا، يف املتحدة الواليات سفري الوقت ذلك يف كان
الخوف.» يعرفان ال وإقدام وشجاعة العلمية، املعرفة وبعض عبقرية، ذا «رجًال كان أنه
سانت عرب األمريكتني إىل أوروبا من بري طريق عىل العثور يحاول أن ليديارد عىل واقرتح
مموًِّال. بصفته بانكس جوزيف صديقه وأرشك نوتكا، وخليج وكامشاتكا، بطرسربج،
باعتباره عليه يُقبَض أن قبل ياكوتسك إىل ووصل سيبرييا قفار نحو املستكشف انطلق
ثمن دفع أن بعد ترحيله، وجرى العظيمة. كاترين اإلمرباطورة من بأوامر جاسوًسا،
امللكية الجمعية رئيس ملنزل ووصل بانكس، اسم عىل مسحوٍب بشيٍك لندن إىل مروره
عىل ممتاًزا. ذلك توقيت كان بالية. أسماًال مرتديًا ،١٧٨٨ عام من يونيو يف لندن يف
منها»، عاد قد كان التي تلك خطورتها يف تضاهي تكاد «مغامرة بانكس اقرتح الفور
من بوفوي إىل املحتمل بمتطوعه بانكس وبعث ا، مستعدٍّ املفلس ليديارد كان أفريقيا. يف

يقول: كتب إذ قبوله، حاز ليديارد أن القول عن وغني ثاٍن. رأٍي عىل الحصول أجل

تهدآن. ال وعينني بهية، وطلعٍة عريض، وصدٍر رجولٍة، من به يتمتع ما أذهلني
سنار، إىل القاهرة من خطٍّا أرسم وأنا له، وقلت أمامه، أفريقيا خريطة بسطُت
هو ذلك أن النيجر، نهر إىل املفرتَض واالتجاه العرض خط يف غربًا هناك ومن
فقال ذلك. أمكن إن عربه، أفريقيا تُستَكَشف أن إىل أتوق كنت الذي الطريق،

املغامرة. هذه إليه تُْعَهد أن استثنائي نحٍو عىل محظوًظا نفسه يعترب إنه

الة، الرحَّ كان إن يسأل أن آخر، عٍرص يف لالستكشاف، آخر متعهد شأن من كان ربما
ميل، ٧٠٠٠ فيها وقطع عامني، دامت رحلٍة من بالية أسماٍل يف حاًال عاد قد كان الذي
كان أخرى. أعوام ثالثة تدوم أن يُرام، ما عىل يشء كل سار إن شأنها، من ملهمٍة ا مستعدٍّ
يعرب وأن النوبة، إىل ثم ومكة، القاهرة، إىل مرسيليا من يسافر أن ليديارد من مطلوبًا
أن يعني هذا كان عائًدا. طريقه يشق وأن النيجر، نهر عىل يعثر وأن بطولها، الصحراء
وجه عىل عدائيًة املناطق أكثر من بعٍض عربَ برٍّا، معظمها ميل، ١٢٥٠٠ األقل عىل يقطع
سيكون متى بالرحلة: للقيام املرشح وسأل تردُّد. أي يساوره لم بوفوي لكن األرض.

رحلته؟ يف ينطلق أن بوسعه
الغد.» «صباح ليديارد: أجاب

عام من يونيو، من الثالثني يف لندن وغادر أخرى. أياٍم عدَة الرابطة منحته الواقع، يف
لم لكنها لها»، تحمُّ «يصعب التي والرشور الشدائد» عىل «معتاد إنه لبوفوي قائًال ،١٧٨٨
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بإخالص، أؤدي، فسوف الحياة، يل ُكتبَت «إن لبانكس: وقال هدفه. تحقيق عن أبًدا تُِعْقُه
سوف رشيف فإن أحاول، وأنا هلكت وإن الرابطة؛ نحو التزامي ممكن، حدٍّ أقىص وإىل

التعهدات.» كل ينقض املوت ألن مأمن؛ يف يظل

رحلة يف االنطالق لحظة عاًما، ستني بعد كتب فيما برتون، فرانسيس ريتشارد وصف
يطرح «عندما البرشية: الحياة يف اللحظات أسعد من واحدة بأنها األفريقي االستكشاف
الكثرية االهتمامات وعباءة الرتابة، وأثقال العادة، أغالل نفسه عن جهيد بجهد اإلنسان
باملثل الطفولة.» يف تدفقه برسعة الدم يتدفق بالسعادة. مجدًدا يشعر الوطن، واستعباد
طرق أبعد ما أنه مكتوب إنه ا «حقٍّ يقول: ألمه كتب فقد بانطالقته. منتشيًا ليديارد كان
أيًضا إنه هكذا؟ عظيم الرب «هل وأضاف: الفحص.» عن وأحكامه االستقصاء عن الرب
بالخوف، واستهزأت ، قدَميَّ تحت يرتجف العالم جعلت لقد هذا. عىل مثاٌل وأنا صالح.
والشمال القاحلة، الصحارى وفوق الرشسني، الهمج من ماليني وعرب الخطر. من وسخرت
صالح هو كم أذًى. يصيبني أن دون مررت العاتية، والبحار الدائم، والجليد القارس،

والتوقري!» والحب للتمجيد ثرية موضوعاٍت من لديَّ كم إلهي!
صديقه مع أثناءه تقابل أسبوًعا، أقام حيث باريس، عرب جنوبًا طريقه قاده
يف ساعده لكنه الربيطانيني، لحساب عمله عىل اعرتض أنه الواضح من الذي جيفرسون،
األمريكي. ملواطنه دورية تحديثات ليديارد أرسل بعُد وفيما املقبلة؛ الرحلة ترتيبات عمل
أخرب فحسبما فورية. صعوبات فيها جابه التي مرص، إىل متجهًة سفينًة ركب مرسيليا يف
مليئة كانت فقد قبلئٍذ، رآه قد كان يشء أي من بؤًسا» «أكثر اإلسكندرية كانت جيفرسون،
والوباء!» القايس واالضطهاد األعمى، والتعصب واالضطراب، والقتل، والنهب، «بالفقر،
ووكًرا بائًسا، «جبٍّا ووجدها أغسطس ملنتصف الخانقة الحرارة وقت يف القاهرة وصل
ِبركة «مجرد العظيم النيل كان بينما باريس، مساحة نصف يف أنها ورأى للمترشدين»،

كونيتيكت: نهر عن روعًة يزيد وال عنه»، لدينا التي بالروايات مقارنًة

أشجار لبَّه يأرس ال الذي ذا من … الورق عىل مرص عن األغنيات هي حلوة
يتذكر أن دون والجميز، والجوز، والرمان، والتني، والبلح، والبََلسان، الصمغ،
وعناكَب، وبعوًضا، ا، وبقٍّ خانقة، ورياًحا وقيًظا، غباًرا، األشياء هذه وسط أن

ا؟ عامٍّ يكون يكاد وعًمى ى، وحمَّ وُجذَاًما، وذبابًا،
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«اللباس يرتدي مسلم مسافر دور ص لتقمُّ ة الُعدَّ يُِعدُّ القاهرة، يف شهور ثالثة أمىض
للذهاب خطته عن تخىلَّ سيسلكه. الذي الطريق عن يستطيع ما ومعرفة املعتاد» الرتكي
شمال يف سلطنة وهي ِسنَّار، عرب غربًا الطريق يستقيص بدأ ذلك من وبدًال مكة إىل
ألف عرشون كان العبيد. سوق هو ملعلوماته مصدر أكرب كان املعارصة. السودان دولة
يحظى بدأ الناس هؤالء ومن له، قيل حسبما العام، ذلك يف مرص إىل سرُيَسلون عبد
هنا من تميض «قافلًة أن اكتشف فيها. سيجابهه الذي والخطر رحلته مدى عن بفكرٍة
إىل فزان ومن يوًما؛ خمسني تستغرق رحلٌة إنها يقولون ما وهي فزان، إىل [القاهرة]
عرشين حوايل القوافل تسافر يوًما. تسعني تستغرق رحلٌة إنها يقولون ما وهي تمبكتو،
فزان ومن ميل؛ ألف فزان إىل هنا من الطريق عىل املسافة يجعل ما وهو اليوم، يف ميًال
إن ميل.» ستمائة سنار إىل هنا من املسافة أن معروف ميل. وثمانمائة ألًفا تمبكتو إىل
افرتاضات ثالثة وهي — توقُّف دون وسيسافر ألذًى يتعرض ولن بعافيته سيظل كان

تمبكتو. إىل يصل حتى شهور ستة األقل عىل رحلته ستستغرق — هائلة
األقاويل «ترسي أورد: فحسبما بالكثري، تَِعد طريقه امتداد عىل البلدان كانت ذلك، مع
(الذي وانجارا ملك إن «يُقال وأضاف: الذهب». من الكثري ينتج مكاٌن أنها وانجارا عن هنا
كمية أي يف يترصف املكان) هذا مغادرتي من أشهر ثالثة نحو غضون يف أراه أن آمل
إنه ويقال يشء؛ ال أو يسريًا قْدًرا وأحيانًا كبريًا، قْدًرا ذلك يكون أحيانًا ذهبه؛ من يشاء
ومع سالم.» يف يعيش أن يمكنه وحتى ثرائه، مقدار معرفة من الغرباء ليمنع ذلك يفعل
منه يعاني كان الذي والضغط القاهرة بيئة بسبب به يشعر كان الذي اإلجهاد كان ذلك،
من عرش الخامس يف املدينة ملغادرة يتحرض وهو واضَحني بصددها كان التي املهمة من
مختلفة مزاجية حالٍة يف كان جيفرسون إىل األخري لخطابه إرساله وقت وبحلول نوفمرب.

رحلته: يف رشع عندما عليها كان التي تلك عن ا جدٍّ

وحبك فضولك حتى أنه لك أؤكد … مقبول غرِي نحٍو عىل هنا وقتي أمضيت
يف سأسافر القاهرة من … شهور ثالثة مرص يف يبقيك لن القديمة للعصور
سيرتكني ذلك بعد أسود. ملٍك إىل فرسخ، ثالثمائة حوايل الغربي، الجنوب اتجاه
لن … وحدي سأميض أنني أظن ذلك، وراء فيما ملصريي. الحاليون املرشدون
كن األخرية. لحظاتي يف فيك أفكِّر أن يل تعزية تكون سوف بالتأكيد، أنساك؛

سعيًدا.
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«علة أصابته عندما القاهرة يف يزال ال كان األسود. امللك إىل أبًدا ليديارد يصل لم
وقٍت يف غذائي، تسمم أو الدوسنتاريا عن ناتجة املعدة يف تقلُّصات كانت ربما صفراء»،
العالج أخذ فعل: اه تلقَّ الذي العالج ولكن موته، إىل املرض يؤدِّ لم الشهر. ذلك يف الحق
أنه لدرجة كبريًا قْدًرا منه استهلك لكنه الكربيتيك، حمض عن عبارة كان الذي التقليدي
األعراض هذه يعالج أن حاول قاتلة. تكون بأن منذرة كانت شديدة» حرقة «آالم إىل أدَّى
من بدًال لكنه التقيؤ، يسبب أن منه الغرض كان بوتاسيوم ملح وهو املقيء، بالطرطرات
طائل.» بال كان يشء «كل سباركس: جاريد سريته كاتب ل سجَّ أسوأ. حالته جعل ذلك
أيام، ثالثة وبعد جدوى.» دون ولكن لنجدته القاهرة يف طبيب أمهر «استُدعي وأضاف:

ليديارد. تويف
وهو بانكس، معارف وأحد وجيفرسون، وبوفوي، بانكس، بني مراسالت ذلك أعقب
ليديارد انتوى التي القافلة بأن بني توماس األفريقية الرابطة رجال أخرب بني. توماس
«يف الدخول إىل ليديارد ُدِفع النهاية ويف باستمرار، للتأخري تعرَّضت قد كانت معها السفر
جسمه.» يف ما يشء يف اختالل حدوث إىل أدَّى مما مرشديه مع العنيف الغضب من حالة
«إذ األوىل، املهمة هذه يف محظوظني غري كانوا أنهم متأمًال بانكس ذكر عدة، أعوام وبعد
واعدة كانت إنجلرتا مغادرته لدى صحته أن بدا الذي ليديارد، رحالتنا بوفاة فشلت إنها
أن سبق فقد … الرتحال عناء عىل تتغلب أن جسده قوة شأن من وأن مديدة، بحياة

وجه.» أتم عىل اختُِربَت
الرجال مفهوم يفوق نحٍو عىل «مغامًرا كان ليديارد أن بوفوي ذكر له، رثاء يف
كتب االحتياطات.» جميع إىل ومنتبًها التفكري، ومتأنيَّ حريًصا كان ذلك ومع العاديني،
ذلك، ومع وخطرة.» جريئة إنجازات لتحقيق شكَّلته قد الطبيعة «وكأن بدا أنه بوفوي
بألم األفريقية، للرابطة الة رحَّ أول باملصادفة مات فلقد الحقيقة؛ إخفاء مستحيًال كان

القاهرة. من أبعَد إىل يصل أن دون شديد،
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٢٠١٢ مارس

الطرق متبعًة تبدلت قد شبابه يف حيدرة عرفها التي تمبكتو كانت ،٢٠١٢ عام بحلول
وسيارات ديزل، وعوادم تنخر شاحنات يحوي مكانًا حينئٍذ كانت املعتادة. الحديثة
ذات تليفزيون وأجهزة كهربائية، وأضواء للبيئة، ملوِّثة بخارية ودراجات الدفع رباعية
تعيد فضائية قناة مائة وبها بوصة وخمسني أربع بمقاس مسطحة بالزما شاشات
وخدمات كوكاكوال عن تعلن اإلعالنية الشوارع لوحات كانت تريك». «ستار أفالم عرض
الجينز رساويل يرتدون الذين املتسوقون كان بينما املسبق، الدفع بنظام املحمولة الهواتف
ومركز ديكو بأملادو الخاص هارلم متجر يف الشبابية املالبس يفحصون والتيشريتات
األطفال يرتدي أن احتمال كان الجاهزة». املالبس «موضات من فيه بما التجاري فيكتوريا
احتمال يضاهي املخططة مدريد وريال برشلونة فريَقي قمصان الشوارع يف يلعبون الذين

والذهبية. والخرضاء الحمراء بألوانها مايل منتخب قمصان يرتدوا أن
األعياد أوقات كانت دوًما. كانت كما األشياء بعض ظلت الوقت ذلك حتى ولكن
وتُحدَّد الشمس الرتفاع تبًعا األغلب يف تُْضبَط واأليام القمري، للتقويم تبًعا تُحَسب تزال ال
لصالة يؤذن املؤذن كان الشمس، رشوق من ساعة فقبل الصالة. ملواقيت تبًعا أوقاتها
كانت الرشق. صوب متوجهني ويصلُّون نعاسهم من متخلصني املؤمنون فيتوضأ الفجر،
زاوية كل يف املبنية العامة األفران ْمن يَُلقِّ املدينة مخابز إدارة يتولني كن اللواتي النساء
عن الناتج للدخان العتيقة بالروائح الهواء ويمألن العجني، من مسطحة بحلقات شارع
واألغنام املاعز وكانت العربات، تجرُّ تزال ال الحمري وكانت الخبز. وصنع الخشب حرق
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عيص من مصنوعٍة حظائَر من أُْطِلَقت بعدما الشارع، يف الطعام بقايا وسط ترعى تزال ال
القديمة. السيارات مراوح سيور — ابتكار من له ويا — ومن وحبال

طريقها يف حموالت حاملني القوارب من ينزلون النقل متعهدو كان النهر، وعند
حقولهم يحرثون بمزارعني يمرون كانوا املدينة إىل الطريق ويف الكبري. السوق إىل
تُجَلب كانت امللح ألواح أن ومع ليجف. الشجريات عىل ويضعنه غسيلهن ينفضن ونساء
جانب إىل الصغري، السوق يف للبيع تُعَرض تزال ال كانت فقد األيام، هذه بالشاحنات

والجميل. والبقري، والضأن، املاعز، ولحم واملجففة، الطازجة األسماك
ذلك، وبعد الطعام، لتناول للبيت يعودون تمبكتو أهل كان الضحى، صالة بعد
ظليًال مكانًا ألنفسهم يجدون كانوا الشديدة، ذروتها إىل وصلت قد الشمس تكون عندما
صالة وقت حتى للعمل ويعودون يستيقظون كانوا العرص صالة وقت وعند ليناموا.
للقاء يمضوا أن العليل، املساء يف ذلك، بعد عادتهم من وكان الغسق. عند املغرب،
ألعابًا، ويلعبوا املوسيقى، ويعزفوا الشاي، ويرشبوا النميمة، أحاديث ليتبادلوا أصدقائهم،
للنوم. يستعدون كانوا وعندئٍذ العشاء، صالة وقت حتى والشعر السياسة يف ويتحدثوا

كان املسائية. التجمعات هذه عىل استحوذ قد األزمة عن الحديث كان أسابيع، طيلة
تمبكتو. إىل يصل أن القتال شأن من أن اعتقدوا قد العام من األوىل األيام يف الناس من قلة
جندي من النصيحة بابا، أحمد معهد يف كبري موظف وهو دياكيتي، محمد سأل يناير، ويف
أجاب الجنوب؟ يف أمانًا أكثر بلد إىل يتوجه أم هنا عائلته يُبقي أن ينبغي هل له: صديق
ذلك، ومع آمنة. ستظل نفسها فاملدينة تمبكتو. يف مشكلة ة ثمَّ يكون لن إنه قائًال الجندي
مسارها، عن انحرفت قد األمور كانت التغري. يف الجندي نظر وجهة بدأت بفرتة، ذلك بعد

الخوف.» من «القليل اآلن لديه كان الجميع وكشأن
ُحْلم. وكأنه حقيقي، غري لدياكيتي األمر وبدا كبرية. برسعة تتغري األمور بدأت ثم

باماكو، يف االنقالب من أسبوع بعد مارس، من والعرشين التاسع الخميس، يوم يف
ليحاولوا سانكوري مسجد بجوار الواسع الرمال فدان يف اجتماع عن املدينة كرباء أعلن
الناس ُدعي دلتا. قوة املدينة، يف العربية امليليشيا خلف املحلية املجتمعات صفوف توحيد
والطوارق، والبامبارا، والفوالنيني، السونجاي، — العرقية تمبكتو مجموعات كل من
حينئٍذ كانوا الذين املقاتلني لدعم توفريه بوسعهم يشء أي لتقديم — والدوجون والبيال،
إظهار مع ذلك كل وُقدِّم القماش، من ولفاٍت وماشية، وحبوبًا، ماًال، فقدموا أملهم. معقد

قليًال. أكرب بقدر باألمان وشعروا التضامن، من عظيم قْدر
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تضم كانت التي كيدال، بلدة كانت سيئًا. منعطًفا تأخذ األنباء عادت التايل، اليوم يف
رست املتمردين. قبضة يف سقطت قد الرشقي، الشمال أقىص يف وتقع عسكرية حامية
جنوبًا. ليتحركوا أمتعتهم يحزمون الناس وبدأ تمبكتو، عرب الخوف من جديدٌة موجٌة
السبعني ملوظفيه ديكو، غاال محمد بابا، أحمد معهد مدير قال اليوم، ذلك صباح ويف
سقطت إذا املكتبية. املؤسسة معدات من يستطيعون ما قدر البيت إىل معهم يأخذوا أن
الصلبة. األقراص ومحركات والكامريات، الكمبيوتر، أجهزة تُنَهب لن األقل فعىل تمبكتو،
منطقة يف نائية بلدة كيدال كانت فقد ينزعج؛ لم معيجا، القايض الباحث، مثل البعض،

العاملية. الشهرة ذات تمبكتو من للخطر عرضة أكثر أمامي موقع رصاعات؛
محارصة. بالفعل كانت املدينة إن آخرون أشخاص وقال

َركب انطلق تغرب، الشمس كانت وبينما اليوم، ذلك مساء من السادسة الساعة يف
الصحراء. نحو النهر بمحاذاة رشًقا متَّجًها تمبكتو، من الرباعي الدفع سيارات من صغري
أزواد لتحرير الوطنية الحركة متمردي بأن أنباءٌ العربية امليليشيا بني ذاعت قد كانت
عدد جانب إىل املدينة، شيوخ من وفد اختري ثَمَّ ومن معهم، اجتماع عقد يريدون كانوا
يف رجًال كان الذي خليل، قادر األربعة املندوبني بني من كان دلتا. قوة من املقاتلني من
مفعمة وآراء خشن، وصوت مارفن يل كوجه طويل وجه ذا عمره من والستني الخامسة
يديرها كان التي املحلية اإلذاعية املحطة بوكتو، راديو يف تُسَمع كانت ما عادًة بالحيوية

البلدية. رئيس مكتب خلف الطوب من مقصورة من
شديدة. بتعاسة يشعر خليل كان الوعر، الطريق عىل تقفز السيارات كانت بينما
تمبكتو أهل من ورفاقه هو أنه وظن تتعاظم، معدته قرح وكانت وخائًفا، منهًكا كان
فال شيئًا، تفعل أن منك الناس أراد إذا خيار: لديهم يكن لم ولكن فخ، إىل يُقتادون كانوا

ترفض. أن يمكنك
واتَّصل املتمردين، تعليمات لينتظروا ِبر قرية يف توقفوا مساءً، والنصف السابعة يف
هذه تكون «ربما لها: وقال العشاء. لتناول البيت يف يكون لن أنه ليخربها بزوجته خليل

صوتي.» فيها تسمعني مرة آخر هي
الدفع سيارات من الصغري الركب عاد عندما الليل منتصف قارب قد الوقت كان
بُعد وعىل الرشقي. الشمال جهة صوب متَّجًها املرة وهذه مجدًدا، االنطالق إىل الرباعي
إىل بتشكك خليل وأصغى امليليشيا لقائد املحمول الهاتف َرنَّ ِبر، قرية من أميال ستة
قال ُمَحدِّثه؟ إرضاء عىل للغاية وحريًصا الالزم، من أكثر مهذبًا كان هل الحديث. نربة
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موقع ينكشف ال حتى أنوارهم، يطفئوا أن بد ال إنهم املكاملة انتهت عندما امليليشيا رجل
أخرى، أميال ثالثة مسافة األنوار مطفأة سريها السيارات تابعت املتمردين. معسكر

سنط. وأشواك صحراوية، وحشائش ناعمة، رمال منطقة يف وتوقفت
نقاط جاءت بحرص. املظلمة األرض يطئُون وهم السيارات، من الرجال ل ترجَّ
خليل بوسع كان العتمة يف حتى لكن ثقاب، عود أو سيجارة إشعال من الوحيدة الضوء
يف كانت التي الكالشينكوف وبنادقهم املسلحني، الرجال من كبريًا عدًدا يتبني أن املكتئب
متوارية أو تمويه شبكات تحت رابضة صغرية وشاحنات الثقيلة، وعمائمهم مكان كل

املنخفضة. الصحراوية باألشجار األنظار عن
اقرتبت برهة، وبعد بساط. فيه بُِسط قد كان موضع إىل كثيب عىل صعوًدا اقتيدوا
وجهه وعىل عمره من السادس العقد يف الطوارق من الوجه شاحب رجل يقودها مجموعٌة،
الجيش يف سابق عقيد وهو ناجم، آغ محمد هو الرجل هذا كان أسود. شارب من مسحة
التي بالعربية، تكلم أزواد. لتحرير الوطنية الحركة جيش أركان قائد حينئٍذ وكان الليبي

الفرنسية. إىل تمبكتو ميليشيا قائد ترجمها
بيتكم.» يف أنفسكم اعتربوا «رجاءً، وأضاف: «مرحبًا.» ناجم: قال

يف طائر وصوت الحديث، وهمهمة املفتوحة، والسماء والسيارات الرمال وجود يف
سينمائي. فيلم تصوير موقع يف وكأنهم املندوبون شعر الصحراء،

وشأنها؟» تمبكتو ترتك أن يمكنك «هل وأضاف: هذا.» هو نطلبه «ما خليل: قال
ُمحال.» «هذا ناجم: آغ أجاب

يبقوا أن إما يقرروا أن يستطيعوا حتى الناس لتحضري الوقت تمنحنا أن بد ال «إذن
يغادروا.» أو

تريدون؟» الوقت من «كم
«شهًرا.»

تمبكتو إىل سيصلون وكانوا ُحِشدوا قد رجاله كان ُمحال.» «هذا قوله: ناجم آغ كرَّر
داموا ما ولكن ناجم. للقاء باملجيء املقامرة عىل املدينة كرباء يوافق لم لو الليلة تلك يف
أنه وهي معينة، رشوًطا استوفوا إذا أيام، خمسة فسيمنحهم للمجيء، الشجاعة أبدوا قد
كما يغادروا، أن املستقلة أزواد دولة يف يعيشوا أن يريدون ال الذين أولئك كل عىل يتعنيَّ
السوداء البرشة ذوو الجنوب سكان وهم البامبارا، عرق إىل املنتمني كل عىل ذلك يتعني
يدخل بأن سيتعهد فقط عندئٍذ مايل. يف والجيش اإلدارية الطبقة عىل سيطروا الذين

يقصفها. أن دون تمبكتو
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يف معنا البقاء يمكنهم الذين أولئك سيبقى الخميس، يوم «بحلول ناجم: آغ قال
منها.» يفروا أن بد ال بالفرار يلوذوا أن يريدون الذين أولئك ولكن تمبكتو،

من سياراتهم إىل بالعودة املندوبون سارع عندما الفجر عىل شارف قد الوقت كان
املدينة. إىل العودة رحلة أجل

خرب عىل تمبكتو استيقظت مارس، من والثالثني الحادي السبت، اليوم، ذلك صباح يف
قد اإلقليم، يف املايل الجيش قيادة ومركز الشمال يف مدينة أكرب جاو، كانت آخر: سيِّئ

سقطت.
أمر انتهى «لقد كانت: والتي بهذا، سمع عندما بسيطة خاطرة القايض بفكر جالت

تمبكتو.»
سيسيه، عثمان هيل البلدية، رئيس عىل للعثور الزمن يسابق الوقت هذا يف خليل كان
يف املتمردين بأن سيسيه خليل أخرب أزواد. لتحرير الوطنية الحركة إنذار له ليوصل
حتى يأتوا بأالَّ وعدوا قد كانوا األمر. يف شك ة ثمَّ اآلن يكن لم وأنه تمبكتو، إىل طريقهم
حتى وقت، أي يف هنا يكونوا أن يمكن بهم: يثق لم خليل ولكن التايل، الخميس يوم
محافظ — الدولة ممثيل كبريي للقاء بدوره سيسيه البلدية رئيس ُهِرع ما رسعان اليوم.
جاستون العقيد العسكرية، املنطقة وقائد مانجارا، مامادو ميجور الكولونيل تمبكتو،
املتمردون سيدخل قالته: قد أزواد لتحرير الوطنية الحركة كانت بما ليبلغهما — دامانجو

غادروها. قد الحكوميني والعاملني العسكريني كل كان إذا فقط بسالم املدينة
«يتعني أضاف: ثم بالسكان.» نضحي أال «يجب سيسيه: البلدية رئيس لهما قال

سينقذنا؟» الذي فمن تفعال، لم إن اآلن. املغادرة عليكما
عىل فعله، بوسعهم يشء ة ثمَّ يكن فلم طويًال. العسكريني القائدين مقاومة تُدم لم
من باالنسحاب املالية للقوات أوامره أصدر قد باماكو يف العسكري املجلس كان حال. أية
أمٌر حاًال صدر قد وكان املدنيني، أرواح يف خسائر وقوع دون للحيلولة جاو يف قاعدتها
يرتاجع بأن اليوم صباح من األوىل الساعات يف تمبكتو إىل وصل قد كان تعزيزات لرتل
الذي األمل ما الفوىض. من حالة يف انسحاب عن عبارة اآلن هذا كان الجنوب. صوب
والفرار االنشقاق حاالت وأضعفتها معنوياتها انهارت بالفعل التي للحامية، ذلك تركه
قوات توجد تكن لم االنقالب أعقاب «يف قائًال: ذكرياته مانجارا استحرض الخدمة؟ من
ترك عىل املحافظ وافق ذلك.» يف الرغبة وجود من الرغم عىل تمبكتو، عن تدافع أن يمكن

املدينة.
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يمكنهم ما معهم يأخذوا وأن يغادروا أن عليهم يتعني أنه الدولة ممثيل كبار أُبلِغ
املدينة. يف يرسي الذعر بدأ ينسحبون، كانوا الحكومة ممثيل أن نبأ انترش وعندما أخذه.
ينقل بأن مديره طلب إىل االستجابة إىل ًفا متلهِّ القايض كان اليوم، ذلك صبيحة ويف
املنزل مغادًرا وانطلق البخارية دراجته ركب بابا. أحمد معهد من القيِّمة األغراض كل
شمال يف أباراجو حي يف وشقيقه الصغريان، وطفالهما زوجته، فيه معه يسكن كان الذي
بابا أحمد معهد مبنى صوب السوق عرب البخارية دراجته يقود كان وبينما املدينة. غرب
عائالتهم يحملوا أن أجل من بعضهم اتجاه، كل يف يجرون الناس رأى شيمنيتز، شارع يف
جنوبًا، تتجه كانت التي الرباعي الدفع وسيارات والحافالت، الشاحنات، يف ومتعلقاتهم
يف يعيشون كانوا الذين أقاربهم أو أصدقائهم مع أطفالهم يرتكوا أن أجل من وآخرون
كان يتوقف، القايض كان وأينما الجيش. معسكر عن بعيًدا املدينة، يف أمنًا أكثر مناطَق
الكمبيوتر أخذ املعهد، إىل وصل وعندما للهروب. الطرق أفضل عن يتحدثون الناس يسمع
يستخدمها كان صلبة أقراص ومحرك كانون، طراز من وكامريا به، الخاص املحمول
السوق فوىض عرب عائًدا البخارية دراجته قاد ثم حقيبة، يف ووضعها املخطوطات، لرقمنة

اليوم. بقية ظل حيث منزله، إىل
به يتصلون ديفوار وكوت وبوركينافاسو، السعودية، العربية اململكة يف إخوته كان
هي فطومة، زوجته، ورغبت اإلرهابيني. من بالفرار للوذ يستحثونه أيام، عدة مدى عىل
ذلك إن حيث األخطر، هي هذه الذعر لحظات أن ارتأى القايض لكن املغادرة، يف األخرى
ذلك. سرتى وإنها سيستقر املوقف إن لها قال صوابهم. الناس فيه يفقد الذي الوقت هو
وورلد يس بي وبي ،٢٤ وفرنسا الجزيرة، قنوات بني يتنقالن التليفزيون، أمام جلسا

اإلطالق. عىل يشء أي يشاهدان ال كانا قلقهما، يشتد كان عندما أحيانًا، نيوز.
تمبكتو من جنوبًا الطريق أصبح املساء، وحلَّ الظهر بعد ما وقُت مىض عندما
الصحراوي واملعرب كوريومي، يف العبَّارة نحو فراًرا الهرب، يحاولون بأناٍس مختنًقا
مساءً. السادسة الساعة يف ودامانجو مانجارا غادر والجنوب. دوينتزا إىل املؤدي الطويل
يف عائالتهم ترك يف يرغبوا لم أو الهرب من يتمكنوا لم الذين اآلخرون العسكريون أما
للفرار استعجالهم ويف السكان. وسط االختباء وحاولوا الجيش معسكر فهجروا تمبكتو،
وأجهزة الطبخ، وأدوات املاشية، وتجهيزاتهم: متعلقاتهم وراءهم تركوا قاعدتهم، من
من االحتياطي مخزونهم أيًضا تركوا واضحة، أوامر يتلقوا لم إنهم وحيث التليفزيون.

والذخرية. األسلحة
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سانكوري إىل كاتي، فوندو مكتبة مالك حيدرة، ديادي إسماعيل ذهب الغسق، عند
نوٌع اآلن املدينة عىل يسيطر كان ليلة. كل هناك يجتمعون كانوا الذين أصدقائه، للقاء
نظارة يضع الخلق دمث رجل وهو إسماعيل، تذكر حسبما االجتماعي»، «الذهان من
إن آخرون قال بينما لحظة؛ أي يف سيصلون املتمردين إن البعض قال صغرية. مستديرة
يف فكَّر بالعجز. الشعور هو يعرتيهم ما أشد كان أبًدا. يأتوا لن وإنهم صحيح، غري هذا
كانت التي املكتبة يف املخطوطات آالف ويف تمبكتو، يف معه كانا اللذين الصغريين، ابنيه

الرشقي. هامابانجو حي يف منزله من املقابلة الناحية يف
ذهب النوم، إىل االبنان خلد وعندما البيت. إىل إسماعيل عاد مساءً، السابعة الساعة يف
من بقيتها ينقل بدأ واآلن مخبأ، إىل مخطوطاته من بعًضا بالفعل نقل قد كان املكتبة. إىل
يمكنني مخطوطات «أي األولويات؛ يحدِّد أن املستحيل من وجد خزائن. إىل األرفف فوق
من يختار أن والًدا تسأل كنت لو كما األمر إن لإلتالف؟ لتتعرض سأترك وأيها آخذ؟ أن
مساءً، عرشة الحادية الساعة حتى يعمل ظل به.» سيضحي وَمن سينقذ َمن أبنائه، بني
املدينة أصوات إىل يصغون مستيقظني، الناس رقد تمبكتو أنحاء ويف فراشه. إىل مىض ثم

سكانها. من تخلو وهي

عىل ليتمىشَّ التايل الصباح يف منزله إسماعيل غادر عندما مخيًِّما يزال ال الظالم كان
التجول يف يوم كل فجر بزوغ عند ساعة تمضية عادة لديه نمت قد كانت الرملية. الكثبان
كل الحياة وبدء شاحب، ضوء أول ومستقِبًال العليل، الفجر هواء مستنشًقا املدينة، يف
السكني للمجمع الخارجي الجدار باب عرب ينسل وهو املارة من خاليًا الشارع كان يوم.
عندما الخطوات من مئات بضع إال مىض قد يكن لم املدينة. حافة نحو متجًها ويغادر
ا: محتجٍّ إسماعيل قال آمنًا. ليس املنزل من الخروج إن الرجل له قال جريانه. أحد رآه
عاود أدراجه. يعود أن فقرر لجوًجا، كان الجار لكن الوقت»، لبعض للتمشية ذاهب «إنني
ذو ابنه جاء وعندما تطلع. الشمس بدأت بينما دقائق، بضع بعد املنزل ساحة إىل الدخول
نارية. أعرية من لطلقتني ا حادٍّ صوتًا سمعا للقائه، املنزل من خارًجا ربيًعا عرش األربعة

املتمردون.» جاء لقد ذلك؟ سمعت هل «أبي،
«سمعته.» إسماعيل: قال

بقليل. صباًحا السادسة الساعة بعد هذا كان
سائر يف مفزوعني يستيقظون الناس النارية األعرية قعقعة جعلت دقائق، بضع بعد
يف البلدية، لرئيس سابًقا نائبًا كان الذي معيجا، حمدون ديادي استيقظ تمبكتو. أنحاء
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أباراجو، يف مكان». كل «يف نارية طلقات رنني صوت عىل املدينة، رشقي ساراكينا، يف بيته
يشتمل الذي اليومي طقسه أن الخامسة، الساعة منذ مستيقًظا كان الذي القايض، وجد
النارية. األعرية فرقعة أصوات قاطعته قد األخبار، إىل واالستماع والصالة، االستيقاظ، عىل

كذلك. يكن لم أنه يعرف كان لكنه طائرة، صوت إنه ما شخٌص له قال
قبل استيقظت قد األرسة كانت يحيى، سيدي مسجد من بالقرب دياكيتي منزل يف
عسكريٍّا، رجًال كان الذي الجريان، أحد اندفع الباب. عىل متعجل قرع صوت عىل الفجر
أرستك.» إلنقاذ تسعى أن «عليك قال: بندقيته. يضع أو حذاءه يخلع أن دون داخًال
ويغريِّ بندقيته من ليتخلص مجدًدا، وغادر املدينة.» نرتك بأن األوامر تلقينا «لقد وأضاف:
بوضوٍح سيتذكره صوتًا دياكيتي سمع دقائَق وبعد العسكري، زيه من ليتخلص مالبسه

آيل. سالح من نارية أعرية انطالق صوت تالية: ألعوام
أتى الشارع نهاية ومن الباب. مدخل إىل عاد الداخل، إىل ابنه إسماعيل قاد أن بعد
املحافظة، ومبنى االستقالل، ميدان إىل متجًها مرسًعا، رْكب مر ثم مركبات، هدير صوت
مجموعة سارت األقدام: عىل سريًا يصلون مسلحون رجاًال آخرون رأى الجيش. ومعسكر
للمدينة الغربي الطرف يف الرمادي الطالء ذي املنخفض بوكتو لفندق الرميل الطريق يف
االستقبال منطقة إىل داخلني الرجال سار الفندق. عمال رءوس فوق النار يطلقون وبدءُوا
واألبيضكرقعة األحمر اللونني ذات واألرضية األنيقة الطعام طاوالت تحوي التي بالفندق،
خمسني تعادل تافهة فرنكات سوى تكن لم التي النقود، درج محتويات ونهبوا الشطرنج،
بجوار الواجهة، يف واقفة كانت التي الجديدة كروزر الالند سيارة مفاتيح طلبوا ثم دوالًرا،
املفاتيح، السيارة مالك أحرض عجل عىل الوردية. مدغشقر ونكة بزهور املزروعة الحديقة

السيارة. قيادة كيفية يعرفون يكونوا لم املسلحني الرجال أن اتضح ما رسعان لكن
أنفسهم يُبُقوا أن وحاولوا أبوابهم الناس أغلق النارية، األعرية إطالق تصاعد مع
أغلق ثم املكتبة، إىل وابنته ابنه إسماعيل أخذ يصيل. البعض وأخذ هادئني. وأطفالهم
مخطوطاته نقل مهمة وهي املاضية، الليلة يف بدأها قد كان التي املهمة وتابع الباب
كان ومرًجا. هرًجا ووجدوا يحدث ما لريوا الشارع إىل آخرون نزل الخزائن. إىل بعناية
ويصيحون، النار يطلقون وهم صغرية، شاحنات يف الجوار يف ينطلقون مسلحون رجال
بأي املدينة يغادر أن يحاول والبعض االتجاهات، كل يف يركضون مدنيون كان بينما
األقدام، عىل سريًا حتى أو الحمري، أو البخارية، الدراجات أو بالسيارات، ممكنة: طريقة

ميًال. ١٣٠ كانت مسفلت طريق أقرب إىل املسافة أن رغم
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حوداي قول حد عىل «شديدة»، املسلحون الرجال فيها تسبَّب التي الهيسترييا كانت
بدا بعُد. بالفرار الذوا قد يكونوا لم الذين القالئل الحكوميني املسئولني أحد محمد، آغ
وقد القتال، يريدون باقني ماليني جنود أي لتخويف متعمدة اسرتاتيجية أنه األمر له
مالبسهم لخلع يجاهدون مغتمني مجندين وجد الشارع، إىل نزل عندما ناجحة: كانت
سان حي اهتزاز ومع لالختباء. مكاٍن عىل والعثور أسلحتهم، من والتخلص العسكرية،
منزله إىل بالعودة سارع املتكررة، االنفجارات جراء فيه يعيش كان الذي الجنوبي فيل
ليس «الجحيم ألن عليهم ويغلقوها غرفهم يدخلوا أن منهم طالبًا أرسته أفراد يف وصاح
الجنود من مجموعة ووجد منزله نافذة تحت خافتة حديث همهمة سمع ذلك بَُعيد ببعيد!»
وقالت بيتهم، داخل يف ضارية معركة زوجته توقعت السكني. مجمعه إىل تسللت قد كانت
بحذر اقرتب حوداي أن إال حتفهم. مالقاة انتظار سوى يفعلونه ما أمامهم يَُعد لم إنه
بها. ليعتني العسكرية وسياراتهم دجاجات عدة يأخذ أن عليه عرضوا الذين الشباب، من
قد كان والذي جريانه أحد منزل يف يختبئوا أن ذلك من بدًال وأقنعهم هداياهم رفض

غادر.
مجموعٌة ظهرت لهم. ملجأ عىل العثور يحاولون الجنود كان املدينة أنحاء سائر يف
بمكتبة يكفي، بما هدًفا بالفعل كانت بنايته أن منه ظنٍّا إسماعيل. منزل عتبة عىل منهم
مكان أي إىل يذهبوا بأن أقنعهم السطح، عىل هاتف عمود ووجود الشهرية مخطوطاتها
أرسته، مالزًما ظل الذي دياكيتي، ب رحَّ بيوتهم: إىل جنوًدا آخرون أشخاص أدخل آخر.
يف متمثلة مدنية مالبس ويرتدي مسلح غري حينئٍذ كان الذي العسكري، صديقه بعودة
من الطالب وبعض دياكيتي زمالء أحد ومعه أيام، لعدة سيبقى كان وبنطال. تيشريت

العربية. الفرنسية املدرسة
آخذة حينئٍذ بوكتو، فندق يف بدأت قد كانت التي والنهب، السلب عملية كانت
تلقوا التي األيام منذ الجيش معسكر جيًدا يعرفون امليليشيا رجال كان االنتشار. يف
الجنود، تركه يشء كل عىل يستولون أخذوا ولذا الحكومية، القوات مع تدريباتهم فيها
شاحنات يف غنائمهم لون ويَُحمِّ الذخرية، وصناديق األسلحة إىل والكرايس الثالجات من
الدفع سيارات كانت الصحراء. صوب متوجهني ويحملونها بخارية دراجات وعىل صغرية
عنها، تسقط اليدوية القنابل صناديق شاهد السكان أحد أن لدرجة عاليًا مكدَّسة الرباعي
كانت شجرة. من الساقطة املانجو حبات مثل وتتدحرج باألرض تصطدم واملتفجرات
كان التي الرباعي الدفع سيارات من صفٌّ اختفى اللصوص. أهداف أهم من السيارات
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اململوكة السيارات معظم حال كان وكذلك الجيش، معسكر بجوار أوقفها قد املايل الجيش
الحكومية. غري وللمنظمات للدولة

الفرنسية املدرسة يف مدرِّسة وهي هاربر، فطومة شاهدت اليوم، ذلك صباح يف
املال.» من حصتي عن فسأبحث البنوك اقتحموا «إذا قال: للنهب. يتأهب شابٍّا العربية،
خارج دقائق، بضع وبعد املعسكر. صوب انطلق نفًعا.» سيجدي فالسالح «وإال وأضاف:
إياها يتجاذبان كانا مرسوقة: بندقية عىل املراهقني أحد مع مشادة يف دخل املساجد، أحد

رصيًعا. وأرداه الزناد عىل الصبي ضغط عندما
ى. تبقَّ ما أخذ عىل املارة حثوا حمله، يمكنهم ما قْدر املسلحون الرجال أخذ إن ما
األطفال وحتى رءوسهم. عىل أثاث قطع يحملون وهم يُهرعون أشخاًصا إسماعيل رأى

النهب. عمليات مارست التي الحشود ضمن من كانوا الصغار
انفجار «صوت القايض سمع كبري. انفجار املدينة هزَّ صباًحا، التاسعة الساعة يف
كان الذي إسماعيل، شعر أسود. بدخان ممتلئة السماء ليجد الفناء إىل وركض هائل»
املدينة شيوخ أحد ماهامان، بوبكر كان يهتز. املنزل بأن الجيش، معسكر من قربًا أكثر
سبعينيات يف أفريقيا غرب يف القدم كرة نجوم بأحد تيمنًا «جانسكي» ب يَُلقَّ كان والذي
التفجري. صوت سمع عندما الكبري السوق يف منزله سطح حديقة يف جالًسا املايض، القرن
وهم مسلحون، رجال كان ا.» حقٍّ الحفل بدأ «اآلن أضاف: ثم أجل.» «آه، متأمًال: قال
بالداخل، كانت التي املتفجرات أصابوا قد املعسكر، يف ذخرية مستودع قفل كرس يحاولون
املعسكر سور من أجزاءً ودمرت اتجاه، كل يف خارًجا تتطاير القذائف أخذت وعندئٍذ
مع جنوبًا الرائحة كريهة وأبخرة دخان سحب انجرفت القريبة. املنازل عىل وسقطت

للتنفس. صالح غري يكون يكاد فيل سان يف الهواء فجعلت النسيم، هبوب
أدرك التي اللحظة مرارًة، اليوم لحظات أكثر هي هذه كانت بإسماعيل، يتعلق فيما
قد يشء فكل فعله؛ يمكننا ما يوجد ال إنه لنفيس «قلت قال: سقطت. قد املدينة أن فيها

ضاع.»

عىل أدرك النار، يطلق كان الذي َمن السابق، البلدية رئيس نائب ديادي، رأى عندما
لم للخيانة. تعرَّضت قد تمبكتو أن وعرف دلتا، قوة العربية، امليليشيا رجال أنهم الفور
شقيقه، من نصيحة عىل وبناءً الرَّكب. عن متخلِّفة أزواد لتحرير الوطنية الحركة تكن
يف ملنزله األريض الدور يف وأرسته خليل اختبأ العالية، الرتب ذوي من رشطة ضابط وهو
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الباب فتح الباب. عىل وطرًقا الخارج يف تتوقف سيارة صوت سمعوا عندما الكبري السوق
الصحراء. عمق يف يلبسونها التي الثقيلة العمامة يرتدي رجًال ليجد

وأضاف: فوًرا.» يقابلك أن ويريد املدينة مدخل عند ناجم آغ «محمد املبعوث: قال
ا.» جدٍّ املهمة املعلومات بعض «لديه

لكن آخر. وقٍت يف يعود أن يستطيع وربما مناسبًا، ليس الوقت أن خليل له أوضح
املذيع تبع يرافقه، أن ربيًعا وعرشين الخمسة ذو خليل ابن ع تطوَّ أن وبعد أرص، املبعوث

الشارع. إىل خارًجا املتمرِّد مضض عىل املسن
مثل «يبدو بأنه جانسكي وصفه مشهد وهو الفوىض— عرب خروًجا بالسيارة مضوا
من وبالقرب املتزايد. االهتياج من حالة يف خليل وكان املدينة، جنوب إىل — العالم» نهاية
برجال املمتلئة الصغرية الشاحنات من بمجموعة يمرون وهم كابارا، طريق عىل االستاد
البيت، إىل بي تذهب لم «إن قائًال: يعودوا أن طلب املدينة، إىل طريقهم يف ملثمني مسلحني
الهاتف عىل ناجم بآغ خليل فاتصل يتوقف، أن السائق رفض السيارة!» من فسأخرج

ِبر. خارج الكثيب عىل رقمه أعطاه قد كان الذي املحمول
أعود!» أن «يجب أزواد: لتحرير الوطنية الحركة لقائد قال

دقائق.» لخمس «تعاَل لخليل: حوله، الذي الضجيج عىل يعلو وصوته ناجم، آغ قال
تذيعه.» أن منك أريد ا جدٍّ عاجل ترصيح «لديَّ أضاف: ثم

عندما غد، بعد أو غًدا والسندان! املطرقة بني أُْقَحم أن أريد ال «أخي، خليل: قال
بي.» تتصل أن يمكنك أهدأ، األمور تصبح

أدراجه. عائًدا السائق واستدار ناجم، آغ وافق
امليليشيا مع بجوالت تقوم أزواد لتحرير الوطنية الحركة شاحنات كانت حينئٍذ
كانت آخر، من مسلًحا رجًال يتبني أن املرء عىل الصعب من كان أنه ومع العربية.
وأحيانًا العربية باللغة االستقالل شعارات تحمل أزواد لتحرير الوطنية الحركة عربات
فوق املقاتلون رفعه الذي والذهبي، واألسود واألحمر األخرض األلوان ذا الحركة علم
حينئٍذ تسارعت الجيش. ومعسكر الرشطة، وقسم املحافظة، ومبنى البلدية، رئيس مكتب
عىل بعض مع بعضها املختلفة املسلحني مجموعات تسابقت إذ النهب عمليات وترية
وحتى العامة. والخدمات والبنوك، الكبرية، واملتاجر الحكومية، املكاتب األقيم: الجوائز

أغراض. من يحتويه كان مما ُجرِّد املحافظ منزل
بابا سيدو شاهد استُنزفت. قد املدينة كانت الظهر، بعد الواحدة الساعة بحلول
من مجموعًة باستوس، باسم عامليٍّا ومعروف العمل عن عاطل سياحي مرشد وهو كونتا،
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مداهمته يف ويبدءُون ملنزله املقابل البنك إىل يصلون أزواد لتحرير الوطنية الحركة رجال
املنزل، يف السبعة وأطفاله زوجته كانت ذلك. يفعلون كانوا بينما الهواء يف النار ويطلقون
عندي.» مانع ال آخره، عن البنك «انهبوا املسلحني: للرجال وقال الطريق. عابًرا سار لذا

مكان؟» كل يف النار إطالق عن تتوقفوا أن أيمكنكم «ولكن أضاف: ثم
بالدخان مختلطًة املساء، حتى املدينة عرب تقعقع صغرية أسلحة من دفعات استمرت

املحرتق. املعسكر من املنبعث األسود
صدر النار، إطالق يف هدوء مع تزامن وقت وهو دقائق، أربع إال السادسة الساعة يف
الوطنية الحركة أن معلنًا للمتمردين التابع لألنباء» «توماست الويب موقع عىل ترصيح
كان قولهم، حد عىل اآلن، لتمبكتو. املايل لالحتالل نهايًة للتو وضعت قد أزواد لتحرير

اإلقليم. يف مكان كل يف يرفرف أزواد لتحرير الوطنية الحركة علم

الرئيسية املدينة موبتي، يف نام السبت يوم ليلة ويف اليوم. طيلة الطريق عىل حيدرة كان
كان — سيفاري يف سيارته ترك تمبكتو. صوب طريقه شقَّ الصباح ويف مايل، وسط يف
مع طريقه وتابع — ق تُْرسَ أن ح املرجَّ فمن ذلك، من أكثر بها مىض إن إنه له قيل قد
يف جنوبًا. املتجهني والجنود الالجئني تيار عكس ماضني العام، النقل بوسائل سائقه
املدينة إىل املؤدي الرئييس الطريق انحرف حيث تمبكتو، من ميًال ١٣٠ بُعد عىل دوينتزا،
رباعي دفع ذات أدغال أجرة عربة وجدا الصحراء، مجتاًزا ومىض املرصوف الطريق عن
املتجهان الوحيدان الشخصان أنهما بدا كوريومي. يف النهر معرب إىل تأخذهما أن يمكن

شماًال.
كان العبور إن لهما قيل ولكن الظهر، بعد الواحدة الساعة يف العبَّارة إىل وصال
مجرى مع مضيا وهكذا االحتدام. غاية يف األخرى الضفة عىل القتال كان للغاية: خطًرا
قرية إىل السمك صياد أخذهما صغريًا. صيد قارب الطريق يف وقابال قصريًة مسافًة النهر

تمبكتو. يف له بصديق اتصاًال حيدرة أجرى حيث الشمالية، الضفة عىل هوندوبونجو
فسريى انتظرا، إن ذلك، مع وحتى مكان.» كل يف نار إطالق «يوجد صديقه: له قال

فعله. بوسعه ما
قد كان مرسيدس طراز من سيارة يف الصديق وصل عًرصا، الرابعة الساعة يف
أصعب. فكانت إليها العودة أما صعبًا؛ املدينة من الخروج كان يقرتضها. أن من تمكَّن
نريان يطلقون مسلحون رجال يوقفهم كان الياردات من مئات بضع كل أنه حيدرة تذكَّر

66



ببعيد ليس الجحيم

َمن األسئلة. من وابًال يواجهون كانوا ف توقُّ كل ويف يقرتبون، عندما الهواء يف أسلحتهم
السيارة أين هنا؟ إىل وصلوا كيف املدينة؟ إىل قادمني كانوا ملاذا هذه؟ َمن سيارة هم؟
البوابة إىل أميال ثمانية الجتياز ساعتني منهم األمر استغرق تمبكتو؟ إىل جلبتهم التي

املدينة. مدخل عىل عالمًة كانت التي
عن أوىل ملحًة حيدرة تلقى الظالم يف تمبكتو إىل دخوًال بالسيارة مضيهم أثناء
أنه رغم متواصًال، النار إطالق دوي كان اليوم: معظم طيلة سائدًة كانت التي الفوىض
يف منزله إىل مرسًعا هرول النار. تطلق كانت املجموعات أي يحدِّد أن حتى يستِطع لم
الباب. وأغلق هامابانجو، يف مكتبته من قصرية مسافة عىل يوجد والذي الرشقي، الجانب

أسبوع. طيلة مجدًدا يخرج ولم
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املستكشفالرابع

١٧٩٥–١٨٢٠

املفوض صديقه إىل قصرية رسالة بانكس جوزيف كتب ،١٧٩٧ عام من مايو من األول يف
إرسال مسألة أن يرون كانوا األفريقية. الرابطة موقف بإيجاز بيَّنت لندن يف الفرنيس
يأملون. كانوا مما أصعب أمر هي أفريقيا من الداخلية املناطق الستكشاف مستكشفني
قدًرا نستجيل أن دون جيًدا، تأهيًال مؤهلني رجال ثالثة بالفعل فقدنا «لقد يقول: كتب

عزمنا.» يف مستمرين زلنا ما لكننا للبالد، الداخلية الجغرافيا من كبريًا
لوكاس كان . باتٍّ نحٍو عىل «ُفِقدا» قد فقط اثنان مستكشفان كان األمر، حقيقة يف
،١٧٨٨ عام من أغسطس يف طرابلس إىل مغادًرا قصري، بوقت ليديارد بعد الرحال شدَّ قد
البحر ساحل مغادرة دون سامًلا وعاد جنوبًا طريقه أعاق ليبيا جنوب يف تمرًدا لكن
أن عرض الذي هوتون، دانيل بالدين املثقل األيرلندي العسكري جاء ذلك بعد املتوسط.
الشهرية، «تومبوكتو» مدينة عىل والعثور جامبيا، نهر من الداخل إىل الوصول يحاول
٢٦٠ قيمته متواضع إجمايل مبلغ مقابل ذلك كل النيجر؛ لنهر املجهول املسار اقتفاء ثم
عام يف رحلته يف هوتون وانطلق عرضه، عىل برسور الرابطة وافقت إسرتلينيٍّا. جنيًها
من الرصاص بالقلم قصرية رسالة كتب التايل العام من سبتمرب من األول ويف .١٧٩٠
أي عنه تصل ولم جيدة، بصحة إنه فيها يقول السودانية، لودامار مملكة يف سيمبينج،

مطلًقا. ذلك بعد أخبار
يف اآلن يكون أن بشدة يأمل بانكس كان املجال يف رابع مستكشف ة ثمَّ كان ذلك، ومع
ربيًعا والعرشين الخمسة ذا االسكتلندي هو الرجل هذا كان «تومبوكتو». من عودته طريق
غرب ساحل نحو جهيد بجهد طريقه يشّق بعينها اللحظة تلك يف كان الذي بارك، مونجو
القندس. جلد من املصنوعة قبعته عدا يشء كل فيها فقَد عامني دامت رحلٍة بعد أفريقيا
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األفريقية، للرابطة نجاح أعظم كانت بارك رحلة أن فسيتضح واعد، غري يبدو هذا أن ومع
والذي السمراء القارة يف األبيض للرجل البطولية للشخصية جديًدا نموذًجا وضعت والتي
أراٍض عرب بارك سافر الالحقون. املستكشفون عليه يُقاس الذي املقياس سيكون بعُد فيما
الربيطانية، جرأته إال تقريبًا سالح دون الرشسة، الربية والحيوانات القتلة «املور» ب تعج
حيٍّا. سريجع أنه ذلك كل من واألهم الرائع. الجسماني وتكوينه يتزعزع، ال الذي وإيمانه
اهتمام اجتذب ما لكن جرَّاًحا، ليصبح تدريبًا ثري، مزارع ابن كان الذي بارك، ى تلقَّ
الهند جزر إىل يسافر أن امللكية الجمعية رئيس له رتَّب النبات. علم كان إليه بانكس
ومعه عودته بعد األفريقية الرابطة واستأجرته العينات، عىل للحصول الهولندية الرشقية
إخباره بعد حتى ومثابًرا، شجاًعا كان السومطرية. لألسماك جديدة توصيفات ثمانية
شبابي عىل واعتمدت املشقة، تحمل عىل قادًرا كنت أنني «عرفت كتب: إذ هوتون؛ باختفاء

الطقس.» تأثريات من ليحفظاني الجسماني تكويني وقوة
معه حامًال ،١٧٩٥ عام من مايو من والعرشين الثاني يف بورتسموث من أبحر
حتى الطريق «مواصلة عىل تنصُّ وتعليمات إسرتليني جنيه ٢٠٠ بقيمة مستنديٍّا اعتماًدا
أمكن، إن وأيًضا، النهر، ذلك اتجاه من والتأكد … أفريقيا إىل الوصول عند النيجر، نهر
الرئيسية املدن أو البلدات لزيارة جهده» «قصارى استخدام ثم ومصبه»، منبعه من
وإنما مدينة تكن لم هوسا، أو هوسة، أن مع وهوسة» «تمبكتو، وتحديًدا له، املجاورة

يختاره. طريق أي من يعود أن لبارك يمكن املهمات، تلك وباكتمال شعب.
يحمله كان الذي الصغري التجاري املركب وصل يونيو، من والعرشين الحادي يف
التجار جالية إىل النهر تيار عكس ببطء يميض املركب بدأ ثم جامبيا، نهر مصب إىل
والعاج. العسل شمع بضائع ويحمل الربيد سيوصل حيث جونكاكوندا، يف األوروبيني
مع بيسانيا، قرية يف رشًقا، أخرى ميًال عرش ستة بُعد عىل يقيم أن بارك إىل الدعوة َهت ُوجِّ
ويجمع املاندينكا لغة ليتعلم مكث وهناك اليديل. جون الرقيق تاجر بوفوي، معارف أحد
ألول تعرَّض أسابيع ثالثة بعد طريقه. يف أمامه يكمن عما جمعها يمكنه معلومات أي
يكون أن أُجِرب وسبتمرب أغسطس شهري معظم وطوال الهذيان، وأصابه مالريا نوبة
الغريب للعالم املروعة األصوات إىل يستمع وهو اململة» «الساعات ممضيًا للمنزل، مالِزًما

فيه: الخوض عىل يُْقِدم أن وْشك عىل كان الذي

أعدادها كانت (التي الضفادع نقنقة إىل اإلصغاء يف الليل املرتعب الة الرحَّ يُميض
من لها يا للضباع؛ العميق والعواء آوى، البن الحاد والرصاخ الخيال)، تفوق
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أي يستطيع ال لدرجٍة الهائل الرعد هدير إال يقطعها ال كئيبة، موسيقية حفلة
سمعوه! الذين أولئك إال يستوعبها أن شخص

بارك لكن الحد، ذلك عند يستسلموا أن األقل الهمم أصحاب األشخاص شأن من كان
الشمس أشعة كانت عندما ديسمرب، شهر أوائل وبحلول استثنائيٍّا، حماًسا دوًما أظهر
يبدأ ألن تكفي بعافية شعر النهر، منسوب وانخفض األمطار محل حلت قد الحارقة
ما يوًما نُِقل قد كان والذي جونسون، يُسمى ُمْعتَق رجل بصحبة بيسانيا غادر رحلته.
عاد إذا حريته بنيل وعًدا تلقى الذي ديمبا، اليديل، منزل عبيد وأحد وإنجلرتا، جامايكا إىل
والتبغ والعنرب، الخرز، من صغرية وتشكيلة حصان؛ بارك بحوزة كان حيٍّا. املستكشف
ظهر بعد من الواحدة الساعة يف القندس. جلد من املصنوعة وقبعته ومظلة؛ للمقايضة؛
منطلًقا حصانه وركب األوروبيني رفاقه ترك ،١٧٩٥ عام من ديسمرب من الثالث يوم
أن لفكرة حماسه محل حلَّ قد الخِطر للواقع إدراكه كان عندئٍذ، األفريقية. الغابات نحو
مزاجية حالة يف كان ولذا، لليديارد، بالنسبة الحال كان كما تماًما «مستكشًفا»، يصبح

وانطوائية: كئيبة

عىل غريبة املتحرضة الحياة كانت وبلد، لها، حدود ال غابة اآلن أمامي كان
متأمًال تذكرت نهب. أو فضول محل األبيض الرجل كان وملعظمهم سكانه،
تخليت قد أكون وربما عيناي، عليه تقع ربما أوروبي آخَر فارقت قد كنت أنني

املسيحي. املجتمع يكفلها التي الراحة وسائل عن لألبد

ثالثمائة مسافة ارتحل قد كان فرباير شهر فبحلول طويًال. بارك قنوط يُدم لم
استقباله. كوراباري دايزي امللك أحسن حيث كارتا، مملكة إىل ووصل الداخل، إىل ميل
اتجه البامبارا، ملك ديارا، مانسونج وجاره دايزي بني الوشيك الحرب اندالع تجنب وبغية
«املور» كان فيها. اختفى قد هوتون كان التي األرض لودامار، صوب شماًال املستكشف
األصل ذوي من أو الرببر من أفريقيا شمال ملسلمي الشامل األوروبي الوصف وهو —
وكان الحاليتني، وموريتانيا مايل حدود من بالقرب الواقع اإلقليم، هذا يقطنون — العربي

حياته. لبقية فارقة عالمة له تُمثِّل أن هناك بارك تجربة شأن من
كان هوتون. إليه آل قد كان الذي املصري األقل عىل عرف لودامار يف األوىل أيامه يف
تمبكتو، إىل للطريق يرشدوه أن مقابل املور تجار لبعض دفع قد األيرلندي العسكري
يعود أن عىل وأرصَّ نواياهم من االرتياب أصابه يومني بعد ولكن لبارك، قيل حسبما
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سار أن وبعد ماء. وال طعام دون إياه تاركني وانطلقوا التجار رسقه وعندئٍذ أدراجه،
أي يعطوه أن رفضوا هناك بهم التقى الذين الناس ولكن برئ، إىل وصل عدًة أياًما هوتون
ُقِتل أو جوًعا، هلك قد كان إن التحديد وجه عىل معروًفا «ليس يقول: بارك كتب طعام.
عىل بارك وأُْطِلع الغابة، إىل العسكري جسد ُجرَّ املتوحشني.» املحمديني يد عىل الفور عىل

ليهلك. فيه تُِرك قد كان الذي بالضبط املوضع
جونسون ترصيح وال لودامار، يف أكثر ق التعمُّ عن بارك البشعة القصة هذه تُثِن لم
أبعد. واحدة خطوة ُقُدًما يميض أال مقابل يف بمكافأة مطالبة أي عن سيتنازل بأنه
لكنهما ديمبا، مع طريقه وتابع جامبيا نهر إىل بها ليعود أوراقه من نسًخا بارك منحه
بالفحيح املستكشف استفزاز حاولوا الذين اإلقليم، سكان من متزايدة ملضايقات تعرَّضا
معه ما سلب حقهم فمن مسيحيٍّا كونه بأن وإخباره وجهه، عىل والبصق فيه والصياح
فيه يقيم كان الذي الكوخ منهم مجموعٌة دخلت مارس، من السابع ويف متعلقات. من
«طاغية رجًال كان الذي البلد؛ حاكم عيل، مخيم إىل بينوم، إىل أخذوه عليه. وقبضوا
خارج خنزيًرا ربط له إضافية وكإهانة املستكشف عيل حبس بارك. بحسب وقاسيًا»،
«أسوأ يعدون الذين — عيل مخيم أتباع عذَّب ذلك بعد فيه. محتجًزا كان الذي الكوخ
واملسيحي النجس الحيوان من كالٍّ — بارك نظر وجهة من األرض»، وجه عىل املتوحشني

غروبها: وحتى الشمس رشوق من

بقية عن املور تميز التي والتعصب، والوحشية، الفظاظة، صفات وجدت هنا
«بال وكنت «غريبًا»، كنت نزعاتهم. عليه ليمارسوا مناسبًا شخًصا البرش،
كل لطرد كاٍف االعتبارات هذه من اعتبار وكل «مسيحيٍّا»؛ وكنت حماية»،
نفس يف حالتي، يف كما امتزجت، عندما لكن املوري؛ قلب من إنسانية رشارة
سيسهل البلد، إىل جاسوًسا بصفتي جئت قد كنت أنني يف الشك وساد الشخص،
تدعوني التي األسباب كل لديَّ كان كهذا، موقف يف أنه، يتخيَّل أن القارئ عىل

الخوف. إىل

كان بارك إن أفريقيا، يف املستقبل يف األوروبيني سلوك إىل بالنظر القول، يمكن
أجل من تجري كانت رحلته إن يقول أن بانكس شأن من كان أنه مع جاسوًسا، «بالفعل»
حياة يف فرتة أسوأ هي هذه كانت حال، أي عىل البرشية. املعرفة زيادة يف يتمثل أنقى دافع
قيل املالريا، نوبات يعاني كان بينما الحقة. ألعوام أحالمه يف تطارده وستظل الشاب،
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ُحِرم وهمي. إلعدام وتعرَّض عيناه، تُفقأ أو يده تُْقَطع أو سيُْعَدم إنه مختلفة بطرق له
حوٍض من املاء يرشب صار شحيًحا، املاء وأصبح الحر موسم حل وعندما الطعام، من
يكن لم وإذ رشبهم. أوعيَة املسيحيتان شفتاه تسمم أن من املسلمون خيش حيث للماشية،
مبارشًة ينحدر أنه َزَعم رجٌل وهو — رشيٌف وصل أبريل، ففي بالفعل، له واضًحا األمر
كان املسيحيني. تجاه الصحراء قبائل سلوك له وفرسَّ املخيم إىل — محمد النبي نسل من
هناك. إىل يسافر أن ينوي كان إن بارك وسأل تمبكتو يف سنوات عدة قىض قد الرشيف
«غري هذا إن وقال رأسه، «هز أن إال الرجل من كان ما ذلك، ينوي بأنه بارك أجاب وعندما
النبي.» وأعداء الشيطان، أبناء باعتبارهم هناك املسيحيني إىل يُنَْظر كان ألنه وذلك مقبول»؛
بموقع وأخربه الشاب االسكتلندي عىل أشفق الرشيف أن ذلك، مع الواضح، من
مسرية عىل واالتا، إىل يسافر أن أوًال عليه كان يبلغها، أن أجل ومن األسطورية. املدينة
مراًرا بارك سأله أخرى. يوًما عرش أحد مسرية عنها تبُعد تمبكتو وكانت أيام، عرشة
الجنوب جهة إىل يشري الرشيف كان ودوًما املدينة، فيه تقع الذي االتجاه عن وتكراًرا

أنملة. قيد مطلًقا االتجاه يغريِّ أن دون الرشقي،
الهرب، من بارك تمكَّن األرس، يف شهور ثالثة بعد ،١٧٩٦ عام من يونيو أواخر يف
عيل. عبيد جيش ضمن أُخذ قد كان الذي ديمبا، وراءه يرتك أن عليه تعنيَّ قد كان وإن
من بالقرب النيجر نهر من ودنا «املور»، مجموعات من مختبئًا السافانا، عرب بارك سافر
سريى أنه السفر يف رفقاؤه أخربه يوليو من العرشين ويف البامبارا. أمة عاصمة سيجو
وأرسج جافاه قد النوم أن لدرجة للغاية متحمًسا كان التايل. اليوم يف نفسه العظيم النهر
موصدة تُبقى كانت فيها يقيم كان التي القرية بوابات لكن النهار، يطلع أن قبل حصانه
البوابات، ُفِتَحت وأخريًا الفجر. يطلع أن صرب بفروغ وانتظر عنها، األسود إلبعاد ليًال

جائزته: أبرص السفر من ساعتني وبعد

إىل «انظر [رفقائي]: أحد صاح النهر، عن بحثًا ف بتلهُّ حويل أنظر كنت بينما
نهر ملهمتي؛ العظيم الهدف له حدَّ ال برسور رأيت أمامي، نظرت وإذ املاء»؛
يف الصباح، شمس أشعة تحت يتألأل إليه، السعي طال الذي املهيب النيجر

الرشق». اتجاه «يف ببطء ويتدفق وستمنسرت، عند التيمز نهر اتساع

مصدًرا وجوده كان نهٍر عىل عيناه تقع أوروبي مستكشف أول أصبح قد كان
يف — الشمس رشوق اتجاه يف يتدفق أنه يجد أن يفاجئه لم هريودوت. زمن منذ للتكهنات
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كثري له قاله ما ذلك كان إذ — األفريقية الرابطة علماء اعتقده الذي لذلك املضاد االتجاه
يبدو يكن لم فيه سافروا الذين التجار فحتى مصبه، عن أما قابلهم. الذين الناس من
«إىل يجري أنه يعتقدون إنهم قالوا فقط لكنهم البحر، يبلغ موضع أي يف يعرفون أنهم

العالم.» نهاية
ألنه الرب إىل حارة شكر صالة صىلَّ ثم مائه، من بعًضا ورشب النهر، حافة إىل ُهرع

بالنجاح. مساعيه كلل
شكَّلت التي البامبارا، ألمة العظيمة العاصمة سيجو، توجد كانت البعيدة الضفة عىل
نُِقل أفريقيا. يف يجده أن يتوقع بارك يكن لم نوٍع من وعظمة» «حضارة لوجود احتماًال
له يسمح أن ورفض بارك يف متشكًِّكا كان مانسونج لكن البامبارا، ملك إىل وصوله نبأ
شجرة، تحت انتظر اليوم وطوال قريبة. قرية يف مأًوى املستكشف التمس لذا بالدخول،
لكن ويستضيفهم، مضيِّف يتقدم حتى الغرباء فيه يجلس الذي التقليدي املكان وهو
جائًعا كان الغسق عند يَُضيِّفوه. أن ورفضوا وخوف بدهشة إليه نظروا القرية أهل
الكثرية الربية الوحوش وجود وكان بالهطول، ينذر واملطر تتصاعد، الريح كانت وقلًقا:
امرأٌة ضيَّفته أخريًا الشجرة. أفرع عىل النوم يحاول أن عليه سيتعني أنه يعني املنطقة يف
وحصرية لعشائه، ا جدٍّ املذاق حلوة وسمكًة ماءً، وأعطته الحقول، يف عملها من عائدة
تكريًما ويغنني القطن يغزلن األرسة يف الفتيات كانت يسرتيح، كان وبينما عليها، لينام

لها: وسجَّ بها تأثَّر وحزينة حلوة أغنية له

األمطار. وهطلت الرياح، هدرت
القوى والخائر الضعيف البائس، األبيض الرجل

شجرتنا. تحت وجلس جاء
لبنًا، له لتحرض له أمَّ ال إنه
الذرة. له لتطحن زوجة وال

الجوقة:
األبيض؛ الرجل عىل نشفق هيا

له. أمَّ فال

الترصف بهذا بشدة متأثًرا كان عيل، مخيم يف بارك عاناه قد كان ما بسبب ربما
قوية لعاطفة الِعنان املرأة هذه كرم أطلق والتوتر، التهديد من شهور ستة فبعد الكريم.
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غري اللطف ذلك «أرسني أضاف: ثم درجة.» ألقىص مؤثًرا املوقف «كان قائًال: كتب لديه.
أُظِهَرت التي الخري أعمال من كثري من واحًدا هذا كان عيني.» من النوم وطار املتوقع؛
أذكر «ال متذكًِّرا: كتب النساء. من تلقاها التي للمعاملة ونموذًجا أفريقيا، غرب يف نحوه
وجهي عىل هائًما تجوايل كل «يف أردف: ثم النساء.» من نحوي القسوة من واحدة حالة

واحدة.» وتريٍة عىل ورحيماٍت عطوفاٍت وجدتهن وبؤيس،
ورسور. فضول موضع أصبحت بريطانيا، إىل البامبارا فتيات كلمات وصلت عندما
هؤالء بوسع أن أظهرت لكنها البعض، قال حسبما وشجية»، بسيطة «مشاعر كانت
املؤلفة تأثرت املسيحيني. عىل حكٌر أنها كثريون اعتقد إنسانيًة يُْظِهروا أن الوثنيني
نْظَمها وأعادت الكلمات بهذه ديفونشاير دوقة كافنديش، جورجيانا السياسية والناشطة

ولحنتها: مقفاة، قصيدة يف

معك احمل ولكن امِض؛ األبيض، الرجل أيها امِض،
الزنوج، وصالة الزنوج، مرتجى

الزنوج. رعاية وذكرى

يمتلكها: يزال ال كان التي القيمة ذات الوحيدة األشياء مضيِّفته بارك منح الصباح، يف
صدريته. من نحاسيني زرين

من واحًدا حقق قد كان ة. ملحَّ ولكنها واضحة، كانت التي تعليماته اآلن بارك راجع
وتحديد النيجر نهر عىل العثور وهو: األفريقية، الرابطة له حددتها التي الرئيسية األهداف
النهر منبع أيًضا يكتشف بأن املستحيل الطلب عن النظر برصف — تبقى ما اتجاهه.
عىل الواقعة والبلدات املدن لزيارة جهوده» «قصارى استخدامه مهمة كان — ومصبه
مسار تتبَّع تحقيقه. يف بارك رشع الذي الهدف هو هذا كان تمبكتو. وبخاصة امتداده،
وهناك، يوليو. نهاية يف سيال إىل وصوًال الرشقي، الشمال اتجاه يف ميل مائة مسافة النهر
بسبب مرهًقا «كنت يقول: كتب جهود. من بذله عما الناتج اإلرهاق أخريًا عليه تغلَّب
يمكنني قيمة غرضذي أي معي وليس عاٍر، وشبه واملشقة، الجوع بسبب ومنهًكا املرض،
أعمق نحٍو عىل متجًها كان أنه أدرك ذلك كل وفوق مأًوى.» أو ثيابًا، أو مؤنًا، به أدبِّر أن
فستموت ُقِتل إن أنه من وخوًفا املور. الرحمة»؛ العديمي «املتعصبني أولئك منطقة يف
كلَّ سيال تجار من ينتزع أن أوًال عليه كان لكنه أدراجه، يعود أن قرَّر معه، اكتشافاته
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األوروبي»، لالستكشاف العظيم «الهدف تمبكتو، عن انتزاعها يستطيع التي املعلومات
أسئلة أن فيه شك ال مما الرشقي. الشمال اتجاه يف أبعَد مسافٍة عىل تقع إنها له قيل والتي
كانوا الذين باملسلمني مليئة كانت املدينة إن بحق له وقيل مضطهديه، عىل ركَّزت بارك
من الجزء هذا يف األخرى املورية القبائل من أيٍّ من مبادئهم يف تسامح وعدم قسوة «أشد
كان نزله يف املالك أن كيف لتمبكتو، األوىل زيارته يف كان مسن، أسود رجل ذكر أفريقيا.»
صديقي، فأنت مسلًما كنَت «إن قائًال: حبًال، عليها ووضع األرض عىل حصرية بسط قد

السوق.» إىل سأقتادك الحبل وبهذا عبدي، فأنت كافًرا، كنَت إن ولكن واجلس؛
الجوائز فإن الصعوبات، هذه عىل يتغلب أن أحد أي بمقدور كان إن ذلك، ومع

الشائعات: تؤكد املدينة ثراء عن بارك استفسارات أن بدا حيث عظيمة، ستكون

ويُقال هائلة. ثرواٍت يمتلك إنه ويُقال أبراهيما؛ أبو ى يُسمَّ لتمبكتو الحايل امللك
أبَّهة يف يعيشون الدولة رجال كبار وإن الحرير، يلبسن ومحظياته زوجاته إن
السلع، عىل رضيبة عىل يل، قيل ما حسب ل، تَُحمَّ حكومته نفقات كل كبرية.

املدينة. بوابات عىل تُجبى

اتجاه يف النيجر نهر بحذاء سافر الوطن. إىل املنهك بارك عاد أبحاثه، انتهت بعدما
النهر ترك حيث قرية، من قليًال أكرب الوقت ذلك يف كانت التي باماكو، إىل الغربي الجنوب
تعنيَّ صعبًا: السفر وكان املطري املوسم هو الوقت كان الساحل. نحو العريضليميضغربًا
ودفرت أمامه، حصانه يدفع وهو فائضة، مائية مجاٍر خضم يف يسبح أن مرات ثالث عليه
اللصوص سلبه باماكو، من قصرية مسافة بُعد وعىل قبعته. قمة يف مدسوس يومياته
لكنه وبنطاًال، قمصانه أسوأ إال له يعيدوا ولم بحوزته، باقية كانت التي القليلة األشياء
وأن وحصانه مالبسه عىل يعثر أن َخَدِمه أحد التالية القرية كبري وأمر ييأس، أن أبى
بجهد طريقه يتابع أن قبل الشكر، سبيل عىل الهزيل الحيوان بارك أعطاه إليه. يعيدهما
محموًما، كان خِطر: وضٍع يف كان الوقت ذلك بحلول الصغرية. كاماليا بلدة إىل جهيد
معه يكن ولم يعرج، وهو يميش أن إال بوسعه يكن لم أنه يعني مما مصاب كاحليه وأحد
ورسعان بيسانيا، إىل أخرى ميل خمسمائة أمامه كان بها. ليقايض أغراض أو طعام
األنهار من املزيد يوجد كان حيث الكئيبة، جالونكادو براري عرب طريقه به سيميض ما
أن «كدت يقول: كتب أيام. لخمسة مأوى وال يعربها أن عليه سيتعني كان التي الخطرة

بالهالك.» … فيه عيلَّ محكوًما كان الذي املكان د أحدِّ
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أخرى. مثالية ضيافة ُحسَن يصادف بأن بارك الحظ حالف كاماليا، يف
الحظ العربية. باللغة نصٍّ من يقرأ رجٍل إىل ينصتون الناس من مجموعًة أبرص
فهم قد كان إن بابتسامة وسأله بارك تورا، كارفا ى يُسمَّ رقيق تاجر كان الذي القارئ،
أن رفقائه أحد من تورا طلب لذا العربية، يقرأ بارك يكن لم الكتاب. يف مكتوبًا كان ما
«كتاب كان أنه وجد بارك، فتحه عندما الغرب. من ُجِلب قد كان صغري بمجلد يأتي
تورا أسعد ما كان — اللحظة تلك يف غامرة بسعادة الرجالن شعر املشرتكة». الصالة
لم التي اإلنجليزية الكلمات قراءة يستطيع البالية األسمال ذا الغريب هذا أن حقيقة هو
مسيحي نصٍّ اكتشاف كان فقد بارك أسعد ما أما يفهمها؛ أن آخر أحد أي بوسع يكن
تورا عرض الرجلني. بني فورية رابطة ونشأت — أفريقيا غرب يف اإلنجليزية» «اللغة ب
إىل ذلك بعد سريشده إنه وقال املطري، املوسم ينتهي حتى مجانًا مسكنًا لبارك ر يوفِّ أن
بعد عرضه. بارك وقِبل الساحل. إىل سيأخذها كان التي العبيد مجموعة مع جامبيا نهر
الشهور طيلة كاماليا يف وظل السري، يستِطع لم أنه لدرجة شديد بإعياء شعر أيام ثالثة
أثناء عافيته. يسرتد بدأ عندما املدينة يف الحياة عن مالحظاٍت ل يسجِّ وأخذ التالية، السبعة
الغرب الداخل يف تُستخَدم كانت املخطوطات أن يسجل أوروبي أول أصبح الوقت هذا

أفريقي.
فانكوما، ى يُسمَّ مسلم معلم رعاية يف بارك ترك عمل، رحلة يف تورا رحل عندما
يف مماثلة وثائُق بارك عىل ُعِرض قد كان املخطوطات. من كبريًا عدًدا يمتلك كان والذي

بتفصيل: ليناقشها الوقت لديه كان اآلن لكن أسفاره، أثناء أخرى أماكَن

ضمن (من الزنوج بحوزة أن اكتشفت املوضوع، حول املعلم من مستعِلًما
األوىل الخمسة [األسفار موىس» «بانتاتيك من عربيًة نسخًة أخرى) مخطوطات
قيمة ذو الكتاب هذا موىس». «توراة عليها يطلقون والتي القديم]، العهد من

النخبة. من عبد بقيمة يُباع ما عادًة إنه حتى كبرية

بتقديٍر تحظى وكانت إشعياء، سفر ومن املزامري من نَُسٌخ أيًضا السودانيني لدى كان
القديم؛ العهد قصص يعرفون كانوا كاماليا يف كثريين أناًسا أن بارك واكتشف كبري،
وإسحاق إبراهيم حياة وسرية نوح، وطوفان هابيل، ومقتل وحواء، آدم قصص ذلك ويف
عندما بالدهشة وأصيب وسليمان. وقصصموىسوداود وإخوته، يوسف وقصة ويعقوب،
املاندينكا، بلغة القصص هذه عليه يرسدوا أن بوسعهم كان الذين الناس من عدًدا وجد

يعرفها. اآلخر هو كان أنه يكتشفوا أن وأذهلهم
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يف كانوا الذين والبنتني صبيٍّا عرش السبعة لتعليم مخطوطاته فانكوما استخدم
أثناء ملعلمهم املنزلية الواجبات ويؤدون واملساء الصباح يف يتعلمون الصبية كان مدرسته.
وتالوة القرآن قراءة يتعلمون التالميذ كان البنات. يعلم كان ما أثناء ذلك وكان اليوم،
اختباًرا، التلميذ ويجتاز تَُعد وليمٌة كانت جاهزين، يصبحون وعندما األدعية، من عدد
االحتفاالت، هذه من ثالثة املستكشف حرض بارك. تعبري حد عىل درجته»، «[يأخذ] أو
التالميذ. من واحد كل بها أجاب التي والذكية» املميزة «اإلجابات إىل بغبطة واستمع
التلميذ، يد يف توضع القرآن من األخرية الصفحة كانت راضني، املمتحنون يصبح وعندما
كل ويصافحون ينهضون، العلماء كل كان وأخريًا جهًرا. تتلوها أن منها أو منه ويُطَلب

عاِلم. أو «بورشين» لقب منهم واحد كل عىل ويسبغون التالميذ من واحد
(لم أطفالهم. ج تخرُّ عند لذلك املعادل السعر أو عبًدا املعلم يعطون الصبية آباء كان
يحدث كان هذا أن بارك ذكر ال.) أم الفتيات عىل ينطبق األمر نفس كان إن بارك يقل
للمعلم املنزيل الخادم بمثابة الصبي يظل وإال تكلفته، ل تحمُّ اآلباء بمقدور كان إذا دوًما
يتلقون كانوا التالميذ أن ومع بها. نفسه ليفتدي كافية أموال جمع من يتمكن أن إىل
هدف وأن مسلمني، يكونوا لم فانكوما تالميذ معظم أن بارك ذكر فقد إسالميٍّا، تعليًما
مدرسة وجود يكن لم أطفالهم. تعليم يف فقط يتمثَّل كان املدرسة إدخالهم من آبائهم
(عىل للتعلُّم يُوَىل … تشجيع ة ثمَّ «كان أنه الحظ قد كان إذ مألوف. غري أمًرا كاماليا يف

أفريقيا.» من كثرية أنحاء يف ته) ِعالَّ
يف سائًدا كان الذي األفريقي التعليمي النظام هذا عن املالحظات هذه كتابة بعد
تورا قافلة مع سافر .١٧٩٧ عام من أبريل يف كاماليا بارك غادر عرش، الثامن القرن
لسنوات حديدية بأغالٍل مكبًال بقي قد بعضهم كان الذين عبًدا، وثالثني خمسة من املكونة
أو األمريكتني يف بائسة حياة إىل طريقهم يف اآلن كانوا ولكنهم السري، يستطيع بالكاد وكان
وعندما واملرهقة». «اململة األميال لعبور شهرين األمر استغرق نقلهم. أثناء مريعة ميتة إىل
ينطلق أن قبل تعرفه كانت والتي اإلنجليزية تتحدث بامرأٍة بارك التقى بيسانيا، من اقرتبوا
«بدهشة إليه نظرت بهويته، أخربها عندما مسلم. أنه ً خطأ ظنَّت حينئٍذ لكنها رحلته يف
جامبيا نهر لتجار قيل قد كان حواسها.» به شهدت بما لإلقرار مستعدة غري وبدت عظيمة،
مجدًدا. يروه أن أبًدا يتوقعوا ولم لودامار، يف قتيًال أُردي قد بارك إن طويل وقت منذ

دام إنجلرتا عن غياٍب بعد مبارشًة، ١٧٩٧ لعام املجيد امليالد أعياد قبل فاملوث بارك بلغ
أعضاء هم بها ابتهاًجا األكثر وكان باكتشافاته، بريطانيا ابتهجت شهور. وسبعة لعامني
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سنة تويف قد بوفوي كان به. يحتفلون ما أخريًا لديهم صار الذين األفريقية، الرابطة
نُِرش إدواردز. براين الجديد، الرابطة سكرتري مع لرحلته رسًدا املستكشف أعد لذا ،١٧٩٥
رسام رسمها جديدة خرائط ن تضمَّ الذي ألفريقيا» الداخلية املناطق يف «أسفار كتاب
مغامرات قصة عن عبارة الكتاب كان .١٧٩٩ عام يف رينيل، جيمس البارز الخرائط
وشعبها، السودان بالد عن صحيح رسد أول األوروبيني القراء بارك فيها أعطى واقعية،
أوروبا. حديث النيجر ونهر تمبكتو وأصبحت مبيًعا. األكثر الكتب من صار ما ورسعان
يف تأسيسها. منذ مىض الذي العقد يف هائًال نموٍّا نمت قد األفريقية الرابطة كانت
جارتر» آند «ستار حانة يف أعضاؤها التقى ،١٧٩٩ عام من مايو من والعرشين الخامس
بقبول الجمهور تلقاه «الذي بارك، كتاب عىل الجْمع بانكس هنَّأ حيث مول، بول شارع يف
«قوًة بارك أظهر فقد وهوتون، لوكاس اختيار أُحِسن قد يكن لم أنه حني ويف حسن.»
اإلهانات تحمل عىل قادرة جأش ورباطة املشقة، تتحمل جسدية وبنيًة الجهود، لبذل
عندما لجهوده حدود لوضع تقدير وحسن خِطرة، بمجازفات لالضطالع وشجاعة بصرب،

مستعصية.» واجهها التي الصعوبات تكون أن املحتمل من كان
السبت نادي أنشأ منذ مر الذي العقد يف تغريَّ قد أفريقيا تجاه أوروبا موقف كان
قد نابليون وكان الحروب، من طويلة سلسلة خضم يف وفرنسا بريطانيا كانت الرابطة.
لركن اسرتاتيجية قيمة ة ثمَّ كان الهند. يف الربيطانية املصالح تهديد ليحاول مرص احتل
مصالح تعزيز عىل دوًما عمل الذي بانكس، وتحدَّث األفريقية، القارة من األقل عىل واحد
بالوسائل وذلك الربح، أجل من الجديدة بارك معلومات استغالل عن اآلن رصاحًة األمة،
يمكن بانكس، قال حسبما األفريقي»، الداخل عىل «بوابًة فتح قد بارك كان العسكرية.
من فصيلة ستجعل قريب «عن وأضاف: تجارتها. ع وتوسِّ خاللها من تدخل أن أمٍة» «لكل
إذا — النيجر] [نهر عىل موانئ وستبني ميسوًرا، الطريق ذلك املختارين الجنود من ٥٠٠
التغلب مقدورهم يف فسيكون ميدانية حربية قطع ومعهم سفينة هؤالء من ٢٠٠ ركب
بالتكنولوجيا وباالستعانة مواجهتهم.» يف تجلبها أن ألفريقيا يمكن التي القوات كل عىل
التنقيب كيفية األفريقي الداخل إىل املنتمني الجهلة» «املتوحشني تلقني يمكن األوروبية،
َرها قدَّ التي السنوي، العائد قيمة تزيد أن املرجح من وسيكون أفضل، بطريقة ذهبهم عن

ضعف. مائة بمقدار إسرتليني، جنيه مليون حاليٍّا بأنها
واملزارع، للتجارة الخاص امللكي املجلس للجنة لتقديمها مذكرًة االجتماع وضع
يف تتمثل أن يجب للحكومة خطوة «أول بأن نصحوا رصيحًة. استعماريًة أجندًة محدًدا

79



تمبكتو كتب مهربو

إىل أرجني من أفريقيا ساحل سائر باملعاهدات، أو بالغزو إما الربيطاني، للتاج ن تؤمِّ أن
السنغال.» نهر عن تنازل عىل تحصل أن األقل عىل أو سرياليون؛

يناسبه لم العمل لكن طبيبًا، ليعمل اسكتلندا إىل وعاد العام ذلك يف بارك ج تزوَّ
والرت السري والشاعر الروائي الكاتب أخرب أفريقيا. إىل العودة إىل اشتاق ما ورسعان
زال ما أنه معتقًدا ليًال فجأة يستيقظ يجعله كان عصبي خلل من يعاني كان أنه سكوت
يريد يزال ال أنه من استغرابه عن سكوت عربَّ عندما لودامار. يف عيل خيمِة يف سجينًا
أن عن أهوالها وكل أفريقيا يواجه أن يفضل «إنه قائًال بارك أجاب القارة، إىل العودة
مقابلها كان والتي اسكتلندا، تالل عرب بحصانه وشاقة طويلة جوالت يف حياته يضيع

والجسد.» الروح تماسك عىل للحفاظ بالكاد كافيًا
املستعمرات وشئون الحرب وزارة كانت ،١٨٠٣-١٨٠٤ عامي شتاء موسم بحلول
الفرنسية املحاوالت من قلقها تزايد بعدما تمبكتو، الحتالل عسكرية قوة إرسال تناقش
الرابطة مستكشفي أنجح إرسال إعادة عىل اتُِّفق النهاية يف أفريقيا. غرب عىل للسيطرة
من هذه الثانية االستكشافية بارك حملة أبحرت الجنود. من صغرية فصيلة مع األفريقية
«إىل النيجر نهر مسار تتبع بأن وُكلَِّفت ،١٨٠٥ عام من يناير من الثالثني يف إنجلرتا

إليها.» تتبعه يمكن ممكنة مسافة أقىص
تهديًدا تشكِّل تكن لم التي طبيعتها هو األوىل رحلته لنجاح الرئييس العامل كان إن
— هائلة شخصية احتمال وقوة الحسن، الحظ من وقليل بارك، مضيِّفي بلطف مدعومة —
جنيه ٥٠٠٠ وراتب نقيب، برتبة بارك مىض القتال. تستهدف الثانية الحملة كانت فقد
فرًدا، وأربعني خمسة يضم وفريق للنفقات، أخرى إسرتليني جنيه و٥٠٠٠ إسرتليني،
من وصديًقا أندرسون، ألكسندر أخته وزوج ونجارين، وبحارة، الجنود، من رسية يشمل
السنغال ساحل قبالة جزيرة وهي جوري، من الجنود ُجنِّد سكوت. جورج هو سيلكريك،
غرب مع جزئيٍّا متأقلمني كانوا لذا الفرنسيني، من مؤخًرا عليها استولوا قد اإلنجليز كان
باماكو، بلوغهم وقت وبحلول الداخل. يف برسعة بحياتهم يودي ظل املرض لكن أفريقيا،
من أعىل كان بارك عىل الرهان لكن حتفهم. لقوا قد األوروبيني من وثالثون واحد كان
مركبًا بنى حيث أكتوبر، يف سانساندينج بلغ بتصميم. طريقه وتابع مىض، وقت أي
اسم وهو «جوليبا»، الجاللة صاحب قارب اسم عليه وأطلق قدًما أربعون طوله رشاعيٍّا
بحارة ثالثة واشرتى فطومي، أمادي هو مرشًدا، واستأجر املاندينكا. بلغة النيجر نهر
يكن لم سانساندينج ملغادرة استعدادهم وقت بحلول ولكن تشغيله، يف للمساعدة عبيد

يا. توفِّ قد وسكوت أندرسون وكان أوروبيني، خمسة إال باقيًا
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لهم تُكتَب أن املحتمل غري من أنه يعرفون كانوا الوقت ذلك بحلول الناجني أن بد ال
ذلك، ومع األقل. عىل الجنود من واحًدا عقيل اضطراب وأصاب الداخلية، املنطقة يف النجاة
لديه أن األخرية برقيته يف لندن أبلغ مساره. عن يحيد بارك سيجعل يشء أي يكن لم
إن أنه مضيًفا ذلك»، دون يهلك أن أو النيجر نهر نهاية يكتشف أن عىل راسًخا «تصميًما
يف «جوليبا» الجاللة صاحب قارب أبحر النهر. يف سيموت األقل فعىل فعًال، حياته فقد

لألبد. ذلك بعد بارك أخبار وانقطعت ،١٨٠٥ عام من نوفمرب
عام يف حدث. ما تكتشف حتى أعوام ستة الربيطانية الحكومة من األمر استغرق
عن روايته كتب قد كان الذي فطومي، السابقني بارك مرشدي من واحد ب تعقَّ ،١٨١١
تيار مع أبحر قد «جوليبا» القارب كان العربية. باللغة االستكشافية للحملة األخرية األيام
تطارده، تزال ال «املور» مع تجربته كانت الذي بارك، واختار ميل، ١٥٠٠ مسافة النهر
وهم خالله طريقهم يشقون كانوا تهديًدا واجهوا وكلما الساحل. يبلغوا حتى يرسو أال
طريق يف املقاومة انترشت كذلك املسيحيني، عدوان عن األنباء انتشار ومع النار، يطلقون
عن تلميحات سوى بتمبكتو «جوليبا» مرور عن البسيطة فطومي رواية تذكر ال تقدُّمهم.

الجنون: شفري عىل أفراده كان بينما األمراض أنهكته الذي للطاقم األخرية األيام

لتعرتض صغرية زوارق ثالثة جاءت بها، مروري ولدى [كابارا]؛ إىل وصلنا
مرورنا ولدى [تمبكتو]؛ إىل ووصلنا السابق؛ يف كما بالقوة فدرأناها طريقنا،
ومررنا ودرأناه؛ أخرى، صغرية زوارق ثالثة من لهجوم جديد من تعرضنا بها
وباملثل إثرنا، يف صغرية زوارق سبعة [جاءت] بها مرورنا وبعد [بجورما]،
متن عىل يكن لم ذلك بعد املرض؛ بسبب أبيض، رجًال وفقدنا هجومها؛ درأنا
اشرتيناهم، قد كنا عبيد وثالثة وأنا، بيض، رجال أربعة سوى [«جوليبا»]
مسكيت، بندقية ١٥ منا واحد لكل وكان ثمانية؛ كان مجتمعني عددنا إن أي
صغريًا، زورًقا [ستون] إثرنا يف جاء … للقتال دوًما وجاهزة جيًدا، ملقمة
فعلناه قد كنا ما وهو األصليني، السكان من كثريًا قتلنا أن بعد هجومها فدرأنا

السابقة. اشتباكاتنا كل يف

وهو الحياة، قيد عىل الباقني القليلني الجنود من واحد كان األخري القتال هذا يف
لها داعي ال كثرية طلقات يطلق وأخذ للدماء وحيش تعطش حالة يف مارتني، جون املالزم
يكفي.» ما قتلنا «لقد ملارتني: وقال جماحه. يكبح أن وحاول بيديه أمسك فطومي إن حتى
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تدخل بارك لكن املرشد، إىل غضبه الجندي ل حوَّ النار!» إطالق عن «فلنتوقف أضاف: ثم
لينقذه.

يف املعارصة، نيجرييا يف يلوا، بلدة الدموي املركب بلغ اإلرادة، من نابع هائل بجهد
نهر دلتا من فقط ميل خمسمائة بُعد عىل كانوا فطومي. غادرهم حيث ،١٨٠٦ عام أوائل
مبارشًة ذلك. من ألبعد يصلوا لن لكنهم غينيا، خليج يف النيجر نهر يصب حيث النيجر،
نحو املركب انجرف النهر. ضفة من لهجوم تعرضوا االنحدار، شديدة بوسا شالالت فوق

جميًعا. غرقوا حيث النهر، إىل الباقون الثالثة واألوروبيون بارك وقفز النهر، ضفة

بدور تضطلع متزايد نحٍو عىل أخذت قد الربيطانية الحكومة كانت ١٨٢٠ عام بحلول
أعضائها، عدد وكذلك تضاءل قد الرابطة نفوذ كان القارة. استكشاف يف األفريقية الرابطة
كانت .١٨١٩ عام بحلول وأربعني ستة إىل ١٨١٠ عام يف عضًوا وسبعني خمسة من
لالستكشاف جديًدا نموذًجا واستحدثت أفريقيا خرائط يف الفجوات من كثريًا مألت قد
سائر يف وبرسعة فجأة تظهر أن وشك عىل كانت التي الجغرافية الجمعيات عليه ستستند
جميع إن إذ ما؛ بتكلفٍة أُحِرَزت قد الرابطة اكتشافات كانت ذلك، ومع العالم. أنحاء
األملاني وصل البالد. خارج حتفهم لقوا قد لوكاس، سيمون باستثناء «مستكشفيها»،
معلومة وأرسل ١٧٩٩ عام يف مسلم هيئة يف متنكًرا فزان إىل هورنمان فريدريك الشاب
يختفي. أن قبل األفريقي»، الداخل يف واألهم األبرز املدينة بالتأكيد هي «تمبكتو أن مفادها
هنري أُرِسل الحالية. نيجرييا يف ١٨٠١ عام يف موته نبأ بريطانيا بلغ عاًما عرشين وبعد
أن يدرك أن دون النيجر، نهر نهاية عىل للعثور ١٨٠٤ عام يف غينيا خليج من نيكولز
ربما ،١٨٠٥ عام يف وتويف منه. انطلق قد كان الذي املوضع نفس هو كان بحثه هدف
يف تجوَّل الذي بركهارت، لودفيك يوهان الرابطة أرسلت ١٨٠٩ عام ويف املالريا. بسبب
البرتاء، مدينة اكتشاف وأعاد العربية اللغة خاللها تعلَّم أعوام، تسعة األوسط الرشق
الذي سمبل، أبو يف الثاني لرمسيس العظيم واملعبد سنة، ألف منذ ُفِقَدت قد كانت التي
عام أواخر يف السودان بالد صوب ليتجه أخريًا نفسه ز جهَّ وعندما بالرمال. مدفونًا كان

ومات. بالدوسنتاريا أُصيب ،١٨١٧
وأمىض بالنقرس ومصابًا بدينًا كان مسنٍّا. صار قد بانكس كان الوقت هذا يف
حتى امللكية الجمعية رئاسة يف استمر ذلك ومع متحرك، كريس عىل استيقاظه ساعات
أعوام ستة األمر استغرق .١٨٢٠ عام من يونيو من عرش التاسع يف حدثت التي وفاته،

تمبكتو. إىل أخريًا أوروبي مستكشف يصل أن قبل أخرى
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طول عىل وتقدَّم الرشق. من السيارات من جديد موكب جاء اإلثنني يوم شمس رشوق مع
بألوان القاتمة الصحراء ألوان واصطبغت إسماعيل، بمنزل مارٍّا امتد الذي الرميل الشارع
من حفنة جانب إىل الخلف يف محمول رشاش مدفع منها كلٍّ وعىل التويوتا، شاحنات
اليوم يف رآها قد إسماعيل كان التي السيارات خالف وعىل يتمايلون. أخذوا الذين الرجال
من بدًال أنه يرى أن استطاع مرورها وأثناء . بتأنٍّ الطريق السيارات هذه سلكت السابق،
سوداء أعالًما حملت املتعددة األلوان ذات أزواد لتحرير الوطنية الحركة راية ترفع أن
الجيش معسكر إىل الجدد القادمون مىض عربية. حروٌف األبيض باللون عليها منقوًشا
وأحرقوها املتعددة األلوان ذات أزواد لتحرير الوطنية الحركة راية عند سياراتهم وأوقفوا
هللا». إال إله «ال أعالمهم عىل مكتوبًا كان األسود. املستطيل عَلَمهم بها يستبدلوا أن قبل

القادمني من مجموعٌة كانت جانسكي. هاتف رنَّ صباًحا العارشة الساعة بحلول
الغربي الشمايل الطرف عند السالم شعلة نُُصب من بالقرب املسجد أمام فت توقَّ قد الجدد
الدائري الطريق سالًكا كانوا. َمن لريى ليذهب سيارته ركب لذا له، قيل حسبما للمدينة،
مجدًدا. هاتفه رنَّ اآلخر. االتجاه يف عرباتهم يقودون املتمردين قادة من بمجموعة مرَّ

جنوبًا. فاتجه املستشفى. عند وصلت قد أخرى مجموعة كانت
عدًدا تمثِّل أن اليوم ذلك يف تمبكتو إىل وصلوا الذين الجهاديني قائمة شأن من كان
تنظيم قادة كبار من اثنني تضم كانت العالم. مستوى عىل املطلوبني» «املجرمني أهم من
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امللثمني كتيبة أمري بلمختار، ومختار الصحراء»، إمارة «أمري الهمام، أبو يحيى القاعدة:
وكانا عمرهما، من الرابع العقد يف كالهما كان اإلسالمي. املغرب بالد يف القاعدة تنظيم يف
غيابيٍّا، باإلعدام عليهما ُحِكم قد وكان الجزائرية األهلية الحرب يف املحاربني قدامى من
إىل تؤدي بمعلومات يديل ملن دوالر ماليني ٥ قدرها مكافأة ستُوضع ٢٠١٥ عام وبحلول
فرنسية رهينة قتل يف متورًطا كان الهمام أن يُشاع كان قتله. أو منهما أيٍّ عىل القبض
قدامى من كان الذي — بلمختار كان بينما النيجر، يف عمره من والسبعني الثامنة يف
«األعور» تشمل التي املتنوعة األلقاب من بمجموعة ُعرف والذي أفغانستان يف املحاربني

والخطف. القتل جرائم من سلسلٍة يف مطلوبًا — املنال» و«صعب
آخرين برجلني مقارنًة املدينة، مستقبل يف ثانوية أدواًرا سيلعبان الرجلني هذين لكنَّ
اآلخر هو زيد أبو كان غايل. آغ وإياد زيد أبو الحميد عبد اليوم: ذلك يف تمبكتو إىل وصال
كان ما وأكثر اآلخرين، من سنٍّا أكرب وكان الجزائرية، الحرب يف املحاربني قدامى من
صاعًدا نجًما القصري» «األمري كان أقدام. خمسة حوايل طوله كان قامته: ِقَرص هو يميِّزه
عمليات من اكتسبها قد كان التي األموال بفضل اإلسالمي املغرب لبالد القاعدة تنظيم يف
بأمواله يحتفظ إنه وقيل اليوروات. ماليني عىل التنظيم يحصل أن إىل أدى مما الخطف،
نقدية بأوراٍق أجورهم ملقاتليه يدفع وهو ُشوهد وإنه الصحراء، يف رسي مكاٍن يف مدفونة
كتيبة قتلت ٢٠٠٩ عام يف — يرحم ال قاسيًا زيد أبو يكون وربما اليورو. عملة من جديدة
بالقرب األرس يف وقع قد كان الذي داير، إدوين هو بريطانيٍّا، رجًال له التابعة الجهاديني
الرغم وعىل منه. بالقرب يُربطون الغربيون رهائنه كان يذهب، كان وأينما — تمبكتو من
جميع يف الكالشينكوف بندقيته يحمل كان صالح وكجهادي تقشف، حياة عاش ثرائه من
يرشب وكان الناعمة. الدن بن نربة من مستوحاة إنها قيل بهمهمة يتكلم كان األوقات.

والبلح. باألرز املمزوج باللبن ويستمتع الكوكاكوال
آغ ومثل ناجم. آغ محمد منها كان التي الطوارق عشرية نفس من فكان غايل آغ أما
ثمانينيات يف مايل إىل عاد لكنه شبابه ريعان يف القذايف عسكر إىل انضم قد كان ناجم.
طفويل، ووجه سوداء لحية له كانت الثوار. كأحد العميل طريقه ليشق املايض القرن
متطرًفا. الحني ذلك منذ أصبح واملوسيقى، بالويسكي يستمتع كان مىض فيما أنه ومع
يعاود وكان البالد شمال عىل كئيبة بظالل ألقى أنه له تحليل يف أمريكي دبلومايس ذكر
كانت فدية. ُدِفَعت كلما حصته ليأخذ املثل» به يَُرضب الذي الرديء القرش «مثل الظهور
يف لها ممثًال مرة ذات املالية الحكومة أرسلته خرافية: الدورين كال يلعب أن عىل قدرته
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ُرِفض وعندما متطرفة. دينية بتنظيمات لِصالته ُطِرد لكنه السعودية، العربية اململكة
ى تُسمَّ جديدة جهادية جماعًة استحدث أزواد، لتحرير الوطنية الحركة لقيادة عرضه
يف كان اليوم، ذلك يف القاعدة. لتنظيم محيل جناح دور الجماعة هذه وأدت الدين، أنصار

أزواد. لتحرير الوطنية الحركة انتصار الختطاف تمبكتو
املدينة إىل يذهبا أن وقررا له، زميل لرؤية القايض ذهب صباًحا، الثامنة الساعة يف
شاحنتي شاهدا الصغري السوق يف يحدث. ما ملعرفة الصغرية القايضالبخارية دراجة عىل
مسلحني برجال مكدَّسة منهما واحدة كل كانت صغري. مسجد بجوار تتوقفان تويوتا
ذو رجل يوجد كان األمامية الشاحنة ويف خصورهم، إىل أذيالها تنحدر عمائم يضعون
ِولد عمر بأنه القايض عليه تعرَّف والذي بالحنة مصبوغة ولحية مميزة المعة أسنان
من الحمراء»، اللحية «ذو باسم األشخاص ملعظم معروًفا كان الذي حماها، كان حماها.

جهاديٍّا. وقائًدا تمبكتو أهل
حول عوا تجمَّ «تعالوا، جيدة: فرنسية بلغة السوق يف املحتشدين للناس حماها قال
إليه. الناس ليجلبوا الدفع الرباعيتي الشاحنتني من لينزلوا مقاتلوه قفز بينما السيارة»،

اإلسالم.» باسم «جئنا وأردف: لنقتلكم.» نأِت «لم أضاف: ثم
مهمتهم. يرشح حماها بدأ الناس، من حشد اجتمع عندما

أي إلحاق يف يتسببوا أن يريدون وال مايل، عن االستقالل إىل يسعون ال إنهم قال
يريدون ببساطة وهم عظيمة، إسالمية مدينة ما يوًما تمبكتو كانت لقد بالناس. أذًى
والبطالة، الفقر، — منها يعانون الناس كان التي املشكالت مجدًدا. عظيمًة تعود أن لها
لهم أتاح قد هللا وأنَّ اآلن، أما هللا. رشيعة عن ضلوا قد كانوا ألنهم ُوِجَدت — والتعاسة
لرشيعة تبًعا تمبكتو تعيش أن يكفلوا أن هي سبحانه مشيئته فإن املدينة، يحتلوا أن

اإلسالم.
وبدأ قصرية مسافة ابتعد عليها، الرد من انتهى وعندما األسئلة، تلقى خطبته، بعد
جهاديون وفعل اليوم، معظم النحو هذا عىل استمر جديًدا. جمهوًرا يحشدون رجاله

الناس. إىل رسالتهم تُنَقل حتى األمر، نفس آخرون
شكاوى هذه واألجوبة األسئلة جلسات عىل يغلب أصبح حتى طويل وقت يمِض لم
ألصحاب يمكن هواتف أرقام يوزِّعون بدءُوا ثم الجهاديون. استمع النهب. عمليات حول
مع مشكلة شخص أي واجه كلما فصاعًدا، الحني ذلك ومن بها، يتصلوا أن املظالم
أو تُؤخذ البخارية دراجته أو أحدهم سيارة كانت عندما — أزواد لتحرير الوطنية الحركة
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خاصة، أمالًكا املرسوقة األغراض كانت وإذا بالجهاديني، يتصلون كانوا — متجره يُنَهب
تذكَّر بإعادتها. أزواد لتحرير الوطنية الحركة أفراد يأمروا أن الجهاديني شأن من كان
املدينة، يف السياحة لهيئة السابق والرئيس الطفولة منذ حيدرة صديق ألفا، رشيفي سانيه
مقبوًال.» أمًرا يكن لم العاديني األشخاص نَْهب إن الدين أنصار جماعة أفراد «قال قائًال:
فال عاديني، مواطنني ضد كان إن ولكن مقبول، فهذا الدولة، ضد األمر كان «إن وأضاف:
جماعة أفراد كان خاصة، ملكية عىل يستويل ما شخٌص كان مرة كل ويف فعله. لهم يحق
إعادتها». أمر عاتقهم عىل يأخذون — أيًضا القاعدة تنظيم من وعنارص — الدين أنصار
يف املدينة كانت األخرى. هي محمية للدولة اململوكة الحيوية األصول بعض كانت
الدين، أنصار جماعة باسم املتحدث قال حسبما النهب، عمليات بعد «كارثي» وضع
ويف — املرافق تأمني من تأكدوا ذلك. إصالح محاولة إىل بادروا لذا بوعمامة، ِولد سندة
إىل باإلضافة — االتصاالت ومعدات مايل، طاقة رشكة كهرباء ومحطة املياه، إمدادات ذلك
تمبكتو يف الصحية الخدمات هيئة رئيس كان األحد يوم ليلة ويف واملستشفى. بوكتو راديو
قد كان مكتب: لديه يَُعد لم بأنه أخربه الذي مساعديه أحد من هاتفيٍّا اتصاًال ى تلقَّ قد
اختصايص وسأل بنفسه املستشفى إىل غايل آغ ذهب اإلثنني يوم صباح ويف وأُتِْلف. نُِهب
باإلضافة َقت، ُرسِ قد اإلسعاف، عربات ذلك ويف السيارات، كانت ناقًصا. كان عما الصحة

عنها. بهما ليُستعاض شاحنتني غايل آغ أحرض لذا الطبية، واللوازم اآلالت إىل
بذلك. الناس أُعِجب األحد، يوم املدينة اجتاحت قد كانت التي التدمري موجة بعد
ثم الناس.» رضا يكسبون كيف وعرفوا نفسيني، أطباء بمثابة «كانوا قائًال: ديادي تذكَّر
أشياؤهم، ُرسقت قد أناس أو محبطون، أناس ة ثمَّ كان وإذا باإلصغاء. «بدءُوا أضاف:
نفسه جانسكي واعرتف احرتامهم.» رشاء ويحاولوا حدث ما يصلحوا أن شأنهم من كان

«زعيًما.» كان غايل آغ بأن
كرباء ذهب اإلثنني يوم يف الحق وقٍت ويف كليٍّا، ف توقَّ قد النهب يكن لم ذلك ومع
حسبما لالقتحام، تتعرَّض تزال ال العائالت بيوت كانت له: ليشتكوا غايل آغ لرؤية املدينة
أنصار جماعة زعيم أمر اللحظة، تلك يف التدمري. أو للرسقة تتعرض األشياء وكانت قالوا،
ذلك ومنذ بالكامل. املدينة وسط عن بالخروج أزواد لتحرير الوطنية الحركة أفراد الدين
األحياء أصبحت بينما املدينة، يف األمور بزمام الجهاديون مقاتلوه أمسك فصاعًدا، الحني
لتحرير الوطنية الحركة أفراد سيطرة نطاق هي النهر، وضفة املطار ذلك ويف الجنوبية،
الحق أزواد لتحرير الوطنية الحركة ألفراد «كان ألفا: رشيفي سانيه قال العلمانيني. أزواد
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لهم مسموًحا يكن لم ولكن احتياجاتهم، يشرتوا وأن هنا، شئونهم وينجزوا يأتوا أن يف
يتعنيَّ كان املدينة، إىل يأتون كانوا وعندما مساءً.» الثامنة الساعة بعد املدينة يف بالبقاء

مدافع. بدون سيارات يف أعالم، أو أسلحة دون يأتوا أن عليهم
ذلك مساء ففي لها. غايل آغ حماية ثمن تدفع أن تمبكتو شأن من كان ذلك، ومع
لهم ليرشح الجيش معسكر إىل للمجيء األئمة الدين أنصار جماعة زعيم دعا اليوم،
علمانية جمهورية إقامة عن يتحدثوا أن أرادوا الذين أولئك املوت» حتى «سيقاتلون أنهم
يف الديني النظام متطلبات وحدد — أزواد لتحرير الوطنية الحركة أخرى، بعبارة —

الجديد. الحاكم
ذلك من الحق وقٍت يف بوكتو راديو عىل السياسية غايل آغ فلسفة تفاصيل أُذيَعت
أن «أُِمرُت قال: محمد النبي أن فيه يُْزَعم خالف محل بحديٍث باالستشهاد بدأ األسبوع.
ويؤتوا الصالة، ويقيموا هللا، رسول محمًدا وأن هللا إال إله ال أن يشهدوا حتى الناس أقاتل
وإنما عنرصية، أو قبلية أو عرقية جماعًة ليست الدين أنصار جماعة إن وقال الزكاة.»
قوانني جراء كانت املسلمني معاناة أن وأضاف واملرشكني. الكفار تعادي إسالمية جماعة

والنصارى: اليهود

أعظم ومن املسلم، مجتمعنا منها يعاني التي املعاناة حجم أحٍد عىل يخفى ال
الوضعية القوانني واستبدال بها، هللا أكرمنا التي اإلسالمية، الرشيعة تعطيل ذلك
الظلم من ذلك عن نشأ وقد بها، وأتباعهم والنصارى اليهود من املستوردة

هللا. إال يعلمه ال ما والحرمان والفقر والعصيان والفسوق والعدوان

األسباب: لهذه إنه يقول، وتابع

نرصة عىل وتعاهدوا الدين أنصار جماعة ومن املجاهدين من إخوانكم اجتمع
وتوحيد املسلمني، شمل وجمع املظلومني، عن الظلم ورفع الدين وإقامة الحق

ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول محمد هللا، إال إله ال التوحيد، كلمة عىل كلمتهم

دعا أوًال، تمبكتو. أهل من أشياء ثالثة غايل آغ طلب مسعاه، يف النجاح أجل من
بني والحكم واألمن العدل ونرش الدين»، إقامة عىل إعانتنا إىل كافة املسلم املجتمع «رشائح
إىل التجار» إخواننا «ندعو قال: ثانيًا، املنكر. عن والنهي باملعروف واألمر بالقسط، الناس
العبد عون يف «هللا ألن واألدوية؛ والوقود األساسية الغذائية باملواد املدينة إمداد مواصلة
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الكفاءات «أصحاب وخاصة كافة، الناس عىل يتعني وأخريًا، أخيه.» عون يف العبد دام ما
إذ ع؛ تطوُّ أو مايل دعٍم من أمكن ما بكل الناس، وإفادة املجتمع، مع الوقوُف والقدرات»

الكريم: القرآن يف مكتوب إنه

يََرُه﴾. ا َرشٍّ ذَرٍَّة ِمثَْقاَل يَْعَمْل َوَمْن * يََرُه َخرْيًا ذَرٍَّة ِمثَْقاَل يَْعَمْل ﴿َفَمْن

اإلسالمية. الرشيعة ظل يف لها ليلة أول تمبكتو بدأت اإلثنني، يوم مساء يف

األفكار كانت مهما أنه ظنوا فقد املخطوطات. حراس لدى ارتياًحا الجهاديني وصول لقي
يمثلوا لن بالتأكيد فإنهم اإلسالمية، العقيدة عن الناس هؤالء لدى كانت التي الغريبة
يساعدون ربما حتى إنهم بل إسالمية. نصوًصا معظمه يف املطاف، نهاية يف كان، ملا تهديًدا

اللصوص. من حمايتها يف
بالخطوط تيمنًا ب ولُقِّ بدينًا، رجًال كان الذي — شاباني مايل» «إير هللا عبد كان
معهد مبنى قبالة جالًسا — القدم كرة ملعب يف رسعته بسبب املايض يف الوطنية الجوية
أمام تتوقفان سيارتني رأى عندما اإلثنني يوم صباح سانكوري يف الجديد بابا أحمد
داخل يف بهم. ولِحق وقف تفكري لحظة بعد يدخلونه. املسلحني الرجال من والعديد املبنى
وكلهم باألعىل، املكاتب يف اآلخرين الشبان من األريضوالعديد الدور يف شابني رأى املجمع،
من كثريًا سمع خارًجا، ليجلس عاد وبعدما يغادر. أن الحكمة من أنه يف وفكَّر مسلحون،
بالستيكية حقيبًة يحملون وهم الظهور، الرجال عاود ما ورسعان املبنى، من آتيًا الصياح

مبتعدين. بها ويمضون سياراتهم إىل يصعدون شاهدهم باألسالب. مليئة
قائدهم كان أسود. علم عليها صغرية شاحنة يف أخرى، مجموعٌة وصلت ساعة، بعد
قد كانوا «املهووسني» إن له وقال منه مايل إير اقرتب أجنبيٍّا. وبدا بدينًا ملتحيًا رجًال
سأله فعلوا. ماذا يعرف لم لكنه الجلبة من كبريًا قْدًرا سمع قد كان املكان. وزاروا جاءوا
أن ينبغي إنهما القائد قال بالنفي، مايل إير أجاب عندما هناك؟» زالوا ما «هل الجهادي:

مًعا. يدخال
أن بد ال أنه يف مايل إير فكَّر مكسورة. والنوافذ محطمة املكاتب وجدا الداخل، يف
األرض عىل ملقاة محمولة هواتف توجد كانت ألنه نقدية؛ مبالغ عن يفتشون كانوا الرجال
ولكن الخزينة، فتح حاولوا قد أنهم أيًضا وبدا بأخذها. يهتموا لم ولكنهم املكان، أنحاء يف

النجاح. يحالفهم لم
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العاملون؟» «أين القائد: سأله
بالفرار.» «الذوا أردف: ثم «ذهبوا.» مايل: إير قال

الناس؛ تاريخ يضم كان ألنه املركز؛ عىل الحفاظ يجب بأنه بجدية القائد ح رصَّ
أيَّ يعرف كان إن مايل إير وسأل هنا. محفوظة كلها كانت وأجدادهم آبائهم فقصص

الالحق. الرضر ليقيِّم يأتي أن يمكنه أحد
يفهموا. أن عىل الجهاديني حمل يمكن أنه له بدا يغمره: بارتياٍح مايل إير شعر
اتصل املكان. هذا إنقاذ األقل عىل فيمكن للنهب، تعرَّض قد آخر يشء كل كان إن وحتى
القدوم، يستطيع ال إنه قال األمر أول يف األمر. له ورشح املعهد حسابات بمدير هاتفيٍّا
ينبغي إنه قال املحتويات. وجرد اليوم ذلك عرص يف املدير ووصل عليه، ألحَّ مايل إير ولكن
عدا يشء كل — واألثاث الكمبيوتر، أجهزة آمن؛ مكان إىل الباقية القيمة األشياء كل نقل
لقد حال، أي عىل مكان. أي إىل تُنَقل ولن آمن مكاٍن يف املخطوطات كانت املخطوطات.

بأخذها. مهتمني يكونوا لم أنهم آنًفا اللصوص أظهر
قالوا الذين للجهاديني، املفقودة باألغراض قائمًة املدير أعطى الجرد، أُجري عندما
املبنى. لحراسة التايل اليوم يف أشخاًصا سريسلون أنهم وأضافوا األمر. سيتحرون إنهم

أحد. يأِت لم ولكن أيام، عدة مرت
كاتي فوندو مكتبة يف اإلثنني يوم ُجلَّ حيدرة ديادي إسماعيل أمىض األثناء تلك يف
تحت جالًسا كان اليوم ذلك عرص ويف مخطوطاته. نقل مهمة من منتهيًا به، الخاصة
يوجد كان الخارج. يف سيارة توقفت عندما أصدقائه أحد مع منزله فناء يف التي الشجرة
عن املسئول عن قائدهم واستعلم األمام، يف واثنان الخلف يف مسلحون رجال خمسة

موجوًدا. يكن لم املدير إن صديقه قال الكالم، من إسماعيل يتمكن أن وقبْل املنزل.
بالفرار.» «الذ أضاف: ثم باماكو.» إىل ذهب «لقد قال:

مكتب؟» هو «هل أردف: ثم املكان؟» هذا «ما املتمرد: تساءل
مكتبة.» إنها «كال،

املكتبة؟» هذه داخل يف يوجد «ماذا
مصاحف.» «كتب.

يعود أن إىل أحد يلمسها فلن مصاحف، كانت «إن أردف: ثم «حسنًا.» الرجل: قال
املكان.» مالك
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فت توقَّ الشارع يف ياردة خمسني بُعد وعىل مغاِدرًة. الصغرية الشاحنة انطلقت
املتجر يملك كان الذي الرجل ليخاطب وذهب منها الجهادي ونزل للوراء، ورجعت

صديقه. قاله مما التحقق يحاولون كانوا أنهم إسماعيل ظن املجاور.
إن سأتحدث الذي «أنا أضاف: ثم هادئنَي.» نظل أن «يجب لرفيقه: إسماعيل قال

مجدًدا.» سألنا
عادوا. ثم والشاي، السكر ضمنها من املتجر، من أشياء بضعة الجهاديون اشرتى
عىل «كانوا أردف: ثم للغاية.» وصعبة حساسًة لحظًة كانت «لقد قائًال: إسماعيل تذكَّر

املكتبة.» من أمتار خمسة عن تزيد ال مسافٍة
يشء حدث «إن أردف: ثم رأيتكما.» لقد االثنان، أنتما اآلن، أعرفكما «أنا قائدهم: قال

عنكما.» بحثًا فسآتي املنزل، لهذا
يشء أي أحٌد يلمس ولن هادئون. «الجميع أضاف: ثم مشكلة.» «ال إسماعيل: قال

هنا.»
«سريجع وقال: إياه. مخاطبًا نحوه إسماعيل صديق استدار الرجال، غادر بعدما
ألنك املدينة، هذه اترك هنا. عن ترحل أن «يجب أضاف: ثم أخرى.» مرة األشخاص أولئك

عنك.» للبحث سيأتون النهاية يف يعرفونك. الجميع معروف؛
«أجل.» أضاف: ثم «ربما.» إسماعيل: قال
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١٨٢٤–١٨٣٠

أوائل يف ولكن انحدار، يف األفريقية والرابطة مات قد بانكس جوزيف يكون ربما
سباق إىل ينضم أن وْشك عىل جديد أوروبي منافس كان عرش التاسع القرن عرشينيات
للجمعية املركزية اللجنة ت تلقَّ ،١٨٢٤ عام من ديسمرب من الثالث يف تمبكتو. إىل الوصول
املؤسسني، مسئوليها أحد من للفضول مثرية معلومًة باريس يف حديثًا املشكَّلة الجغرافية

الجمعية: اجتماع محرض بحسب جومار. فرانسوا آدم الخرائط رسام

يشق الة رحَّ أول ملكافأة … فرنك بألف تربع األعضاء أحد أن جومار السيد أعلن
مالحظات عىل يتحصل والذي السنغال، طريق عن تمبكتو مدينة حتى طريقه
املنطقة يف تجري التي األنهار مسار وعن املدينة، هذه موقع عن ودقيقة مؤكدة
حول للغاية ُمرضية ومعلومات مركزها؛ هي التي التجارة وعن لها، املجاورة
التي الجبال وارتفاع اتجاه إىل باإلضافة تشاد، وبحرية تمبكتو بني التي البالد

السودان. حوض تشكِّل

الذين عامًلا عرش وسبعة املائتني خيال أَرست قد تمبكتو مكافأة فكرة أن املؤكد من
أُضيف فقد الفور. عىل تتعاظم بدأت قيمتها إن إذ الجغرافية؛ الجمعية أنشئوا قد كانوا
من الجغرافية» «االكتشافات أجل من التربع سبيل عىل فرنك ألف مبلغ الفور عىل إليها
يف يعيش وكان الرويس الشيوخ مجلس يف عضًوا كان الذي أورلوف، جريجوري الكونت
يتفوق ال وحتى الفرنسية. البحرية وزير مجدًدا ضاعفها ثم الجائزة، ضاعف مما فرنسا،



تمبكتو كتب مهربو

بألف الداخلية وزير وتربَّع أخرى، فرنك ألفي الخارجية الشئون وزير أضاف أحد، عليه
عام أوائل يف الجائزة قيمة بلغت بحيث املزيد، آخرون أعضاء عدة قدَّم إضافية. فرنك
التي — الجمعية إليه أضافت ضخًما، مبلًغا كان ما وهو فرنك آالف ١٠ يعادل ما ١٨٢٥
الذهبية «امليدالية هي رفيعة جائزًة الفائز بمنح الوعَد — الفائز هو َمن ستقرر كانت

النقدي. املبلغ جانب إىل االكتشاف» ورحالت لالستكشاف الكربى
املتنافس كون إىل باإلضافة سهًال. أمًرا الكبري املبلغ هذا استحقاق يكن لم ذلك، ومع
أعلنت تمبكتو» ببلوغ املتعلقة األخطار كل عىل يتغلب ألن يكفي بما «محظوًظا املنترص
عن مفيدة حقائَق عىل يتحصل أن عليه يتعني أنه الفرنسية» الجغرافية الجمعية «نرشة
عىل مستندة خريطة الجمعية طلبت تحديًدا، وتجارتها. الزراعي، وإنتاجها البالد، جغرافيا
األرض، طبيعة عن معلومات عىل يحتوي اليد بخط مكتوبًا وتقريًرا الفلكية، املالحظات
ولونها جريانها، ورسعة واألنهار املائية املجاري وعرض فيها، املوجودة واملياه اآلبار وعمق
وميلها، املغناطيسية اإلبرة وانحراف واملناخ، باملياه، تمدها التي األرض ونتاج ونقاوتها،
معهم يجلبوا أن املتسابقني عىل أيًضا يتعني كان هناك. تعيش التي الحيوانات وأنواع

املنطقة: سكان عن تفصيلية ودراسة والنباتات، واألصداف، األحافري، من عينات

واحتفاالتهم، عاداتهم، استقصاء [املستكشف] عىل الناس، مراقبة طريق عن
يتغذون التي والطريقة وعبادتهم، وقوانينهم، وأسلحتهم، التقليدية، ومالبسهم
وأيًضا َشعرهم، وطبيعة وجوههم، وشكل برشتهم، ولون وأمراضهم، بها،

املختلفة. تجارتهم أهداف

ومع مقلقة. تكون أن هذا قراءة شأن من كان السودان، بالد يف عاش شخص ألي
كانت — الجغرافيا بداعي الدراسة أُجريت األفريقية، الرابطة مع الحال كان كما ذلك،
«النرشة»، أعلنت حسبما البرشية»، األجناس معرفة أجل من تعهده يتعنيَّ شاسًعا «حقًال
— الدينية!» وأفكارها التقليدية، ومالبسها لغاتها، أجل ومن الحضارات، تاريخ أجل و«من
كان استعمارية. قوة أي تتطلبها التي املعلومات نوعية بالضبط هي تلك كانت وأيًضا
الواقع، يف للريبة. مثريًا يكون أن الحكومة أموال الوزراء به أغدق الذي الكرم شأن من
وافد محاولة كثريًا تشبه تمبكتو» إىل برحلة القيام لتشجيع املمنوحة «الجائزة كانت
العهد. قديم منافسه بدأها التي األفريقي االستكشاف مباراة إىل له سبيل إليجاد متأخر
١٨٢٣ عام يف أفريقيا وسط إىل الربيطانية للحكومة بعثة كانت بذلك: «النرشة» أقرت

92



نصيبي من تكون سوف

الجمعية تويل أن الطبيعي من وكان القارة، إىل مجدًدا األوروبيني انتباه جذبت التي هي
وجهتها سنوات، ثالث سوى تأسيسها عىل مرَّ قد يكن لم التي الفرنسية، الجغرافية
األفريقي الداخل إىل طريًقا تجد أن التجارية فرنسا مصلحة من كان االتجاه. هذا إىل
مالئًما ارتباًطا يرتبط أن شأنه من ما وهو بارك، مونجو سلكه الذي الطريق أثر يقتفي

السنغال. يف طويلة، فرتة منذ القائمة الفرنسية، باملستعمرات
الوصول ملحاولة العدة يعدون كانوا مغامرين ستة أن أُشيع الجائزة، نبأ انتشار مع
بالسباق مقرتنني خاص بوجه أصبحا َمن هما شخصان يوجد كان ولكن املدينة، إىل

َلينج. جوردون ألكسندر وامليجور كاييه رينيه تمبكتو: إىل حديثًا ز امُلحفَّ
املكان»، ذلك من مسيحي يكتبه اإلطالق عىل خطاب «أول سريسل من هو لينج كان
كان الذي لينج، عمل وارينجتون. هانمر طرابلس، يف الربيطاني القنصل تعبري حد عىل
الجيش إىل يهرب أن قبل اآلخر هو ُمعلًِّما قصرية لفرتة أدنربة، من مدرسة مدير ابن
عام يف إليها أُرِسل التي وسرياليون، وجامايكا بربادوس هي غريبة أقاليم إىل ويُرَسل
جسدية، وصالبة شجاعًة، مبديًا الداخل، إىل الحمالت من عدًدا قاد أفريقيا غرب يف .١٨١٩
تمبكتو إىل الوصول محاولة يف أساسية ستصبح صفات وهي الذات تعزيز عىل ومقدرة
«لقد :١٨٢١ عام يف له أصدقاء إىل كتب لقد رأسه. يف تتبلور بدأت قد بالفعل كانت التي
لديَّ تزايدت وقد األفريقي، الداخل إىل التوغل يف قوية رغبة كثرية أعوام طيلة لديَّ كان

أفريقيا].» بغرب [الخاص الساحل إىل بوصويل عظيًما تزايًدا الرغبة تلك
للحرب الدولة لوزير تقريًرا ليكتب الصحة، معتل الديار، إىل أُرِسل ،١٨٢٤ عام يف
إمرباطورية يد عىل للربيطانيني الكارثية الهزيمة عن باتهورست، اللورد واملستعمرات،
العمر من البالغ امليجور حظي واالسرتضاء، بالتملق مستعينًا نسامانكو. يف األشانتي
ذلك وكان تمبكتو»، إىل «حملة ل قائًدا عيَّنه الذي باتهورست بقبول سنة وعرشين تسًعا
اشتكى الذي ترينر، تشارلز السري سرياليون، املبارشيف قائده لدى عارم غضب دواعي من
«أعماله وأن وجبانًا» العسكري، االنضباط وإىل الحكمة، إىل «يفتقر كان لينج أن من
إىل لينج وصل ١٨٢٥ عام من مايو ويف عر.» للشِّ نظمه من [حتى] أسوأ كانت العسكرية
يُشاع وكان لوطنه، ومحبٍّا سكِّريًا كان الذي وارينجتون، برتحاب استقبله حيث طرابلس،
عاطفية عالقة يف دخل الفور وعىل الرابع، جورج للملك رشعية غري ابنة كانت زوجته أن
يف املدينة ضواحي يف الكبرية والدها ضيعة يف وتزوجا إيما. القنصل، ابنة مع صاخبة
كان تمبكتو. إىل رحلته يف العريس انطالق من أيام أربعة قبل يوليو، من عرش الرابع
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ورفض الصحراء يف هالكهم إىل ينطلقون الذين املستكشفني من كثريًا رأى قد وارينجتون
املكاتبات أكثر من واحدة ويف لينج. عودة حتى زواجهما يتمما أن للعروسني يسمح أن
«سأحرص يقول: باتهورست إىل كتب غرابًة، واملستعمرات الحرب وزارة تلقتها التي

كالثلج.» وعفيفة طاهرة ابنتي تظل أن عىل بشدة
دوالر، ٢٥٠٠ مبلغ مقابل تمبكتو إىل ليأخذه باباني، الشيخ هو تاجًرا، لينج استأجر
باباني، الشيخ يف كبرية ثقة والقنصل املستكشف من كلٍّ لدى كان مقدًما. ألًفا له ودفع
يشء»، كل يف «ممتاًزا رجًال كان كثرية. أعواًما الغامضة املدينة يف عاش إنه قيل الذي
خرية «من وارينجتون اعتربه بينما ومسامًلا»، مؤٍذ، غري الطبع، «هادئ لينج، أورد حسبما
عليها وقعت جذابة طلعة بأكثر ويتصف للغاية، معتدل طبع وذو حياتي، يف رأيت َمن
تلك نهاية ويف ونصف، شهرين يف تمبكتو إىل لينَج الشيُخ يأخذ أن عىل اتُِّفق عيناي.»
الذي مقتة»، مارابوط والزعيم الكبري «الشيخ املقرب، صديقه رعاية يف لينج سيرتك املدة
ضمت باباني، بخالف الساحل. إىل آمنًا مروًرا للمستكشف يضمن ما النفوذ من لديه كان
نهر يف به يبحر قاربًا له يبنيا أن يأمل لينج كان أفريقيَّني، اَرين بحَّ االستكشافية الحملة
الكاريبي، جزر يف مولوًدا األسفار، كثريَ عسكريٍّا بوق ونافَخ يهوديٍّا؛ ومرتجًما النيجر؛
لينج كان الذي النهج كان للمستكشف. الشخيص الخادم كان والذي بور، يل جاك يُدعى
يخطئ لئال ولكن إسالمية، مالبس يف سيسافرون كانوا الفطنة: تنقصه ينتهجه أن ينوي
أحد، يوم كل مساعديه عىل مسيحية صلوات سيتلو كان الحقيقية، هويتهم تحديد يف أحٌد

إنجليز.» رجال مالبس «مرتدين مًعا جميعهم سيظهرون حيث
مقياس كان عندما الصيف، فصل أوج يف الصحراء إىل االستكشافية الحملة انطلقت
«كان لينج، حسب أنه، لدرجة جدباء األرض وكانت درجة ١٢٠ إىل دوًما يصل الحرارة
قصدير منجم قعر يف تجده أن يمكن ما قلته يف يماثل عليه العثور يمكن الذي العشب
القديمة، غدامس وواحة مدينة إىل للوصول شهرين قرابة األمر استغرق كورنوول.» يف
ملتٍو طريٍق يف القافلة باباني قاد أن بعد طرابلس، من ميل ثالثمائة من أقل بُعد عىل
نفد بينما الرحلة، من األول الجزء هذا يف جمال سبعة العرج أصاب ميل. ألف مسافة
معظم تحطَّم أيًضا آخرها. إىل وصلت حتى املاء من حصصهم وتراجعت الرجال طعام
«بخفه عليها داس قد جمل كان التي الوحيدة، بندقيته وكذلك العلمية، لينج معدات

الكبري.» املتورم
للحملة الكبري املبكر التهديد معظم مثَّل ما هي كانت الرومانسية لينج روح لكن
بينها من الجديدة، عروسه من الخطابات من حزمة تلقى غدامس ففي االستكشافية.
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إصابتها عىل الدال حبيبته مظهر جعله طرابلس. يف ُرِسَمت قد كانت لها شاحبة صورة
بالتخيل ًدا مهدِّ وارينجتون، إىل كتب التايل اليوم صباح يف هيستريية. نوبة يف يدخل بالسل

إليه: مشتاقة إيما أن جليٍّا كان إذ مهمته عن تماًما

الغائرتان، عيناها مخيلتي تطارد — وتعيسة ومكتئبة، مريضة، إيما حبيبتي إن
مسرية عىل كنت لو — للصمود ووداًعا اللون، عديمة وشفتها الشاحب، وخدها
أثر وأقتفي فسأرجع، مريضة، إيما حبيبتي أن وبلغني تمبكتو، من يوم
يل العالم أهمية ما النيجر؟ نهر وما تمبكتو؟ ما طرابلس؛ إىل عائًدا خطواتي

إيما؟ حبيبتي دون

وعاد الرومانسية النوبة هذه من تعاىف قد كان مساءً، السادسة الساعة بحلول ولكن
كان التايل اليوم يف صباًحا.» «اضطرابه عن العذر له يُلتََمس أن طالبًا جديد، من ليكتب

طروادي.» رجل «مثل واجبه يؤدي بأن مجدًدا يتعهد
الجنوب صوب باباني الشيخ قافلة غادرت غدامس، يف أسابيع ستة البقاء بعد
متناول عن بعيًدا هنا، ديسمرب. من الثاني يف توات، إقليم يف صالح، عني ووصلت الغربي،
كما حد»، أبعد إىل وجشًعا «معوًزا حينئٍذ كان : يتغريَّ الباباني بدأ الطرابلسية، السلطات
كانت بالتوتر. القافلة أفراد يشعر كان جديد. من انطلقوا يناير من التاسع يف لينج. كتب
طريق عن ُظنَّ املرات إحدى ويف الطوارق، لصوص من عصابة تُعتََرب بعيدة شجرية كل
عليه انطوى الذي للخطر كبريًا اهتماًما يُِعر لم لكنه بارك، مونجو هو لينج أن الخطأ
أخرض، بولينج مسطح مثل «منبسًطا كان الذي الكبري، القاحل تنزروفت سهل يف ذلك.
الشتاء»، ذروة يف الشمالية] القطبية الدائرة [يف ميلفيل جزيرة مثل الخرضة ومنعدم
وسارت رسيعة، جمال عىل األهقار طوارق من بالسالح مدججة مجموعة إليهم انضمت
عىل ينطوي فعل بأنه لينج وصفه ما بعد أيام، بضعة وبعد القافلة. مع جنب إىل جنبًا
الثالثة الساعة يف بخيمته صمٍت يف الطوارق أحاط الباباني، جانب من خسيسة» «خيانة
األمر وحدث وقتلوه، به أمسكوا لكنهم بالفرار يلوذ أن املرتجم حاول عليه. وأطبقوا فجًرا
بور يل جاك تمكَّن بينما ساقه، يف اآلخر ُجِرح األفريقيني. ارين البحَّ من واحد مع نفسه
يف اعتُِرب بعدما وتُِرك طعنة وعرشين أربًعا وُطِعن بطلقات فأُصيب لينج أما الهرب. من

األموات. عداد
ذلك يف جمٍل عىل يصعد أن من خطرية بجراٍح املثخن املستكشف تمكَّن ما، بطريقٍة
كونتا عرب قبيلة شيخ منطقة إىل أخرى ميل أربعمائة مسافة الجمل حَمَله الصباح.
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بيده حميه إىل ١٨٢٦ عام من مايو من العارش يف كتب حيث محمد، سيدي النفوذ، ذي
يتعاىف، لينج كان بينما وحتى املروعة. إصاباته عن بالتفصيل يخربه املشوَّهة، اليرسى
مجدًدا لينج كتب يوليو، من األول ففي الصحراوي. محمد سيدي مخيَم كارثٌة اجتاحت

«أزواد»: بأنه خطابه كتابة مكان املرة هذه ُمَعيِّنًا باألنباء، وارينجتون إىل

ُمكرٍه بقلٍم إليك أكتب األمل، وخيبة والحزن، باملرض، األسف مع مكتئب بذهٍن
مرة. آخر إليك كتبت حني كنُت مما أبعَد رحلتي يف أمِض لم أنني عىل ألطلعك

تعداده، نصف وقتل املخيم اجتاح قد الصفراء»، الحمى يشبه «يشء ما، مرٌض كان
هو لينج أصابت قد الحمى كانت بور. يل وجاك نفسه، محمد وسيدي الباباني، ذلك ويف
بقي الذي األصلية جماعته من الوحيد الفرد حينئٍذ وكان منها، تعاىف قد كان لكنه اآلخر،
ومع جراحه. شدة عن ناشئة رأسه، يف مريعة» «آالم من يعاني يزال ال كان الحياة. قيد عىل
ُقُدًما. يميض أن عىل صمم مصريه، هو هذا بأن الجنون، من يقرتب بشعور، مدفوًعا ذلك،
لم وصوله توقيت لكن تمبكتو، من فقط قليلة أيام بضعة مسرية بُعد عىل كان
سيطرة تحت للوقوع طريقها يف املدينة كانت ذلك: من أسوأ يكون أن املمكن من يكن
وقت منذ تلقى قد لوبو كان لوبو. أحمد الفوالنية، ماسينا إلمرباطورية املسلم الحاكم
السودان بالد يزورون األوروبيني يدع بأالَّ القوية ُصُكتُو خالفة سلطان من تحذيًرا قريب
وكتب أخرى، أماكن مرصويف يف ارتكبوها قد كانوا التي الفساد ووقائع االنتهاكات بسبب
العودة يف أمل كل لينج] [من «ينتزع أن ويخربه بالرش منذًرا تمبكتو، حاكم إىل عندئٍذ
مراًرا الصغري، املختار األكرب، محمد سيدي نجل الجديد، كونتا شيخ حذَّر ممالكنا.» إىل
يف ما املختار الشيخ فعل أرص. لينج لكن طريقه، يتابع أالَّ إياه داعيًا املستكشف وتكراًرا
لينج. يحمي أن منه طالبًا املدينة، حاكم إىل وكتب تمبكتو إىل مرشًدا أعطاه إذ وسعه؛

قليًال يزيد ما بعد ،١٨٢٦ عام من أغسطس من عرش الثالث يف املدينة لينج بلغ
إىل تمبكتو من الوحيد خطابه كتب أسابيع خمسة وبعد طرابلس، مغادرته من عام عن
حال، أية فعىل — تمبكتو يبلغ أوروبي ل أوَّ للكلمة، الدقيق باملعنى يكن، لم وارينجتون.
أوروبيون ومرتدون مرتزقة وقاتل إيطاليا، يف وعاش أوروبا يف ُولِد قد األفريقي ليون كان
مستكشف أول كان لكنه — ١٥٩١ عام يف املدينة غزا الذي املغربي الجيش صفوف يف
لو وغموض. اقتضاٍب من عليه كانت ما رغم بذلك، إفادة الوطن إىل ويرسل هناك إىل يصل
أسابيع أمىض أنه املرجح من اآلن. ذلك سيقول لينج كان ما لآلمال، مخيبًة املدينة كانت
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يف بعُد يرغب يكن لم لكنه ما، يوًما تُنَرش أن يأمل كان بمالحظات يومياته يمأل تمبكتو يف
وفد مجيء املتوقع من كان وقت: ة ثمَّ يكن لم وفجأة الربيطانية، الحكومة عليها يُْطِلع أن
أمل يخيِّب أن يستِطع لم ذلك، ومع الفور. عىل املغادرة يف عليه أُِلحَّ قد وكان الفوالني من
«أوفت قد كانت أفريقيا» وسط يف العظيمة «املدينة أن ببساطة ذكر ولذلك كليٍّا، قرائه
من أوىف نحٍو عىل يكتب بأن ووعد مساحتها، عدا فيما ناحية كل من بتوقعاته» تماًما
انتهت. قد تكن لم األخطار أن يعرف وكان «سيئًا»، كان أمامه الطريق أن مع سيجو،

من والعرشين الثاني املوافق التايل، اليوم يف عًرصا الثالثة حوايل يف تمبكتو لينج غادر
صوب الصحراء، إىل شماًال انطلق عربي. وصبي بونجوال، يُدعى ُمعتَق عبٍد بصحبة سبتمرب،
اختفى. قبله، كثريين كشأن ثم، لوبو. رجال تجنُّب منه الغرض ملتٍو طريٍق يف أَروان،

وصغر الهائلة مساحتها من الرغم فعىل األرسار. من بقليل الكربى الصحراء احتفظت
كل من الشائعات تلتقط القوافل كانت رسيًعا. تنتقل الشائعات كانت سكانها، تعداد
إىل معها وتحملها الواحات، أصغر وحتى الكبرية األسواق من بها، تمر كانت مستوطنة
دبليو إي املؤرخ وأورد الكربى، الصحراء لداريس دهشة مصدر دوًما هذا كان وجهاتها.
يفعله ما يعرفون الجميع أن لو كما يبدو األمر كان الهائلة الصحراء هذه «يف أن بوفيل
عىل ينتقل املعلومات من القليل كان عرش، التاسع القرن أوائل يف اآلخرين.» الناس جميع

دخيل. أوروبي أخبار به تنتقل مما أرسَع نحٍو
عام من مارس يف طرابلس يف وارينجتون إىل لينج ملتاعب األوىل األصداء وصلت
بليغة. إصابات أُصيب قد املستكشف وأن جماعته عىل غاِدٌر هجوٌم حدث قد أنه :١٨٢٦
كان املستكشف، حما وكذلك القنصَل بصفته الصحراء. من اآلتية األخبار فت توقَّ ذلك، بعد
الطرابليس. البالط بمخادعة وعلمه ابنته فجيعة سوئه من زاد حرٍج موقٍف يف وارينجتون
وارينجتون وكان القرمانيل، يوسف القوي، طرابلس باشا حماية تحت سافر قد لينج كان
عام ربيع ففي لينج. عن بأخبار يأتيه أن أجل من كبريًا ضغًطا القرمانيل عىل اآلن يضغط

نفسه. املختار الشيخ أرسلها إفادٍة من نسخًة وارينجتون إىل الباشا م قدَّ ،١٨٢٧
الجديد، ملكهم ومطالب ضيفهم رعاية يف رغبتهم بني حرٍج يف تمبكتو قادة كان

الشيخ: أوضح حسبما لوبو، أحمد

… شهر قرابة تمبكتو يف يبقى بأن له سمحوا املصلحتني، بني التوفيق أجل من
أقنعه الذي الرببويش، رشال ولد عبيدة ولد أحمد ورسوله، هللا بعدو التقى حتى
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وأن سانساندينج، من النهر يركب هناك ومن أروان، إىل يرشده أن بوسعه بأن
الكبري. املحيط إىل هناك من طريقه يتابع

لعبيدة. أحمدو باسم أيًضا يُعَرف كان الذي الربابيش، عرب شيخ هو هللا» «عدو كان
لينج يمسكوا أن َخَدمه املرشد أمر الطريق منتصف يف لكن مًعا، تمبكتو ولينج هو غادر
[نحو] من فيها، النفع العديمة األشياء «كل كانت التي أمتعته، فتَّشوا ذلك بعد ويقتلوه.
بعض عىل تحتوي أن خشيَة الرياح، لتذروها وأُلقيت ُمزِّقت قد وكتب، وخطابات، أوراق،
الصادقة القصة كانت هذه إن املختار الشيخ قال القيِّمة.» باألغراض واحتُِفظ السحر،

لينج. وفاة ملالبسات
تصديًقا يصدِّقها أن دون واملستعمرات، الحرب وزارة إىل األخبار وارينجتون أحال
يف أُرِسل خطاب بأمر سماعه لدى الربيطاني الدبلومايس ُفِجع شهور بضعة وبعد ا. تامٍّ
باعتبارها لينج وفاة ذكر والذي «ليتوال»، الفرنسية الصحيفة إىل أبريل من الخامس
يف «سوقارة يف ُكِتب أنه ترويسته يف ذُِكر لكن بالخطاب، اسٌم يُرَفق لم واقعة. حقيقًة
بابتيست جان البارون الفرنيس، القنصل إقامة مقر كانت أنها تصادف التي طرابلس»،
قد كان وحينئٍذ خاص، بوجه وروسو عموًما الفرنسيني يكره وارينجتون كان روسو.
تصوَّر وارينجتون. يعرفه لم ما يعرف أن روسو استطاع كيف وحزنه. لغضبه هدًفا وجد
والذي الباشا، خارجية ووزير باشا، والقرمانيل الفرنسيني، بني محكمة مؤامرة مخيلته يف
أن وارينجتون اعتقد الدغيس. حسونة يُدعى بالديون ومثقًال للفرنسيني محبٍّا رجًال كان
لينج قاتل ل موَّ قد يكون حتى وربما البداية، منذ الباباني مع متواطئًا كان الرجل هذا
حولت املؤامرة، هذه إىل فيها ح يلمِّ بتقارير وارينجتون أرسل عندما املطاف. نهاية يف
تحريات مع أكثر بالتعاون الباشا إلقناع طرابلس إىل مسارها امللكية البحرية من فرقاطة
الباشا اعرتف ،١٨٢٨ عام من أبريل من والعرشين الثاني املوافق اليوم، ذلك يف القنصل.
أن أكَّد حيث طرابلس، إىل بونجوال وصل أغسطس، يف حتفه. لقي قد لينج بأن مرة ألول
نومه.» أثناء كثرية بطعنات السود َخَدمه بمعاونة [املستكشف]، «قتل قد الربابيش شيخ

لينج. مصري يف شك ة ثمَّ يكن لم
أخرى مرًة تزوجت والتي معتلة، بالفعل كانت التي إيما عىل كارثي وقٌع لألمر كان
عمرها، من والعرشين الثامنة يف التايل، العام يف توفيت لكنها إيطاليا، يف لإلقامة وانتقلت
انصب بينما تمبكتو. إىل مغادًرا الرحال يشد لحبيبها مشاهدتها من فقط أعوام أربعة بعد
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املختار الشيخ تأكيد يصدِّق أن رافًضا املستكشف، يوميات عىل اليائس والدها اهتمام
حيوية معلومات عىل تحتوي أن شأنها من كان أنه يف شك ة ثمَّ يكن لم أُتِلَفت. قد بأنها
األهمية، من القدر وبنفس بارًزا، ابنته زوج اسم ستجعل كانت األفريقي الداخل عن
الغني األفريقي الداخل عىل السيطرة يف باألحقية مستقبلية بريطانية مطالبة أي تدعم

الفرنيس. والقنصل الدغيس إىل مجدًدا شكوكه اتجهت بالثروات.
قد بأنه بترصيحه خصمه لدى االرتياب جنون عمد غري عن روسو أجج ذلك أثناء يف
ت نُِرشَ قريب. عما حوزته يف يكون أن يأمل كان ما وهو لتمبكتو، تاريخ وجود اكتشف
عام يف الفرنسية» الجغرافية الجمعية «نرشة يف اكتشافاته تعلن التي البارون رسائل
يف السودان» «تاريخ كتاب باسم يُعرف ملا ذكر أول تعترب أنها املؤكد شبه ومن ١٨٢٧
ُكِتب االسم. بذلك يُسمى كان أنه يعرف يكن لم أنه من الرغم عىل األوروبية، الكتابات
القرن يف بابا، أحمد إىل الخطأ وجه عىل يُنَسب ما عادًة الذي السودان»، «تاريخ كتاب
ُعِثر إن وما السعدي. هللا عبد بن الرحمن عبد هو آخر، تمبكتي عالم يد عىل عرش السابع

املنطقة. عن للمؤرخني األسايس النص أصبح حتى الكتاب، هذا عىل
أفلتت بُكتو»، «ِتن السودان، بالد عاصمة أن متأمًال روسو ذكر األوىل، رسالته يف
كان بعد.» أحٌد يَرها ولم عنها، يتحدث «الجميع قال: مثابرًة. االستقصاءات أكثر من دوًما
«منافسة عن الفرنسية الجغرافية الجمعية أعلنته بما مدفوًعا مستكشف، يأتي أن يأمل
يكشفها أن شأنه من ما وهو الغموض لثام … عنها يميط بأن «يسعد وأن وسخية» نبيلة
ذلك، يحدث أن إىل إنه، قائًال الفرنيس القنصل واستطرد األوروبيني.» الباحثني أعني أمام

املوضوع: عن املعلومات من القليل جمع من تمكَّن قد كان

أحمد سيدي يُدعى شخٌص كتبه املدينة، لهذه مفصل تأريخ يوجد أنه يبدو
يحدد تأريخ وهو كونتا]، ى [املسمَّ اإلقليم يف بلدية وهي أروان، يف املولود بابا،
التي الكيفية هي هذه العمل، هذا يف ميالدية. ١١١٦ عام بأنه تأسيسها وقت

بكتو: ِتن بتأسيس أحاطت التي املالبسات بها تُروى
الزنوج، نيل حافة عىل بُكتو، تُسمى الطوارق، قبيلة من امرأة «استقرت
أن وودت النعاج، بعض تمتلك وكانت األغصان؛ كثيفة شجرة تظلله كوٍخ يف
ذلك من يمرون كانوا الذين قومها من املسافرين مع ضيافتها كرم تمارس
ورسور لراحة ومكانًا ًسا، مقدَّ مالذًا املتواضع منزلها أصبح ما ورسعان الطريق.
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«ِتن» (كلمة بكتو ِملك أي بكتو»، «ِتن اسم عليه أطلقت التي املحيطة، القبائل
كل من القبائل هذه جاءت ذلك بعد للغائب). امللكية ضمري هي اصطالحهم يف
شاسعة مدينة إىل بعُد فيما ل تحوَّ شاسًعا، مخيًما وصنعت لتجتمع الجهات
تأسيس وأصل االسم أصل هو بابا، أحمد سيدي بحسب هذا، بالسكان.» وآهلة
ما سيزول وهم، مجرد هي املطاف نهاية يف شهرتها كانت ربما التي بُكتو، ِتن

إليها. الوصول تمنع التي الكثرية العقبات قهر من نتمكن إن

يونيو، من عرش الثاني ويف مارس من الثالث يف مؤرخة لروسو، أخرى رسائُل ت نُِرشَ
أو هو خلط املرة هذه التايل. العام يف الفرنسية» الجغرافية الجمعية «نرشة يف ،١٨٢٨
أن «آمل روسو: كتب إذ بابا: عيل الشعبي والبطل بابا أحمد اسم بني النرشة محررو
أترقب والذي أروان، من بابا عيل سيدي كتبه الذي تمبكتو تاريخ قريبًا بحوزتي يكون

توات.» من وصوله
أمكَّن كيف القذرة. الفرنسية الحيل عىل إضافيٍّا دليًال هذا فاعترب وارينجتون أما
بابا» «عيل كتبه الذي تمبكتو تاريخ عىل ل يتحصَّ أن له يتيح وضٍع يف يكون أن لروسو
قد لينج كان الذي الكتاب هو هذا كان هل املدينة؟ إىل وصل قد فرنيس أي يكن لم بينما
بسخاء» «كوفئ قد أنه فيه كتب قد كان والذي املكان، ذلك من الوحيد خطابه يف إليه أملح
وهو املفقودة: لألوراق بسيط تفسري يوجد كان املدينة؟ سجالت عن بحثه عمليات يف
الشهود عدد ازداد التحقيقات، من املسار هذا يف واصل وكلما رسقوه. قد الفرنسيني أن
استحوذ قد الدغيس بأن بونجوال أخربه فيها. رغب التي اإلجابة ليعطوه تقدموا الذين
إىل وثائَق يسلِّم الدغيس رأى قد إنه روسو لدى سابق موظف قال بينما لينج، أوراق عىل
قد الدغيس يكون أن بد ال أنه وارينجتون ن خمَّ املال. من مبلغ مقابل الفرنيس القنصل

ديونه. دفع عىل ليساعدوه للفرنسيني وباعها لينج، رحلة ثمار عىل حصل
األنباء كانت املفقودة، لينج أوراق بشأن روسو ملواجهة يتأهب وارينجتون كان بينما
عىل سيئًا التطور هذا كان تمبكتو. إىل وصل قد ثانيًا أوروبيٍّا أن بشأن تذيع أن وشك عىل

فرنسيٍّا. كان املستكشف ألن لوارينجتون؛ مضاعف نحٍو

مدان، مجرم وابن بسيًطا، شخًصا كان لينج. نقيض يمثِّل كثرية نواٍح من كاييه رينيه كان
بل حاملة، بشخصية يتسم مهَمًال طفًال كان كما عمره، من عرشة الحادية يف يتيًما وصار
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شجعه معلِّم حياته يف ظهر أن هي القليلة املبكر الحسن حظه بوادر إحدى كانت كئيبة.
دانييل رواية هو خاص وجه عىل كاييه مخيلة ألهب ما كان املغامرات. قصص قراءة عىل
يف أفريقيا. خريطة بقدر األدب يف يشء حماسه يُثِر لم لكن كروزو»، «روبنسون ديفو،
ثديية، حيوانات أجسام من مأخوذًا تركيبًا يشبه الذي القارة شكل يف ن تمعَّ قد كان طفولته،
املدهشة. التوضيحية تعليقاتها طويًال ل وتأمَّ القرن، وحيد قرن إىل مستدير ردف من
حضارات وأي منظورة؟ غري مخلوقات وأي املكتشفة؟ غري الفجوات تلك يف تقع مدن أي
بارًزا اسًما لنفسه يصنع أن وقرَّر ولًعا. صار حتى بالجغرافيا شغفه ازداد مجهولة؟
أصدقائه، عن انعزل القليل. إال منها يُستكَشف لم التي القارة هذه يف مهم ما باكتشاٍف
السادسة يف والخرائط. للكتب فراغه وقت وكرَّس األخرى، اللهو ووسائل الرياضة ونبذ
— عرش التاسع القرن من مرت قد كانت التي األعوام عدد نفس وهو — عمره من عرشة

أفريقيا. إىل متجًها فرنًكا، ستون جيبه ويف وطنه ترك
التي لألخطاء تعلُّم بمثابة االستكشاف يف املهنية كاييه حياة من األول العقد كان
متنها عىل عمل التي «لوار»، سفينة أبحرت األوروبيون. املغامرون فيها يقع أن يمكن
السمها سفينة وهي «ميدوسا»، الفرقاطة بصحبة فرنسا من جنوبًا، تحمله أن مقابل
جزيرة وهي السمعة، السيئة الضحلة أرجني مياه يف «ميدوسا» تحطمت سيئة. سمعة
إىل والضباط القبطان هرب وعندئٍذ بالنكو، كيب من بالقرب الغربي الساحل قبالة
عن بعيًدا بهم جنح مؤقتًا َطْوًفا األدنى الرتب أصحاب من فرًدا ١٤٧ وأودعوا القوارب،
وأكل واملجاعة، املخمور، القتال مشاهد من شخًصا عرش خمسة إال ينُج لم الشاطئ.
«َطْوف لوحته يف جرييكو تيودور خلَّدها والتي الطوف، متن عىل اندلعت التي البرش لحوم

الفرنسية. الصفوة فساد عن كناية ميدوسا»،
الكوارث هذه بني من كان الرب. عىل تجري مماثلة كربى كوارَث كاييه وجد ما رسعان
جون امليجور بقيادة وتمبكتو األفريقي الداخل إىل كبرية بريطانية استكشافية حملٌة
نهر مصب عند من املالريا داء بها ينترش مستنقعات منطقة من انطلقت قد كانت بيدي،
ثالثمائة إال حملته تقطع ولم الساحل، يرتك أن حتى قبل الحمى جراء بيدي تويف نونيز.
ذلك يفتَّ لم موتى. ضباطها نصف ومعها العودة عىل أُجربت حتى الداخل يف ميل
بوندو ملك لكن جامبيا، نهر من بدءًا املرة هذه مجدًدا، وحاولوا الربيطانيني، عضد من
رسعان جراي، ويليام امليجور قائدها، إن حتى كبرية بخربٍة االستكشافية الحملة استنزف
إعادة قافلة إىل كاييه انضم الهدايا. من املزيد طلب يف الساحل إىل يرسل أن إىل اضطر ما
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املياه من بكثري يلزم مما وأقل األمتعة من يلزم مما بكثري أكرب قدًرا حملت التي التموين،
عىل يستويل اليأس وشاهد الجفاف، بسبب مجوَّفتني الشاب عينا أصبحت الصحراء. إىل
حظه حسن من وكان الحمى، أصابته والحًقا، بولهم. رشبوا إنهم حتى اآلخرين الرجال
العسكرية الحمالت هذه أن سمع وهناك الحياة. قيد عىل فرنسا إىل العودة من تمكَّن أن
وهو إسرتليني، جنيه ألف ٧٥٠ إىل يصل خياليٍّا مبلًغا تكلفت قد كانت الفاشلة الربيطانية

الوقت. هذا يف دوالر ماليني ٣٫٤ يعادل ما
عن الخاصة فكرته ومعه أفريقيا إىل عاد ١٨٢٤ عام يف مثابًرا. كاييه ظل ذلك ومع
مهمته كانت شهدها، قد كان التي الفشل حاالت خالف عىل األفريقي. الداخل عىل الهجوم
قد كان بائس مرصي عربي هيئة يف سيتنكر كان بالحذر. ومتسمة قليلة تكلفة ذات
اإلسكندرية إىل متوجًها اآلن وكان طفولته يف الفرنسية القوات يد عىل لالختطاف تعرَّض
والنصوص العربية فتعلَّم لدوره، التحضري يف سنوات ثالث أمىض الديار. إىل عائًدا
املسلمني. مثل ويأكل ويصيل، ثيابه، يرتدي كيف وتعلَّم امللفقة، قصته وأتقن اإلسالمية،
من كان لكن املنفردة، ملهمته املايل التمويل سيوفرون والربيطانيون الفرنسيون يكن لم
املال سيعطي كان له. كافية مكافأًة تكون أن الفرنسية الجغرافية الجمعية جائزة شأن

فرنسا. يف فقر يف تعيش كانت التي ألخته،
نصيبي.» من تكون سوف ميتًا، أو «حيٍّا نفسه: يف أقسم

عربي، لباٍس يف ،١٨٢٧ عام أبريل، من عرش التاسع يف غينيا ساحل كاييه غادر
غينيا، مرتفعات إىل املالريا مستنقعات ارتقى الرضورية. واملظلة مصحًفا معه يحمل وهو
بالعواصف الزاخرة والسيول والوديان الجبلية املمرات عرب يمر وهو جهيًدا جهًدا وبذل
الهندي التمر ثمار وأكل الوارفة البومباكس أشجار تحت الشمس من استظل املدارية.
نهر عرب فوتاجلون، مرتفعات ويف تباغته. بأن دوًما تهدده كانت التي ى الحمَّ ليدرأ
من وبالقرب — ياردة مائتي يبلغ عرضه كان منبعه، من بالقرب هنا، وحتى — النيجر
نازفة جروٌح قدميه يف ت تفشَّ مسيحي. أنه اكتشاف مرشده محاولة من نجا كانكان
تعاىف لكنه مكشوًفا، عظمه صار حتى حلقه سقف تعرية إىل باإلسقربوط إصابته وأدت
نهر عىل جينيه أو ِجني بلدة بلغ ١٨٢٨ عام من مارس ويف مسريه. وواصل ذلك. من
مرفأ كابارا، إىل أخرى ميًال ٢٥٠ ثم النيجر، نهر إىل شماًال يأخذه قاربًا وجد حيث باني،
رحلته، يف انطالقه من عام مرور بعد ،١٨٢٨ عام من أبريل، من عرش التاسع ويف تمبكتو.

غايته. من اقرتب قد أخريًا كان
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ناداه عندما القارب قعر يف يختبئ كان اليوم، ذلك ظهر بعد من الواحدة الساعة يف
لم األوىل للوهلة السطح. إىل بالصعود فسارع كابارا، من يقرتبون أنهم ليخربوه الطاقم
الذي الصغري املرفأ ظهر ثم مائية؛ طيور تغطيه مستنقع إال يشء أي رؤية من يتمكَّن
ضحلًة النهر يف املياه كانت صغرية. تلة عىل الفيضان خط فوق طافيًا تمبكتو، يخدم
عرب العبيد جرَّه صغريًا قاربًا ركب لذا يقرتب؛ بأن للقارب تسمح تكن لم بحيث للغاية

الضحلة. املياه
حول الضجة من الكثري ة ثمَّ كان لكن مرسيليا، أو هافر لو مثل املرفأ يكن لم
بينما وذهابًا، جيئًة البضائع يحملون ونساء برجال مزدحًما امليناء رصيف كان كابارا.
كانت الشاطئ. إىل نُِقَلت قد كانت صغرية قوارب إصالح عىل يعملون السفن ارو نجَّ أخذ
الكوال، وجوز واللبن، السمك، يبيعون أناٍس بصخِب مليئًة نفسها الضيقة املدينة شوارع
تحمل باستمرار، تمر والجمال الحمري من متتابعة مجموعاٌت أخذت بينما والفستق،
ت عجَّ الغسق وعند رمضان، شهر من األخري اليوم هو اليوم ذلك كان تمبكتو. إىل البضائع

واالحتفاالت. بالرقص املدينة
كانت صغرية قافلة إىل كاييه انضم التايل، اليوم عرص من والنصف الثالثة الساعة يف

تمبكتو. إىل الطريق عىل تتجمع
عليها السري جعلت إنها حتى ا جدٍّ ناعمة المعة برمال أبيض شماًال الطريق كان
وعْرب بالنباتات، بغزارة مكسوَّة ضفافها كانت متوقعة غرِي ببحرياٍت الطريق مر صعبًا.
كانوا الرحلة معظم وطيلة األكاسيا. وصمغ امليموزا وشجريات النخيل من قزمة غابة
إليه نظر قد الرجل هذا وكان بديٍع جواٍد صهوِة عىل كان الطوارق من رجل يتبعهم
فقد الفارس لكن منها، جاء التي الجهة عن القافلة سائقي وسأل متفحصة نظرات
عىل امليل ونصف ميلني بُعد وعىل فقريًا. مرصيٍّا كان كاييه أن أخربوه أن بعد اهتمامه
تُرتكب كانت بأنه اشتهر موضًعا بلغوا وتمبكتو، كابارا بني الطريق منتصف يف املسار،
صيحات تكن لم املوضع ذلك من ألنه يسمعون»؛ «ال باسم يُعَرف وكان القتل جرائم فيه
آخرين، ميلني مسرية وبعد عربه. آمنًة القافلة مضت املدينتني. من أيٍّ يف تُسَمع االستغاثة
قمته، فوق من وأخريًا، قاحًال. رمليٍّا كثيبًا املسار صعد عندما األفق يف الشمس كانت

مقصده. يبرص أن كاييه استطاع
شاسعة. وصحراء هائلة سماء بني ممتدًة ومنخفضًة، منبسطًة أمامه املدينة كانت
يضيئه الذي الشاسع املشهد من يُنِقص يشء «ال البقعة: هذه بلوغ عن الحق الة رحَّ كتب
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بجالل األفق يف متوجة إنها ا «حقٍّ وأردف: القوية.» الصحراء لشمس النابض الوهج
استحوذ األوروبية.» األسطورة عنها حكت التي تمبكتو الخيال، مدينة بالفعل إنها ملكة.

كاييه: عىل االنفعال

أمنياتي موضَع طويل ألمد كان ما وصار هذه، السودان بالد عاصمة رأيت اآلن
وبحث فضول موضع هي التي الغامضة، املدينة هذه دخويل لدى متناويل. يف
بمشاعَر قبل من أشعر لم يُوَصف. ال برًضا شعرت املتحرضة، أوروبا أمم

مفرطة. نشوتي وكانت مماثلٍة

وبدًال هويته. تنكشف أن من خوًفا اآلخرين مع فرحه يشاطر أن بوسعه يكن لم
الرب بحفظ لكن مستعصية، واألخطار العقبات بدت فقد صمت؛ يف ربه شكر ذلك من

إليه. يطمح كان ما ق حقَّ ورعايته
كان ما بقدر رائعًة تمبكتو تكن لم تتالىش. حماسته بدأت أكثر، اقرتب عندما ولكن

يتوقع:

من املبنية املنظر، القبيحة املنازل من كتلة سوى وهلة، ألول املدينة، تكن لم
رمال من هائلة سهول سوى االتجاهات كل يف يُرى ما ة ثمَّ يكن لم الطني.
امتداد عىل شاحب أحمر بلون السماء كانت مصفر. أبيض لون ذات متحركة
يكن فلم للغاية؛ عميق سكون وساد كئيب، بمظهر كلها الطبيعة اكتست األفق:

طائر. تغريد صوت حتى يُسَمع

طابق من يتألف معظمها وكان مميزة؛ ضخامة ضخمة وال عالية أبنيتها تكن لم
جعلته لينام استلقى وعندما ريح، نسمة ة ثمَّ يكن لم أسوار. للمدينة يكن لم واحد.
التايل، اليوم صباح ويف مىض. وقت أي من أكثر الراحة بعدم يشعر الخانقة الحرارة
كان ما بقدر مزدحمة وال كبرية تكن لم أنها وجد النهار، ضوء يف املدينة تفحص بعدما
كان ِجني. بسوق مقارنًة جرداء صحراء الفاخر سوقها كان يعتقد. أن إىل انساق قد
«ُدهشُت أضاف: ثم كئيب.» مظهر يشء لكل «كان قائًال: أورد الخدر. عىل يبعث جوُّها

املدينة.» يف تجىلَّ الذي الجمود، أقول أن حتى يمكنني بل الركود، من
املسقوفة املنازل ذات العظيمة املدينة كانت ع، توقَّ قد روسو البارون كان كما
كانت التي املدينة هذه عن فيها» املبالغ «التصورات أن كاييه كتب وهم. مجرََّد بالذهب
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وتجارتها وحضارتها، تعدادها، مشتملًة سادت، قد كانت عديدة» لعصور فضول «موضع
وكانت تقريبًا، الشكل ومثلثة أميال، ثالثة قطرها صغرية، مدينة كانت السودان. بالد مع
سوى نباتات أي فيها يكن ولم اإلطالق» عىل للزراعة صالحة «غري كانت تربٍة عىل قائمًة

وشجريات. متقزمة أشجار
من تقلل أن شأنها من كان التي اإليجابية امليزات بعض للمدينة كان ذلك، ومع
عىل الغرباء، ملساعدة وميَّالني ولطفاء متأنقني، وأهلها نظيفة، شوارعها كانت أمله. خيبة
وكان املغرب يف النساء مثل محجبات النساء تكن لم لبارك. قيل قد كان مما النقيض
مساجد، سبعة املجمل يف يوجد كان شنئ. َمن وزيارة شنئ متى الخروج لهن مسموًحا
برج كاييه ارتقى وعندما الطوب. من مئذنٌة منها كالٍّ تعلو وكانت كبريان، مسجدان منها
هنا بُنيت قد مدينًة أن بحقيقة إعجابه عن يعربِّ أن إال يسعه لم الكبري، جينجربر مسجد
إال تُنشأ لم التي أمامي، التي املذهلة املدينَة ذهوٍل يف أتأمل أن سوى يسعني «لم أصًال:
مكانًا بصفتها العريض موقعها يتيحه ما عدا مورٍد كل إىل واملفتقرة التجارة، لدواعي

السلع.» لتبادل
وكان أسالفه، من كبرية ثروة ورث قد كان عثمان، يُدعى تاجًرا تمبكتو حاكم كان
جميل بساط عىل جالًسا كان بينما كاييه الحاكم استقبل ُمرٍض. نحٍو عىل ا» جدٍّ «ثريٍّا

فاخرة: وسادة عليه

خمسة حوايل عمره يكون ربما للغاية؛ ودودة طبيعة ذا كان امللك أن بدا
لونه وكان الطول، متوسط كان ومجعًدا. أبيَض شعره وكان عاًما، وخمسني
وعينان رمادية، ولحية رفيعتان، وشفتان معقوف، أنف له كان السواد. قاتَم
املور، كمالبس فكان، ملبسه أما مقبولة؛ مجملها يف طلعته وكانت واسعتان،
حولها تلتف حمراء، طاقية رأسه عىل كان الصنع. أوروبية أشياء من يتألَّف
جلد من مصنوًعا حذاؤه كان عمامة. هيئة عىل قطني نسيج من كبرية قطعة
محليٍّا. ومصنوًعا الصباح، يف نرتديها التي النعال شكل عىل املدبوغ، املاعز

املسجد. يزور ما كثريًا وكان

املدن» أكرب من «واحدة كانت التي املدينة لهذه الحياة رشيان هي التجارة كانت
يوجد كان القارة. من الجزء لهذا الرئييس» التجاري و«املركز أفريقيا، يف كاييه رآها التي
بضائعهم ليبيعوا شهور ثمانية إىل ستة من يقيمون كانوا والذين هنا، املغاربة من الكثري
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يتعلق فيما أنه، كاييه كتب الشمال. إىل يحملونها التي البضائع من املزيد ويشرتوا
أفضل ويسكنون أثرياء، عموًما التجار وكان وأذكياء؛ مجتهدين الناس كان بالتجارة،
وبضائَع امللح من باألساس السلع تألفت العبيد. من الكثري ويمتلكون املدينة يف املنازل
أغراض حتى توجد وكانت بالقوارب. أو القوافل طريق عن تمبكتو إىل تصل كانت أخرى
الفرنيس األسلحة مصنع عالمة عليها ماسورتني ذات بنادق كاييه وجد إذ أوروبا؛ من
ومرجان، وعنرب، «زجاجية، أوروبية مصنوعات جانب إىل إتيان، سانت يف للدولة اململوك
إشارة أقرب هو شابه» وما «الورق، عن كاييه أورده ما كان شابه.» وما وورق، وكربيت،

باملخطوطات. يتعلق فيما ذكرها عىل جاء
ما معرفة ملحاولة األخرية القليلة أيامه وكرَّس أسبوعني. املدينة يف الفرنيس أقام
ُقِتل قد إنه قيل الذي املوضَع أحُدهم وأراه ِجني، يف اسمه سمع قد كان الذي لينج، أصاب
تقديمه يمكنني الذي األسف عن الوحيد «اإلعراب هو ذلك كان إذ ا؛ رسٍّ كاييه بكاه فيه.
قافلة مع مرتحًال ،١٨٢٨ عام من مايو، من الرابع يف تمبكتو كاييه غادر املنكود.» الة للرحَّ
سيدي مضيفه، وأعطاه املغرب. أسواق إىل والعبيد والذهب، والعاج، النعام، ريش تحمل
واستيقظ القادمة رحلته لتمويل كافية بضاعًة رائًعا»، «رجًال كان الذي شبري، هللا عبد
له ويتمنَّى بمودٍة كاييه يصافح أن قبل املسافة، لبعض لريافقه الرحيل يوم يف مبكًرا

التوفيق.
رحمة أي القافلة سائقو يُْظِهر لم الضيافة. بكرم تمسًكا أقلَّ القافلة رجال كان
شعر كاييه إن حتى دوًما شحيًحا املاء كان العبيد. مع أسوأ وكانوا امُلْعَدم، باملسافر
ل توسَّ عندما حتى املزيد يعطوه أن القافلة سائقو ورفض املوت، وشك عىل أنه باستمرار
األحيان بعض يف متخذًة كلها، القافلة تُطَمر أن خطر عىل الرملية العواصف انطوت إليهم.
يسعه لم الحارقة، السماء تحت يرتحلون كانوا عندما وحتى هائلة. ترابية زوابع هيئة
الشاسعة وسهولها لها، حدود ال التي بآفاقها الصحراوية، الطبيعة برحابة ينبهر أن إال

الرباقة.

انطالقه. من أيام ٥٠٧ بعد سبتمرب، من السابع يف طنجة يف الفرنسية القنصلية كاييه بلغ
فارتدى تنكُّره، عن يتخىل أن أخريًا بوسعه كان لكن أسماًال، ويرتدي ، ومعتالٍّ منهًكا، كان
الجمعية يف جومار إىل كتب وهناك تولون. إىل متجهة سفينٍة عىل وعثر أوروبية، مالبَس
إىل رحلته نفقات لتغطية فرنك خمسمائة الفور عىل إليه أرسل الذي الفرنسية، الجغرافية
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من التحقق أجل من الَة الرحَّ وزمالؤه جومار استجوب باريس، ويف الفرنسية. العاصمة
بما يؤمل كان مما أكثر … ممكن يشء «كل ق حقَّ فقد حقيقة؛ أنها أعلنوا التي روايته،
الربيطانية، االعرتاضات من الرغم وعىل كامًال.» نجاًحا «نجح وقد املوارد»، من لديه كان
اتُِّفق أنه من الرغم عىل الذهبية، امليدالية ُمِنح ،١٨٣٠ عام ويف املالية، الجائزة كاييه ُمِنح

لينج. مع تقاسمها ينبغي أنه عىل
الصحف إحدى حت فرصَّ فرنسا. يف مزهوة تفاخر بصيحات كاييه انتصار ُقوِبل
الدائمة!» مناِفسِتها من غرية ومحط لفرنسا، فخر محط هو ما لدينا ذا نحن «ها الفرنسية:
وبتكلفة املستكشفني، من كاملة مجموعة بمعاونة إنجازه، عن إنجلرتا عجزت «ما وأضافت:
وبدون وحدها، الشحيحة الشخصية بموارده فرنيس رجل فعله مليونًا، عرشين تجاوزت
بسيط، فرنيس استطاع كيف عارم. بغضب الربيطانيون رد نفقات.» أي وطنه يكلف أن
بلوغ حمى شدة كانت لعقود؟ إليه يسعون كانوا الذي الهدف يبلغ أن التعليم، متواضع
أن املؤكد ومن األخرية؛ األعوام يف الكاذبة االدعاءات من العديد عن ضت تمخَّ قد تمبكتو
قد متنها عىل كان التي السفينة أن األرجح األمر أخرى. كذبة مجرد كانت كاييه رواية
األفريقي الداخل عن املبهمة املعلومات بعض سمع وأنه الرببري الساحل عىل تحطمت
إن ألنه الربيطاني؛ الغضب زيادة إىل إال باإلسالم تظاهره يؤدِّ لم عنده. من بأنها وتظاهر
محل تكون أن ملالحظاته يمكن فكيف طوًعا، دينه يُبَدِّل ألن استعداد عىل املستكشف كان

ثقة؟
«غرية» حول األبدي واألنني الصياح «هذا أن ريفيو» «كوارتريل دورية ذكرت
والجسدية الفكرية لألفضلية التكرر دائم «إدراك عىل إال يدل ال إنجلرتا» و«منافسة»
يف للطعن وسعها يف ما قصارى لتبذل ذلك بعد ومضت مواطنيهم»، عىل ملواطنينا
كاييه كان بينما لتمبكتو، الحقيقي املكتشف كان لينج أن وأردفت كاييه. «تدليس»
رحلته. من التحقق يف ضمريه عليه يمليه ما يفعل لم جومار وأن جاهًال»، «شخًصا
لم أم تمبكتو بلغ قد كاييه السيد كان إذا ما بشأِن رأي أي نبدي لن «إننا وأضافت:
جغرافيا بشأن بها، عاد معلومات بأي يتعلق فيما نقول، أن يف نرتدد لن لكننا يبلغها،
بقي قد كان أنه لو األفضل من كان ربما إنه «جوليبا»، مسار بشأن أو أفريقيا، وسط
الربيطانية املؤامرة لنظرية اإلحاطة وجيدة مطولة برواية الالذع النقد واختُِتم وطنه.» يف

لينج. أوراق رسقا قد والدغيس روسو أن مفادها التي
«كل من أكثر قال، حسبما فيه، أثَّرت التي الهجمات، هذه من بشدة كاييه تأذَّى

األفريقي. الداخل يف جابهها قد كان التي ظاف» والشِّ واملتاعب ات، املشقَّ
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مما أكثر الصحراء يمشط أن إىل وارينجتون بالفرنيس االحتفال دفع طرابلس، يف
بالده ملجد إنقاٍذ من مزدوًجا عبئًا تتحمل حينئٍذ كانت التي لينج، يوميات عن بحثًا مىض
عن واملستعمرات الحرب وزارة إىل كتب ،١٨٢٨ عام من أكتوبر ويف ابنته. زوج ومجد
الفرنيس القنصل أن يف االشتباه إىل يدعو «ما فيها لديه كان التي البائسة» «املؤامرة
يبلغ كان ،١٨٢٩ عام من مايو شهر وبحلول لينج.» امليجور أوراق رسق قد يكون ربما
«تاريخ كتاب من نسخة وصول فحسب ينتظر يكن لم الدغيس بأن الربيطانية الحكومة
النظر بغض (هذا توات. من األرواني» بابا عيل «سيدي مؤلفه وصول أيًضا وإنما تمبكتو»

سنة.) مائتي من أكثر منذ تُويف قد كان بابا «أحمد» أن حقيقة عن
لتمبكتو تأريًخا أن فكرة من السخرية إىل يميل كان البداية، يف إنه، وارينجتون قال
وتساءل: بلده. بمايض سيهتم أفريقي أي أن يعتقد يكن لم ألنه أفريقيا؛ يف صدر قد
تمبكتو؟ تاريخ وكتب السجالت فحص قد هذا بابا عيل سيدي يكون أن املحتمل من «هل
ومع تاريخه.» من أكثر املور من أي عند للبحث موضع لهي كسكيس قصعة إن صدقني،
«عيل تأريخ عىل تمبكتو يف تحصل قد يكون أن بد ال لينج بأن مقتنًعا حينئٍذ كان ذلك،
يحق أنه املؤكد «من أنه وأعلن الفرنيس. املخطط عىل دليًال كان ثَمَّ من هذا وأن بابا»،
هذا بني ما قصرية خطوة ة ثمَّ كانت تمبكتو.» تاريخ بحوزته كان لينج أن نصدق أن لنا
يوميات أيًضا بحوزته فإن «التاريخ» هذا من نسخة بحوزته كان َمن أن واستنتاج التوهم

لينج.
يونيو يف الدبلوماسية العالقات وارينجتون قطع الوثائق، إخراج عىل الباشا إلجبار
يستعني أن عىل بقاؤه اعتمد الذي الباشا، أما الربيطاني. العلم ونكَّس العام ذلك من
أغسطس من الخامس ويف الذعر. أصابه فقد الفرنسيني، مواجهة يف الربيطاني بالنفوذ
لينج أوراق بأن بالتأكيد سيشهدون الصحراء من آتني كانوا الناس من مجموعة أن أعلن
قرَّر السياسية، الرياح الدغيس استقرأ وبعدما الفرنيس. والقنصل الدغيس إىل أُعطيت قد
صغرية. أمريكية فرقاطة متن عىل طرابلس خارج إىل ُهرِّب أيام ثالثة وبعد يهرب؛ أن

روسو. قنصلية فوق من الفرنيس العلم بتنكيس الباشا أمر قصري، بوقت ذلك وبعد
آر املستعمرات، وزارة وكيل إىل كتبها رسالٍة يف العقلية وارينجتون حالة تتكشف
رغبت «إن بوضوح: فيها قال والتي ،١٨٢٩ عام من أغسطس، من العارش يف هاي، دبليو
ألنني وثقة؛ باطمئنان تتخذها أن فيمكنك الفرنسية السلطات مع خطوات أي تتخذ أن يف
الشائنة فعلته بأن يسمع إن ما اآلخر، هو أمريكا إىل سيهرب روسو السيد أن من أخىش

108



نصيبي من تكون سوف

لينج امليجور ومخطوطات يوميات اإلنجليزية الحكومة من يختلس لم إنه اكتُِشفت. قد
ولعائلتي.» ويل، لزوجته، خطابات رسق أيًضا وإنما فحسب،

املتابعة.» يمكنني وال للغاية ع مروِّ ا «حقٍّ األمر إن بقوله وارينجتون واختتم
كان للمبارزة. بعرٍض روسو عىل املخبول وارينجتون هجوم ج تُوِّ يومني، وبعد
أن املتحدة الواليات من طلب حياته، عىل وخوًفا الكفاية؛ فيه ما ل تحمَّ قد بالفعل البارون
وبعد أمريكية. سفينة متن عىل الدغيس، مثل وُهرِّب، طرابلس، من الهروب يف تساعده
للتحقيق لجنًة الفرنسية الحكومة عينت كاملة، دبلوماسية أزمة لينج» «مسألة صارت أن
التهم. كل من بريء روسو أن أعلنت العام، ذلك من الحق وقٍت ويف وارينجتون. مزاعِم يف
بلهاء تبدو فرنسا جعلت قد األحداث تلك كانت بعد. انتهت قد التداعيات تكن لم
طرابلس مرفأ إىل فرنسية حربية سفينة وصلت ،١٨٣٠ عام يف ذلك. تدارك إىل واحتاجت
إىل يسدد وأن الفرنيس القنصل إىل وجهها التي التهم كل يسحب بأن علنًا الباشا وأمر
نطاق يف الباشا عرش قاعة كانت وإذ فرنك. ألف ٨٠٠ بقيمة ديونًا الفرنسيني دائنيه
مفتقرًة القرمانلية الحاكمة األرسة أصبحت أن وبعد يقبل. أن إىل اضطر الفرنسية، املدافع
أُطيح ١٨٣٢ عام ويف نهايته؛ عىل يشارف حكمها كان املصداقية، إىل وكذلك املال إىل
كان الذي الرجل، تويف وجيزة. بفرتة ذلك بعد عثماني حاكم وُعني عرشه فوق من بالباشا
من قصرية مسافة عىل كوخ يف باليًة أسماًال يرتدي وهو القوي، طرابلس حاكم ما يوًما

ا. جدٍّ طويًال وقتًا سكنه قد كان الذي القرص
«تاريخ كتاب من نسخة أي إليه تصل لم أنه يبدو قليًال. أفضل روسو حال كان
التدخل وبعد بارًزا. اسمه يجعل أن املمكن من كان الذي املخطوط وهو السودان»،
مسلكه، بشأن قائمًة ظلت ولندن باريس يف الشكوك لكن طرابلس، إىل عاد الفرنيس،
اختري قليًال. أسعد نهاية كاييه قصة انتهت .١٨٣١ عام يف قصري، بوقت ذلك بعد ومات
ألسفاره روايته يحوي الذي الكتاب وجعله منتظم، بمعاٍش وكوفئ الرشف جوقة يف عضًوا
الرغم وعىل مشهوًرا. رجًال ،١٨٣٠ عام يف الدولة نفقة عىل نُِرش والذي مجلدات، ثالثة يف
مع عاش فقد أفريقيا، إىل الحمالت من املزيد أجل من بدعٍم يحظى أن يف ينجح لم أنه من
السابع يف وتويف السل ملرض ضحيًة وقع حتى فرنسا غرب يف مزرعة يف وأطفاله زوجته
وعند ،١٨٤٦ عام حتى طرابلس يف فبقي وارينجتون أما .١٨٣٨ عام من مايو من عرش
إىل وانتقل سيجار. علبة عىل نابويل قنصل مع شجار بعد االستقالة عىل أُْجِرب الحني ذلك

لينج. يوميات عىل ُعِثر قد يكن ولم التايل. العام يف مات حيث باليونان، باتراس،
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هدف تحقق فقد األوروبي؛ االشتهاء موضع كانت التي باملدينة يتعلق فيما أما
ألهم ذلك، ومع أحد. أي يتمنَّاها كان التي بالطريقة ليس ولكن تمبكتو، إىل الوصول
طالبًا الوسطى العصور منذ دامت قد كانت التي الذهبية لألسطورة العلني كاييه تبديد
،١٨٢٩ عام ففي عنها. شعًرا ينظم أن عمره من عرشة التاسعة يف كامربيدج يف جامعيٍّا
بقصيدته تنيسون، اللورد ألفريد، الشاب اشرتك الفرنيس، املستكشف لعودة التايل العام
«االستكشاف» بدَّد كيف حكاية القصيدة تروي الشعرية. الجامعة مسابقة يف «تمبكتو»
املدينة يف موجودة أنها ما يوًما يُعتَقد كان التي املرتعشة والقباب الفضية الشوارع حلم

الكربى: الصحراء يف الكائنة

نشأُت حيث األخري! العرش أيها املدينة! أيتها
الُحسن من لغز أنه عىل

الوقت اقرتب العيون، كل يف
املجيد الوطن هذا أترك أن فيه عيلَّ يتعني الذي

القاصية املتألقة األبراج قريبًا املتبرص: االستكشاف إىل
السحرية؛ عصاه بتلويح ستُعِتم

أكواخ، إىل متحولًة وترتعش وتتضاءل ستُعِتم،
كئيبة، رمال من صحراء وسط سوداء بقٍع

طينية. جدران ذات البناء، منخفضة بربرية مستوطنات
الجميلة! املدينة هذه من تبدلت كم

ظالًما!» صار يشء وكل الليل، سماء من سقط «القمر/قد قال: القصيدة، نهاية ويف
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إسامعيل قائمة

٢٠١٢ أبريل

البلدية، مبنى — حكومي مبنًى كل خارج بالورق. ُقِصَفت قد تمبكتو وكأن األمر بدا
مطبوعة، أو الكاتبة، باآللة مكتوبة وثائَق من بساط ُفِرش — والبنوك املحافظة، ومبنى
قد اإلداريون كان الحكومية. البريوقراطية من عام مائة إنجازات اليد، بخط مكتوبة أو
تمبكتو، يف الحياة جوانب من جانٍب لكل تفاصيَل جمع عىل االستعمار أزمنة منذ عملوا
وخزانة رفٍّ كل من امللفات سحبوا قد كانوا املدينة، ملكاتب تحطيمهم أثناء الثوار، لكن
إسماعيل مرَّ األيام أحد يف باألقدام. لتُداس ُطِرَحت حيث واألزقة، الطرقات يف ورموها
أخذت بأوراٍق مغطٍّى رميل كثيب من للمدينة، الجنوبي املدخل من بالقرب حيدرة، ديادي
ألمد حكوميٍّا مسئوًال نفسه هو كان الذي محمد، آغ حوداي تذكر تقلِّبها. الساخنة الريح
بكتمان أُحيطت التي أرسارها كانت الجميع. أمام املدينة دخيلة «انكشفت قائًال: طويل
نذيًرا هذا كان املخطوطات، خالل من العالم رأوا الذين وألولئك الشوارع.» يف ملقاًة شديد

يأتي. قد بما
الخمسة وأطفاله زوجته مع حيدرة بقي الشمال، إىل بالسيارة الطويلة رحلته بعد
مع يتحدث هاتفية، مكاملات يف وقته ُجل أمىض األيام تلك أثناء هامابانجو. يف بيتهم يف
إنه «لوبوان» لصحيفة ملراسل قال أيًضا. صحفيني مع آلخر وقٍت ومن وزمالئه، أصدقائه
السيطرة. تحت كبرٍي حدٍّ إىل أصبحت قد املدينة يف الفوىض كانت الجهاديني وصول منذ
مضطربة؛ أوقاتًا كانت األوقات هذه لكن للمكتبات، خطري تهديد أي بعُد حدث قد يكن لم
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ستأتي عما نعرفه ما أن عن فضًال يحدث، ما ا حقٍّ نعرف ال أننا يف املشكلة «تكمن وقال:
أقل.» القادمة األيام به

املوافق الثالثاء، يوم يف مايل. خارج بالرتاث العناية منظمات يساور متزايد قلق كان
أصدرت األمور، مقاليد عىل الدين أنصار جماعة الستيالء التايل اليوم أبريل، من الثالث
«إن قائلًة: التاريخية، املدينة مباني بشأن تحذيًرا لليونسكو، العامة املديرة بوكوفا، إيرينا
مساجد تتضمن التي تمبكتو يف اللبن الطوب من املصنوعة املعمارية الهندسة عجائب
بأنها املدينة واصفًة تُصان.» أن يجب العظيمة يحيى وسيدي وسانكوري جينجربر،
خطر وجود آخرون ع وتوقَّ العاملي.» وتراثنا املايل الشعب هوية عىل للحفاظ «أساسية
التابع تمبكتو مخطوطات مرشوع رئيس جيبي، شاميل قال املخطوطات. عىل كبري
القائمون يكون «ربما أضاف: ثم املتمردين.» يف ثقة لديَّ «ليس تاون: كيب لجامعة
يشء يف رغبوا وإذا بالجهل يتصفون جنوًدا يرسلون لكنهم املتعلمني، من قيادتهم عىل

الورقية.» للثقافة احرتام أي لديهم يكون لن … فسيأخذونه
كبار من فرًدا وخمسني واحٍد من مجموعٌة أطلقتها عريضٌة بدأت الوقت ذلك يف
إىل الداعية العريضة، اجتذبت اإلنرتنت. عىل زخًما تكتسب املكتبات ومديري الباحثني
أسماء «لالنمحاء»، العالم ذاكرة من مهم جانب يتعرَّض أن خشيَة املخطوطات حماية
وهارفرد، ييل، ضمنها من دولة، وسبعني أربع يف جامعات من أكاديمي ١٥٠٠ من أكثر
أن من فحذَّر أفريقيا، غرب أبحاث معهد رئيس أما والسوربون. وكمربيدج، وأكسفورد،
وقال املحتلني. أيدي عىل لإلتالف تتعرض أو قانونية غري بطريقة تُباع قد الثمينة الوثائق
علماني.» نظام بفضل العصور عرب باقية ظلت املخطوطات «هذه بوكوم: حمادي الباحث
يف الثقافة تلك وصارت العلماني، النظام ذلك اختل اإلسالميني، «وبوصول أردف: ثم

خطر.»
منذ القاعدة تنظيم شكَّل العلماني. النظام نهاية بشأن قِلًقا اآلخر هو إسماعيل كان
األوىل األهداف أحَد التعليمي النظام وكان مايل، يف الفرنسية اللغة ملعلمي تهديًدا طويل أمد
األوالد بفصل أوامر الجهاديون أصدر الدين. أنصار جماعُة اتبعته الذي األسلمة لربنامج
اإلضافية، للفصول للتدريس الباقني املعلمني من يكفي ما يوجد يكن لم ولكن البنات، عن
أنه إسماعيل وجد ما وهو الفلسفة، تدريس حظر أيًضا وأُعِلن مغلقة. املدارس فبقيت
يَُدرِّسها. كان الذي املدينة يف الوحيد هو كان علمه حسب ألنه له؛ شخصيٍّا تهديًدا يمثل
ألفالطون أعمال بينها ومن املادة، لهذه املكرسة املطبوعة الكتب من كبرية مكتبة لديه كان
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الحمراء، اللحية ذا الجهادي أن يعرف وكان مونتني، ودي وسبينوزا وسينيكا وأرسطو
قد كانا للعائلة، صديًقا كان الذي األكرب، وشقيقه هو ألنه بوجودها علم عىل كان حماها،

الكتب. تلك لقراءة يأتيا أن عىل اعتادا
يف مشغوًال كان مخطوطاته. يف يتمثَّل كان إلسماعيل األكرب القلق مصدر أن غري
يف مخبَّأًة صارت قد الوثائق كانت األربعاء يوم وبحلول به، الخاصة كاتي فوندو مكتبة
الطريقة، «بهذه قاله: ما كل وكان ونصف. عامني بعد حتى بها يبوح أن رفض أماكَن

يشء.» أي سيجدون كانوا ما املبنى، إىل الرجال أتى وإن حتى
كان التي — الونجري مكتبة كانت املخطوطات. يخفي الذي الوحيد هو يكن لم
عاش الذي مة العالَّ (بغيغ)، باغايوغو محمد للشيخ األصلية املجموعة عىل تعتمد إنها يُقال
كان بينما سيسيه محمد عليها القائم رعاية تحت — عرش السادس القرن يف تمبكتو يف
من سيسيه انزعج الخميس، يوم صباح من عرشة الحادية الساعة يف الخارج. يف مالكها
واقفون فاألرشار الحذر، «توخَّ املتحدث: قال مجهول. من هاتفية مكاملة يف جاءه تحذيٍر

بوابتك.» أمام
عليه كان يفعل؟ أن بوسعه كان ماذا بَيَْص. َحيَْص يف يقع سيسيه املكاملة جعلت
القائم املكتبة، مبنى بلغ عندما مبتغاهم. ويعرف «األرشار» هؤالء َمن لريى يذهب أن
شاحنتني رأى يحيى، سيدي مسجد خلف الواقعة الشوارع متاهة يف التقاطعات أحد يف
له، بدا حسبما املبنى. واجهة أمام بالخارج واقفتني الجهاديني شاحنات من صغريتني
اتصل الليلة تلك يف قِلًقا. كان ذلك مع ولكن الدخول، ينوون املسلحون الرجال يكن لم
نقل ينبغي أنه عىل واتفقا حدث، بما ليخربه الونجري، يحيى بن مختار املكتبة، بمالك
حقائَب ببضع الظالم جنح يف األكرب مختار وشقيق سيسيه جاء يومني، وبعد املخطوطات.

النقل. عملية لبدء الخزائن وبعض
كان إذا مما وتحققت املكتبة]، [حول العام الجو لت «تأمَّ قائًال: األمر سيسيه تذكر
الشارع كان الناصية.» عند يتسكعون مسلحون أشخاص يوجد يكن لم وأنه ا حقٍّ هادئًا
املخطوطات إنزال يف ورشعا خلفهما، الباب وأغلقا الداخل إىل انسال لذا املارة؛ من خاليًا
األولوية يعطيا لم ارتباكهما شدة ومن والخزائن. الحقائب يف ووْضعها األرفف فوق من
ساعة نصف من األمر استغرق أخذه. استطاعا ما أخذا وإنما أهمية؛ األكثر للمخطوطات
علينا يتعني كان مخطوطة، نأخذ كنا مرة كل «يف قائًال: أضاف خزانة. كل مللء ساعة إىل
كان ا. جدٍّ قديمة املطويات ألن نتلفها؛ ال حتى الحذر نتوخى وأن برفق، ذلك نفعل أن
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يمتلئ، الصناديق أحد كان عندما الوقت.» من الكثري األمر استغراق يف السبب هو ذلك
هذه حمل يصعب كان لكن أيًضا، حقائَب يف املخطوطات بعض وضعا بقفلني. يُغَلق كان

الحقائب.
نَفًسا أخذا هادئًا، الخارج يف الشارع كان وعندما يغادرا، أن قبل بانتباٍه أصغيا
الحقائب اآلخر أحرض بينما يد، عربة عىل الخزائن الرجلني أحد حمل الباب. وفتحا عميًقا
الناحية يف الرئييس الطريق عىل قريبة، مسافة عىل يقطن مختار شقيق كان الثقيلة.
مظلمة، غرفة يف ووضعاها منزله إىل املخطوطات وأخذا يحيى، سيدي ملسجد املقابلة
سرياها. كان ما املكان، د وتفقَّ ما أحٌد جاء لو حتى بحيث أخرى منزلية بأغراٍض وغطياها
يف الكائنة للعيان، ظهوًرا األكثر للمكتبة متاًحا خياًرا املخطوطات إخفاء يكن لم
جملة من وثيقة ١٥٠٠٠ حوايل عىل احتوت التي سانكوري، يف الجديد بابا أحمد مبنى
هذه يف العمل عىل عاكًفا املعهد رئيس كان وثائق. ٣٨٨٠٣ عددها البالغ املعهد وثائق
األسبوع. ذلك يف املدينة من بالفرار والذ جديد، مدير إىل سلَّمها ثم األخرية أيامه يف املهمة
موظفي أقدم اآلن هو العظام، بارز وجه ذو القامة طويل رجل وهو سيسيه، هللا عبد كان
ة «ثمَّ له: قيل مجهول. من تحذيًرا اآلخر هو ى تلقَّ الخميس، يوم ويف تمبكتو. يف املؤسسة
يطلب أن وهو فعله؛ يمكنه يشء يوجد أنه قرر مكتبتك.» ر وتدمِّ تأتي أن تريد عصابات

للمدينة. الجدد املحتلني من املساعدة
ذلك يف لهم قاعدًة يتَّخذونه الجهاديون كان الذي الجيش، معسكر صوب انطلق
آغ إياد مع يتحدث أن يمكنه كان إن عسكريٍّا زيٍّا يرتدي ملتحيًا حارًسا وسأل الوقت،
قائٍد إىل سيسيه أُحيل ذلك من وبدًال هناك، يكن لم الدين أنصار جماعة قائد لكن غايل.
ذهب. أينما انتحاريًة سرتًة يرتدي بأنه سيشتهر الذي أداما يُدعى تشادي رجل وهو آخر،
وأخربه للنهب، سيتعرض بابا أحمد مبنى بأن تهديًدا ى تلقَّ قد كان أنه سيسيه له أوضح

فعله. بوسعه ما سريى بأنه أداما وعده األمر. كلَّف مهما حمايته يجب أنه
حول االنتشار يف وبدأت سانكوري إىل الجهاديني من مجموعة وصلت يومني، بعد
تمبكتي؛ وأنه املعهد لحساب يعمل كان أنه وأخربهم إليهم، ليتحدث سيسيه ذهب املبنى.
كل أن من ليتحقق بانتظام يأتي أن عليه يتعني وأنه أغادرها»، ولن املدينة من «أنا قال:
واستمر أراد، متى املكان د يتفقَّ يَدعوه أن عىل اتفقوا وظيفته. كانت فتلك أمان، يف يشء

به. رضر أي يحدث لم أنه من ليتأكد أيام بضعة كل املبنى زيارة يف
وحفيده تراوري أبا املبنى متعهد كان شيمنيتز، شارع يف القديم بابا أحمد مبنى يف
املخازن، يفتحوا أن منهم طلبوا الذين اللصوص مجموعات ا يصدَّ أن يحاوالن حاسيني
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للجهاديني، املشكلة هذه رشحا وعندما مفاتيح. أي معهما يكن لم بأنهما يخربونهم وكانا
يُرتك أن يجب وأنه حمايتهما تحت كان املبنى أن مفادها العربية باللغة رسالة تلقيا
وكانوا الرسالة، نريهم كنا اللصوص، يجيء كان «عندما قائًال: حاسيني تذكر وشأنه.

األمر.» مع تعاملنا «هكذا أردف: ثم الفور.» عىل يذهبون

الالجئون ز جهَّ مايل. شمال من الناس انحرس الجو، حرارة ازدياد مع أبريل، شهر طوال
مواصالت وسيلة أي لركوب ومضوا بيوتهم، وأغلقوا األساسية، األشياء من بالقليل أمتعتهم
فاسو، وبوركينا موريتانيا، — مجاورة بلدان إىل البعض غادر يجدوها. أن استطاعوا
جنوب إىل آخرون وذهب الجئني؛ معسكرات إىل الحال بهم انتهى حيث — ديفوار وكوت
الشمال شخص مليون نصف قرابة غادر باماكو. أو موبتي، أو سيجو، يف متوقفني مايل،
عائالت مع صغرية شقق يف وتشاركوا أقربائهم، مع لإلقامة البعض ذهب العام. ذلك يف
الغذاء برنامج من هبات عىل وعاشوا األزمة، قبل حتى العيش لقمة أجل من تكدح كانت
وفقَد وظائفهم، البالغون فقَد عقود. منذ البالد يف موجودة كانت خريية ومنظمات العاملي
للنهب، يتعرَّضون الالجئون كان هروبهم مراحل من مرحلة كل ويف تعليمهم، األطفال
يف «العسكريني» يد وعىل منها بالفرار يلوذون كانوا التي األرض يف املتمردين يد عىل

إليه. يهربون كانوا الذي اإلقليم
أن بوسعك «كان قائًال: دياكيتي تذكَّر خائفني. كانوا ألنهم الغالب يف يهربون كانوا
الخوف من حالٍة يف كانوا أرسته أفراد أن تذكر تراهم.» َمن كل وجوه عىل الخوف تطالع
ما يعرفون الناس يكن لم خائفني. الجميع «كان أضاف: يأكلون. بالكاد كانوا لدرجٍة
أرجاء يف الشائعات رست التايل.» اليوم يف سيحدث ما أو اليوم، ذلك يف يحدث كان الذي
الناس «قال ِقربة: بينتو تُدعى مغنية قالت املتمردون. يرتكبها التي الفظائع حول املدينة
لم منعها.» ويريدون املوسيقى يكرهون ألنهم لسانك؛ فسيقطعون فنانًا كنت إن إنك
هربت لذا عزفها، بسبب الناس وعاقبوا املوسيقى منعوا لكنهم األلسنة، الجهاديون يقطع

باماكو. إىل
فبعدما للعيش. وسيلة أي لديهم يكن لم أنهم وجدوا البقاء أرادوا الذين أولئك حتى
كان التحتية. البنية من كبري قْدر تعطَّل الحكوميون، املوظفون وغادر املدينة نُِهبَت
ة ثمَّ وكان الوقود يف نقص من تعاني كانت لكنها الكهرباء، محطة أنقذوا قد الجهاديون
مفتوحة، قليلٌة متاجُر كانت الكهربائي. التيار وانقطاع الطاقة نقص من متكررة حاالت
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املال. عىل للحصول سبيل ة ثمَّ يكن لم لذا للتحطيم؛ تعرضت قد كلها البنوك وكانت
املعهد كان اآلن لكن املعهد، يف وظيفته هو املدينة يف دياكيتي لبقاء الرئييس السبب كان
الذي ما قليلة، نقوٍد من جيوبي يف ما ينفد عندما لنفيس، «قلت قائًال: تذكَّر أُغِلق. قد
إن الصغار؟ أطفايل عن ماذا لكن أتأقلم، أن «يمكنني أضاف: ثم ذلك؟» بعد سيحدث
وجد عندما طعاًما؟» أجد أن حتى أو املدينة، من الخروج من سأتمكن كيف مايل، نفد
أجهزة بعض ترك يرتدَّد. لم االحتالل، من الثالث اليوم يف جنوبًا متوجهة شاحنٍة يف مكانًا
يف املخطوطات من ضوئيٍّا ممسوحة نسخ عليها الصلبة األقراص ومحركات الكمبيوتر
ثم — بوسعه ما فعل لكنه املجموعة، من صغري جزء مجرد كان — زمالئه أحد منزل

املدينة. غادر
أباراجو حي يف منزلهم كان املغادرة. بشأن يوم كل فطومة وزوجته القايض تناقش
معهم، واملتعاطفني املتمردين من كثريون يعيش كان حيث والطوارق، العرب يقطنه الذي
يف اإلسالمي املغرب ببالد القاعدة تنظيم قادة سرييان كانا دان. مهدَّ بأنهما شعرا واآلن
يستعدون أو غادروا قد مثلهما الداكنة البرشة ذوي من جريانهم كل وكان يوميٍّا، الشارع
لم هللا، أمام متساوية األجناس كل أن عن الجهاديون يقوله ما يكن فمهما للمغادرة؛
الهواتف أرصدة يبيع متجٍر بجواِر يقطن القايض كان قولهم. وفطومة القايض يصدِّق
يدير كان أنه معتقدًة بيته، باب اللصوص من مجموعٌة طرقت األيام أحد ويف املحمولة،

ذلك. بعد نفسها عىل الباب تغلق أن فطومة أخرب املتجر.
الصغرية، البخارية دراجته عىل املدينة أنحاء يف ويتجوَّل يوميٍّا، يخرج يزال ال كان
السوق وسط يف الحافالت محطة عند يتوقف كان األحيان بعض يف فيها. يجري ما مراقبًا
أنه لدرجة بالناس مزدحمة دوًما كانت لكنها املغادرة، سهولة مدى قياس محاوًال الكبري،
كان يوم كل ففي بالفرار؛ يلوذون كلهم زمالؤه كان يدخلها. أن يستطيع حتى يكن لم
يف معهم يذهب أن منهم مجموعٌة منه طلبت مرة ذات غادر. قد آخر واحًدا أن يكتشف
كان الفوىض. من الكثري ة ثمَّ يزال ال كان فقد رفض؛ لكنه استأجروها، قد كانوا سيارٍة
يزال ال كان فْعله. عليه يتعني ما يرى ذلك وبعد األمور تستقر حتى البقاء األفضل من

املدينة. عىل السيطرة ويستعيد يعود قد املايل الجيش أن يعتقد
شارع يف القديم بابا أحمد مبنى عىل القائم أبا، مع تواصٍل عىل القايضوزمالؤه ظل
أن من الرغم وعىل ألًفا. ٢٤ حوايل املخطوطات؛ معظم يحوي يزال ال كان الذي شيمنيتز،
الحركة أفراد كان آمنة. املخطوطات كانت املكان، حول يحومون كانوا املسلحني الرجال
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من ُطِردوا أن بعد واآلن األعظم، الخطر يشكِّلون كانوا من هم أزواد لتحرير الوطنية
البداية؛ يف الجهاديني بشأن قلقني نكن «لم قائًال: تذكَّر ا. جدٍّ كبريًا التهديد يكن لم املدينة،
وبما جيدة. أمور عن تتكلم «كانت أضاف: ثم اإلسالم.» عن تتكلم كانت املخطوطات ألن

بسوء.» يمسوها فلن مسلمني، كانوا الناس هؤالء أن
كانت لقد ذلك. فعل بوسعهم كان ما املخطوطات، نقل أرادوا إن حتى حال، أية عىل

نقلها. يستطيعوا أن من بكثري أكثر

بالحيوية مليئة واحدة توجد تكن لم تمبكتو، من الهروب عن الروايات من كثري بني من
شندلر» «قائمة فيلم مثل الحًقا، قال حسبما كانت، حيدرة. ديادي إسماعيل رواية من أكثر

مايل.
االحتالل، بعد سبت يوم أول يف بهدوء يغادر أن قرَّر مخبأة، مخطوطاته كانت إذ
حيث النهر، إىل لتأخذه صغرية شاحنة واستأجر أبريل، من السابع يوافق كان والذي
طفَليه وحمل اليوم، ذلك فجر يف السيارة وصلت قاربًا. تمتلك كاتي فوندو مكتبة كانت
أصدقائه من خمسني من أكثر من حشًدا وجد ملنزله، األمامي الباب فتح عندما ومتعلقاته.

حقائبهم. ومعهم الشارع يف واقفني وجريانه
هنا؟» تفعلون «ماذا سألهم:
معك.» آتون «نحن أجابوا:

العدد هذا مع مستحيًال يكون أن يتخيله كان الذي الهادئ الخروج شأن من كان
الوطنية الحركة أو الدين أنصار جماعة أفراد يسمع أن املحتم من كان ا. جدٍّ الكبري
قد كان التي الشاحنة تكن لم حال أية وعىل األمر، لتحري ويأتوا الجلبة أزواد لتحرير
طلب يحاول. أن عليه وكان يائسني. كانوا لكنهم تحملهم. ألن يكفي بما كبريًة استأجرها
باإلضافة عمرهما، من الثمانينيات يف امرأتان يوجد كان — الشاحنة إىل يصعدوا أن منهم
قال تماًما طاقتها فوق محملًة الشاحنة أصبحت وعندما — ع ُرضَّ وحتى أطفال إىل
طفاله ومعه الشاحنة إىل إسماعيل صعد ذلك بعد أجلهم. من سيعود السائق إن لآلخرين
كمبيوتر جهاز وكذلك — تمبكتو يف معه كانا اللذان أرسته من الوحيدان الفردان —
رأى إذا أنه من السائق حذَّره حقيبة. يف معه حملها التي مخطوطاته، أثمن من وأربع
املساحة يف يخبئها أن بوسعه ولكن فستَُرسق، تفتيش، نقطة أول عند الحقيبة الرجال

بالفعل. فيه ُوِضَعت الذي املوضع هو هذا وكان مقعده، تحت التي
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طلب النحيب. يف وراءه َخلََّفهم الذين الناس بدأ التحرك، يف الشاحنة رشعت عندما
تغادرون «سوف لهم: قال ليطمئنهم. إليهم ومىض يتوقف أن السائق من إسماعيل
املثقلة املركبة إىل ليصعد عاد ثم هنا.» واحٌد شخٌص يبقى «لن أضاف: ثم تمبكتو.»

النهر. صوب انطلقت والتي بالركاب،
الجانبي الطريق عند أزواد لتحرير الوطنية للحركة تابعة تفتيش نقطة عند أُوِقفوا
صعد بينما بندقيتَيهما املتمردين مقاتيل من اثنان إليهم صوَّب حيث املطار، إىل املؤدي
يخفون كانوا أو أسلحة معهم كان إن يسألون وأخذوا لتفتيشها، الشاحنة إىل آخرون
الحقائب تفتيش بعد مدنيون.» كلنا هنا. جنوٌد يوجد ال «ال، قائًال: إسماعيل أجابهم جنوًدا.
وتابعت طريقهم، يف يمضوا بأن أزواد لتحرير الوطنية الحركة جنود لهم ح لوَّ بدقة،
جديد ومن مجدًدا، لالستيقاف تعرضوا هناك كوريومي. يف العبارة نحو مسريها الشاحنة
لتحرير الوطنية الحركة مقاتلو فتَّشها بينما الشاحنة من لوا يرتجَّ أن الجميع من ُطِلب

أزواد.
هنا؟» املسئول «َمن القائد: سأل

إسماعيل. فتقدَّم
وملاذا نحن من أوضح أن أوًال عيلَّ فسيتعني املغادرة، تريد كنت «إن القائد: قال
عرش من أكثر دام سيايس حديث يف انخرط ثم أزواد.» لتحرير الوطنية الحركة أصبحنا
وإنما الطوارق فقط ليس الجميع، أجل من يقاتلون كانوا أنهم الالجئني مخربًا دقائق،
أوضح املالية. الحكومة سيطرة من يحرروهم أن ينوون كانوا الذين الشمال، أهل كل
أزواد، لتحرير الوطنية الحركة َعَلم تصميم إىل حتى وصوًال منها، والهدف الحركة منشأ

باإليجاب. الركاب فأومأ فهموا. قد الجميع كان إن تساءل حديثه، من انتهى وعندما
رأيك؟» «ما وسأله: إسماعيل بكتف أمسك

أنكم «أظن أردف: ثم أظن.» بما سأخربك لذا رأيي، مني تطلب «أنت إسماعيل: قال
إحراق من فبدًال السكان، لتحرير هنا إىل أتيتم قد كنتم إن ا. جدٍّ سيئًا أمًرا اقرتفتم قد
وأنا تمبكتو، يف للناس هذا توضحوا أن عليكم ينبغي الناس، وإخافة النار وإطالق املنازل
الحسبان. يف الناس تأخذوا أن يجب منهم. كبريٌ جانٌب سيتبعكم عندئٍذ أنه من واثق شبه

نختلف.» أو معكم، نتفق أن يمكننا أيًضا. رأي لدينا فنحن
كانت بحيث وجهه حول ملفوفة صحراوية عمامة كانت آخر، رجٍل عىل القائد نادى
قرابة استمرت مناقشة وبدأت قاله، ما يكرر أن إسماعيل من طلب مرئيتني. فقط عيناه
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املجموعة ليصطحب تمبكتو إىل عاد قد الشاحنة سائق كان انتهوا، وعندما ساعة. نصف
كوريومي. إىل ويحرضها املكتبة عند من الثانية

يجري يزال ال السياسية الحجج تبادل وكان الظهر، بعد الثانية عندئٍذ الساعة كانت
ألنه فوًرا؛ يذهبوا أن عليهم فيجب املغادرة، أرادوا إن إنهم املقنَّع املتمرد قال عندما
أن يضمنوا أن بوسعهم يكن ولم الخدمة، من راحتهم ينالوا أن وشك عىل كانوا ورجاله

يغادرون. ستدعهم التالية املجموعة
إسماعيل. شكره

توقفوا كنتم، فأينما الليل، يحل «عندما أردف: ثم آخر.» أمر ة «ثمَّ املقنَّع: الرجل قال
يتحرك.» يشء أي عىل النار يطلقون سوف هناك.

كانوا كاتي. فوندو مكتبة قارب متن عىل صعدوا حيث املرفأ، إىل الالجئون مىض
املتمرد، بنصيحة عمًال إسماعيل، لكن الليل، حل عندما فقط قصرية مسافة سافروا قد
منازل يف واملراتب بالطعام بهم ب ُرحِّ التالية. القرية عند يتوقف أن املركب قائد من طلب
موبتي. صوب طريقهم تابعوا التايل اليوم صباح من الخامسة الساعة وعند القرويني،
إسماعيل مع كانوا الذين الركاب كل وصل النهاية يف لكن أسبوع، قرابة األمر استغرق

الحكومة. لسيطرة خاضع إقليم إىل
يف «كان قال: لشقيقه. مملوًكا كان خاٍل منزٍل إىل املكتبات رجل انتقل باماكو، يف
كان التي األثمن، األربعة مخطوطاته أيًضا معه كان عائلتي.» أفراد كل عندئٍذ صحبتي

تمبكتو. من أخرجها قد

املدينة. ليتفقد منزله يغادر حيدرة كان النهر، مجرى عكس يف يرتحل إسماعيل كان بينما
يف وصوله منذ بالخروج فيها يغامر مرة أول وكانت االحتالل، عىل أسبوع مىض قد كان
املحافظة ومبنى البلدية بمقر مارٍّا اإلداري، الحي صوب جنوبًا سار السابق. األحد يوم
من النوع هذا كان الشوارع؛ يف متناثرة كانت التي األوراق أفزعته االستقالل. ميدان يف
باالستياء.» ا حقٍّ أشعر ذلك «جعلني قال: تمبكتو. إىل يعود جعله ما بالتحديد هو الخطر
األخرى. اإلدارية املباني كل إىل وانتقلوا الحكومية باملباني بدءُوا قد «كانوا أردف: ثم
استمرت، إن أنه وأدرك تجري، تزال ال النهب عمليات بعض كانت منهوبة.» كلها كانت
واضحًة. أهداًفا وكانت كبرية مباٍن يف عادًة كانت التي املكتبات، إىل األمر نهاية يف فستصل
املستحيل من كان شيئًا.» «يفعل أن عىل ًما مصمِّ القلق، من حالة يف املنزل إىل عاد
زمالئه مع الهاتف عرب الحديث يف التالية األيام أمىض لذا الوقت؛ ذلك يف لقاءات عقد
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أجل، قوله؟ تريد الذي «ما «سألوني: للمكتبات. املالكة الرئيسية العائالت من وأصدقائه
تقرتح؟»» ماذا ولكن األرضار، ونرى الشوارع، يف األوراق نرى

املنازل إىل ويحرضوها وخزائن، صناديق يف املخطوطات يجمعوا أن ينبغي إنهم قال
العائلية.

ال خزائن. لرشاء مال معنا ليس ولكن هذا، يف معك متفقون نحن «حسنًا، «قالوا:
ذلك.»» نفعل أن يمكننا

ألف ١٢ بقيمة منحة معه كانت ولكن اآلخر، هو نقود أي حيدرة بحوزة يكن لم
جامعة يف اإلنجليزية تعلمه تكلفة بها يدفع أن منها الغرض كان فورد مؤسسة من دوالر
ويف — يستخدمها أن يعتزم يكن لم إنه أصدقاؤه وقال — استخدمها قد يكن لم أكسفورد.
عىل املال ينفق ألن ترصيًحا يريد إنه فيها يقول فورد مؤسسة إىل برسالة بعث الوقت ذلك
بذلك».» لك نرصح منتهيًا؛ األمر اعترب «بالتأكيد، «قالوا: قائًال: حيدرة تذكر املخطوطات.
نُِهبَت، قد البنوك كانت املال. عىل يتحصل أن هي واجهها التي التالية العقبة كانت
٢٥٠ مسافة زمالئه أحد مع وأرسله شيًكا حرَّر لذا تعمل؛ تزال ال كانت النقل وسائل لكن
بكثري أكثر املال كان الحكومة. سيطرة تحت تزال ال كانت التي موبتي، إىل جنوبًا ميًال
عىل وافق والذي هناك التجار أحد مع اتفاًقا عقد لذا واحدًة؛ دفعًة كله يأخذه أن من
مبلغ بحوزته أصبح عندئٍذ ذلك. األمر يقتيض عندما صغرية مبالغ منه ويدفع يحمله أن
بواسطته يشرتي أن يمكنه — أفريقي غرب فرنك ماليني ستة أو خمسة — املال من كبري
واستلزم املدينة من نفدت حتى السوق، يف تقريبًا يوم كل ذلك بعد يشرتيها كان خزائن.
سيتعني وكان أيًضا، سينفد موبتي يف املخزون كان الوقت وبمرور منها. املزيد طلب األمر
جنوبًا وأرسلها تمبكتو من خاوية زيت براميل فاشرتى يصنعوها، يجعلهم أن حيدرة عىل

مجدًدا. شماًال وشحنها خزائن إىل لتحويلها
منازلهم؛ إىل مخطوطاتهم ينقلوا أن الناس من طلب الذي الوحيد هو حيدرة يكن لم
بحاجٍة والونجري، إسماعيل عائلة ذلك ويف للمخطوطات، املالكة العائالت من كثري يكن لم
ُعِقد لالحتالل األوىل األيام تلك يف إنه ألفا رشيفي سانيه قال ذلك. منها يُطَلب أن إىل
«التقينا قال: بابا. أحمد ملعهد اململوكة املخطوطات كبرية بدرجة استهدف رسي»، «لقاء
لنقل شيئًا يفعلوا أن عليهم بأن «شعروا أضاف: ثم األعىل.» اإلسالمي املجلس بأعضاء
نُِصح لكن كبرية، مخاطرة سيكون الدولة أرشيف نقل أن بدا النهاية يف املخطوطات.»
عىل أن مفادها رسالًة بينهم فيما «تناقلوا بتكتم: مخطوطاتهم نقل يحاولوا بأن اآلخرون

استطاع.» حيثما ويخبئها مخطوطاته يَُهرِّب أن منهم واحد كل
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يف الالزم. من أرسع التقدم كان حيدرة حالة ويف رسيًعا؛ ًما تقدُّ العملية تقدمت
أنصار جماعة كانت تمبكتو. الجزيرة قناة من طاقم زار االحتالل، من الثاني األسبوع
عن تقريًرا يقدم بأن إذنًا أفريقيا، شمال يف القناة مراسل فال، محمد أعطت قد الدين
آمنة بأنها الجهاديون أخربه املخطوطات. مجموعات عن وسأل املحتلة، املدينة يف الحياة

بنفسه. ذلك يرى أن ينبغي وأنه تماًما،
حيدرة، أخت ابن ملقابلة فال ذهب أبريل، من عرش الرابع املوافق السبت، يوم يف
يقوم أن يريد بأنه وأخربه التذكارية، حيدرة مما بمكتبة يعتني كان الذي توريه، محمد
أن يعرف كان فقد عرًقا؛ يتصبب توريه بدأ الشهرية. املخطوطات لريى املبنى يف بجولة
يكن فلم املشاهدة؛ تستحق ال املكتبة إن لفال قال بالرسقة. يُتََّهم وقد خاٍو شبه املكان
عىل وإنه التليفزيون، عىل جيدة مادة تكون ولن ا، حقٍّ لالهتمام مثري يشء أي هناك يوجد

جرى. بما الجهاديني وأخرب فال عاد املكان. لرييه وقٌت لديه يكن لم حال أي
طاقم وبصحبتهم توريه منزل إىل مسلحون رجاٌل أتى قصري، بوقت ذلك بعد
وفتحتها، «ذهبت، أردف: ثم املكتبة.» إىل الذهاب عىل «أجربوني توريه: قال تليفزيوني.
يشء أي يوجد يكن لم ولكن يشء.» وكل واملكاتب، األماكن، وشاهدوا يشء، كل وصوروا
املخطوطات كانت خاوية. وخزائَن أرفًفا مصورًة بالكامريا امُللتََقطة الصورة َت ُكربِّ هناك؛
أحد يف خبَّأها قد توريه كان صناديق عدة هي يجدوها أن استطاعوا التي الوحيدة

الحمامات.
من ثالثة عن عبارة كانت والتي له، املرافقة املجموعة كانت بينما فال، سأله
أعرف.» «ال كاذبًا: توريه قال املخطوطات؟ بقية أين املكتبة: باب عند تنتظره الجهاديني،

األمور.» هذه عىل يل اطِّالع ال الرئيس. مع تتحدث أن عليك «سيتعني أردف: ثم
ما. حدٍّ إىل مشوًشا تقريًرا فال قدَّم

من ليتحقق سانكوري يف الجديد املبنى يزور سيسيه هللا عبد استمر األثناء تلك يف
عن مسئوًال جديًدا جهاديٍّا وجد الثاني، األسبوع يف للنهب. أخرى أشياء تتعرض لم أنه
إقامة مقرَّ املبنى اتخذوا الكبار القادة إن لسيسيه قيل عليه. سيسيه يتعرف لم املكان
زيد، أبو الحميد عبد أن سيسيه سمع أيام، بضعة وبعد الدخول. يمكنه ال وإنه لهم،
«القادة ضمن من كان الفرنسيني، الرهائن من العديد ومعه املكان إىل انتقل قد كان الذي

جهادية. ثكنة صار قد بابا أحمد معهد كان الكبار».
ثانيًة. بالدخول لسيسيه يُسَمح لن
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الثامن الفصل

الوثري مقعده فوق مستكشفمن

١٨٣٠–١٨٤٩

كويل ديزبورو ويليام يبدو البورتريه، لرسوم العرش التاسع القرن بمقاييس حتى
إىل ينظر الكهولة، مرحلة يف عالًقا نجده ره، تصوِّ التي البورتريه رسوم يف مشاكًسا.
رحيمة القادمة األجيال تكون لن متشككتني. منتفختني وعينني مقلوب، بفم املستقبل
الوثرية»، املقاعد «جغرافيي من قليلون كان إذ كذلك؛ عرصه مستكشفو يكن ولم بكويل.
كان ذلك، ومع الشخص. هذا من أكثر مكروهني االستهزاء، سبيل عىل ُوِصف حسبما
مستنقعات بأقدامهم يطئُون كانوا فبينما باملالحظة. جديرة قدراٍت بالفعل يمتلك كويل
يصنع كان والبوصالت، بالخرائط باألمراضمسلحني املوبوءة وغاباتها االستوائية أفريقيا
البحث دفع من هو كويل كان الربيطانية. املكتبة يف الوثائق بتصفح مماثلة رائدة اكتشافاٍت
حول األوروبي االستقصاء بادئًا الخرائط، رسم مجرد ليتجاوز السودان وبالد تمبكتو عن

القديم. أفريقيا وسط تاريخ
بارك فيه انطلق الذي العام وهو ،١٧٩٥ عام يف األرجح عىل أيرلندا، يف ُولِد قد كان
معماري ملهندس وحفيًدا ملحاٍم ابنًا كويل كان النيجر. نهر عىل العثور أجل من مرة ألول
إنجلرتا، يف للعيش شبابه يف وانتقل بدبلن، ترينيتي، جامعة يف تعليمه ى وتلقَّ مرموق،
يف وأسهم «أثينيوم» مجلة يف مقاالت كاتب وأصبح اللندني، األدبي باملشهد التحق حيث
وهو للعالم، أوروبا الستكشاف رسد وضع يف رشع ،١٨٣٠ عام يف ريفيو». «أدنربة دورية
وأصبح جغرافيٍّا، بصفته سمعته خ رسَّ والذي والربي»، البحري االستكشاف «تاريخ كتاب
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جمعية غرف يف يلتقون كانوا الذين الجديد االستكشاف نادي أعضاء أوائل من واحًدا
استوعبت ما رسعان التي املنظمة، هذه عىل أُطِلق ذلك بعد ريجينت. شارع يف البستنة

امللكية. الجغرافية الجمعية اسم االنحسار، يف اآلخذة األفريقية الرابطة
لبعض فيها املبالغ املزاعم تصويب مسألة يف القتالية بروحه كويل انخرط ما رسعان
التي األسفار بفضح إلنجلرتا منافٍس عىل مبكًرا انتصاًرا ق حقَّ ١٨٣٢ عام يف معارصيه.
إىل وصل أنه زعم الذي دوفيل، بابتيست جان للمستكشف مدلَّسة أنها الواضح من كان
الجغرافية الجمعية من ذهبيًة ميداليًة اإلنجاز هذا عىل ونال ألنجوال الداخلية املناطق عمق
الكونغو إىل «الرحلة مجلدات ثالثة من املكوَّن دوفيل لكتاب استعراضه كويل بدأ الفرنسية.
أفريقيا، تتمخض «لم كتب: إذ معتادة؛ بسخرية االستوائية» ألفريقيا الداخلية واملناطق
استثنائية أكثر يشء عن والعجائب، للمعجزات أرض بأنها العصور كل يف تميزت التي
يف مستحيلة تكون أن الرحلة شأن من أن يثبت أن قبل أيدينا»، بني التي املجلدات من
املستكشف عىل كارثية العواقب كانت استغرقتها. أنها زعم قد دوفيل كان التي املدة
شخص أي للمبارزة دوفيل تحدَّى خجلًة. خطيبته وانتحرت سمعته َرت ُدمِّ إذ الفرنيس؛
عىل ُقِتل حيث الربازيل، إىل فرنسا من هرب األمر نهاية يف لكنه كويل، مالحظات يكرر

.١٨٣٧ عام يف األمازون نهر ضفاف
من باألشخاص. اإلطاحة طعم يتذوق كويل جعلت التعيسة الحادثة تلك أن يبدو
الجمعية مجلس لعضوية انتُِخب ١٨٣٢ عام ففي سمعته؛ من عزز األمر أن املؤكد
عرب صعوده ولكن الرئيس، نائب أصبح أعوام بثالثة ذلك وبعد امللكية، الجغرافية
الجمعية سكرتري مع شجاًرا افتعل عندما فجأة توقف اإلنجليزية املؤسسة مناصب
تصاعدت املايل. السلوك بسوء إياه متهًما ماكونوكي، ألكسندر العقيد امللكية، الجغرافية
كويل، اشرتاك رسوم إضاعة بقدر تافه أمٌر رشارتها أشعل قد يكون ربما التي الواقعة،
ذلك ومنذ الرسمي. منصبه من التنحي عىل كويل وأُجِرب للمبارزة، دعوات إىل وصلت حتى
االستكشاف يف والبارزة الرائدة الشخصية عليه أطلق عما للبحث نفسه كرَّس الحني،
منهًجا أعطت ذلك، مع والتي، النظرية»، «االكتشافات ليفينجستون، ديفيد الفيكتوري،

السودان. غرب األخص وعىل أفريقيا، بشأن األوروبية لألفكار وموثوقيًة
بشأن لندن يف األسود وعبده عربي تاجر مع مقابلًة كويل أجرى ،١٨٣٤ عام يف
املصادر من وغريها الربتغالية املصادر وبني معلوماته بني وربط أفريقيا. رشق جغرافيا
غري داخيل بحر وجود فكرة فيه اقرتح القارة، يف الداخلية املناطق عن رائًدا عمًال وأخرج
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تنجانيقا. بحرية باسم حاليٍّا تُعَرف والتي نيايس، بحرية يُسمى أفريقيا رشق يف مكتشف
الحني ذلك حتى كانت والتي املصادر، من أخرى ملجموعٍة شامل استكشاف إىل هذا قاده
بهذه باالستعانة القديمة. العربية الجغرافية املصادر وهي قاًرصا؛ استخداًما مستخدمة
الفرنيس الخرائط رسام وبخاصة أسالفه، أخطاء تصويب بوسعه أن اعتقد املصادر
الخاص الخرائط ورسام دانفيل بورجينيون بابتيست جان عرش الثامن القرن من الالمع

رينيل: جيمس األفريقية، بالرابطة

مشوش، ولكنه كبريًا، قدًرا الحارض، الوقت يف ألفريقيا، العربية الجغرافيا تطرح
كلٌّ ليختار املعارصون، الكتَّاب بها يستعني ما أحيانًا التي العلمية، املادة من
بتأويٍل نظره وجهات مع يتالءم بما ويكيفه غرضه، يخدم أنه يبدو ما منهم
معارصون جغرافيون سمح البحث. يف طريقته وتحيزه ضحالته يف يكافئ
أن األسماء نطق يف متخيَّلة تشابه ألوجه — املتوقع غري عىل ورينيل دانفيل —
الفوىض جرَّدت … القويم االستقصاء مسار وعن الحقيقة عن بعيًدا تقودهم
عن األوىل الجغرافية األعمال األسلوب يف الخاطئة الطريقة هذه أدخلتها التي

لها. قيمة كل من أفريقيا وسط

الواردة املعلومات وتطوير قيمة» األعظم العرب املؤلفني أعمال «فحص عىل كويل عزم
كان الذي كيانجوس، باسكوال اإلسباني املسترشق هو صديق، املهمة هذه يف ساعده فيها.
ومقارنتها العرب املؤرخني مخطوطات إىل بالعودة بلده يف اإلسالم لتاريخ مخطًطا يضع
بني املرجعية املقارنة وهي التقنية؛ بنفس كويل استعان املوجودة. األوروبية بالروايات
باروس دي جواو الربتغايل املؤرخ مثل أوروبيني، مؤرخني ومصادر العربية املصادر
بهذه وكاييه. لبارك األحدث الكتابات إىل باإلضافة كربخال، مارمول دل لوي واإلسباني
شأنه من كان املعلومات. أصل وتحديد مصدر كل موثوقية مدى تقدير استطاع الطريقة
غانا إمرباطوريتي مواضع عن السابقة الفرضيات كل عن متخليًا الصفر، من يبدأ أن
األكثر التقارير استُبِعَدت املصادر»، «تصحيح دعاها التي الحيوية، املعالجة وبهذه ومايل.

مبارشة. غري مصادر من املستقاة والروايات خيالية
والذي يتبعه، كان الذي النهج عىل مؤًرشا العربية بالنصوص كويل استعانة كانت
األفق؛ ضيقة نظره وجهة من األوروبية الجغرافيا كانت بعرصه. مقارنًة األفق واسع كان
إىل وكانت بهم، الخاص ماضيهم لهم كان السود األفارقة أن حقيقة عىل كتاباته وأكدت
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وصفه عند يغفل، لم املثال، سبيل عىل بعده. ظهرت التي العنرصية من متحررة كبري حدٍّ
القوانني أن مالحظة عن أنجوال، رشق يف يامفو مواتا بالط يف «الهمجية» اإلعدام لعمليات

مماثل. نحٍو عىل القسوة شديدة كانت األوروبية البلدان يف الجنائية
هللا عبيد أبو األندليس وهما لكويل؛ خاص بوجٍه مفيدين عربيَّان جغرافيَّان كان
خلدون، وابن ،١٠٦٨ عام يف واملمالك»، «املسالك كتاب له، عمل أهم ُكِتب الذي البكري،
كتبا قد كانا املؤلفني هذين أن كويل الحظ .١٣٣٢ عام يف تونس يف ُولد عالم وهو
يتعلق فيما خاص نحٍو عىل مفيًدا البكري كان أفريقيا. غرب حضارات عن باستفاضة
نفس تحمل التي الحديثة الدولة خالف عىل كانت، والتي القديمة، غانا بإمرباطورية
عىل كان عندما تصاعد يف تزال ال وكانت تمبكتو غرب ميل ثالثمائة بُعد عىل تقع االسم،
التي مايل، إمرباطورية عن للمعلومات الرئييس املصدر فكان خلدون ابن أما الحياة. قيد

عرش. الثالث القرن يف غانا وتضمنت السنغايل الساحل إىل جاو من امتدت
اململكة، لحكام يُعطى لقبًا كان متنوعة. أشياء يعني كان غانا اسم أن البكري الحظ

هي: التي غانا» «مدينة ُسمي ما أيًضا يوجد كان ولكن

كبرية مدينة وهي املسلمون، يسكنها التي املدينة إحداهما سهليتان. مدينتان
والراتبون، واملؤذنون األئمة ولها فيه. يجمعون أحدها مسجًدا عرش اثنا فيها
يعتملون وعليها يرشبون منها عذبة آبار وحواليها ِعْلٍم. وَحَمَلة فقهاء وفيها

الخرضاوات.

ى تُسمَّ كانت والتي امللك»، «مدينة تقع كانت غانا مدينة من أميال ستة بُعد عىل
عىل تحتوي كانت غابات وحولها مقبَّبة، ومباٍن ومسجد، قرص، فيها وكان «الغابة».
دينهم». يقيمون الذين وهم «سحرتهم، يسكن كان حيث وأدغال بساتني وكذلك سجون،
الطراطري رأسه عىل ويجعل والذراعني العنق يف النساء بحيل يتحىل وثنيٍّا، امللك كان
أفراس عرشة قبَّته وحول مسلمني. ووزراء بمرتجمني نفسه يحيط كان لكنه املذهبة،
بالذهب، املحالة والسيوَف الَحَجَف يحملون الغلمان من عرشة امللك ووراء مذهبة بثياب
الرفيعة. الثياب وعليهم الذهب بأنواع رءوسهم ضفروا قد بلده ملوك أوالد يمينه وعن
سواجري أعناقها يف تحرسه، امللك موضع تفارق تكاد ال منسوبة كالب القبة باب وعىل

وفضة. ذهب رمانات عدة الساجور يف يكون والفضة الذهب
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رماة منهم امليدان، يف رجل ألف مائتي يضع احتفل إذا كان غانا َمِلك إن يقال وكان
التي الخام املواد عىل الرضائب بفرض العسكرية قوته يمول وكان ألًفا. أربعني من أزيد

البكري: أورد ما بحسب اململكة، يف تُستخَرج كانت

وله إخراجه. يف وديناران اململكة إدخاله يف ذهب دينار امللح حمار عىل ومللكهم
وهو [املثقال، مثاقيل. عرشة املتاع حمل وعىل مثاقيل خمسة النحاس حمل عىل
الذهب.] من جرامات ٤٫٢٥ حوايل كان الدوقية، أو للدينار السوداني املكافئ
مسرية امللك مدينة وبني وبينها غياروا، بمدينة كان ما بالده يف الذهب وأفضل
… متصلة مساكنها التي السودان بقبائل معمورة بالٍد يف يوًما عرش ثمانية
يرتك وإنما امللك، استصفاها الذهب من الندرة بالده معادن جميع يف ُوِجد وإذا
يهون. حتى الناس بأيدي الذهب لكثر ذلك ولوال الرقيق. الترب هذا للناس منها

رطل. إىل أوقية من تكون والندرة

ضخم. حجر حجم يف الذهب من ندرة يمتلك امللك كان للبكري، وفًقا
أسفاًرا سافر قد كان الذي خلدون، ابن رشع ،١٣٧٤ عام يف عام، بثالثمائة ذلك بعد
يف والقاهرة، وتلمسان وغرناطة فاس بالط يف وعمل وإسبانيا، أفريقيا شمال يف واسعة
الكتاب، مجلدات آخر احتوى العالم. تاريخ عن مجلدات سبعة من ضخم كتاب كتابة
وعن السودان، غرب عن قيِّمة معلوماٍت عىل الرببر»، «تاريخ باسم عادًة يُعَرف الذي
مملكة ضمتها قد الغانية اإلمرباطورية كانت حقبته، يف أنه، وذكر مايل. إمرباطورية حكام
«بالغة صارت قد وكانت تمبكتو، رشق ميل مائتي بُعد عىل جاو، حتى امتدت التي مايل،
الثالث القرن يف اإلسالم األوائل مايل ملوك اعتنق إذ مسلمة؛ إمرباطورية كانت القوة.»
حج رحلة عن الحديث يف خاص بوجه خلدون ابن أفاض مكة. إىل منهم كثري وحجَّ عرش،
وظلت عظيًما.» وملًكا مستقيًما «رجًال كان الذي موىس، مانسا أداها التي ١٣٢٤ عام
معه موىس جلب عاًما. بخمسني ذلك بعد أفريقيا شمال يف تُحكى موىس عن الحكايات
األندليس واألديب الشاعر ضمنهم ومن مكة، من عودته عند املسلمني العلماء من العديد

خلدون: البن الرفقاء هؤالء أحد قال الساحيل. إسحاق أبو

نأخذ قومه ووجوه وزرائه دون [الساحيل] الطونجق إسحاق وأبو أنا نواكبه كنا
والحالوات. املآكل بُطَرف منزل كل يف متحًفا وكان نتمتع. األحاديث، بأطراف
أقبية البسات ألًفا عرش اثني خاصة الوصائف من وحربته آلته تحمل والذي

اليماني. والحرير الديباج
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وهو بالكلس، مبني منزل له يكون أن تمنَّى حيث عاصمته، إىل امللك مع الساحيل عاد
قبة. لها الشكل مربعة بنايًة وأقام باملهمة، األندليس فنهض أرضه، يف معتاد غري كان ما
املتحدث: أضاف ثم اليدين.» َصنَاع وكان إجادته. فيها «استفرغ قد: إنه خلدون البن قيل
ووقعت املباني. أتقن من فجاءت املشبَّعة باألصباغ عليها وواىل الكلس من عليها «وأصفى
ألًفا عرش باثني ووصله بأرضهم، البناء صنعة لفقدان االستغراب موقع السلطان من
إليه وامليل األثرة من له كان ما إىل عليها، َمثُوبًة الترب مثاقيل من كيلوجراًما] ٥٠ [حوايل
ملسجد تجسيد وأول تمبكتو، يف ملوىس قًرصا بنى الساحيل إن أيًضا قيل نية.» السَّ والصالت

جينجربر.
انهارت ما ورسعان خلدون، ابن بحسب عاًما، وعرشين خمسة موىس حكم دام
خلدون، ابن مصدر وصف جاطه. ماري حفيده حكم أثناء بعده، املالية اإلمرباطورية
واٍل أرشَّ «كان بأنه جاطه ماري جاو، يف عمل والذي مغربيٍّا، رشعيٍّا قاضيًا كان الذي
اإلمرباطورية ثروة جاطه أهدر الُحَرم.» وإفساد والعسف النكال من سامهم بما عليهم
الخزانة ذخائر أنفس كان الذي الذهب حجر لبيع حتى اضُطر إنه بل وتبذيره»، «رسفه ب
كان الذي خلفه، يتمكن ولم أزمة، يف امُللك كان ،١٣٧٣ / ١٣٧٤ عام يف وفاته وعند املالية.

السلطة. عىل الحفاظ من بكثري، منه أفضَل حاكًما

ومرشوحة». مفحوصة العرب، «نيجروالند املسبوق غري عمله كويل نرش ،١٨٤١ عام يف
وَمثَّل الكربى الصحراء جنوب ألفريقيا التاريخية الجغرافيا عن فيه موثوق رسد أول كان
الخربة أهل يعرتض لم أفريقيا. غرب تاريخ وهو املعرفة، فروع من جديد فرع فجر بزوغ
العرب والجغرافيني املؤرخني من املأخوذة األماكن ألسماء تحديداته معظم عىل الالحقون
وعادًة الالحقة. البحث جهود لكل أساًسا «نيجروالند» كتاب وشكَّل الوسطى، العصور يف
بني رينيل خلط إذ اآلخرين؛ أعمال يف اكتشفها قد كان التي باألخطاء يستمتع كان ما
ناحية من مختلفني كانا االسمني أن عىل كويل وبرهن وغانا، املعارصة، نيجرييا يف كانو،
العاصمة وأن نفسه، امللك اسم وأيًضا مملكة تمثل كانت «غانا» أن أدرك كذلك األصل.
استُخِدم متنقًال» «اسًما كانت ربما ولكن املدينة، نفس دوًما تكن لم الحاكم بها أقام التي

مختلفة. أزمنة يف مختلفة أماكَن لوصِف
أحد وصف حدِّ عىل هائج»، نوء «طائر — جدل محلَّ شخصية كويل ظلَّ ذلك ومع
،١٨٨٣ عام يف وفاته بعد حياته. أثناء بإسهاماته يُذَكر اعرتاٌف ة ثمَّ يكن ولم — النقاد
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روايات لنرش أُنشئت قد كانت مؤسسة وهي هاكلوت، لجمعية الرسمي التأريخ وصفه
أخرى تأبينات شككت ما.» حدٍّ إىل األطوار غريب «عبقري بأنه لرحالتهم، املستكشفني
قد كان أنه ومع عادي. غري نحٍو عىل الثابتة آرائه إىل استناًدا العقلية قواه يف رصاحًة
أن يمكن ال أنهما عىل أرصَّ فإنه وكينيا، كليمنجارو جبيل وجود صحيح نحٍو عىل استنتج
كذلك، كانا أنهما أوروبيني مستكشفني رؤية من طويل وقت بعد بالثلوج مغطَّني يكونا
مائي مسطح يضمهما كان العظيمتني األفريقيتني وتنجانيقا ماالوي بحريتي أن واعتقد
خلف منزٍل يف فقريًا كويل مات ليفينجستون. مشاهدات من النقيض عىل عمالق، واحد
غرب عن عمله ولكن لندن، يف ويوستن، كروس كينجز ملحطتي الحديدية السكة نهايتي
متطلبات مستوى إىل «ترقى التي الحقبة تلك يف القليلة األعمال من واحًدا سيظل السودان

ويليس. رالف جون املؤرخ كتب كما الحديثة»، الدراسات
عالقة معه أقام قد كان أنه يبدو ملستكشٍف املفضل العمل هو كويل عمل كان أيًضا
يف كويل مع تشارك بل للبرش، كراهية ميول من يخلو يكن لم رجل وهو متبادل، احرتام
لم النيجر، نهر إقليم إىل رحلتي «قبل املستكشف: كتب العنيد. العلمي الصلف إىل ميله
عدا واملهمة، الواسعة البقعة هذه تاريخ يخص فيما تُذَكر معروفة بيانات أية توجد تكن

عظيمني.» وبحث بعبقرية كويل السيد إليها ل توصَّ منفردة، قليلة حقائَق
غرب تاريخ يف مملكة أكرب أرسار عن اللثام ليميط سيميض الذي الرجل هو هذا كان
بها. تامٍّ جهٍل عىل أوروبا وكانت تمبكتو، أوج مع أوجها تزامن إمرباطورية وهي أفريقيا،

بارت. هاينريش هو املستكشف اسم وكان سونجاي، تُسمى اململكة كانت
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رأس فارسبال

٢٠١٢ أبريل-مايو

ى تنحَّ الفوىض. من حالٍة يف العاصمة ليجد مايو شهر بداية يف باماكو إىل حيدرة عاد
بعدما سانوجو، «بويل» أمادو النقيب العاصمة، يف االنقالب قاد قد كان الذي الضابط
الحكومة وتألفت املجاورة، أفريقيا غرب دول فرضتها قاسية اقتصادية عقوبات واجه
شهر غضون يف مؤقت. مدني ورئيس مؤيديه بني مستقر غري تحالٍف من الوقت ذلك يف
التي األجنبية املساعدات وُقِطَعت أراضيها، ونصف املنتخب قائدها فقدت قد البالد كانت
أساسيني. بموظفني تُِرَكت أو السفارات وأُغِلَقت الدبلوماسيون وُسِحب عليها، تعتمد كانت

كربى.» دولية «كارثة خضم يف مايل كانت الدولية، العفو منظمة تعبري حد وعىل
بابا. أحمد معهد رئاسة توىلَّ قد جديد مدير كان أبريل من والعرشين الرابع يف
يبدأ أن املمكن من يكن ولم البنية، قوي عنيًدا رجًال معيجا إدريسا القادر عبد كان
حافظة يف الحافة مثنيَة وثيقًة سلَّمه قد سلفه كان ذلك. من أسوأ وقٍت يف الجديدة وظيفته
مقر كان منها. بقي كم يعلم كان وحده هللا ولكن املؤسسة، بأصول قائمة فيها بالستيكية
معه يكن ولم بالفرار، الذوا قد موظفوه وكان للجهاديني، ثكنًة يُستخَدم تمبكتو يف عمله
إيقاف هو االنقالب منذ للحكومة القليلة املوضوعية القرارات أحد كان حيث أموال، أي
مهمته كانت التي للمخطوطات فعيل تهديد أيًضا يوجد كان الشمال. عىل بالكامل اإلنفاق

يفعل؟ أن بوسعه كان ماذا إذن حمايتها.



تمبكتو كتب مهربو

سمك متجر فوق غرفتني الستئجار بصعوبة شهريٍّا دوالر أربعمائة مبلغ بتجميع بدأ
سيحاول هناك، من باماكو. جنوب يف كورا كاالبان ضاحية يف الجرذان فيه تتفىش ودجاج
الذين القليلني مع اتصال عىل البقاء وكيفية موظفيه، مرتبات دفع كيفية إىل يتوصل أن
بدء سبقت التي الفرتة يف حيدرة القادر بعبد دوري اتصال عىل كان تمبكتو. يف بقوا
— عليه سيُعَرض املنصب بأن أخربه الذي هو حيدرة كان الواقع، يف — الجديدة وظيفته

اجتماًعا. يعقدا أن التمبكتي اقرتح وحينئٍذ
َمن؟» «مع معيجا: سأله

به.» سأتصل حيدرة. ديادي إسماعيل «مع
عىل الثالثة الرجال اتفق باماكو، يف مكتب لديه الذي الوحيد كان معيجا إن وحيث
يف مخطوطات مجموعات أشهر عن املسئولون كان قصري وقٍت وبعد هناك. يتقابلوا أن
وثيقة ألف ٩٠ حوايل يف يتحكمون أنهم بينهم فيما يزعموا أن بوسعهم كان الذين تمبكتو،
«اجتمعنا، قائًال: حيدرة القادر عبد تذكر يومية. شبه بصفٍة يلتقون املدينة، وثائق من
مساعدة.» عىل للحصول فعله علينا يتعني كان عما وتحدثنا املخطوطات، عن وتكلمنا

يف مباًرشا كان الذي معيجا، كان واضًحا. الثالثة الشخصيات هذه بني التباين كان
عمل قد وكان باماكو جامعة يف العربية اللغة لقسم سابًقا رئيًسا أحيانًا، وفظٍّا حديثه،
عرش» خمسة «مايل MLI/015 عليه يُطَلق وتصنيفها املخطوطات لرقمنة مرشوٍع عىل
أما املخطوطات. مالكي بزمالئه باملقارنة مبتدئًا كان لكنه املخطوطات، يعرف كان لذا
كان إنه يقول كان آرسة. شخصية وذا وأرستقراطيٍّا، التهذيب، شديد فكان إسماعيل،
الذي كاتي، محمود عرش، السادس القرن يف يعيش كان الذي التمبكتي مة للعالَّ سليًال
يوجد كان ثم غرناطة. يف ببيت يحتفظ وكان باسمه، تيمنًا كاتي فوندو مكتبته يت ُسمِّ
كان العلماء. من تمبكتية عائلة سليل كان أنه اآلخر هو يزعم كان الذي نفسه، حيدرة
الناس يجعل أن يحب كان لكنه يناسبه، حسبما املعلومات ويوزع متقلبًا، يكون أن يمكن
كلٌّ يخاطب أن وإسماعيل هو شأنه من كان الشديد. التوتر لحظات يف حتى يضحكون،
أحيانًا يتورط كان معيجا وحتى بُني»، «يا بقوله االجتماعات هذه يف مازًحا اآلخر منهما
ا حقٍّ «كنَّا أضاف: ثم قويٍّا.» فريًقا ا حقٍّ كان البداية، «يف قائًال: تذكر الخشن. املزاح هذا يف

وديٍّا.» جوٍّا ا حقٍّ كان البداية. يف بعض يف بعضنا نثق
أن بوسعهم كان معلومات أي يتشاركون املكتبات رجال كان االجتماعات هذه يف
األعظم الخطر أن اعتقدوا الشمال. يف بهم اتصال عىل كانوا الذين األشخاص من يستقوها
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لتحرير الوطنية الحركة ولصوص العصابات من كان املرحلة هذه يف املخطوطات عىل
أزواد.

كان الذي التهديد عن دورية ترصيحات تُصِدر اليونسكو منظمة كانت شهر، طيلة
حذَّرت قد املنظمة كانت أبريل شهر منتصف يف تمبكتو. تراث عىل املتمردون يشكله
ألنه شديد»؛ «انزعاج ل سببًا كان الجديد بابا أحمد مبنى إىل الجهاديني انتقال أن من
عرش الثاني القرنني بني املجيدة تمبكتو حقبة إىل تاريخها يرجع وثائَق عىل يحتوي كان
هذا عىل الحفاظ من بد «ال بوكوفا: إيرينا للمنظمة العامة املديرة قالت عرش؛ والخامس
القديمة، الوثائق هذه حماية أجل من تمبكتو مواطنو احتشد «لقد أضافت: ثم الرتاث.»
تُتَّخذ أن وناشدت مساعدتنا.» إىل يحتاجون ولكنهم وتفانيهم. شجاعتهم أحيي وأنا
واإلنرتبول، املجاورة، الدول وحكومات املتناحرة، املالية الفصائل من متضافرة إجراءات
خسارة دون للحيلولة الفنية التحف وجامعي الفنية، األعمال وسوق الجمارك، ومنظمات

جمعاء. للبرشية كبرية أهمية مثَّلت التي الكنوز، هذه
عليهم إن تقول املكتبات رجال غرائز كانت قلقها، عن اليونسكو منظمة أعربت بينما
بعيًدا املخطوطات إبقاء يحاولوا أن اتخذوه الذي األول القرار وكان العكس، يفعلوا أن
لألمم التابعة املنظمة إسكات يحاول أن فرصة لحيدرة سنحت العام. الرأي نظر عن
اجتماع أول أجل من باماكو يف للطوارئ وفد حطَّ عندما مايو، من عرش الثامن يف املتحدة
مع الثقافة وزارة يف مؤتمٍر إىل حيدرة ُدعي األزمة. بداية منذ املالية الحكومة مع كبري
أن منه ُطِلب عندما الخاصة. أجندته ومعه وذهب املايل، الرتاث عىل عملوا الذين املسئولني
كانوا الذين والصحفيني واملسئولني، للسياسيني، قال املخطوطات، حالة عن تقريًرا يقدِّم
أن بوسعه يكن لم فإنه تمبكتو من حاًال عاد قد كان أنه من الرغم عىل إنه حارضين
السبب إن قائًال أجاب ذلك. يف السبب عن ُسئل املخطوطات. مجموعات عن يشء أي يقول
يجب وإنه للمدينة، الثقايف الرتاث يف هشاشة األكثر األشياء كانت املخطوطات أن هو
وزيرة وقفت ثم باقتضاب، املسألة املسئولون ناقش التليفزيون. أو اإلذاعة يف تُذَْكر أال
عن قيل يشء أي يبثوا أو ينرشوا أال الصحفيني من وطلبت توريه فاديما ديالو الثقافة،

تسمعونه.» يشء كل تُْغِفلوا أن «يجب وقالت: املخطوطات.
املجموعات من كثريًا أن وأخربهم الحني، ذلك حتى تمَّ ما يرشح راضيًا، مىضحيدرة،
املساعدة كانت الراهن. الوقت يف يكفي بما آمنًة كانت حيث الناس، بيوت إىل نُِقَلت قد
اإلعالم. وسائل يف املخطوطات تُذَكر أال هي املرحلة هذه يف ا حقٍّ إليها احتاج التي الوحيدة
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كيان أكرب وإىل الصحافة إىل وصلت قد املكتبات رجال رسالة كانت يشء.» كل «هذا وقال:
الكثرية اجتماعاتنا «يف إسماعيل: قال اآلخرين. إىل وستُنَقل العاملي، الرتاث عن مدافع
أال معينة هيئاٍت من «طلبنا أضاف: ثم هذه.» االتصال اسرتاتيجيات بالتفصيل ناقشنا

اإلذاعة.» أو التليفزيون يف أو الصحف يف املخطوطات بشأن كثريًا تتحدث
مهمة أمور ملناقشة املكتبات رجال انتقل قائًما، اإلعالمي التعتيم أصبح أن بعد
يفرتضوا أن عليهم تعنيَّ الواقع، ويف سيتحسن؛ املوقف أن يف ضئيل أمٌل يوجد كان أخرى.
املعهد مخطوطات إيصال كيفية عن يتساءل معيجا كان إذن؟ سيفعلون ماذا سيسوء. أنه
رصاحًة. الفكرة الثالثة الرجال ناقش واآلن الجديد، منصبه توىلَّ أن منذ األمان بر إىل

كان الصحيح. السبيل هو كان املخطوطات إجالء أن البداية يف حيدرة يعتقد لم
وعرب املحتلني أنظار تحت تمبكتو خارج إىل الهشة الوثائق من اآلالف عرشات شحن
حاالت عدد كان الوثائق. عىل فقط ليس كبرية، مخاطَر يحمل أمًرا الخطرة الصحراء
كان التي والقتل االغتصاب حاالت وكذلك يوميٍّا، يتزايد الشمال يف والتشويه الرضب
أنصار رشيعة إقامة كانت أبريل شهر فبنهاية مختلفة؛ مجموعاٍت من مسلحون يرتكبها
قطع بل لألعضاء، وبرت جلد، وعقوبات موجزة، بإجراءات إعدام حاالت إىل أدَّت قد الدين
ُقِبض شخٍص يف إذن الناس هؤالء سيفعل كان ماذا قصرية. تنورة الرتدائها امرأة أذن
بوسائل الذهاب تذكرة كانت املال: مسألة توجد كانت ثم املخطوطات؟ ينقل وهو عليه
حوايل يوازي ما أو أفريقي، غرب فرنك ألف ٢٥ تتكلف باماكو وإىل من العام النقل
عىل إنفاقها سيلزم التي اإلضافية واملبالغ الشحنات، عدد االعتبار يف أخذًا دوالًرا. أربعني
اإلجالء شأن من كان الجمارك، ورجال للرشطة الرضورية والرشاوى النقل عىل القائمني

الثمن. باهظ يكون أن للمخطوطات الكامل
إجالء أن نظن نكن «لم أضاف: ثم ننتظر.» أن يجب إننا «قلنا قائًال: حيدرة تذكر
نكن لم بدأنا، وإن التوتر، من الكثري ة ثمَّ كان الوقت. ذلك يف جيدة فكرة كان املخطوطات
يف عليه هي ما عىل األشياء نرتك أن الرضوري من كان إنه قلنا سينجح. األمر أن نظن

الوقت.» لبعض الحايل، الوقت
التحضريية. األعمال يف بالفعل بدءوا ذلك، ومع

امرأة وهي حيدرة، مع وآخر آٍن بني تلتقي كانت باماكو يف رابعة شخصية توجد كانت
وخبرية الحًقا، قالت حسبما محامية، دياكيتي كانت دياكيتي. ستيفاني تُدعى أمريكية
إنرتناشيونال». «دي باسم تنموية استشارات منظمة تدير وكانت الكتب، حفظ يف مدربة
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وكانت بالنشاط، ومفعمة رمادي، أشقر شعر وذات عمرها، من الخمسينيات يف كانت
اللغوية مهارتها أن من الرغم وعىل وباماكو، سياتل يف منازَل تمتلك كانت ا. حقٍّ دولية
بارعًة كانت واإلنجليزية، البامبارية باللغتني بعنف تسب أن بوسعها كان أنها تعني كانت
«التدوير مثل عباراٌت فيه منها تخرج أن يمكن الذي باالستشارات، املتعلق النقاش يف ا جدٍّ
هي كانت صعوبة. أي دون االستثمار» و«تيسري والربامج» االتصال أجهزة استخدام يف
يف تسافر كانت عندما املايض، القرن تسعينيات أواخر يف مرة ألول التقيا قد وحيدرة
ولكن دائمة، صداقة بينهما ونشأت الفتيات، لتعليم مرشوًعا تَُقيِّم تمبكتو منطقة أرجاء
مايل زوج لها وكان زوجتان؛ له كان فقد — أزواجهما (كان املخطوطات. بسبب صاخبة،
هو كان الحًقا.) قالت حسبما الرهيب»، «الثنائي عليهما يطلقوا أن يحبون — الجنسية
الدولية، التنمية بعالم صالت هي تمتلك كانت بينما مهمة، مخطوطات ملجموعة املالك
التي الحكومية غري املنظمة «سافاما»، حوَّال قد كانا املؤسسات. بدء عملية يف جيدة وكانت
املانحة للجهات يمكن مؤسسة إىل املكتوب، املدينة تراث مستقبل لحماية حيدرة أنشأها

معها. تعمل أن الدولية
سجل يف لديها التي الكربى الثقافية املؤسسات كل إىل وأرسلته نداءً دياكيتي صاغت
دعم عىل الحصول ملحاولة السفارات يف بجولة املكتبات رجال قام بينما االتصال، جهات
له وقيل أفريقيا؛ جنوب بمساندة يحظون بأنهم مقتنًعا حيدرة كان ما، مرحلٍة يف مايل.
باالشرتاك ويوقعونه املساعدة فيه يطلبون خطابًا يُِعدُّوا أن سوى عليهم يكن لم إنهم
من طلبنا الخطاب، «يف قائًال: حيدرة تذكر مايل. يف األعىل اإلسالمي املجلس رئيس مع
لنرى تمبكتو إىل معنا يأتوا أن أو عوننا، إىل يهبوا أن أفريقيا جنوب يف املسلمني إخوتنا
ولكن سارة، أخباًرا ينتظرون كانوا يوم وكل الخطاب، أرسلوا باألمور.» سنضطلع كيف
أرض عىل تتجسد لن أفريقية الجنوب املساندة أن أدركوا وتدريجيٍّا أبًدا، رد يأتهم لم
وكان لدينا، الذي الوحيد األمل «كان أضاف: ثم ا.» جدٍّ محبطني «كنا حيدرة: قال الواقع.

ضاع.» قد
— حكومية غري ومنظمات ومؤسسات، سفارات، — بآخرين االتصال يف استمروا
تذكَّر سياسية. بمخاطرة واملحفوفة الجريئة املهمة بهذه يضطلع أن يف أحد يرغب لم لكن
ثم صالحيتها.» نطاق مع يتالءم يكن لم التهريب إن اليونسكو منظمة «قالت معيجا:

اللعبة.» تلك يف يدخلوا لن إنهم «قالوا أردف:
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األخري األسبوع ويف تمبكتو. عىل قبضتهم إحكام من يعزِّزون الجهاديون كان الشمال، يف
بنك يف نشاط موجة باستوس العمل عن العاطل السياحي املرشد شاهد أبريل، من
من منزله. قبالة الشارع من األخرى الناحية عىل الخاوي إس) إم (بي املايل التضامن
يف تصل الجهاديني من مجموعة رأى منزله، سطح حديقة من املمتاز املراقبة موقع
الفاخر، باملرياي ال فندق من أخذوها قد كانوا ة أِرسَّ وأغطيِة بمراتَب مكدسة شاحنة
إىل أحيانًا يأتون كانوا الذين الشعبي الغناء لنجوم مفضًال مكانًا مىض فيما كان الذي
معهم كان ما بكلِّ إليه وانتقلوا ونظفوه، املكان، وتفقدوا املنهوب، البنك دخلوا تمبكتو.

أثاث. من
بحديقته االعتناء سوى يفعله الحارضما الوقت يف لديه يكن لم الذي أمىضباستوس،
املقابل املبنى يف لجريانه اليومية األنشطة يشاهد التايل العام معظم النهر، عىل املرشفة
وموظفي الرشطة، ورجال املشاة، جنود من فيه يعيشون َمن معظم كان الشارع. عرب
بنك مبنى مع تعاملوا لكنهم آخر، مكاٍن يف اإلقامة القادة اختار والحرَّاس. الجمارك،
الساعة يف صباح كل يصل الكبري»، «الزعيم زيد، أبو كان مكتبًا. باعتباره املايل التضامن
جيبه، يف صناعية أقمار وهاتف كتفه عىل معلَّقة الكالشينكوف بندقيته ومعه الثامنة،
من أطقم ثالثة سوى زيد أبو يرتِد لم ابنه. إنه لباستوس قيل شاب يقودها سيارٍة يف
ماليًة مبالَغ يحمل كان ولكنه باستوس، قال حسبما كلها، االحتالل مدة أثناء املالبس
يوجد كان قيمة.» بال لديهم املال كان املال. بها ينفق كان التي الطريقة «رأيت ضخمة:
حول الطاهي مع يتحدَّث زيد أبو كان صباح وكل املايل، التضامن بنك مبنى يف مقصف
السوق. من احتاجه ما ليشرتي له كافية كانت مالحظاٍت يعطي أن قبل الطعام قائمة
من وأوانَي توابل ويأخذ إليه يأتي ما كثريًا كان الطاهي أن باستوس حفيظة أثار مما
«إن أضاف: ثم عقليتهم.» «فهمت قال: إذ يرفض؛ أن باستوس بوسع يكن لم مطبخه.

شيئًا.» تقول أال األفضل من لذا عدوهم. وستصبح ضدهم، أنك سيظنون رفضَت،
حوايل يف املايل التضامن بنك مبنى يغادر زيد أبو يراقب باستوس كان يوم كل
السقف عرب يسريون املقاتلني صغار من املزيد يشاهد كان مساء وكل الظهر، بعد الثالثة
من وعرف جيًدا، الرجال هؤالء عىل يتعرف أن بإمكانه أصبح مالصق. مبيت مبنى إىل
انترش، قد تمبكتو احتالل نبأ كان بعدما اإلسالمي. العالم أنحاء كل من أتوا أنهم لهجاتهم
ولكن جزائريني، منهم كثريون كان املدينة. إىل أتوا قد الجنسيات كل من الجهاديون كان
رجل يوجد كان إنه بل وتونسيون، ومغاربة، وصوماليون، باكستانيون، أيًضا يوجد كان
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قبل التجاري األسطول يف عاًما ثالثني أمىض قد جوين لو كان جوين. لو جيل هو فرنيس،
الجليل. عبد الحركي الجهادي باالسم يًا ومتسمِّ اإلسالم، معتنًقا الصحراء، إىل ينتقل أن

جهاديني إىل تحوَّلوا قد منهم كثريون وكان أيًضا، الجهاديني وسط ماليون يوجد كان
«حامو» محمد وبحسب عقود. طيلة تمبكتو إىل يأتون كانوا الذين املتطرفني الدعاة يد عىل
أربعني، عددها يبلغ قوافل يف وصلوا قد الدعاة كان معارص، تمبكتي باحث وهو ديديو،
يستمعون كانوا الناس إن بل ترحيب. موضع كانوا البداية يف املدينة. مساجِد يف وأقاموا
رجل إىل نسبًة الوهابيني، يُدَعون كانوا دينية. نقاشات يف معهم وينخرطون فلسفتهم إىل
السلف، إىل نسبًة السلفيني، أو الوهاب؛ عبد بن محمد عرش الثامن القرن من املتشدد الدين
ثم قرني، الناس «خري النبي: عنهم قال الذين املسلمني، من األوىل الثالثة األجيال وهم
األوىل لأليام النقي اإليمان أن السلفيون الوهابيون اعتقد يلونهم.» الذين ثم يلونهم، الذين
حتى منها التخلُّص يتعني كان وأنه األجنبية، والتأثريات الدينية البدع لوَّثته قد لإلسالم
كبري بقدر التمبكتيون سئم الوقت، بمرور ولكن املباركة. األوىل حالتهم إىل املسلمون يعود
كان الذي َمن تساءلوا: الدعاة. هؤالء وسائل يف شكوكهم وزادت والتعايل، االنتقاد من
وعائلته، زوجته عن بعيًدا شهور ثالثة يقيض أن يتحمل أن يمكن الذي وَمن يموِّلهم؟
واقفًة تقوم الناس جماعات كانت املساجد، يف يتكلمون بدءُوا وعندما أفريقيا؟ يف يعظ

ييأسوا. لم الزوار لكن وتنرصف.
لكن هؤالء من الحمراء اللحية ذو حماها كان املحليني. من السلفيني بعض كان
مسافٍة عىل الطوارق من عائلة يف ُولِد قد موىس كان موىس. حامد كان تطرًُّفا األكثر
يعود أن قبل السعودية العربية اململكة يف الوقت بعض وعاش املدينة من ببعيدة ليست
اإلطالق عىل محبوب غري كان التفكري. يف طريقته إىل املدينة تحويل عىل عازًما تمبكتو، إىل
أن يعتقد عنرصيٍّا شخًصا كان مظلمة»؛ روًحا «كان جريانه: أحد تذكر فحسبما —
عىل الحصول بإمكانه كان ولكن — إذاللهم يهوى وكان عبيًدا يكونوا أن ينبغي السود
يف ترحيب موضَع مواعظه تَُعد لم وعندما الراديكايل، مرشوعه أجل من كبرية ماليٍة مبالَغ
والوعاظ للراديكاليني مالذًا موىس مسجد أصبح به. ا خاصٍّ مسجًدا بنى املدينة، مساجد
أكثر سيكونون أنهم الجوار يف يعيشون كانوا الذين العاديون املصلون وقرَّر األجانب،
وأصدقاؤه موىس أعطاهم للعودة يجتذبهم أن أجل ومن البيت. يف للصالة بتأديتهم أمنًا
معسكرات حضور إىل حرًصا األكثر األتباع وُدعي لالستماع، يأتوا أن برشط وماًال طعاًما

األدغال. يف أسبوع مدتها تطرُّف
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الذين التمبكتيني من واحًدا هوكا»، «هوكا باسم املعروف هوكا، الحسيني آغ كان
العربية، الفرنسية املدرسة يف ومعلًما ذكيٍّا، رجًال كان الطريقة. بهذه متطرفني أصبحوا
وعىل جادة شخصية ذا كان الذي عيىس، محمد الكبري أخوه هو إيمانه خ رسَّ َمن وكان
لهوكا يقول عيىس كان يتكلمون، السلفيني اظ وعَّ كان عندما بالقرآن. عميقة معرفة
يف مات عيىس لكن خداعكم.» يحاولون «إنهم يقول: كان حذرهم. يأخذوا أن وللشباب
األدغال، يف املعسكرات يحرض وبدأ موىس. تأثري تحت هوكا وقع موته، وبعد مبكرة، سن
محليٍّا رجًال املهدي الفقي أحمد كان موىس. مسجد يف الناس يعظ أصبح ما ورسعان
املحكمة عليه تحكم رجل أول املهدي صار والحًقا السلفية. إىل املتحولني من أصبح آخر

الثقايف. التدمري بتهمة الدولية الجنائية
وإذ ٢٠١٢؛ أبريل يف املتمردين إىل االنضمام إىل واملهدي هوكا، وهوكا موىس، سارع
يف بارزًة أدواًرا كلهم الثالثة ُمِنح مرموقني، ماليني إىل مايل يف اإلسالمية الثورة احتاجت
إىل واملهدي موىس انضم بينما الرشعي، القايض هوكا هوكا ُعنيِّ للمدينة. الجديدة اإلدارة
فرض مهمة الثالثة هؤالء إىل ُعِهد الحسبة. هيئة رئاسة األخري وتوىلَّ اإلسالمية، الرشطة
القرآن يف املذكورة الستة للحدود الحريف التفسري مع يتوافق بما الجديد العقوبات قانون

نة: والسُّ
اليد. قطع الرسقة: حد

جلدة. مائة أو املوت حتى الرجم الزنا: حد
جلدة. ثمانني املحصنات: قذف حد

جلدة. ثمانني الخمر: رشب حد
النفي. أو القتل الردة: حد
القتل. الطريق: قطع حد

قد أنهم رأى باستوس، ملنزل املقابل البنك إىل الجهاديني وصول من عدة أيام بعد
مجموعٌة املبنى إىل انتقلْت اإلسالمية». «الرشطة العربية باللغة عليها مكتوبًا لوحة وضعوا
بندقيتي عن عبارة بشارة مزينة زرقاء طبارد يرتدون كانوا الذين املسلحني الرجال من
يف حريصني كانوا أنهم مع املدينة، أنحاء يف دورياٍت وبدءُوا متقاطعتني كالشينكوف

مفرطة. برصامة الجديدة القوانني يطبقوا أال عىل البداية
للغاية.» ماكرين «كانوا قائًال: باستوس تذكَّر
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املتمردتني املجموعتني رحى ي شقَّ بني تمبكتو سكان كان مايو يف ودخوًال أبريل وخالل
للمدينة، الجنوبية األطراف تحتل تزال ال أزواد لتحرير الوطنية الحركة كانت املتناحرتني.
الجهاديون كان بينما للمدينة، املدنيني القادة إىل يذهبون كانوا ما، يشءٍ إنجاَز أرادوا وكلما
الرحمن عبد األكرب، اإلمام بقيادة األعىل، اإلسالمي املجلس يف الدينيني املسئولني إىل يذهبون
أحيانًا مشتَّتني. أهلها وكان الفوىض من حالٍة يف املدينة إدارة كانت لذلك السيوطي. بن
ظل يف الناس عىل يُقبَض كان وعندما اإلطالق، عىل تُتََّخذ ال أو مرتني تُتََّخذ القرارات كانت
شأنه من الذي َمن نفسه. عن ليدافع يذهب َمن إىل يعرف أحد يكن لم الجديدة، القوانني
من الذي َمن الجنوب؟ من تمبكتو إىل املرسلة الخريية املساعدات شحنات إدارة يتوىلَّ أن

يقرتب؟ املطر موسم كان إذ الحقول، ري تنظيم يتوىل أن شأنه
كانوا ما — هكذا مدينة توجد كانت إن الديمقراطية املدينة — تمبكتو كرباء فعل
مدنية هيئة تشكيل عن االجتماع أسفر اجتماًعا. عقدوا االضطراب؛ أوقات يف دوًما يفعلونه
من واتخذوا عرشة، الثمانية تمبكتو أحياء قادة من تألفت التي األزمة، لجنة هي جديدة،
تقرَّر للرئيس. نائبًا ديادي السابق البلدية رئيس ونائب لهم رئيًسا سيسيه البلدية رئيس
حدَّد احرتازي وكإجراء أسبوعيٍّا، مرتني البلدية رئيس مكتب يف األزمة لجنة تجتمع أن

عليه. للتصديق الجهاديني إىل وأرسلوه كتابًة غرضهم الكرباء
قضية وهي إلحاًحا، األكثر القضية يناقشوا أن الكرباء قرَّر ا، ردٍّ ينتظرون كانوا بينما
املزارعني كل حضور يطلبون املحلية اإلذاعة محطة عىل رسالًة بثوا الحقول. ري تنظيم
الساعة يف التايل. اليوم صباح يف البلدية مبنى إىل الرئيسية الزراعية املناطق يف عملوا الذين
سيارتان فت توقَّ ع، التجمُّ يف يبدءُون الناس كان بينما التايل، اليوم يف صباًحا، التاسعة
يف أعضاء أربعة قرَّر يتفرقوا. بأن الناس وأمرت املبنى أمام اإلسالمية للرشطة تابعتان
الجهاديون. عاد دقيقة ثالثني وبعد املبنى، ساحة يف يبقوا أن ديادي، ذلك ويف األزمة، لجنة

شاحنتيهم. من ونزلوا لإلطالق وجهزوها أسلحتهم موا َلقَّ
يغادروا؟» أن الجميع عىل يتعني إنه نقول تسمعونا «ألم

غادروا.» ولقد يغادروا. أن للناس قلتم «لقد أردف: ثم «بىل.» ديادي: قال
هنا؟» أنتم تفعلون «وماذا

علينا يتعنيَّ واآلن يأتوا. أن للناس «قلنا أضاف: ثم املسئولون.» «نحن ديادي: قال
وجود عدم وسبب هنا أحٌد يوجد ال أنه يف السبب عن يأتون الذين الناس لنخرب ننتظر أن
نحن ذلك. قبل نذهب أن يمكننا ال ولكن سنذهب، إخبارهم من ننتهي عندما اجتماع.

الناس.» ممثلو
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الجهاديني. أمام للمثول األزمة للجنة استدعاء مذكرة ديادي ى تلقَّ أيام، أربعة بعد
السابق، العقاري السجل مكتب إىل بسيارة اقتيدوا هناك ومن الرشطة، مركز إىل ذهبوا
بالسجاد َزت ُجهِّ رحبٍة إقامٍة منطقِة إىل وأُرِشدوا الوقت، ذلك يف يقيم زيد أبو كان حيث
ذو غايل آغ هيئتها؛ بكامل للجهاديني العليا القيادة وجدوا وهناك للضيوف. والُفُرش
الوسيم الرسمي الناطق بوعمامة ولد وسندة الحجم، الضئيل زيد وأبو الطفويل، الوجه
بندقية منهم واحد كل بجوار مختلفة، جنسيات من آخرين ضباط من ومجموعة اللطيف،
تحرياٍت، أجروا قد كانوا أنهم املدينة محتلو أوضح الشاي احتساء أثناء كالشينكوف.
أنهم شعار كرَّروا تمبكتو. أهل تمثِّل بالفعل كانت األزمة لجنة أن قبول يسعدهم وأنه
التي للتعاليم تبًعا املقدسة املدينة تعيش أن يكفلوا أن أجل من ببساطة جاءوا قد كانوا
جمهورية إقامة عن فيه سيُعَلن مؤتمًرا جاو يف سيعقدون قريبًا إنهم وقالوا هللا. بها أوحى
مايل شمال يف دولة توجد تكن لم أنه يُفَهم أن يجب اللحظة تلك ومن اإلسالمية، أزواد
دستور وال بلدية رئيس وال باماكو، ِقبَل من معنيَّ محافظ وال مقاطعة، حاكم ال —
املدينة إرشاد يف وتساعدهم أهدافهم اللجنة تفهم أن ينبغي للرشيعة. إال وجود ال — مايل
لجعل وسيلًة وهبهم قد هللا ألن يتشاجروا؛ أو يعبسوا أن ينفعهم ولن القويم، الطريق إىل
السبب ولهذا اإلجبار، عىل اإلقناَع لون يفضِّ كانوا ذلك ومع يشاءُون. ما يفعلون الناس

اليوم. الكرباء ُدعي
«وإذا أردف: ثم مًعا.» نعمل أن يتعنيَّ كان فصاعًدا الوقت ذلك «من ديادي: تذكر
قد التعاون كان صحيح. والعكس نخربهم، أن فعلينا مناسبة، تكن لم أموًرا أن شعرنا

بآخر.» أو بشكٍل بدأ
من والجهاديون اللجنة تتمكن لن التي املوضوعات بعض توجد كانت ذلك، ومع
سيسيه: البلدية رئيس يتذكر إذ املخطوطات؛ موضوع كان املوضوعات هذه من مناقشتها.

مخفاة.» مشكلة تلك «كانت أضاف: ثم للغاية.» خطريًا موضوًعا «كان
ذلك يعتربون الجهاديون كان باملدينة. العاملي الرتاث آثار مصري كان اآلخر املوضوع

للتفاوض. قابل غري أمًرا

عىل قامت بأنها املسلمة لوبو أحمد إمرباطورية با همباطي أمادو وصف مرة ذات
يمكن اجتماعيٍّا إطاًرا هذا أنشأ با، همباطي بحسب املحلية.» األديان من قديم «أساس
أعراقها عىل الحفاظ عىل الحرص مع جنب إىل جنبًا املختلفة الشعوب فيه تعيش أن
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املعتقدات من الخليط هذا كان والعرشين، الحادي القرن بداية يف املختلفة. وخصائصها
كانت حيث باملساجد، مليئًة دولًة مايل كانت النيجر. نهر ضفاف عىل موجوًدا يزال ال
كان دولًة أيًضا كانت ولكن ني، السُّ املالكي املذهب بمبادئ باألساس محكومًة الناس حياة
وربابنة الشاحنات لسائقي جريس» و«جريس جو» «جو تمائم يصنعون املرابطون فيها
بما يُفضوا أن عىل ضيوفهم ملساعدة تعاويذَ يطلبون والصحفيون الرش، لدرء القوارب
املمارسات وبعض القديم»؛ «األساس وجود عىل دليًال كان املمارسات هذه بعض لديهم.
اإلسالم يف دور طويل وقت منذ لها كان التي الصوفية للروحانية مظاهَر كان األخرى

األفريقي.
خالل من االستنارة إىل يصلوا أن يمكن األحياء أن عام، بوجه الصوفيون، يعتقد
الذات مع خاصة حميمة عالقًة الصوفية قادة كبار ينشئ هلل. ألنفسهم الداخيل التكريس
مئات رفات تمبكتو أنحاء يف األرضحة ضمت أولياء. باعتبارهم لون يُبَجَّ وأحيانًا اإللهية،
حياتهم. يف لهم ليتشفعوا وأشهرهم بأقواهم يتربكوا أن الناس شأن ومن األولياء، هؤالء من
عام يف العاملي الرتاث آلثار اليونسكو قائمة يف األرضحة هذه من رضيًحا عرش ستة أُدِرج
املدفونون األولياء وشكَّل يحيى، وسيدي وسانكوري، جينجربر، مساجد جانب إىل ،١٩٨٨
محمود، سيدي الشيخ وهو بابا، ألحمد األكرب العم مثل تاريخية شخصيات وهم — فيها
القوات يد عىل ُقِتل الذي موي، ألفا والشيخ عرش، السادس القرن يف العظيم قايضتمبكتو
مايل إير رشح معجزة. بطريقة املدينة صان روحيٍّا مرتاًسا — ١٥٩٤ عام يف املغربية
عند أرضحًة نجد تمبكتو، مدينة إىل نظرنا «إذا عمليٍّا: هذا بها يعمل كان التي الكيفية
هناك، يدخل أن يمكن سيئ يشء ال أن يعني هذا ركنًا. يحتل ويل وكل األربعة، أركانها
املدينة. بداخل تسقط لن أنها فتذكَّر قذيفة، أو قنبلة أُلِقيت إن وحتى آمنة. فاملدينة ولذلك
املدينة أنقذ قد الروحي الدفاع كان ألفا، رشيفي سانيه وبحسب خارجها.» ستسقط بل
ولكنها ،١٩٩٢ عام يف الطوارق تمرد أثناء عليها سقطت التي الهاون قذائف من وابٍل من

لألمر.» علمي تفسري يوجد «ال وقال: تنفجر. لم
«بدًعا» تمبكتو، أولياء تبجيل ذلك ويف املعتقدات، هذه من كثريًا الجهاديون اعترب
الحالة إىل ودينها املدينة إعادة أجل ومن املسلمني. وأطهر أول السلف، شعائر عىل خطرة

البدع. هذه استئصال من بد ال كان النقية،
جن. بسبب وإنما األولياء، أحد بسبب ينشب لم الرصاع نشب عندما ذلك، ومع

بيضاء، بثياب مترسبًال املدينة، يف ظهر شبًحا إن قيل أبريل من الثاني النصف يف
حصان عىل راكبًا وكان الطوارق، بطريقة وجهه حول ملفوفة القطن من طويلة وقطعة
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طيلة املدينة حفظ والذي للمدينة، التعويذي الرمز وهو الفاروق، هو هذا كان أبيض.
جيئًة املدينة يذرع الفاروق إن يقال كان السيئ. والسلوك الرشيرة األرواح من قرون
ففي تعديات؛ ثالثة عىل يقوم التجول لحظر نظاًما فارًضا الظالم حلول بعد وذهابًا
إىل يرسلهم كان الترصف يسيئون شبان عىل فيهما يقبض كان اللتني األوليني املرتني
منذ مرة، ذات لألبد. يختفون يجعلهم كان الثالثة املرة يف ولكن إياهم، محذًرا البيت
املسجد يف بقوا قد كانوا ِجني بلدة من مقدسني زوَّاًرا يوبِّخ أن حاول قد كان قرون،
يف عام سبعمائة الفاروق حبس سانكوري مسجد إمام غضب شدة ومن متأخر، لوقت
له وصار تمبكتو، قلب يف الصحيح مكانه واسرتد الجني، عاد ذلك، وبعد باني. نهر مياه

االستقالل. ميدان يف مرورية جزيرة عىل خاصٌّ نُُصٌب
الفاروق أن باماكو، يف مؤذِّنًا كان والده إن قيل مايل شاب وهو قايس، مامادو ظن
الجهاد إىل لالنضمام ٢٠١٢ عام من أبريل يف تمبكتو إىل وصل عندما زائف. وثني صنم
مته وهشَّ «تسلقته قال: النُُّصب. يهدم أن هو يفعله ما أفضل أن قرَّر الجني، عن وأُخِرب
هدم من يتمكن لم املدينة.» يحمي الذي الجني هو هذا إن يل قالوا الذين الجميع أمام
أن من تمكَّن لكنه — سميكة خرسانة من ومصنوعة كبرية القاعدة كانت — كله النُُّصب
ليشاهدوا: تجمعوا الذين الناس لحشد قال جواده. وقدمي وقدميه الفارس رأس يُسِقط

يحمينا!» الذي هو هللا «إن أضاف: ثم ِلِجنُِّكم!» وجود ال «انظروا،
غضبهم وأظهروا ارتكبه الذي التجريبي العمل أغضبهم الناس، يقتنع أن من وبدًال
فوق النار بإطالق املحتجني الجهاديون َفرَّق الجيش. معسكر إىل مسرية يف خرجوا بأن

رءوسهم.
أراد ليشءٍ رمًزا كان ولكنه خاصة، قيمة ذا وال قديًما الفاروق نُُصب يكن لم
كان ألنه كبرية أهمية ذا قايس اقرتفه الذي التخريبي العمل وكان استئصاله، املحتلون

تمبكتو. أشباح عىل املقبلة للحرب استهالل بمثابة
رضيح بكثري: أثمَن شيئًا الجهاديون هاجم الجني نُُصب استهداف من أسبوعني بعد
علماء من جليًال عامًلا ،١٥٤٨ عام يف تويف الذي الويل، هذا كان محمود. سيدي الشيخ
عىل بُني قد اللِبن، والطني الحجارة من املصنوع قربه، كان شأنه. بعلو ومعروًفا تمبكتو،
بحيث حوله، مدفونني أتباعه كان املدينة. شمال منزله، ردهة موقع عىل منخفضة تلة
للتربُّك. منتظم نحٍو عىل هناك إىل يذهبون الناس وكان كبرية، مقربة مركز يف اآلن كان
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املتعبدين الجهاديني من مجموعٌة رأت مايو، من الرابع املوافق الجمعة، يوم يف
مبارشًة هللا من العون «يطلبوا أن عليهم وينبغي محرَّم يفعلونه ما إن لهم وقالت
باب ويحطمون املقربة، يهاجمون بدءُوا ذلك بعد ميت. شخص من وليس وسيط» دون
الصالة مكان عن القرب يفصل الذي األبيض الستار ويحرقون نوافذه، ويقتلعون الرضيح
يف املراسلني ألحد البلدية رئيس معاوني أحد قال القبور. شواهد من العديد ويحطمون
بعض وكذلك أخرى، أرضحة بهدم الناس توعدوا قد كانوا الجهاديني إن التايل اليوم

مصدومة.» تمبكتو «إن وقال: املخطوطات.
قال والحزن. الغضب من بمزيج األمر مع مايل حول الثقافيون الخرباء تفاعل
والجميع أعاني «إنني تمبكتي: مخطوطات خبري وهو حيدرة، أكيب بابا الربوفسيور
غري هذا الوراء، إىل الوراء، إىل بنا يعودون «إنهم أردف: ثم معي.» الطريقة بنفس يعانون
اليونسكو عىل يجب تمبكتو. روح يف املتغلغلة وروحانياتنا، قيمنا، يهاجمون إنهم مقبول.
لم إن عظيمة كارثة وستقع اإلسالم، ليس هذا الدويل. العام الرأي تعبئة عىل تعمل أن
سيسوكو، عمر شيخ السابق املايل الثقافة ووزير للمخرج وبالنسبة شيئًا.» أحٌد يفعل
عام»، بوجه ولإلنسانية لتمبكتو، والروحي الثقايف الرتاث من «جزءًا تمثل املقربة كانت
«حتى فأدانت املالية الحكومة أما «مأساويٍّا». كان عليها الهجوم يف تمثَّل الذي والتعصب
التسامح دين لإلسالم، األساسية املبادئ يهدم حقري «عمل بأنه وصفته ما األخري» الرمق

واالحرتام.»
واملثقفون، الفنانون، — باملدينة الثقايف املجتمع أطلق مايو، من عرش الرابع يف
اإلعالن نصَّ املتحدة. لألمم العام األمني إىل استغاثة نداءَ — املخطوطات يف والعاملون
«يوجد كان أنه مضيًفا تمبكتو»، يف هنا سائدان القانون وغياب الشاملة «الفوىض أن عىل
عىل فيجب شيئًا، يعني العاملي الرتاث كان إن ثرواتها.» كل تدمري يف يتمثل جسيم خطر
تمبكتو إن روحها. تفقد أن وشك عىل «تمبكتو ألن اآلن، بالتحرك يبادر أن الدويل املجتمع

تمبكتو.» عنق عىل الحاد سكينه يضع اًحا سفَّ إن شائن. بتخريب مهددة
ذو حماها قال هللا. تعاليم ذون ينفِّ كانوا فقد ذلك. من بأيٍّ الجهاديون يتأثر لم
«إذا وأضاف: الكاحل.» مستوى القرب ارتفاع يتجاوز أال «يجب موضًحا: الحمراء اللحية

تهدمه.» أن عليك يجب ذلك، من أعىل القرب كان

إىل مقلًقا. جديًدا ًرا تطوُّ محمود سيدي قرب تدنيس كان باماكو، يف الثالثة املكتبات لرجال
أحد أي يعرف كان كما للمخطوطات؟ هذا يعنيه الذي وما الناس؟ هؤالء سيصل مًدى أي
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الجهاديون يعتربها موضوعاٍت عىل قارصًة محتوياتها تكن لم الوثائق، مع وقتًا أمىض
ل التوسُّ للمسلمني يمكن أنه تعني التي — الشفاعة فكرة كانت التحديد، وجه عىل مقبولة.
واسع نقاش محلَّ — خاصة مطالب تحقيق أجل من هللا إىل ليتوسط األولياء أحد إىل
ذكر ما فبحسب وملعونًا. محرًَّما أمًرا يعتربونها كانوا السلفيني لكنَّ املخطوطات، يف
أحمد معهد يف الكتب بعض أن املدينة محتلو اعترب املدينة، من خرجوا الذين الالجئون

اإلسالم.» مع تتماىش «ال بابا
عىل االعرتاض يف بدءُوا قد كانوا الجهاديني بأن أنباء املكتبات رجال إىل وصلت أيًضا
سائر يف نة السُّ املسلمون يحتفل النبوي. املولد وهو تمبكتو، يف الرئييس الديني االحتفال
يوافقوا لم السلفيني لكنَّ عرش، الثاني القرن منذ النبوي باملولد اإلسالمي العالم أنحاء
من قريبة درجٍة إىل بالنبي ارتقت بدعًة النبوي املولد كان نظرهم، وجهة فمن عليه؛
تمبكتو يف النبوي املولد احتفاالت ألن املكتبات؛ لرجال كبري قلق موضع هذا كان األلوهية.
مدح يف بيتًا عرشين من مجازية قصيدة وهي العرشينية»، «القصيدة عىل تستند كانت
يف عرش الثالث القرن يف الفزازي الرحمن عبد كتبه الذي التعبدي، النص هذا كان النبي.
واسع. نطاق عىل ونُِسخ عرش الخامس القرن يف املغرب من تمبكتو إىل جاء قد قرطبة،
أربعني مدى عىل أوًال مرات؛ أربع تُقرأ بكاملها القصيدة كانت لالحتفال، االستعداد أثناء
الليلة مدى عىل تُقرأ كانت وأخريًا، أيام. ثالثة مدى عىل ثم أسبوع، مدى عىل ثم يوًما،
من الكثري يف موجوًدا كان العمل هذا إن وحيث نفسه. املقدَّس اليوم تسبق التي األخرية
لم معيَّنة وثائَق إىل املدينة محتيل انتباه يجتذب أن حيدرة خيش املخطوطات، مجموعات

ستعجبهم. تكن
واملرابطني واألعيان املحتلني بني تمبكتو يف كثرية لقاءات «ُعِقَدت قائًال: حيدرة تذكر
باملولد االحتفال ال، «ال، قالوا: املحتلني أن «سمعنا أردف: ثم النبوي.» املولد تنظيم حول
مخطوطات الحقيقة يف ليست بشأنه تتحدث التي املخطوطات أن كما حرام. النبوي

تهديًدا.» يكون ربما ذلك إن قلنا التفكري. يف نبدأ هذا وجعَلنا ذلك. سمعنا جيدة.»
مخطوطات معهم أشخاٍص عىل قبضوا قد املتمردين أن عن أنباءً يسمع أيًضا بدأ
«لم أردف: ثم وأحرقوها.» املخطوطات بعض «وجدوا قائًال: تذكَّر وأتلفوها. حقائبهم يف
القصص هذه تالعبت أحرقوها.» لكنهم قليلة، مخطوطات كانت إذ الجلل؛ باألمر يكن
بمكتبة سيفعلون فماذا املخطوطات، من ُحَزٍم بضَع أتلفوا قد كانوا إن حيدرة. بمخيلة

بها؟ مليئة
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هكذا، تبدأ األمور أن نعرف «كنا أردف: ثم جيًدا.» ليس ذلك إن «قلنا حيدرة: قال
فشيئًا.» شيئًا

اتُِّخذ قراٍر هيئِة يف املعلومات من القليلة النُّذُر هذه تبلورت معيجا، قال ما بحسب
مايو. من األخري األسبوع يف

لنقل حالٍّ نجد أن يجب أننا أرى إنني ملعيجا قلت األيام، أحد «يف قائًال: حيدرة تذكر
املناسب.» الوقت هو اآلن إن وقلت باماكو. إىل املخطوطات
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ليبيا، غرب كثيف ضباب غطَّى ،١٨٥٠ عام من مارس من والثالثني الحادي يوم صباح يف
وبينما مطريًا، الربيع كان أمطار. سقوط باحتمال منذًرا يحدث، كان ما نادًرا أمر وهو
مكان يف حملتهما قائد ينتظران أوفرويج أدولف الربويس وزميله بارت هاينريش كان
مليئة كانت إذ مرج؛ مثل بدت التي الصحراء، باخرضار فوجئا طرابلس، جنوب اللقاء
عندما زرقاء. برية زهور من وافرة ومجموعة األغنام، وقطعان والعشب، الذرة، بحقول
بدأ بينما بتشكُّك بارت وراقب ريتشاردسون، جيمس جماعة وصلت يهطل، املطر بدأ
والعرشين األربع طيلة بغزارة املطر هطل ميداني. مستشفى بحجم خيمًة ينصبون َخَدمه
فإنه محبًطا، كان بارت أن مع لكن للرحيل، خططهم يؤجلون جعلهم مما التالية ساعة
رحلة ستميزه، التي الرحلة يف ينطلق أن وشك عىل أخريًا كان يومياته. يف هذا يوثِّق لم

املفقود. الذهبي أفريقيا قلب لغز تحل أن شأنها من أعوام خمسة مدتها ملحمية
لالستكشاف. مؤهًال بارت كان ما بقدر كهذه ملهمة ا جدٍّ مؤهلني الرجال من قلة كان
وظْهر بلحيته متصل شارب له متشكك، شاب هيئة يف الليثوجراف بطباعة صورة صورته
من بارت وتشارلوت يوهان والديه، هما الرصامة تلك فيه َغرس َمن كان برصامة. مستقيم
والواجب، لألخالق، الصارمة للمبادئ تبًعا أوالدهما ربَّيا لوثريني كانا اللذين هامبورج،
يف وأُرِسل ،١٨٢١ عام يف ُولد وقد أبناء، أربعة من الثالث االبن هاينريش كان واملثابرة.
ما وأظهر األصدقاء من قلة له كان حيث املرموقة، يوهانيم أكاديمية إىل عرشة الحادية عمر
بالتصميم مفعًما تلميذًا كان ذلك ومع أرستقراطي.» «انطواء بأنه معارصيه أحد وصفه
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باللغتني والرومان اإلغريق وجغرافيا تاريخ قراءة يف فراغه وقت يشغل وكان والحيوية،
اتبع البدنية، الناحية من ضعيًفا كان أنه معتقًدا مراهقته، أيام ويف والالتينية. اليونانية

جسده. تقوية أجل من الشتاء، يف حتى بارد، بماء واالستحمام التدريبات من نظاًما
إحدى برلني، بجامعة التحق ١٨٣٩ عام يف يوهانيم أكاديمية ترك من أسبوعني بعد
الطالب من زمالئه ضمن من كان حيث الوقت، ذلك يف حيويًة التعليمية املؤسسات أكثر
من اثنني يد عىل تعليمه بارت ى تلقَّ كريكجور. وسورين إنجلز، وفريدريش ماركس، كارل
وألكسندر الحديثة، الجغرافيا مؤسس ريرت، كارل عرش: التاسع القرن يف العلم عمالقة
خمسة دامت ملحمية استكشاف برحلة قام قد كان الذي الطبيعة عالم هومبولت، فون
صندوًقا وثالثني وخمسة النباتات من نوع ألف ستني فيها جمع الالتينية أمريكا يف أعوام
وحده الراقي التعليم هذا شأن من العينات. من وغريها واألحجار، والطيور، الحرشات، من
يحمل كان قبل. من لالستكشاف مضوا قد كانوا الذين املغامرين عن بارت يميِّز أن
العرب، بالجغرافيني تفصيلية معرفة عن يومياته وتكشف «نيجروالند»، كويل كتاب معه
كالبرتون، هيو االسكتلندي البحري والضابط وكاييه، بارك، سابقيه باكتشافات وكذلك
لخرباء يبدو كان أنه بد ال عرش. التاسع القرن عرشينيات يف أفريقيا وسط زار الذي
أن أيًضا يمكن لكنه اللزوم، عن زائًدا تعليًما متعلًِّما املسنني امللكية الجغرافية الجمعية
رحلٍة يف انطلق قد كان الجامعة يف تخرُّجه من عام وبعد املجال. يف كبرية بخربة يوحي
طرابلس بني وفيما األوسط. والرشق الرببر بالد عرب طنجة من سنوات ثالث ملدة منفردة
كلتا يف رصاص بطلقات وأصيب بدوية، عصابات يد عىل ليًال للهجوم تعرَّض ومرص
كاتب والحًقا أخته زوج بحسب كان، الديار، إىل عاد وعندما عليه. مغشيٍّا وسقط ساقيه
يصعب ورجًال نفسه»، عىل ومنطويًا «صامتًا شوبرت، فون جوستاف الذاتية سريته

عليه: التعرُّف

يحيط كان الذي الجليد إذابة من أتمكَّن أن قبل طويًال وقتًا األمر استغرق
جعلت «إن كتب: يل، األول خطابه يف شخصيته. أعماق عىل التعرُّف ومن بقلبه

يكفي. بما واضًحا كان ما وهو قتيًال»، فسأرديك تعيسة، أختي

إليه؛ حاجة ة ثمَّ تكون أن إىل يحتاج رجل يوجد كان الخارجية القرشة هذه تحت
عىل أشجعهم وأن للبرش، «نافًعا» «أكون أن هو الوحيد هدفه أن مرة ذات كتب فقد
عن بارت رواية أن املؤسف من القوة.» وأمنحهم أرواحهم أغذي وأن املشرتك، التنوير
كتابه عن «أثينيوم» بمجلة ناقد كتب البرشية. آلمال مخيبة كانت أفريقيا شمال يف رحلته
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… أكثر محرية «عينة أنه والقورينية» القرطاجية املتوسط البحر شواطئ عىل «رحالت
الخطط وأُلغيت طريقنا»، يف وقعت ما نادًرا التي األملاني النثر أخطاء أسوأ من بعض من
التي املهنية االنتقادات من حتى إيالًما أكثر كان الذي األمر ثاٍن. مجلٍَّد بكتابة املتعلقة
أن دون شوبرت، كتب بالزواج. لعرٍض اه تلقَّ الذي الرفض كان الوقت هذا يف اها تلقَّ
«دام أضاف: ثم بارت.» لكربياء شديدة لطمة بمثابة التجربة «كانت املرأة: اسم يسجل
لم الالحقة األعوام يف وحتى ذلك، بعد طويًال وقتًا العاطفية العالقات من املرير خوفه

الزواج.» عىل نفسه يُرِغم أن يستِطع
أكثر يبدو دوًما كان حيث األجنبية، البلدان يف شغفه بارت سيوظف ا. مهمٍّ ذلك ليس

ارتياًحا.
االستكشافية ريتشاردسون جيمس حملة يف فرصته، عىل عثر ،١٨٤٩ عام يف
إىل انضم قد الربوتستانتي ريتشاردسون كان األفريقية. الداخلية املناطق إىل الربيطانية
لديه ونشأ ١٨٣٩ عام يف تأسيسها عند والخارج بريطانيا يف العبودية مناهضة جمعية
عام ويف الكربى. الصحراء تعرب كانت التي بالتجارة املتعلق بالجانب خاص اهتمام
بحملة القيام فكرة طرح عودته ولدى فزان، يف غات، واحة إىل رحالته قادته ،١٨٤٥
عن االستعاضة بهدف بامرستن، اللورد الخارجية، وزير عىل تشاد بحرية إىل استكشافية
ريتشاردسون وألن ذلك. عىل بامرستن ووافق الربيطانية. املصنعة بالسلع الرقيق تجارة
له لريشحوا الربوسيني من معارفه إىل لجأ فقد الجغرافية، املالحظات يف خبريًا يكن لم
يسافروا أن شأنهم من كان وأوفرويج. بارت استخدم ريرت من توصية عىل وبناءً عامًلا،
إىل خريي وعمل استكشاف «رحلة ريتشاردسون عليه أطلق فيما بريطانيا نفقة عىل

الكربى». الصحراء طريق عن أفريقيا وسط
مغادرتهم قبل عقًدا الثالثة وضع بالشؤم، منذٍر نحٍو عىل وربما العادة، غري عىل
الطريق اختيار يقرِّر أن القائد، بصفته ريتشاردسون، شأن من كان أدوارهم. ليحددوا
إىل وصلوا وإذا العلمي. عملهما يف يعاونهما بأن أيًضا ملزًما كان ولكنه التقدم، ووسيلة
إليها يحتاجان أدوات أي األملانيني للرجلني تارًكا فسيعود، الحياة، قيد عىل تشاد بحرية

بمالحظاتهما. للقيام
بارت، سيختار التي الجملة كانت البداية. منذ واضًحا وقائده بارت بني التوتر كان
ريتشاردسون السيد «كان هي: مجلدات خمسة يف للرحلة رسده بها يفتتح أن أعوام، بعد
وبعد تونس»؛ إىل وصلنا قد أوفرويج والسيد أنا كنت بينما املراسالت ينتظر باريس يف
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أن يف الوقت بارت استغل طرابلس. إىل املرتبك ريتشاردسون وصل أخرى أسابيع ستة
داللة الربيطاني اعتربه انحراف وهو الساحلية، املناطق إىل كبرية جولة يف أوفرويج يأخذ
انتظر إذ أكثر؛ التأخري حاالت زادت ريتشاردسون، وصول وبعد أوروبي». «تهور عىل
القارب. هو للتأخري سبب أكرب وكان مالطا. من املعدات من هائلة كميات تُشَحن أن
كانت االستكشافية الحملة طريق من األوىل والخمسمائة األلف األميال أن من الرغم فعىل
أن يأملون كانوا ثقيًال تجديف قارَب يحملوا أن عليهم كان الصحراء، عرب ستُقطع
وكان لتشغيله؛ ار بحَّ إىل أيًضا واحتاجوا تشاد. بحرية معاينة يف ما يوًما يستخدموه
إىل أُعيد إنه حتى املراس صعب كان لكنه املهمة، لهذه له قريبًا عنيَّ قد ريتشاردسون

الصحراء. وسط الطريق منتصف يف كانوا عندما الديار
القنصل بحسب ريتشاردسون، من معتاًدا أمًرا كان الفادحة األخطاء من النوع هذا
الشديدة دهشته عن الخارجية لوزارة أعرب الذي كرو، دبليو جي طرابلس، يف الربيطاني
يؤدي أن «أخىش الداخلية: املناطق إىل استكشافية حملة لقيادة كهذا رجل يُختار أن من
يف اإلنجليزية األمة اآلن حتى بها تتمتع التي السمعة إضعاف إىل الشديدة إدارته سوء

أفريقيا.» وسط
ثمانية عىل تُحَمل أن يمكن ِقَطع إىل القارب نرش عملية ريتشاردسون رتَّب بينما
أربعني بعد ينتظراه بأن وعداه بعدما جنوبًا، الصرب النافدا الربوسيان انطلق كبرية، جمال
كان وإذ ١٨٥٠؛ عام من أبريل من الثاني يوم صباح يف وأخريًا، املجينني. وادي يف ميًال
زائر عينا عليه تقع الذي املشهد شأن من كان للرحيل. تستعد الحملة كانت صحًوا، الجو

وبييل. بارنوم بسريك جديًرا يكون أن الوادي
قادة من عرشات حولها اشتبك بينما جمًال، وستني باثنني الجاف النهر مجرى امتأل
سكِّريًا ترجمانًا وظَّف قد ريتشاردسون كان وجدال. عراك يف والتابعني والخدم، الجمال،
توقيع عىل أُجِرب قد كان والذي لفزان، سابٍق لحاكٍم ابنًا كان الذي موكني، يوسف ى يُسمَّ
األوىل األسابيع أمضيا اللذين العرب اإلنكشارية من واثنني الخمر، رشب عن باالمتناع عقد
العائدين املعتوقني، العبيد من حفنٌة أتت ذلك بعد اآلخر. أحدهما يقتل بأن التهديد يف
فزان. من ومرابط الكربى، الصحراء جنوب أفريقيا يف وطنهم إىل تونس من عائالتهم مع
ريتشاردسون وصفهما تابعان هما الجميع من باملالحظة جدارًة األكثر الشخصان كان
التهكم كان وجودهما من الوحيد الهدف أن يف تشكَّك واللذان مجنونان»، «رفيقان بأنهما
نسل من رشيف لقب يحمل أنه زعم والذي الرجلني، هذين أحد لدى كان الحملة. عىل
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استياء أثار حتى وصل إن وما الجميع». عنق بقطع التهديد يف تتمثل كريهة «عادة النبي،
كان «ولكنه النار. عليهم يطلق أو سيطعنهم بأنه اآلخرين وإخبار املشاحنات ببدء القافلة
ضخم سكني معه كان «بينما ريتشاردسون، ذكر ما بحسب األوروبيني»، نحن يتملقنا
أتت قد واملغرتبني الدبلوماسيني من مجموعة كانت للهجوم.» جاهًزا ثيابه تحت يخفيه
الربيطاني، القنصل ونائب جينز؛ السيد األمريكي، القنصل لتودعهم: الوادي إىل أيًضا
بارت، وصديق لينج جوردون ألكسندر أخت وزوج وارينجتون، وفريدريك ريد؛ السيد

املستعربني». األوروبيني عىل مثال أروع يكون «ربما بأنه الربويس وصفه رجل وهو
تحت الرشيف، وهو وأحدهما، طرابلس، إىل املجنونان» «الرفيقان أُعيد إن ما
األوىل القليلة األيام معهم وارينجتون ركب االستكشافية. الحملة انطلقت الحراسة،
وراقبوا األكاسيا شجريات وسط مخيًما أقاموا جبل. قمة عىل تقع التي غريان مدينة حتى
لوارينجتون. تَُحرضَّ الكسكيس من كبرية قصعة كانت بينما تكوت لجبل الربكاني املخروط
الجنوبي، األفق صوب يغادرون وهم راقبهم أبريل، من الخامس التايل، اليوم صباح ويف

عاًما. وعرشين خمسة منذ يرحل لينج جوردون ألكسندر والده راقب مثلما
الة الرحَّ من الوحيد وكنت وارينجتون، السيد عن «افرتقنا أعوام: عدة بعد بارت كتب

مجدًدا.» يراه سوف الذي الثالثة

عرب رحلتهم وكانت الجميع، ع توقَّ ما بقدر القيادة يف ضعيف ريتشاردسون أن اتضح
مرشديها يد عىل مستنزفًة القافلة كانت لينج. رحلة تقريبًا تعرجها يف تماثل الصحراء
وصلوا عندما ،١٨٥٠ عام من سبتمرب شهر وبحلول الطوارق. قراصنة ِقبَل من ومطاردًة
وبينما مبلغه. بريتشاردسون بلغ قد اإلرهاق كان آير، جبال يف تنتالوس يف األمان إىل
إمرباطورية وجود عن سمع حيث أغاديس، إىل فرعية استكشافية حملة يف بارت انطلق
يحتمل أن يستِطع لم خيمته. يف ريتشاردسون اسرتاح العظيمة، السودانية سونجاي
مرشد. عىل العثور من يتمكَّن لم لكنه طرابلس إىل يرجع أن واهنًا وحاول الجو، حرارة
الحملة، مسئولية بارت توىلَّ عندئٍذ مقاومة. أي دون التايل العام يف مارس شهر يف ومات
من متكررة نوبات لكن تشاد، لبحرية شامًال َمْسًحا الربويس زميله مع باالشرتاك وأجرى
هو مات ١٨٥٢ عام من سبتمرب شهر أواخر وبحلول أوفرويج، صحة دمرت الحمى

القارب. بجوار البحرية، ضفة عىل قٍرب يف بارت دفنه اآلخر.
ورفيقي صديقي مات «وهكذا يومياته: يف وكتب أوفرويج. لوفاة بشدة بارت اغتمَّ
تشاد بحرية أن شعر عندئٍذ شبابه.» ريعان يف وهو عمره، من الثالثني العام يف الوحيد،
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بامرستن ترك ُقُدًما. يميض أن وهو واحًدا، أمًرا يفعل أن سوى أمامه يكن ولم تُطاق»، «ال
«راضيًا سيكون أنه له وكتب التقديرية، لسلطته بالكامل املستقبلية الحملة وجهة أمر
كتب: حينئٍذ. املستكشف فعله ما هو ذلك وكان هذا، بارت اختار إن غربي بمسار تماًما»
جديدة بالد إىل النيجر، نهر صوب رحلتي يف يمكن ما بأرسع أنطلق أن عىل «عزمت
إىل الخطر الطريق عىل امليض يف رشع نوفمرب، من والعرشين الخامس ويف جدد.» وأناس
الكريم»، «عبد اسمه أن ادَّعى قبل. من كاييه فعل كما مسلم، هيئة يف متنكًِّرا تمبكتو،
رجل وهو تمبكتو، لشيخ ُكتُب ومعه املدينة إىل مسافًرا كان الرتكية يتكلم سوري وأنه

أسفاره. يف به سمع قد بارت كان البكاي أحمد يُدعى
قدم تطأها ولم مجهولة، تكون تكاد «مناطَق يف شاقًة، رحلًة غربًا الطريق كان
األمطار جعلتها تضاريَس عىل عالوًة كثريٍة ممالَك عبوَر واستلزمت قبل»، من أوروبية
اكتشافاٍت يكتشف بارت بدأ طويل، بوقت املدينة إىل يصل أن وقبل ذلك، ومع خطرة.
به املستكشف افتتان كان موضوٌع وهو سونجاي، بتاريخ يتعلق فيما األهمية بالغة

يتزايد.
ميل ١٥٠٠ ملسافة املمتدة رحلته طريق منتصف يف تقريبًا ،١٨٥٣ عام من أبريل يف
دان القادر عبد يُدعى متعلم برجل التقى حيث ُصُكتُو، يف وورنو إىل وصل تمبكتو، إىل
تاريخ من كبري بقْدر بارت، قول حد عىل ذهنه»، يف كامًال «إملاًما ا ُمِلمٍّ كان والذي تافا،
املستكشف تبصري يف األهمية» «بالغة كانت معلومات وهي سونجاي، يف الحاكمة السالالت
تاريخي سجل بوجود أخربه الرجل هذا أن هو ذلك، مع إثارة، األكثر كان املنطقة. بمايض

بابا. أحمد العالمة قوله، بحسب كتبه، سونجاي، إلمرباطورية كبري
عىل وجد الشهر، ذلك يف ذهب. أينما مخطوطاٍت عىل الحصول إىل يسعى بارت بدأ
ُفوُدِي، محمد بن هللا عبد كتبه تاريخي سجل وهي الورقات»، «تزيني مخطوطتني، األقل،
عام يف منه مقتطًفا جلب قد كالبرتون كان الذي امليسور»، «إنفاق بيلو محمد وكتاب
أوائل يف الفوالني الجهاد عن الكتابان يحكي الحني. ذلك منذ ُفِقد قد كان لكنه ،١٨٢٥
الكتابان هذان كان ذلك ومع ُصُكتُو، خالفة إقامة عن أسفر والذي عرش، التاسع القرن
شهر يف غربًا. أبعَد مسافٍة عىل عليها سيُعثر كان التي بالوثيقة مقارنًة صغريًة مكافأًة
النيجر دولة حدود عىل جاندو، إىل بارت وصل شديدة، أمطار هطول بداية مع يونيو،
وهو بابا»، أحمد كتبه الذي األقيم التاريخي العمل «ذلك من نسخًة أُعري حيث املعارصة،
أو ثالثة ملدة بارت جلس عنه. أخربه قد تافا دان القادر عبد كان الذي السودان تاريخ
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التاريخية، الوقائع عىل يحتوي الذي الحجم» الكبري الربع قطع «مجلد يف يقرأ أيام أربعة
أنها: الفقرات هذه عن كتب الفقرات. أهم ليستخرج العربية للغة بإتقانه مستعينًا

لنهر األوسط املسار مناطق بتاريخ يتعلق فيما تماًما جديدًة نظرًة منحتني
مما بكثري حيويًة أكثر اهتماًما داخيل يف مثريًة إليها، ًها متوجِّ كنت الذي النيجر،
واضحة عريضة بخطوط هنا، منصوًصا وجدُت بمملكة السابق يف لديَّ كان

املاضية. األزمنة يف به، تتمتع كانت الذي العظيم النفوذ ا، جدٍّ ومتميزة

البيانات عىل مركًزا الوقت، أتاح ما بقدر التاريخية الوقائع سجل من بارت نسخ
يتابع أن قبل صحيًحا استيعابًا يقرؤه كان ما يستوعب أن يستِطع لم لكنه التاريخية،

تمبكتو. صوب طريقه يف امليض
كتب الذي األوىل، للمرة النيجر نهر برؤية ابتهج ساي، يف يونيو، من العرشين يف
انساب ياردة. سبعمائة نحو عرضه يبلغ متقطع» غري مهيب مائي «مجًرى أنه عنه
يف أميال ثالثة برسعة معتدل بتيار الغربي والجنوب الجنوب اتجاه يف العظيم النهر
مفرغة شجر جذوع من مصنوعني قاربني يف الصغرية جماعته عربت تقريبًا. الساعة
هذا مياه عىل طافيًا كنت عندما بالرسور «ممتلئًا بارت وكان البعض، إىل بعضها مربوط
النبيلة.» األرواح من بالكثري التضحيَة استكشافه تكلفة كانت الذي الصيت، الذائع املجرى
قد املطر كان دروٍب طوِل عىل جديد، من غربًا بصعوبة طريقه يشق عاد ما ورسعان
واحًدا غينيا دودة عدوى أصابت خطر. نحٍو عىل باملياه تفيض أنهاٍر وعرب ِبَرك، إىل حوَّلها
أواخر يف لكن محموًما، وجعله مالبسهم القارص والذباب البعوض واخرتق َخَدمه، من
قارب استئجار من تمكَّن حيث الداخلية، الدلتا يف ساريامو، إىل وصل أغسطس شهر
عن أغنية يُنِشدون كانوا يعملون، البحارة كان وبينما وجهته. قرب إىل ليأخذه نهري

العظيم. أسكيا هو لسوناجاي، بارز حاكٍم مآثر
ذلك ُخطى عىل حينئٍذ وماضيًا كابارا إىل وصل قد بارت كان سبتمرب من الخامس يف
الشيخ أن هناك عِلم عندما وانزعج كاييه. رينيه ا»، جدٍّ بالتقدير الجدير الفرنيس «الرحالة
فأرسل تمبكتو. يف يكن لم الحماية، له ر يوفِّ أن يف عليه يعتمد كان الذي الرجل البكاي،
بيوم ومر العواتي، سيدي الشيخ، شقيق من الحماية ليطلب املدينة إىل ليسبقه مرشده
يتعني بأنه شعر قد كان جوابًا. منتظًرا الطوارق، ملضايقة فيه تعرَّض بالتوتر، مشحون
إسطنبول. سلطان حماية تحت كان إنه يقول وأن مسيحي، أنه ا رسٍّ العواتي يخرب أن عليه
خطاب يرى أن وطلب متشكًكا كان العواتي. وصل تقريبًا، الليل منتصف يف وأخريًا،
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لكنها الخارجية وزارة من طلبها قد املستكشف كان وثيقة وهي لبارت، العثمانيني حماية
ما وهو ادعائه، عىل مكتوب دليل معه يكن لم ألنه باإلحراج بارت شعر أبًدا. تصل لم

حمايته. عىل ذلك مع وافق العواتي لكن خطر، موقف يف جعله
بارت انطلق ،١٨٥٣ عام من سبتمرب من السابع يوم صباح من العارشة الساعة يف
نقطة وقبل أميال. ثمانية طوله يبلغ الذي السمعة السيئ الدرب عىل شماًال وجماعته
لتحية املدينة من آتني الناس من حشًدا أبرص القتل، بجرائم املشتهرة الطريق منتصف
بأن يخاطر أن أو املوقف مواجهة عليه يتعني أنه مدرًكا الكريم. عبد املهم، زائرهم
هويته كادت الكثرية. تحياتهم ليتلقى بندقية، يده ويف األمام، إىل تقدم للقتل، يتعرض
سار لكنه نسيها، قد بارت كان التي الرتكية، باللغة خاطبه رجٍل يد عىل تنكشف املزيفة
الشوارع عرب سار املدينة. يف باألمان ويلوذ األسئلة من املزيد ليتجنب الحشد متخطيًا
منزل له ُقدِّم حيث والغنى»، بالسكان «العامر جونجو سانيه حي إىل الضيقة واألزقة

البكاي. الشيخ منزل قبالة
وانهار. الحمى من شديدة بنوبة أصيب وهناك،

كما تماًما ١٨٥٣ عام يف مسيحي رجل عىل خطورًة فيه التواجد يشكِّل مكانًا تمبكتو كانت
سيطرة تحت تزال ال كانت عرش. التاسع القرن عرشينيات منتصف يف الحال عليه كان
مع الثالث، أحمد الشاب لوبو حفيد آنذاك يحكمها كان التي الفوالنية، ماسينا إمرباطورية
الحاكم البكاي، الشيخ كان الطوارق. لصالح املدينة عىل سيطرته يفقد بدأ قد كان أنه
من باألخرى مجموعًة يناور كان بحيث دقيًقا، توازنًا يمارس للمدينة، والسيايس الروحي
رشعيِّني قاضيني يضم نظاًما وضع قد وكان االستقالل؛ من درجٍة عىل يحافظ أن أجل
املدينة وكانت مستقر، غري سالًما كان لكنه والطوارق، الفوالنيني بني املنازعات يف للفصل
شأن من كان الثالث. أحمد رضا وينالوا لينقضوا املناسبة اللحظة ينتظرون بعمالء مليئة

العام. قرابة تمبكتو يف بارت يُبقي أن املحموم الجو هذا
املدينة يف األوىل الثالثة أسابيعه املستكشف أمىض تنكُّره، عنه بارت طرح أن وبعد
قبل لرسقته الخائن مرشده مع يتآمر كان العواتي بأن مقتنًعا املنزل، داخل متحصنًا
سبتمرب شهر من والعرشين السادس يوم فجر من الثالثة الساعة يف ولكن املحتوم، مقتله
البكاي. بوصول تحتفل النساء من مجموعة كانت إذ نافذته؛ خارج تصدح املوسيقى سمع
بنوبة يصاب جعله قد عليه تعتمد سالمته كانت الذي الرجل لظهور بارت حماس كان
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احرتامه، عن والتعبري لتحيته التايل اليوم يف يزوره أن من يتمكن ولم الحمى، من جديدة
املستكشف من فيها يرجو رسالًة أرسل املشهورة، الحميدة أخالقه ُمظِهًرا الشيخ، لكن
جمل وحميل الزبد من ووعاءَين وغنمتني، ثورين، عن عبارة هدية له مقدًما يسرتيح، أن
هذه كانت منزله. من آتيًا كان ما إال يشء أي يأكل بأالَّ تحذيٍر مع والذرة، األرز من
«صديقي» بعُد فيما عليه سيُطِلق الذي والرجل املستكشف بني للعالقة ميمونة بداية
رسد يف شخصية أي تحَظ لم البابا. قداسة بنفوذ نفوذه سيَُشبِّه والذي و«نصريي»،
— زارها التي أفريقيا وسط واليات حكام حتى وال أوفرويج، ال — لحملته الهائل بارت
بينه يكون تمبكتو من مة عالَّ أول كان الذي البكاي، عىل املستكشف أغدقه الذي باإلعجاب

وموثق. مطول تواصل أوروبي شخص وبني
لوفاة السنوية الذكرى يوافق عاصًفا، يوًما كان الذي — التايل اليوم صباح يف
زيارة يؤدي ألن يكفي بما تعاىف قد املستكشف كان — نفسه بارت ذَكَّر كما أوفرويج،
حديقة عىل تطل كانت صغرية علوية غرفٍة يف الشيخ وجد البكاي. منزل إىل مجاملة
لتحية واقًفا انتصب الذي الرجل، كان شاب. أٍخ وابن تالميذه من اثنني وبصحبته سطح،
ومالبسه رمادية لحية وله التناسق»، و«كامل طويًال عمره، من الخمسني نحو يف بارت،
و«شخصيته الذكية البشوشة وجهه قسمات الفور عىل بارت الحظ اللون. سوداء كلها
كان أنه من متأكًدا كان واآلن الرجل، هذا عىل بحياته قامر قد كان والرصيحة»: الواضحة
سدايس مسدس عن عبارة هديًة للبكاي وقدَّم املجاملة عبارات ألقى أن وبعد أمان. يف
قابله الذي الوحيد املسيحي لينج، كان وعميق. مطول متبادل حواٍر يف انخرطا الطلقات،
البكاي أن بارت وعرف األول، محادثتهما موضوع هو تمبكتو، يف أحد أي مسبق بعلم
به. أََلمَّ لوباءٍ يستسلم قبل لينج ساعد قد كان الذي الشيخ الكونتي، محمد سيدي ابن كان

ق تفوُّ موضوع إىل حديثنا دفة له، أهديته الذي … املسدس ه وجَّ ما رسعان
مضيِّفي عيلَّ طرحها التي األَُوِل األسئلة وأحد … التصنيع مهارة يف األوروبيني
أثناء [محمد]، سيدي والده، لينج] [امليجور أخرب كما صحيًحا، كان إذا ا عمَّ كان
شخص. مليوني تضم كان الربيطانية اإلمرباطورية عاصمة أن أزواد، يف إقامته

تنطوي التي بشخصيته وكذلك الجسدية، امليجور بقوة «إعجابه عن البكاي عربَّ
تَُعد لم إنها له قيل لينج، أوراق عن بارت استفرس عندما لكن والفروسية»، النبل عىل
من الشمايل للجزء خريطًة رسم قد كان لينج بأن علٍم عىل الشيخ كان ذلك ومع موجودة،

أزواد. يف إقامته أثناء بكامله الصحراء
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البكاي لكن الشارع، عرب الشيخ منزل إىل الهدايا من بمزيد بارت بعث لقائهما، بعد
يقدِّم وأن إنجلرتا، إىل يعود عندما ينساه أال فقط منه طالبًا ذلك، عن يتوقف أن رجاه
وبعض الجيدة النارية األسلحة بعض إليه ترسل أن الجاللة صاحبة حكومة إىل «طلبًا
املدينة، يف كان وبينما تمبكتو. صفوة لدى عظيم تقدير محلَّ األدب كان العربية.» الكتب
الفوالنيون، ره دمَّ قد بعضها كان ضخمة، قديمة مكتبات وجود عن شائعات بارت سمع
مخطوطات، مجموعة عىل بارك يُطِلع لم البكاي أن ومع مخبئًا، كان اآلخر والبعض
أبقراط كتابات من نسخة بينها من امُلَقدَّرة، األعمال من صغرية مجموعة عن كشف فقد
بدوره أعطاها قد السلطان كان والتي ُصُكتُو، لسلطان أهداها قد كالبرتون كان بالعربية
عموًما، السودان جنوب ويف هنا املكتوبة األعمال عىل عظيم طلب يوجد كان للبكاي.

إنه حتى بارت، أورد ما بحسب

الكابتن أخذها التي القليلة الكتب تلك أن كاملة، بثقة أؤكد، أن يمكنني
استمالة يف تأثريها كان أفريقيا وسط إىل [كالبرتون] الُهمام االسكتلندي
ُقدَِّمت هدية أغىل من أكربَ األوروبيني شخصية إىل أفريقيا يف السلطة أصحاب

اإلطالق. عىل لهم

طبيعة أصبحت التالية، والشهور األسابيع خالل الشيخ يراقب بارت أخذ وإذ
يحرضون تالميذُ كان ما كثريًا قبل. ذي من وضوًحا أكثر للعلم واملحبة اللطيفة التمبكتي
مكانًا أنشأ قد كان يديه. عىل ليتتلمذوا بعيدة مسافات من يأتي بعضهم وكان البكاي، إىل
ويف ليلتهم، يمضوا أن للتالميذ يمكن كان حيث منزله أمام الصغرية الساحة يف للصالة
معهم يفتح أو دينية، بمواضيَع متعلقًة قصًصا لهم يحكي كان املساء من متأخر وقٍت
موضوعاته من كان وراٍق.» مستنري عقٍل عىل فيها لبس ال «براهنَي ُمظِهًرا دينية، نقاشات
عن تميزه شخصيًة سمًة يمتلك كان منهم واحد كل إن قال الذين األنبياء، ِسرَي املفضلة
مفضًال كان الذي ملوىس، املميزة الصفات عىل خاص بوجه «ركَّز أنه بارت فأورد بقيتهم:
البكاي بها قاد التي بالطريقة عميًقا تأثًرا املستكشف تأثَّر املناسبات إحدى يف لديه.» ا جدٍّ

إسالمية: لنصوص تالوات يف تالميذه

أحاديث من فصوًال تالميذه عىل ويتلو يقرأ اليوم من جزء يف الشيخ كان
املساء ويف القرآن، من درسه مرتفع بصوت الشاب ابنه ع يَُسمِّ بينما البخاري،
من العديَد الليل، من متأخرة ساعة حتى جميلة، بطريقٍة يتلون التالميذ كان
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اآليات هذه سماع من يل جاذبية أكثر يشء أي يوجد يكن لم الكريم. القرآن سور
املفتوح. الصحراوي البلد هذا يف الجهورية األصوات هذه من تُتىل الجميلة

استخدم املنطقة يف سياسية قوًة كان إذ دين؛ ورجل فقيه مجرَّد البكاي يكن لم
يحاول أو متناحرة، عشائَر بني نزاعاٍت يحل كان األحيان بعض يف تمبكتو. لصالح نفوذه
الطاغية من املدينة لتحرير يخطِّط أو أغلقتها، قد القبائل كانت تجارٍة طرِق فتَح يعيد أن
ضخًما سياسيٍّا صداًعا يمثِّل بارت وجود كان الثالث. أحمد عليها، يسيطر كان الذي
يناور كان شهور ثمانية طوال به. يستمتع كان الشيخ أن يبدو صداع لكنه للبكاي،
عندما بارت لحماية حلفاءه مستدعيًا منها، وإخراجه املدينة إىل املستكشف إلدخال بمهارة
وباألمل للينج جرى قد كان ملا بالندم مدفوًعا شك دون كان ذلك. تستدعي الرضورة كانت
يشنون بالفعل كانوا الذين الفرنسيني، مواجهة يف له حليًفا تكون أن يمكن بريطانيا أن يف
إىل يدعوه كان الذي الرئييس السبب لكن الكربى، الصحراء يف عدوانية عسكرية توغالت
تمبكتو. يحكم كان الذي َمن للفوالنيني يُْظِهر أن كان بارت، بحسب املسيحي، حماية

لإلمساك املحاوالت من العديد أحبط قد البكاي كان أن بعد ،١٨٥٣ عام أواخر يف
كان ومتعلقاته. املسيحي إليه يَُسلَّم بأن فيها يأمر رسالًة أحمد السلطان أرسل ببارت،
ا وردٍّ الرسالة، محتوى من سخطه يوازي يكاد للرسول الوضيع النَّسب من الشيخ سخط
كان الذي صديقه، لقتل لتآمره السلطان فيها هاجم مسيئة، قصيدة نظم ذلك، عىل
بأصله قائمة أورد بعدما وأعلن، نفسه. الفوالني الحاكم من أكثر الدين يف متبحًرا رجًال
بارت، العتقال العبَد أحمُد أرسل ا حقٍّ هل رشيف.» هو ضيفي «إن قائًال: والنبيل، املمتد
ذلك، عىل السلطان أرص إن باألغالل؟» وتقييده متعلقاته نهب من [أحمد] يتمكن «حتى
السلطان: بحكم اإلطاحة إىل ماسينا يف أتباعه دعا إن هللا أمام جريرة بال البكاي فسيكون

ويهبون يسارعون ممن األرض يف الرجال من طائفة فوالن قبيلة وسط يل إن
وأهليهم بيوتهم من إليهم أحبُّ وجل، عز هللا، دين إن هللا. دين عن للدفاع
شخص كل عن وابتعدوا قاوموه، لربهم، وعصيانًا كفًرا رأوا متى وأنفسهم.
هيئة عىل املالئكة، من وأيًضا األرض، يف هللا رجال من بعض ويل ضال. أثيم
ظالم كل ضد عونه يضاعف وهو أكرب! وهللا هللا، هو … ومنترش مؤازر جيش

ومتجاِوز. عنيف
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لكن بارت، أرس ملحاولة تمبكتو إىل اآلخرين املبعوثني من العديد أحمد بطانة أرسلت
األيام، أحد مساء ويف يلني. ال مدافًعا البكاي وكان هناك، ا جدٍّ ضعفاء كانوا الفوالنيني
منزل إىل األملاني املستكشف ذهب استثنائي، نحٍو عىل كبريًا بارت عىل التهديد كان عندما
ذات ببندقية متسلًحا بنفسه، التقي الرجل «وجدت وهناك الليل منتصف قرب البكاي
وبغية أبًدا. يأِت لم هجوٍم انتظار يف ورجاله، البكاي صحبة يف الليل أمىض ماسورتني.»
تشغل كانت اللَِّبن الطوب من مرتفعة مسطبة عىل جالًسا الشيخ، أخذ الوقت، تمضية
وبخاصة األنبياء، عن بقصص النعاس أخذه قد كان الذي الجْمع «يُسيل البهو، من ركنًا
خصومه عىل دعوته، بداية يف الذكر، سالف أحرزها التي االنتصارات وعن ومحمد، موىس

الُكثُر.»

التجول من آلخر وقت من تمكَّن فقد كثريًا، منزله يغادر يكن لم بارت أن من الرغم عىل
شموًال األوروبية املالحظات أكثر يجري أن بمقدوره كان املمتدة إقامته وأثناء املدينة، يف
قد كان التي النتائج مع مالحظاته تتعارض لم تمبكتو. يف الحياة عن الوقت ذلك حتى
هويته وكانت فقط يوًما عرش ثالثة مدة املدينة زار قد كان الذي كاييه، إليها توصل
األفضل وموارده وبصالته باملنطقة، األكرب الربويس معرفة مع ولكن أمامه، عائًقا املزيفة

مختلف. منظور من تمبكتو ر صوَّ بكثري،
ووصف املختلفة املدينة أحياء عليه ل وسجَّ مفصًال، أرضيٍّا مخطًطا بارت رسم
مسجد وترك الكبرية، الثالثة مساجدها هي املدينة مباني أهم كانت منها. كلٍّ طبيعَة
تمبكتو دفاعات كانت نفسه. يف دائًما انطباًعا الخصوص وجه عىل املهيب جينجربر
الغزو أثناء َرت ُدمِّ قد — كبرية» ضخامة ذا أبًدا يكن لم أنه «يبدو جدار ذلك ويف —
الطوب من منزًال ٩٨٠ بارت وأحىص بارت. كتب ما بحسب ،١٨٢٦ عام يف الفوالني
سكانًا تضم كانت املدينة أن يَُقدِّر أن إىل قاده ما وهو األكواخ، من مئات وبضع اللَِّبن
نوفمرب من التجارة، موسم أثناء ولكن ألًفا، ١٣ حوايل الوقت ذلك يف تعدادهم بلغ دائمني
يف مىض وقٍت يف كانت وربما شخص، ١٠٠٠٠ إىل ٥٠٠٠ بمقدار تزيد كانت يناير، إىل
كان الذي محمود، سيدي رضيح لتشمل شماًال أخرى ياردة ألف ممتدًة حجمها، ِضعف

الصحراء. يف اآلن
توفيت عندما للناس. الروحية الحياة يف ا خاصٍّ دوًرا تلعب تمبكتو أرضحة كانت
الجانب يف املختار، سيدي رضيح يف روحها عىل ليصيل الشيخ ذهب البكاي، زوجة والدة
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أورد كما النساء، به تحظى كانت الذي التبجيل عىل مؤًرشا هذا كان املدينة. من الرشقي
كانت التي القداسة أجل من اشتهرن اللواتي النساء من العديد … «يوجد مضيًفا: بارت،
قبيلة وسط قبول، ذات دينية ملسالك واضعات كن َمن حتى يوجد بل حياتهن، عليها
وإخوته، البكاي، كان امُلصاِلح. دور وهو التقي؛ للرجل آخر دوًرا شهد الحًقا، كونتا.»
املستكشف واندهش بينهم»، فيما ودي تفاهم إىل التوصل إىل «يسعون بارت حارس وأبناء
الياردات من مئات بضع بُعد عىل الواقعة املعظمة «املقربة يف سيجري هذا إن له قيل عندما
قرب عن املختار سيدي رضيح بارت عاين مدفونًا.» مختار سيدي كان حيث املدينة، رشق
املقابر من بالعديد محاطة اللَِّبن، الطني من فسيحة «حجرة عن عبارة كان أنه ووجد
التقي، الرجل هذا روح حماية يف أنفسهم يضعوا أن يف راغبني كانوا ألشخاٍص األصغر

اآلخر.» العالم يف حتى
هناك يكون أن يمكن فال التاريخية للمدينة االقتصادية للحياة بارت تصوير أما
حي وهي فيها، مقيًما كان التي تلك هي ثراءً األكثر املنطقة كانت منه. أفضل هو ما
تَُصنَّع التي الوحيدة السلع كانت للتجار. مملوكة املنازل أغىل كانت حيث جونجو، سانيه
املدينة ثراء وكان أورد، حسبما الحدادة، ومنتجات الجلدية املصنوعات هي تمبكتو يف
للتبادل ل املفضَّ «املوقع هي البقعة هذه أن وجدت التي األجنبية، التجارة عىل معتمًدا
كانا طريقني كربى؛ تجارية طرق ثالثة من املدينة إىل تتدفق البضائع كانت التجاري.»
إىل يميض كان والثالث ليبيا؛ يف غدامس، إىل واآلخر املغرب إىل واحد الصحراء، يجتازان
بارت شهد ،١٨٥٣ عام من املجيد امليالد عيد يوم يف النهر. يف الغربي الجنوب جهة
الغربي والجنوبي الجنوبي الجانبني مجتاًحا تمبكتو، حتى يصل النيجر نهر مياه فيضان
كان املدينة.» من ا جدٍّ قريبة مسافة إىل وصلت الصغرية «القوارب أن وذكر املدينة، من
املادة هو الحالية، مايل غرب يف الشهرية، بامبوك مناجم من يُستَخَرج كان الذي الذهب،
لم الوقت هذا يف منه يُستَخَرج كان ما قيمَة أن من الرغم عىل الرئيسية، املتبادلة الخام
حلقات، هيئة عىل املدينة إىل يُجَلب كان العام. يف إسرتليني جنيه ألف ٢٠ تتجاوز تكن
يعادل تمبكتو يف الذهب مثقال وزن كان أيًضا. ترب شكل يف يُتَبادل كان أنه بد ال لكن
َصَدفة. آالف أربعة أو ثالثة تعادل قيمته وكانت الخروب، شجرة من حبة وعرشين أربًعا
يف املناجم من يُْجَلب كان الذي امِللح، هي تمبكتو يف األخرى الرئيسية السلعة كانت
وكان مختلفة، قيمة طبقة لكل وكان طبقات، خمس يف يتشكل هنا امِللح كان تَْوِدنِّي.
املتوسط اللوح قيمة كانت رطًال. وستني خمسة إىل وزنها يصل ألواح هيئة عىل يُستَخَرج
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الربيع، فصل ُقرب يُدَفع سعر أعىل وكان َصَدفة، آالف ستة إىل ثالثة من تعادل الحجم
املنطقة. يف يتفىشَّ كان الذي للدم املاص الذباب بسبب شحيحة القوافل تصبح عندما
كانت صكتو. لخالفة التابعة كانو، يف امُلَصنَّع القماش مقابل باألساس يُقايَض امللح كان
ثالث كانت أفريقيا.» «مانشسرت عليها أطلق بارت إن حتى للمنسوجات كبريًا منِتًجا كانو
األصناف من العديد منها يوجد كان كمالية سلعة وهي الكوال، جوزة هي سلعة أغىل
املنتجات كانت كبرية». «كمية ب يَُصدَّرون العبيد يكن لم التأكد، استطاع ما بقدر املختلفة.
الزبدة عىل عالوة الرفيعة، والذرة البيضاء، والذرة األرز، هي السوق يف الرئيسية الزراعية
اآلخر هو بارت وجد كاييه، مع حدث كما واإلضاءة. للطبخ تُستَخَدم كانت التي النباتية،
يف مصنوعة وسيوًفا والتبغ، املائدة، وأدوات واملرايا، القماش، تشمل أوروبية، بضائَع
اسم عليه مطبوًعا أبيَض قطنيٍّا قماًشا بارت رأى الصحراء. عرب تُستَوَرد كانت أملانيا،
صناعة هي تمبكتو يف املائدة أدوات «كل أن وأورد عربية، بحروف مانشسرت يف رشكة

إنجليزية.»
أوروبا أمام كان أنه بارت استخلص مىض، فيما كانت كما تَُعد لم املدينة أن مدرًكا
يف العالم. من املنطقة هذه ط تُنَشِّ السابق يف كانت التي التجارة إلنعاش هائلة فرصٌة
بني تقع كانت كونها قصوى»، تجارية أهمية «ذات تزال ال تمبكتو كانت املطاف، نهاية

والشمال. العظيم أفريقيا غرب نهر
التي السودان» «تاريخ ملخطوطة دراسته إىل أيًضا بارت عاد املمتدة، إقامته أثناء
مالحظاته، أرسل ،١٨٥٣ عام من ديسمرب، من عرش الخامس يف جاندو. يف وجدها قد كان
أن كتب ليبزيج. يف األملانية الرشقية الجمعية يف روديجر إميل الربوفيسور إىل قافلة، عرب
بني فيما بابا أحمد العالم يد عىل يبدو، ما عىل أُِتم، قد التاريخية للوقائع التسجيل هذا
املنطقة تاريخ عىل اإلطالق» عىل متوقع غري «ضوءًا يُلقي وكان و١٦٥٤، ١٦٥٣ عامي
ليون وصَف سونجاي بإمرباطور يتعلق فيما روايته جعلت بينما تماًما، ُمهَمًال كان الذي
ال عدٍد إغفال عىل أُجِرب قد أنه يعني الوقت ضيق كان وفارًغا». «أجوَف يبدو األفريقي
التي الطمأنينة يملك ال املناطق هذه يف الرحالة أن الطبيعي «من — التفاصيل من نهائي
أن يف شك لديه يكن لم لكن — بارت ذكر ما بحسب مكتبه»، غرفة يف الباحث بها يتمتع

القريب. املستقبل يف أوروبا إىل الكتاب من كاملًة نسخًة سيجلب ما شخًصا
الظروف عن أخرى مصادَر من بالفعل سمعت «لعلك له: يقول روديجر إىل كتب
لكن اإلطالق، عىل سارًة ليست «إنها أردف: ثم الغريبة.» املدينة هذه يف بها مررت التي
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ألبسط أذًى، يمسني أن ودون سعيًدا الديار، إىل ويقودني حياتي سيحفظ الرحيم الرب
هنا.» بدأته ما مجده أجل من

جاو، إىل البكاي رافقه .١٨٥٤ عام ربيع يف تمبكتو مغادرة من أخريًا بارت تمكَّن
بارت وجدها والتي سونجاي، إلمرباطورية البديعة العاصمة ما يوًما كانت التي املدينة
بارت: كتب بعض. عن بعضهما افرتقا يوليو، من الثامن يف وهناك، لآلمال. مخيبًة حينئٍذ
عن العظيم بالرضا أشعر أن إال يسعني لم بنصريي، بالتعلق بصدٍق شعرت أني «مع

الوطن.» إىل أدراجي أعود أن من أخريًا تمكَّنت قد كوني

جديًدا مساعًدا عينت قد كانت ريتشاردسون بوفاة الربيطانية الحكومة علمت عندما
صيف يف طرابلس من انطلق قد كان والذي فوجل، إدوارد يُدعى أملاني شاب وهو لبارت،
قد بارت بأن فوجل أُبلِغ عام، وبعد املستكشف. عىل بالعثور تعليمات ومعه ١٨٥٣ عام
األخبار له لينقل طرابلس يف القنصل إىل وكتب صكتو، من ميل مائة مسافة عىل مات
بذلك. هامبورج يف ووالداه بارت إخوة وأُبلِغ الخارجية، وزارة إىل الرسالة أُحيلت السيئة.
كل فيها دفنوا جنازة وأقاموا واألىس»، الحزن مشاعر بأبلغ «شعروا إنهم بارت وكتب

ليدفنوه. جثمان ة ثمَّ يكن لم إذ املستكشف؛ متعلقات
عاصمة كوكاوا، صوب مسافًرا بارت كان ،١٨٥٤ عام من ديسمرب من األول يف
أبرص الكاذب. البالغ بمصدر التقى عندما قاسية، ظروف يف ممتدة غابات عرب بورنو،
فاتحة برشة ذو شاب غريبة؛ مالمح «ذو رجل يقودها نحوه، تتقدم صغرية مجموعًة
ويضع أرتديه، كنت الذي مثل القماش] من بسيط [لباس سودانيٍّا ثوبًا ويلبس ا، جدٍّ
إذ املسافرين من واحد عىل بارت تعرَّف رأسه.» حول كثرية لفات ملفوفة بيضاء عمامة
عامني. منذ كوكاوا يف اتخذه قد كان منزًال ليحرس تركه قد كان الذي مادي، خادمه كان
الغريب هرول وعندئٍذ الكريم»، «عبد هو هذا إن الشاحبة البرشة ذي للشاب مادي قال

نحوه. مرسًعا
مفقوًدا أفريقيا مستكشًفا ستانيل مورتون هنري سيُحيي عاًما، عرش بسبعة ذلك بعد
كذلك؟» أليس ليفينجستون، دكتور أنك «أظن بعبارة تنجانيقا بحرية ضفاف عىل آخَر
هو بالصدفة الربوسيني الرجلني التقاء إن التاريخ. يف اللقاءات أشهر من واحًدا ويعقد
ص خصَّ إليه، املشار الحدث هذا عن كتابًا ستانيل كتب فبينما شهرة. أقل حدث بالتأكيد
عامني. غضون يف أوروبي بأول هذا للقائه املنشورة يومياته من صفحتني من أقل بارت
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وجلسا ركوبتهما عن ال ترجَّ ثم حارة، تحية تبادال أورد. حسبما بالدهشة، كالهما أصيب
وطننا»، يف وكأننا ما نوًعا كالنا شعر «بحيث املغلية، القهوة بعض بارت أعد أرًضا.
ذلك ويف االستكشافية، الحملة مخزون كل استهلك قد كان إنه لبارت فوجل قال وعندئٍذ
سنٍّا األكرب الرجل أصاب ما وهو وزيندر، كوكاوا يف بحرٍص ُوِضَعت قد كانت التي املؤن
أي تقديم عن أيًضا فوجل عجز فقد يكفي، بما مؤمًلا هذا يكن لم وإذا عظيم». «ذهول ب

له: كحولية مرشوبات

الذي النبأ بقدر الدهشة من الكثري املالية اإلمدادات نقص خرب يل يسبِّب لم
قطرًة أرشب لم كنت إذ ألنني، واحدة؛ نبيذ زجاجة معه يكن لم بأنه منه تلقيته
أشعر كنت … أعوام ثالثة من ألكثر القهوة عدا منبه رشاب أي من واحدًة

فائدته. السابقة تجربتي علمتني الذي العنب، لعصري يُوَصف ال باشتياق

ساعتني، وبعد بارت. عىل للعثور شهًرا عرش ثمانية فوجل من استغرق قد األمر كان
بارت ويعود زيندر، إىل رحلته فوجل ليواصل بعض، عن بعضهما يفرتقا أن االثنان قرَّر

كوكاوا. إىل
بجماعتي.» ألحق لكي «أرسعت بارت: كتب
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عمالءرسيون

٢٠١٢ يونيو–سبتمرب

تمبكتو. لقبور الشامل هدمهم الجهاديون بدأ عندما بالضبط كان أين ديوارا شيخ تذكَّر
املصور وكان يونيو، من الثالثني املوافق السبت، يوم صباح من مبكر وقٍت يف ذلك كان
سان يف اليونسكو ملنظمة التابعة العاملي الرتاث للجنة اجتماًعا ليحرض مسافًرا الصحفي
تعرَّض قد كان الذي محمود سيدي قرب ر ليصوِّ تمبكتو إىل ذهب قد كان بطرسربج.
كان التي اللقطات اللجنة عىل يعرض حتى دعته قد اليونسكو منظمة وكانت للتدنيس،
حقائبه، بنقل يتعلق فيما خطأ حدث قد كان ولكن حدث. قد ما عىل كدليل رها صوَّ قد
رنَّ صباًحا، السابعة الساعة ويف البيضاء. الدار يف َعِلق ولذا املنتظرة، برحلته يلحق ولم

املحمول. هاتفه جرس
كان القاعدة بتنظيم شاب مقاتل صوت هو املكاملة من اآلخر الطرف يف الصوت كان
بضع الصحفي التقط أن بعد صديقني صارا قد كانا تمبكتو. يف عليه تعرَّف قد ديوارا

ببندقيته. أوضاًعا متخذًا له صور
عن يتحدثون كانوا «لقد أضاف: ثم األرضحة.» سيهدمون أنهم «أظن املقاتل: له قال
يف املعدنية األدوات متجر إىل ذهبت قد كانت الجهاديني من مجموعة إن قال َحاًال.» األمر
ويفعلون سيذهبون «ثم إليها، يحتاجون كانوا التي واملعازق املعاول لرشاء تمبكتو سوق

فعله.» انتووا ما
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الرحلة ولكن مايل، إىل عائًدا يرسع بأن غرائزه أنبأته شديدة. بحرية ديوارا أصيب
رسيعة خربيًة قصًة كتب أيام. أربعة بعد كانت باماكو إىل بها يطري أن يمكنه التي التالية

بعد. بدأ قد الهدم يكن لم الشاب. املقاتل بصديقه لالتصال عاد ثم رويرتز، لوكالة
إليك.» التحدُّث من أتمكَّن لن املقابر، من بالقرب هناك إىل نصل «عندما املقاتل: قال
ديوارا ألحَّ الكتابة. يعرف يكن لم إذ بالنفي، ردَّ نصية. رسالة إرسال إمكانية عن سأله
إىل إشارة أنها يعرفان داما ما فارغة، رسالة يرسل أن يمكن إذ ا؛ مهمٍّ ليس ذلك إن قائًال

ذلك. عىل الجهادي ووافق بدأت. قد األرضحة عىل الهجمات أن
فارغة. رسالة ديوارا ى تلقَّ قصري، بوقت ذلك بعد

والثالثني السادسة الجلسة كانت الذي األسبوع يف بدأ الهدم أن صدفة محَض يكن لم
لتحرير الوطنية الحركة بني التوتر كان بطرسربج. سان يف فيه تنعقد العاملي الرتاث للجنة
يوم ويف شهور، منذ التصاعد يف آخذًا اإلسالمي املغرب بالد يف القاعدة وتنظيم أزواد
إلطالق مفتوح تبادل إىل أخريًا ل تحوَّ جاو، يف يونيو، من والعرشين السابع املوافق األربعاء،
من الرشيف، آغ بالل أزواد، لتحرير الوطنية للحركة العام األمني بهروب وانتهى النار.
الجيش عن منشق وهو الحركة، قادة كبار أحد جثة ُجرَّت بينما به، الخاص القيادة مقر
القاعدة تنظيم أتْبَع صغرية. شاحنة خلف الشوارع عرب طيب، آغ بونا العقيد يُدعى املايل،
قاعدتهم برتك أزواد لتحرير الوطنية الحركة إىل املنتمني إىل أوامر بإصدار االنتصار هذا
الحركة أفراُد امتثل بخضوٍع التايل. اليوم عرص من الخامسة الساعة قبل تمبكتو مطار يف
املدينة شيخ تذكر مايل. شمال يف الوحيدة السلطة ليصبحوا الجهاديني تاركني لألمر،

مملكتهم.» صارت اللحظة تلك «من جانسكي:
الثامن القرن من قرصفخم وهو قرصتوريد، يف اليونسكو اجتماع يف املوفدون اجتمع
ويطل العظيمة، كاترين روسيا، إمرباطورة عشيق بوتيمكني، جريجوري أجل من عرشبُني
العاملي، الرتاث قائمة هي أوالهما قائمتني. إدارة هو األساس يف عملهم كان نيفا. نهر عىل
طبيعية وظواهَر أثرية، ومواقَع آثاًرا، وتشمل العالم؛ كنوز أثمن من ألٍف من تتألَّف التي
للخطر، املعرض العاملي الرتاث قائمة وهي والثانية، بارزة». عاملية «قيمة ذات اعتُِربَت
بكوارث أو بالتدمري، املهددة املواقع تلك وتضم األوىل القائمة من فرعية مجموعة كانت
«لعمليات رضورة ة ثمَّ كان أنه املتحدة لألمم التابعة الهيئة ارتأت بحروب. أو طبيعية،

ذلك. إلنجاز املساعدة تقديم وُطِلب املواقع، هذه لحماية كربى»
نقل مسألة األسبوع ذلك يف اللجنة ناقشت املالية الحكومة من متأخر طلب بعد
محرضجلساتها يف املسجل الرسمي، ردها اللجنة أعطت الخطر. قائمة إىل تمبكتو أرضحة
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وناشدت قلقها، عن تعبريها املالية للحكومة وباركت ،«36 COM 7B.106 «القرار باسم
الرتاث حماية ضمان أجل من أفريقيا غرب لدول االقتصادية واملجموعة األفريقي االتحاد
املهددة. العاملية املواقع قائمة عىل إليها املشار اآلثار إدراج عىل واتفقت مايل، لشمال الثقايف
الخطوة. هذه تفرسِّ أن الحق وقٍت يف بوكوفا إيرينا لليونسكو العامة املديرة شأن من وكان
«أعرف قالت: محالة. ال خاًرسا وضًعا أيًضا كان اللجنة. بيد وإنما بيدها، القرار يكن لم
نسرتضيهم، أن يتعني وأنه [الجهاديني]؛ نستثريهم أال علينا يتعني أنه يرى البعض أن
أن بعد اآلن بخاصة آخرون، يوجد «ولكن أردفت: ثم الحاالت.» بعض يف مه أتفهَّ ما وهو
اليونسكو منظمة ينتقدون ممن ا، جدٍّ ومتصًال ا جدٍّ مرئيٍّا يشء وكل عامليٍّا، يشء كل أصبح

الدمار.» يف تسببها بسبب انتقادها من أكثر يكفي ما فعلها عدم بسبب
يوم يف القرار اتُِّخذ فقد اللجنة؛ اجتماع توقيت هو لألسف مدعاة األكثر األمر وكان
الجهاديون، فيه أجرب الذي اليوم نفس وهو يونيو، من والعرشين الثامن املوافق الخميس،
عىل أزواد لتحرير الوطنية الحركة جاو، يف انتصارهم بعد مزهوين يزالون ال وهم
إىل ذهبوا املسلمني، عند املقدس اليوم يف التايل، اليوم صباح يف تمبكتو. من االنسحاب
ديوارا تلقى ذلك، تال الذي اليوم صباح ويف تمبكتو. أولياء بمذهب للتنديد املدينة مساجد

البيضاء. الدار يف الهاتفية مكاملته
أمًرا قريبة، قرية إىل ينتمي الذي اإلسالمية الرشطة قائد املهدي، الفقي أحمد تلقى
محمود. سيدي برضيح أباراجو، يف للمدينة، الشمايل الطرف يف بدأ الهدم. بعملية بالقيام
القرب كان بدءُوه. ما ينهون كانوا واآلن الشهري، الويل هذا قرب هاجموا قد بالفعل كانوا
تلٍّ عىل مبنيٍّا وكان وحجارة، مدكوكة تربة من مصنوع بالصندوق شبيه بناء هيئة عىل
كانت مريًدا. ١٦٧ عددهم إن قيل الذين الويل، هذا مريدي بقبور ومحاًطا شجرة، بجوار
من واملدد العون وطلب والتربك، للدعاء، يوميٍّا إليه يأتون الناس كان مكانًا هادئًة، بقعًة
الهجوم يف وبدءوا بالقرب الجهاديني من مائة نحو أحاط صباًحا، الثامنة الساعة يف الويل.
التي واملطارق والعتالت واملعاول املعازق مستخدمني أكرب!» «هللا يصيحون وهم عليه،
مصوبة آلية بنادق بواسطة املتفرجون أُبِعد املعدنية. األدوات متجر من اشرتوها قد كانوا

باالقرتاب.» أحد ألي يُسَمح «لم قائًال: جانسكي تذكر اتجاههم. يف
نقب من الرجال تمكَّن ما ورسعان االعتداء. من نوع أي ليحتمل مبنيٍّا القرب يكن لم
الكامريا أمام سوداء عمامة ذو جهادي رشح أنقاض. إىل وأحالوه بعتلة الحوائط أحد
أال يجب القرب إن تقول رشعية قاعدة «توجد وقال: الرضيح. هدم إىل دعته التي األسباب

167



تمبكتو كتب مهربو

يجوز ال أنه «كما أضاف: ثم األرض.» سطح فوق سنتيمرتات بضعة عن ارتفاعه يزيد
صار قد البناء كان انتهوا، وعندما القرب.» هذا نهدم إننا السبب لذلك هللا. إال أحد تعظيم
الشيخ قرب إىل الهدم فريق انتقل ذلك بعد الخشبية. والقطع والحجارة الرتاب من كومة

املقربة. نفس يف األرواني محمود محمد
«ما أردف: ثم مسلمون.» «كلنا بوعمامة: ولد سندة الجهاديني باسم املتحدث قال
باملدينة؛ املوجودة األرضحة كل هدم لعملية البداية مجرد هي هذه كانت هذه؟» اليونسكو
حماها وصف استثناء.» دون كلها، املدينة. يف األرضحة كل الدين أنصار سيهدم «اليوم،
الشيطان»؛ «يقودهم بأنهم األرضحة عند يتعبدون كانوا الذين أولئك الحمراء اللحية ذو
يف املحرمة األمور من هما بها والتربك القبور عىل الصالة «إن املراسلني: ألحد وقال
الغربية، الدول وبخاصة العالم، لبقية تظهر الدين أنصار جماعة «إن وأضاف: اإلسالم.»
عما النظر بغض … األرضحة يف باالعتقاد الجديد للجيل نسمح لن أبوا، أم شاءُوا سواء أنه
[املجموعة اإليكواس أو الدولية، الجنائية املحكمة أو اليونسكو، أو املتحدة، األمم تقوله
نعرتف الذي الوحيد اليشء املنظمات. تلك نعرف ال نحن أفريقيا]. غرب لدول االقتصادية
تعجبهم أن يختاروا أن للناس يحق ال إلهي. التزام هي الرشيعة الرشيعة. هللا، حكم هو به

ال.» أو
واملعاول املعازق يحملون الذين الرجال تحرَّك صباًحا العارشة الساعة حوايل يف
مع يتفاوض البكاي شهد قد بارت كان حيث الكونتي، املختار سيدي مقربة إىل رشًقا،
الشيخ رضيح ذلك ويف هناك، األرضحة من املزيد هدموا مضت. عاًما ١٥٨ منذ إخوته
عرص ويف إليها.» ينتمي ال ما كلَّ أرضنا ظهر فوق من «سنمحو املهدي: ح ورصَّ نفسه،
حتى يعملون ظلوا حيث موي، ألفا مقربة إىل جنوبًا املهدي جماعة تحرَّكت اليوم، ذلك

الغروب.
ينبس لم بينما تتعرَّضللتحطيم؛ بقاعهم أقدس يشاهدون وهم السكان بعض رصخ
تذكر الغسق. عند املدينة نامت الليلة، تلك يف يحدث. ملا مستوعبني غري شفة، ببنت آخرون
َولَّت.» قد تمبكتو أيام وكأن «شعرت أردف: ثم منهكني.» الجميع «كان قائًال: مايل إير

استشعر جينجربر. يف أخرى أرضحة ثالثة هدم مع التايل، اليوم يف الهياج استمر
كانت التي املدينة، أطراف عىل املقابر يهاجمون كانوا إذ اعتدائهم؛ يف نهج وجود مايل إير
جديًدا. هدًفا الجهاديون اختار الثالث، اليوم ويف الروحية. لدفاعاتها الزاوية أحجار تمثِّل
يوجد كان مثلثة، عليا عتبٍة تحت يحيى، سيدي مسجد من الغربي الجانب عىل جداٍر يف
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بحسب زخرفية. معدنية بأشغال تقليدي تمبكتي طراز عىل منقوش بهي خشبي باب
األكرب اإلمام أوضح الزمان. نهاية حتى مغلًقا يظل أن املفرتض من كان محيل، اعتقاد
أنه وهي ا جدٍّ بسيطة يحيى سيدي مسجد باب رمزية «كانت السيوطي: بن الرحمن عبد
عالقة لألمر يكن لم العالم.» نهاية هي فهذه الباب، تفتح عندما إنه قالوا أناس يوجد
«حكى وأضاف: عميل. لغرض َعت اخُرتِ قد كانت أسطورة مجرد بالرشك؛ أو بالسحر
لم خلفه الجدار ألن الباب؛ من االقرتاب من ليمنعوهم الصغار لألطفال القصة القدماء
وشأنه. تركه عليك أن الناس اعتقد الناس. عىل ينهار أن خطر ة ثمَّ وكان ا جدٍّ صلبًا يكن

آمنني.» الناس إلبقاء طريقة هذه كانت
بأن تقيض عقليتهم «كانت السيوطي: ابن قال بدعة. أنه عىل األمر السلفيون رأى
الجميع أن مع صحيًحا، يكن لم األمر أن يربهنوا أن «أرادوا أردف: ثم ذلك.» يتَحدَّوا
إلخافتهم.» لألطفال يُقال شيئًا ببساطة كان صحيًحا. يكن لم أنه يعرفون كانوا بالطبع
العمائم يلبسون الذين املسلحني الرجال من مجموعة أقبلت اإلثنني يوم صباح يف
شكَّلت بسهولة. خرجت والتي وإخراجها، العليا العتبة بسحب أوًال بدءوا املسجد. عىل
إياها مقتلعني مضنيًا، مجهوًدا يبذلوا أن الرجال عىل تعنيَّ إذ أكرب؛ مشكلًة الباب ضلفتا
عمامة ذو جهادي خرج مكانهما. يف تثبتهما كانت والتي الشمس جففتها التي الرتبة من
أكرب»، «هللا قال: تصوره. الفيديو كامريا أن ويعلم عنقه، يفرك وهو املهمة من سوداء

العالم.» نهاية وقت يحل «واآلن بسخرية: وأضاف
ما ليشاهدوا تجمعوا الذين التمبكتيني من الصغري الحشد وسط يبكون أناس بدأ

يحدث.
بصوت قال األكرب. اإلمام عىل عصيبًة اللحظة هذه كانت عامني، مرور بعد حتى
الروح فيها انهارت التي اللحظة هي تلك كانت تُْهَدم، األرضحة كانت «عندما مرهق:
إن النبوية األحاديث تقول اإلسالم. هو هذا أن يعتربون كانوا «ربما أردف: ثم املعنوية.»
ستكون فقط واحدة وفرقة فرقة، وسبعني ثالث عىل سيفرتقون الزمان نهاية قرب الناس
من نفسها. عن وتعلن تظهر، جديدة فرقة عن تسمع يوم كل ذلك. نشهد نحن الحق. عىل
حرية يف اآلن الناس إن الحق. هي األمور هذه أن يعتربون أنفسهم، ويف نظرهم، وجهة

أمرهم.» من
اليونسكو منظمة تقل لم «لو مايل: إير قال العاملي. الرتاث لجنة إىل اللوم كثريون ه وجَّ
قررته ملا «نظًرا أضاف: ثم بسوء.» الثقايف الرتاث سيمسون الجهاديون كان ما قالته، ما

يهاجموه.» أن نسوا قد كانوا ما يهاجموا أن تعنيَّ اليونسكو منظمة
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تطلب باماكو، يف بهم اتصال عىل كانت الذين األشخاص إىل األزمة لجنة كتبت بعدئٍذ
األمر باماكو يف املكتبات رجال اعترب بينما الجهاديني، مسلك شجب عن يتوقفوا أن منهم
منظمة كانت مرة كل «يف حيدرة: قال الصمت. يلتزمون الناس جعل ملحاولة إضافيٍّا دافًعا
تتحدثوا أالَّ يجب ال، لهم، وأقول بهم أتصل كنت املخطوطات، ذكر عىل تأتي اليونسكو

املخطوطات.» عن
مسئويل من كبري مسئول من مكاملة حيدرة استقبل األرضحة لهدم التايل اليوم يف
العاملي، الرتاث أجل من العمل هي املنظمة مهمة إن املسئول قال باريس. يف اليونسكو
مرة كل يف حيدرة بهم يتصل فلماذا بالتحرك. ملزمون فإنهم خطر، يف يكون وعندما

الصمت؟ يلتزموا أن منهم ويطلب يتكلمون
إىل التحدث واصلتم وإن األهمية، شديد يشء خضم يف إننا له «قلت حيدرة: قال
أردف: ثم نفعله.» بما دراية عىل هناك الناس سيصبح املخطوطات، عن اإلعالم وسائل
يوم، كل بك سأتصل بيننا. اتفاًقا سنعقد «حسنًا، يل: وقال مجدًدا اتصل التايل اليوم «يف

ذلك.» عىل ووافقت يحدث.» ما عىل وستطلعني
يطلعه حيدرة وكان صباح، كل يتصل أن املسئول شأن من كان اللحظة، تلك من
أضاف: ثم ذلك.» بعد كثرية محادثات بيننا «دارت قائًال: حيدرة تذكر املستجدات. عىل

فهموا.» «لقد
عن توقفوا قد أنهم يعني كان الجهاديني هياج أن وهو أيًضا؛ شيئًا ديوارا فهم
بالفعل. كانوا كما حقيقتهم اآلن وُكشفوا التظاهر عن تخلَّوا قد كانوا املدينة. أهل استمالة
«فهمت أردف: ثم حاسمة.» مرحلة االحتالل، من جديدة مرحلة دخلوا قد «كانوا قال:

ذلك.» بعد سيحدث كان ما وكل وَجلد، لألعضاء، برت عمليات ستحدث أنه عندئٍذ

املدعية حت رصَّ العالم. وأرجاء أنحاء كل من الجهاديني عىل انهمر الذي الغضب فيض أتى
سلطة ملكتبها وأن حرب، جريمَة يَُعد األرضحة هدم بأنَّ الدولية الجنائية للمحكمة العامة
الجنائية املحكمة فيه يحثون بيانًا أفريقية غرب دول ست قادة وأصدر فيها. التحقيق
تتدخل أن املتحدة األمم من تطلب أن إىل مايل ودعوا إجراءات تتخذ أن عىل الدولية
املتحدة الواليات خارجية وزارة أن كما مايل. شمال يف املجموعات مواجهة يف عسكريٍّا
يثري أن «إال يمكن ال «بربري» عمل بأنه روسيا وصفته بينما األرضحة، هدم بشدة» «أدانت
املقدسة»، األماكن عىل ممنهًجا و«تعديًا مقبول» «غري عمًال فاعتربته فرنسا أما السخط.»
طلب عىل وبناءً الكربى. الصحراء جنوب الواقعة املدينة روح من جزءًا لقرون كانت التي
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الذي ،٢٠٥٦ رقم القرار باإلجماع املتحدة لألمم التابع األمن مجلس اعتمد باريس، من
وتخريب «تدنيس وأدان األعمال تلك عن املسئولني الجهاديني عىل عقوبات فرض إىل دعا

املدينة. يف وثقافية» تاريخية أهمية وذات مقدسة مواقع وتدمري
أئمة خرج يوليو، من الرابع يف القدر. بنفس عدائيٍّا الفعل رد كان مايل جنوب يف
املكتوبة الشعارات من وكان الشمال. يف اإلسالميني ضد مسرية يف باماكو يف املسلمني
أحد أوضح بينما أجدادنا»، إلسالم نعم املستورد، لإلسالم «ال حملوها التي الالفتات عىل
الناس.» جميع الناس، يحرتم الذي النقي، اإلسالم عىل تأسست قد «تمبكتو أن املتظاهرين
لوقف ملموسة خطوات «اتخاذ إىل املتحدة األمم توريه، فاديما ديالو الثقافة، وزيرة ودعت
لتحرير الوطنية الحركة وحتى لشعبي.» الثقايف الرتاث بحق تُرتكب التي الجرائم هذه
البلدان وكل وفرنسا، املتحدة، «الواليات مطالبًة الدويل، التدخل إىل جديٍّا، دعت، أزواد
التي والقاعدة حرام، وبوكو الدين، أنصار جماعات مواجهة يف الوقوف تريد التي األخرى
املدن.» تلك يف الناس تساعد وأن قتلهم عىل تساعدنا أن وكيدال، وجاو تمبكتو، اآلن تحتل
القاعدة تنظيم زعيم مخبأ من أتت اإلطالق عىل املتوقعة غري الغضب فورة أن غري
رشق يف القبائل جبال يف كان ربما الذي دروكدال، املالك عبد اإلسالمي، املغرب بالد يف

العاصمة. الجزائر
ومستشاروه األمري وضع يوليو، من العرشين يف املعظم رمضان شهر بداية بمناسبة
بخصوصاملرشوع عامة «توجيهات بعنوان ثماننيصفحة من مذكرة عىل األخرية اللمسات
العالم شأن من يكن لم مايل. يف له التابعني القادة إىل وأرسلها بأزواد» الجهادي اإلسالمي
عندما التايل، العام يف إال الداخلية الوثيقة هذه صفحات عىل واسع نطاٍق عىل يَطَِّلع أن
تركوها قد تمبكتو محتلو كان التي والورقيات الركام ينبشون كانوا مراسلون عليها عثر
عن إيجابية مالحظات وتليها تسبقها انتقادات مع بعناية، منظمة الوثيقة كانت وراءهم.
الوثيقة اشتملت اإلسالمية. أزواد مرشوع يف املتمثل الصغري» «للمولود العظيمة الفرصة
الرشكات؛ إلحدى تقرير يف املرء يجده قد الذي األعمال كالم من نوٍع عىل منها أجزاءٍ يف
«الوضوح من وتحذيرات املصلحة» صاحبة الخارجية «األطراف ذكر عديدة مرات ورد إذ
وصمة بشأن مخاوَف عىل عالوًة الحالية»، والعسكرية السياسية الساحة عىل الشديد
يف القاعدة لتنظيم الكربى الصحراء فرع أن وهو واضًحا: املذكرة جوهر كان القاعدة.

ته. بُرمَّ الجهادي املرشوع هذا إفساد يمكنه كان اإلسالمي املغرب بالد
القوة باستخدام لها يسمح وضٍع يف الكربى القوى تكون ال ربما أنه دروكدال كتب
تعيق أن ستحاول ذلك مع لكنها الجارية، العاملية املالية واألزمة جيوشها إنهاك بسبب
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من ما بنوٍع تقوم أن املؤكد، من بل املحتمل، من أنه وأضاف اإلسالمية. أزواد دولة إقامة
وعسكري وسيايس اقتصادي حظر فرض خالل من ضغًطا تمارس أو العسكري التدخل
إىل التقهقر عىل اإلسالمي املغرب بالد يف القاعدة تنظيم سيُجَرب املرحلة هذه وعند شامل،
كان للغرب، استفزاًزا تمثل كانت القاعدة أن االعتبار يف األخذ ومع الصحراء. يف قواعده
والتظاهر السكوت ذلك يف «يسعكم ناصًحا: دروكدال كتب التخفي. بمكاٍن األهميِة من
الخارجي «التدخل أضاف: ثم الخاصة.» واهتماماتها قضاياها لها «داخلية» حركة بأنكم
اإلسالمي] املغرب بالد يف القاعدة [تنظيم تفردنا كلما به الترسيع وسيتم تأكده سيزداد

ا.» جدٍّ واضح بشكل عليها هيمنتنا وبرزت بالحكومة
بها يتحرك التي الرسعة كانت مخاطرات. عىل اإلقدام يتجنبوا أن أيًضا عليهم يجب
تمثِّل املنطقة إسالم مواجهة يف اإلسالمي املغرب بالد يف القاعدة لتنظيم املحليون القادة
الخاطئة السياسات «ومن الذع: انتقاٍد عىل تنطوي فقرة يف دروكدال ذكر كبريًا. ً خطأ
الرضوري التدرُّج مراعاة وعدم الرشيعة تطبيق يف ع الترسُّ فيها: وقعتم قد نراكم التي
الرشيعة هذه أحكام عنها ُغيِّبَت شعوٍب وعىل الدين بأحكام الجهل عليها يغلب بيئٍة يف
الطريقة بهذه الرشيعة تطبيق أن السابقة التجارب أثبتت لقد الزمن.» من متتالية لقرون
أن شأنه من ما وهو للمجاهدين.» وبغضهم الدين من الناس نفرة إىل حتًما «سيؤدي

«تجربتنا.» فشل إىل بالتايل، يؤدي،
لتنظيم الحاكم واملجلس هو أمرهم التي الترسع، هذا عىل املحددة األمثلة اشتملت
وفيما الحدود. وتطبيق األرضحة هدم عىل يكرروها، بأالَّ اإلسالمي املغرب بالد يف القاعدة
قادم، الخارجي ل والتدخُّ مكتمل، غريُ اآلن تمكُّننا «إن كتب: األرضحة، هدم بقرار يتعلق
يُغَفر ولن هينة ليست الفعل هذا عىل املرتتبة فاملفاسد … بالفتح عهد حديثو والناس
مع الخالف كان فيه وقعوا الذي الجسيم» «الخطأ لكن النحو.» هذا عىل واصلنا إن لنا
تحقيق أجل من النضال يف رضوريٍّا رشيًكا كانت التي أزواد، لتحرير الوطنية الحركة
لنقض بالقنوط دروكدال شعر طبيعيٍّا. نصريًا تبُد لم وإن حتى القاعدة، تنظيم أهداف
ينبغي أنه كتب العربية. التمرد حركة ومع أزواد لتحرير الوطنية الحركة مع االتفاقات
االتفاق أن ورأى األجنبي. التدخل ضد عنها والدفاع الدولة لبناء الجماعات هذه استخدام
تخطَّى عظيًما «فتًحا» كان والقاعدة أزواد لتحرير الوطنية الحركة بني ُوِضع قد كان الذي
لها أن املفرتض من حركٍة من اإلسالمي املغرب بالد يف القاعدة تنظيم يأمله كان ما كلَّ

علمانية. نزعاٍت
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مصلحتها من يكن لم أزواد، لدولة مواردها القاعدة تقدم أن ينبغي كان بينما إجماًال،
كان لذلك العاملي. الجهاد كان األسايس هدفها أن حني يف اإلقليم تحكم أن وسعها يف وال
آغ إياد بقيادة أزواد من لحكومة الدعم مقدمًة املشهد، خلفية يف تبقى أن عليها ينبغي
الحركة — الشمال يف الطوائف لكل ممثلني تشمل لكنها الدين، أنصار وجماعة غايل
املشهد عىل طاقاتها تركِّز وأن — والفوالني والسونجاي، والعرب، أزواد، لتحرير الوطنية

األشمل.
األسلوب نراه مما هي العام والتصور التوجيهات هذه فإن الختام «ويف قائًال: واختتم

تكراره.» عدم ونتمنى مرارته ذقنا الذي املايض أخطاء لتجنب األمثل
دروكدال من املقرَّب زيد، أبي إىل ليس بالتأكيد موجهة؟ دروكدال مذكرة كانت َمن إىل
النقدية احتياطاته وزيادة التنظيم مكانة رفع إىل بها قام التي الخطف عمليات أدَّت والذي
الذي األعور القائد بلمختار، مختار إىل هة موجَّ كانت أنها األكرب االحتمال كبرية. بدرجٍة
ينفصل أن بلمختار شأن من كان جاو. يف أزواد لتحرير الوطنية الحركة مع القتال قاد
املوقعني كتيبة ويؤسس ا تامٍّ انفصاًال اإلسالمي املغرب بالد يف القاعدة تنظيم عن قليل بعد
دروكدال أن يخربه الظواهري، أيمن للقاعدة، العاملي الزعيم إىل يكتب وأن املناِفسة، بالدم
الجهاديني أن إىل وبالنظر الجارية. واألحداث األمور واقع عن عميًقا انفصاًال منفصًال كان
العام األمني وأجربوا جاو شوارع عرب طيب آغ بونا العقيد جثة جرُّوا قد بالفعل كانوا
مقبولة؛ نظره وجهة كانت فقد عملياته، مقر من الفرار عىل أزواد لتحرير الوطنية للحركة
منذ وىلَّ قد أزواد لتحرير الوطنية الحركة مع العالقات يف الصدع رأب وقت كان فبالتأكيد

بعيد. زمٍن
الكربى الصحراء جنوب اإلسالمي املغرب بالد يف القاعدة تنظيم قادة رأي كان أيٍّا
حتى أكربَ برسعٍة الجدد تمبكتو قادة تحرَّك ضعيًفا. تأثريها كان فقد األمري، كلمات يف
يمثِّل األمور تسيري أمر كان حيث إقليم إدارة ومتولني مسارهم، يف عالقني قبل، ذي من

صعبًا. تحديًا

تزداد املخطوطات إجالء إىل الحاجة أن يرون فكانوا باماكو يف املكتبات رجال أما
لقد مثمرة. غري تربعات جْمع لقاءات من مفرغة حلقة يف أيامه حيدرة أمىض إلحاًحا.
أصدقاء ملايل «إن حيدرة: (قال مايل» «أصدقاء ب واتصل السفارات، عىل جديد من طاف
مراًرا الرد نفس عن أسفرت االتصاالت هذه لكن ، تغريَّ قد يشء أي كان إن لريى كثريين»)
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ذلك».» مثل يشء أي نفعل أن يمكننا ال ال، ال، «ال، الرد: «كان قائًال: تذكر وتكراًرا:
وإن مايل، أصدقاء ونحن ملايل، القومي الرتاث يمثل ذلك إن يضيفون: كانوا «ثم وأردف:
نتورط أن يمكننا ال اتهامنا. يف مايل فستبدأ ذلك، فعل يف يساعدك أن يف بلدنا رشع
نربة بنفس معه يتحدثون يعودوا لم بهم يتصل كان الذين معارفه أن له بدا ذلك.» يف
الرشكاء أن «األصدقاء» أحد له أوضح وأخريًا، السابق. يف بها يتحدثون كانوا التي االحرتام
أمواًال سينفقون كانوا ما ولذلك البالد، يف يجري كان فيما ثقٌة لديهم يكن لم الدوليني

ُخِدع. قد بأنه حيدرة شعر هناك.
مع فيها اجتمعت كثرية بلقاءات هذا «ذَكََّرني أضاف: ثم كثرية.» أموًرا «فهمت قال:

معنا.» رصيحني يكونوا لم آخرين. أشخاص
الحكومة يف الشخصيات كبار مع مواعيَد فحددوا جديًدا، مسلًكا املكتبات رجال جرَّب
اإلدارة العلمي، والبحث العايل التعليم بوزارة بدءُوا الرتاث. عن مسئولني كانوا ممن املالية
معرضة تمبكتو مخطوطات إن حيدرة لهم قال بابا. أحمد معهد عن املسئولة الحكومية
ستفعلونه الذي «ما سألهم: إلنقاذها. الوسائل لديهم يكن لم املكتبات رجال لكن للخطر،

ملساعدتنا؟»
جاد.» أنك أعرف يجعلني اليوم عليه أراك الذي «الحال لإلدارة: العام األمني له قال
ماديٍّا، وال سياسيٍّا، نساعدكم أن يمكننا ال األمور. ببعض سأخربك «ولكنني أردف: ثم
ما كل تفعل أن عليك يجب أنه هو لك أقوله أن يمكنني الذي الوحيد األمر طريقة. بأي

نساندك.» نحن الشأن. هذا يف تفعله أن بوسعك
املخطوطات مجموعات عىل ترشف كانت التي الثقافة، وزارة إىل ذهبوا ذلك بعد
يفعل أن عليه إن له قيل أنه تذكر اإلجابة. نفس ى وتلقَّ الكالم نفس حيدرة قال الخاصة.
أن أردت ولكنني سأحاول، إنني لهم «قلت حيدرة: قال يساندونه. وإنهم وسعه، يف ما
ووافقه مساعدتي.» عليهم فسيتعني مشكالت حدثت إن ألنه باألمر؛ دراية عىل يكونوا

املسئولون.
يف صديق له كان الخارج. يف اتصاله بجهات حيدرة اتصل الوزارتني، بمساندة
طائرته. تذكرة ثمن له دفع إنه بل سويرسا، إىل يأتي أن الصديق هذا منه وطلب جنيف،
العاملي، الرتاث مع يتعاملون كانوا ممن بأشخاٍص والتقى هناك، أيام عدة حيدرة أمىض
وأفغانستان. العراق يف املخطوطات إنقاذ عىل عملوا قد كانوا ممن بعٌض ضمنهم ومن
وحذر. برويٍة األمر يأخذ أن ولكن العاجل، القريب يف العملية يبدأ أن ينبغي إنه له قالوا
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أن هذا شأن من كان يوم، كل املدينة من واحدة مخطوطة تهريب من تمكَّن إن وحتى
تذكر ذهنه. يف تعلق أن شأنها من كان نصيحة امرأة أعطته العناء. يستحق أمًرا يكون
أضافت: «ثم وأردف: معك.» العمل يف يبدأ شخص أي تخرس أالَّ عليك يجب «قالت قائًال:
عىل أقدموا إن حتى هذا، يهمك يكن لم وإن حتى سعداء، دوًما تبقيهم أن عليك يجب

مرات.» ثالث هذا يل قالت خاطئة. حسابات
املال. ينقصه يزال ال كان ولكن كثرية، أفكاٌر ذهنه ويف سويرسا من عاد

أن يحب كان رجل إىل بالنسبة يسافر. أن اآلخر هو إسماعيل أراد الوقت ذلك يف
باماكو كانت تمبكتو، حول املفتوحة الصحراء يف السري يف ومساء صباح كل ساعة يميض
عن اآلن عبارة ١٧٩٦ عام يف بها مرَّ قد بارك مونجو كان التي القرية كانت خانقة.
يَصلون كانوا الذين اآلالف ذلك إىل أضف نسمة، مليوني عن سكانها تعداد يزيد مدينة
ميًال؛ عرشين ملسافة تمتد األسمنتية بالقوالب املبنية بيوتها كانت أسبوع. كل الشمال من
عادم وإخراج النفري إطالق عن تتوقف ال التي بالسيارات مزدحمة وجسورها وشوارعها
السيايس التوتر باالختناق إسماعيل إحساس من يزيد مما كان الرطب. الهواء يف بنِّي
واشتمل الشوارع، يف النارية باألسلحة قتاٍل إىل متحوًال األحيان بعض يف يمتد كان الذي
عرش أربعة عن أسفرت املخلوع الرئيس حرس عليها أقدم مضاد انقالب محاولة عىل ذلك

قتيًال.
باماكو.» يف جيًدا الحال يكن «لم قال:

يكن لم كاتي، فوندو مكتبته مخطوطات ُخبِّئت وقد تمبكتو، عن أُبِعد قد كان وإذ
األندلس. الثاني، وطنه إىل يعود أن قرَّر وبأزمتها. بمايل يربطه مما الكثري لديه

إسماعيل صديقنا أن حدث «ما حيدرة: قال األمر. اآلخرون املكتبات رجال م تفهَّ
األمر.»» تتابعون سأترككم «حسنًا. «قال: أضاف: ثم التعب.» أصابه

إسماعيل لدى يكن لم حلول، عن نبحث كنا بينما أننا األمر حقيقة «كانت معيجا: قال
القرار فيه اتخذنا الذي الوقت وبحلول أفكاًرا. ليعطينا معنا «كان أردف: ثم مشكلة.» أي
ثم الذهاب، قبل ملخطوطاته التأمني كفل قد كان إسبانيا. إىل غادر قد كان بالتدخل،

غادر.»
إسماعيل. يرجع ولم

ذو بابا أحمد معهد باحث كان باماكو. يف اآلخر هو القايض كان يوليو شهر بحلول
أبريل. شهر أواخر يف أرسته مع تمبكتو غادر قد الناعستني والعينني املريحة االبتسامة
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منزًال وجد حيث سيجو، إىل وصلوا أسبوع، قرابة دامت بالحافلة مرعبٍة رحلٍة وبعد
قرَّر للمال، مورد وجود عدم ومع هناك، يفعله ما يوجد يكن لم لكن واستأجره. رخيًصا
ليطلب يذهب القايض كان يوم كل باماكو. إىل يذهب أن ينبغي أنه يونيو يف وفطومة هو
وحتى استأجرها. قد معيجا، املدير، كان التي كورا كاالبان يف الصغرية املكاتب يف عمًال
وثائق بضع كانت يملكها املعهد كان التي الوحيدة فاملواد العمل؛ من الكثري يوجد لم هنا،
من مئات عدة إىل باإلضافة صلبة، أقراص محركات عىل جنوبًا ت أُحِرضَ قد كانت رقمية

باماكو. يف عليها حصل قد معيجا كان املخطوطات
أمٌر ة ثمَّ كان الدخول. إىل القايض معيجا دعا يوليو، من والعرشين الثالث يف ولكن،

ا. جدٍّ كتوًما يكون أن عليه تعنيَّ ولكن منه، يطلبه أن احتاج للغاية صعب
مشكلة. فال به، القيام بوسعي كان «إن أردف: ثم مشكلة.» «ال القايض: قال

سأحاول.»
عانت كيف سويرسا؛ إىل رحلته يف علمه قد حيدرة كان مما بعًضا املدير عليه َقصَّ
أخرى مكتبات َرت ُدمِّ وكيف العراق، حرب أثناء كارثيٍة خسائَر من املخطوطات مكتبات
لخطر اآلن عرضة كانت األخرى هي املعهد مخطوطات إن معيجا قال وليبيا. السودان يف
الوطنية الحركة أفراد يُْقِدم أن قوي احتماٌل ة ثمَّ كان اإلسالميون، يفعلها لم إن تُتَلف؛ أن

ذلك. عىل أزواد لتحرير
املكتبات من املخطوطات تُخِرج أن هو تفعله أن منك أريد «ما قائًال: حديثه واختتم

تمبكتو.» يف
مشكلة.» «ال القايض: قال

هو ذلك وكان باردة، حتى بل هادئة، بطريقة يجيب أن القايض من معتاًدا كان
قد كان لكنه وظيفته، يف جديًدا يزال ال املدير كان يسأله. أن إىل معيجا دعا الذي السبب
خاصة بمهمة لالضطالع به الوثوق يمكن ن عمَّ تمبكتو يف املوظفني قدامى آراء استطلع
آخران. رسيان» «عميالن سريافقه كان القائمة. يف األول هو القايض اسم وكان وحساسة،
الجأش. برباطة يتحىلَّ أنه اآلخر هو عنه معروًفا كان الذي سديدي، هللا عبد هو األول كان
بمكان األهمية من سيكون كان لكنه جيًدا، يعرفه منهما أيٌّ يكن لم شخًصا الثالث كان

حيدرة. بويا بابا؛ أحمد مكتبة مدير كان ألنه
الخطة. وضع ثم اآلخرين؛ باالثنني يتصل أن القايض من معيجا طلب

كانوا حيث تمبكتو، إىل طريقهم «العمالء» هؤالء يشق بأن تقيض الخطة كانت
يسمح أن منه ويطلبون شيمنيتز، شارع يف القديم املبنى حارس تراوري، بأبا سيتصلون
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املخطوطات من مئات بضع سيحزمون كانوا هناك الخلف. يف املستودع بدخول لهم
سينتقون، مخطوطات أي بشأن بأنفسهم القرارات يتخذوا أن عليهم سيتعني كان —
نسخ منها يوجد كان التي تلك أو قيمة، األقل املخطوطات ينتقوا أن ل يفضِّ كان لكنه
عائدين السفر يتجنبوا أن ينبغي كان باماكو. إىل ويحرضوها — تُفَقد ألن بًا تحسُّ متعددة،
عميل كل عىل أيًضا ينبغي كان يشء. كل يفقدوا أن يمكن أحدهم، عىل ُقِبض إن ألنه مًعا؛
أنه امللفقة القايض رواية (كانت لالستيقاف. يتعرض ألن بًا تحسُّ ملفقًة رواية يختلق أن
قال تمبكتو.) يف يقطن يزال ال كان الذي شقيقه، ليزور املعهد من إجازة طلب قد كان
باملكان أقربائهم، أقرب حتى وال أحد، أي يخربوا أالَّ يجب أنه هو األخري األمر إن معيجا

هناك. لفعله يخططون كانوا بما وال إليه ذاهبني كانوا الذي
أن منكم أريد ولكن الثرثرة، عن يكفون ال وجاو تمبكتو يف الناس أن «أعرف قال:

به.» تتلفظون فيما متحفظني تكونوا
مقابل دفع لذا ًدا؛ مجمَّ يزال ال تمويله كان إذ للمهمة مال أيَّ يملك املدير يكن لم
وسحب الشارع نفس يف كان الذي البنك إىل بالسيارة أخذهم الخاصة. أمواله من رحلتهم
١٧٠ يعادل (ما أفريقي وسط فرنك ألف ١٠٠ منهم عميل لكل وأعطى كبريًا، مبلًغا

حقائبهم. ويحزموا البيت إىل يعودوا أن منهم طلب ذلك بعد أمريكيٍّا). دوالًرا
الطرق ملتقى إىل حقائبهم العمالء حمل التايل، اليوم ظهر بعد الثالثة الساعة يف
حافلًة وركبوا ماء، لجاموس منحوتة فيه تنتصب الذي بسوجولون، الخاص الدائري

موبتي. إىل متجهًة

مكسورة، وزنربكاتها بطيئة، السيارات كانت األوقات. أهدأ يف صعبًا مايل يف السفر كان
ميكانيكا حرفيي أن ومع خطر، نحو عىل منحولة وإطاراتها مريحة غري ومقاعدها
يوجد كان تقريبًا. رحلة كل يف تحدث األعطال كانت بالعجائب، يأتون كانوا السيارات
وكانت فرنسا، مساحة ضعف مساحته تعادل بلٍد يف املرصوفة الطرق من فقط ميل ٣٤٠٠
التي والعربات املرسعة، السيارات مع عليها تتنافس الفان وعربات الكبرية الشاحنات
متفاديًة الهوائية، الدراجات وركَّاب واملارة، طاقتها، فوق بحمولة املثقلة الحمري تجرها
أن احتمال كان البالد، يف الطرق قلة من الرغم وعىل الحيوانات. وجثث املعطلة الحافالت
وأكثر الربيطاني، وفاة احتمال من مرات بسبع أعىل سيارة حادث يف نحبه املايل يقيض

السبب. لنفس األمريكي وفاة احتمال ِضعف من قليًال
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الجهاديني منطقة دخول كان العمالء. مهمة بسبب سوءًا الرحلة يف التوتر ازداد
نبيًال، كان مهما مرشوع، غرِي بقصٍد تسافر أن األسوأ من كان وكم كافية؛ مخاطرًة وحده
الرجال اخترب الشمال، إىل الطريق يف القتل. أو اليد، قطع أو السجن، إىل يؤدي أن يمكن كان
الجنوب. إىل الطريق يف حمولتهم ومعهم عبورها عليهم سيتعني كان التي التفتيش نقاط
تذكر جهاديني. أول رأوا املرصوف، الطريق عن مسارهم انحرف حيث دوينتزا، عند
مائة مسافة عىل إضافية تفتيش نقاط توجد كانت مكان.» كل يف «كانوا قائًال: القايض
يُظِهروا أن عليهم كان ف توقُّ كل يف مبارشًة. النهر وجنوب ماوندي، بامبارا عند شماًال، ميل
مجيئك؟ سبب ما ذاهب؟ أنت أين إىل أنت؟ َمن الجهاديني. أسئلة عىل ويجيبوا هوياتهم
يف عليهم مىض قد كان كوريومي، قبالة النيجر نهر عبارات محطة بلغوا عندما
تمبكتو يدخلوا أن لهم مسموًحا يكن ولم الغسق، وقت كان ساعة. وثالثون ستٌّ سفرهم
الفيض للنهر الجنوبية الضفة عىل العراء، يف يناموا ألن استعدوا لذا الظالم؛ حلول بعد
عالية، وضحكة عصبية شخصية ذا كان الذي بويا، كان إذ وحدهم؛ يكونوا لم العظيم.
من نفسه يمنع أن يستِطع لم قاله، قد معيجا كان مما الرغم وعىل صديق عىل تعرَّف قد
سيحاولون وربما مهمة، يف كانوا إنهم لصديقه قال يثقله. كان الذي الرس عن اإلفصاح
إتياِن محاولُة كانت الصديق. الذهول أصاب بابا. أحمد معهد مباني أحد يدخلوا أن
هاتفية مكاملة يجري كان يوقفه، أن منهم أي يحاول أن وقبل انتحار. بمثابة كهذا عمٍل
أي تحت املعهد دخول يحاولوا أالَّ يجب أنهم عىل وافقه الذي شقيقه، مع األمر ليناقش

اإلسالميون.» فسيقتلكم املبنى، دخلتم «إن قائًال: وحذَّرهم الظروف؛ من ظرف
أمر أن حقيقة بقْدر بالقلق وسديدي القايض أصاب ما التي هي النصيحة تكن لم

معلنًا. صار قد املهمة
عند النهائية، التفتيش نقاط عرب ومرُّوا النهر عربوا الصباح يف طريقهم. العمالء تابع
والقايض سديدي مىض ذلك بعد املدينة. مدخل عند للوقود توتال محطة وعند كوريومي
اليوم ويف فيه، مقيًما يزال ال شقيقه كان الذي أباراجو، القايضيف منزل يف الراحة إىل ليخلدا
بالقرب أرسته مع يقطن كان الذي معيجا، بكرين أبو وهو الزمالء، أحد إىل ذهبا التايل
تمبكتو. من املخطوطات بعض إلخراج أُرِسال قد بأنهما ليخرباه يحيى، سيدي مسجد من
العجوز الحارس ملقابلة اآلن يذهب أن ينبغي سنٍّا، األكرب بصفته بويا، أن عىل اتُِّفق
إنه ليقول بويا اتصل بقليل، املغادرة بعد املهمة. بأمر ويخربهما حاسيني وحفيده أبا
األزقة عرب وسديدي القايض سار لذا مشكلة؛ ة ثمَّ تكن لم وإنه معهما تحدَّث قد كان
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املبنى خلف األشجار ذات الصغرية الساحة إىل أبا قادهم شيمنيتز. شارع إىل الرملية
تضم كانت بيضاء حوائط ذات غرفة عن عبارة كان الذي املستودع، إىل املؤدي الباب وفتح
الحميض، غري صندوقها يف بعناية موضوعًة منها مخطوطة كل كانت التي املخطوطات،
أشولة من بعدد مزودين جاءوا قد العمالء كان خشبية. خزائن يف مخزنة كانت حيث
بحرص وعبَّئُوها الصناديق من املخطوطات وأخرجوا كيلوجرامات، عرشة فئة من األرز

األشولة. يف
كنا األول اليوم «يف قائًال: ذلك يتذكر الذي بويا؛ وبخاصة متوترين، جميًعا كانوا
مرتعبني «كنا أضاف: ثم ذلك.» فيها نفعل التي األوىل املرة كانت ألنها للغاية خائفني
يف سديدي تسبَّب املخاطرة!» من يخلو األمر يكن لم فعله؟ يمكننا الذي ما ولكن ا، حقٍّ
تنتابه وظلت مكان، كل يف كان والذي الغبار، من حساسية لديه كان إذ إضافية؛ مشكلة

عليها. السيطرة يمكن ال سعال نوبات
جر عربة معه اًال حمَّ لينادي الطريق إىل منهم واحد خرج ثم األجولة، بملء سارعوا
وهناك يحيى. سيدي مسجد قبالة معيجا بكرين أبي منزل إىل املخطوطات ليحمل يدوية
معهم كان القايض تقدير حسب املخطوطات. من أخذوه قد كانوا بما قائمة وضعوا
امتألت ما رسعان ولكن الفوالذ، من خزانة عىل العثور من تمكَّنوا وثيقة. ثمانمائة حوايل
ستمائة حتى أو خمسمائة عىل وتحتوي ضخمة، بالجلد امللفوفة املجلدات بعض كانت —
األغراض موا قسَّ ثم ضخمتني، ظهر حقيبتي يف املخطوطات بقية وضعوا لذا — صفحة
إىل باإلضافة الخزانة القايض أخذ بينما ظهر، حقيبة وسديدي بويا من كلٌّ أخذ بينهم.

الخزانة. يف يدخلهما أن يستِطع لم كبريتني مخطوطتني
اآلن لكن منفصل، نحٍو عىل الجنوب إىل عميل كل يسافر بأن تقيض الخطة كانت
أن الحظا «عندما قائًال: معيجا تذكر بمفرده. يذهب بويا يدعا أال القايضوسديدي ل فضَّ
عن يفصح قد بمفرده، يذهب تركاه إن إنهما قاال املهمة، عن معلومات يعطي بدأ بويا
شأنه من كان أوًال. يغادر أن سديدي ع تطوَّ املهمة.» تفشل وقد الالزم من أكثر معلومات
وبويا للقايض يمكن ثم التفتيش؛ نقاط من املرور يف نجح قد يكون عندما يهاتفهما أن

مًعا. يغادرا أن
أخريًا، املكاملة جاءت عندما سديدي. مكاملة انتظار يف بالتوتر حافل بيوم القايض مرَّ
أرادوا الذين الوحيدون األشخاص مشكلة. أية تحدث لم وإنه سيفاري يف إنه سديدي قال
مخطوطاٍت يحمل كان إنه لهم قال لكنه املايل، الدرك رجال كانوا ظهره حقيبة يفتشوا أن
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الحركة عكس عىل طريقهما. يف وبويا القايض انطلق عندئٍذ يمر. وتركوه للدولة ِمْلًكا
نقاط من االثنان ومر بالحقائب، مهتمني الجهاديون يكن لم أزواد، لتحرير الوطنية
تخطي بعد إال حقائبهم كل يفتحوا أن املسافرين من يُطَلب لم مشاكل. دون التفتيش

الحكومية. املنطقة يف سيفاري،
كلَّ «أنزلوا أضاف: ثم الحافلة.» يف مكان كل تفتش الرشطة «كانت القايض: تذكَّر
إىل أخريًا وصل حتى متاعه، يف يفتش وهو جنديٍّا راقب األغراض.» كل يف وفتَّشوا يشء
كان خطاب ومعه القايض تقدَّم فتحها من يتمكَّن أن قبل باملخطوطات. املليئة الخزانة

للدولة. تابعة مهمة يف مسافًرا كان أنه موضًحا كتبه قد معيجا
ألفتش هنا «أنا أضاف: ثم مهمتك.» يف أنظر أن أجل من هنا لست «أنا الجندي: قال

الحقائب.»
اتسعت الخزانة. محتويات عىل يطلعه أن سوى اختيار من القايض أمام يكن لم

مخطوطات!» إنها «آه، متعجبًا: وصاح دهشًة. الجندي عينا
غري يشء أي يحمل يكن لم وإذ هادئًا، ظل القايض لكن حرجة، لحظة تلك كانت
وإن يُرام، ما عىل يشء كل إن وقال ببساطة. الفوالذي الصندوق الجندي أغلق قانوني،

الحافلة. لريكبا يعودا أن بوسعهما
اليوم يف ليُْعِلمه. بمعيجا القايض واتصل املساء، من األوىل الساعات يف باماكو بلغا
املدير وأخرب والدجاج السمك متجر يعلو كان الذي املكتب إىل املخطوطات أحرض التايل

حدث. بما
ذلك. ه يرسَّ لم تمبكتو، يف تُتناَقل كانت التي الشائعات عن حيدرة سمع عندما
كيف جديد من لهم «قلت أضاف: ثم االسرتاتيجية».» سنغريِّ «حسنًا، «قلت: قائًال: تذكَّر

األمر.» سيجري

من الشمال صوب ه يتوجَّ كان حتى تمبكتو، من القايض عودة عىل أسبوع مرَّ إن ما
هذه الثانية اإلجالء عملية من استُبِعد قد سديدي كان بمفرده. املرة هذه لكن جديد،
معيجا كان أمنيٍّا. خطًرا يشكِّل بويا كان بينما منها، يعاني كان التي الحساسية بسبب
ما كل أرسته. أفراد وبخاصة مهمته، عن آخر أحد أي مع يتحدث بأالَّ القايض ذَكَّر قد
لبضعة مجدًدا يرحل أن عليه يتعنيَّ كان أنه هو سيجو يف لزوجته قوله الباحث استطاع

أيام.
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مساعدي أحد مع فيها فركب تمبكتو، إىل ُمتَِّجهة رباعي دفع سيارة وجد موبتي يف
الليل حلول قبل للنهر الجنوبية الضفة بلغوا آخرين. أشخاص وعدة البلدية رئيس
فحملهم صيد، زورق ناَدوا لذا املساء؛ يف العمل عن توقفت قد كانت العبَّارة لكن مبارشًة،
التسعة األميال معه يأخذهم أن روفر الند سيارة سائق أقنعوا ثم األخرى، الضفة إىل
السيارة من اقرتب توتال، وقود محطة بجوار التفتيش نقطة عند تمبكتو. إىل األخرية
اعتقد األفغانية. الطريقة عىل عمامة ويضع صدرية، ويرتدي بندقية، معه شابٌّ مجاهٌد

باكستانيٍّا. كان أنه القايض
لكن — هويته؟ اكتشفوا إن سيحدث الذي ما — قلًقا البلدية رئيس مساعد كان
املسنة املرأة هو الوحيد شاغله كان هوياتهم. عىل يطلع أن حتى يطلب لم الشاب الجهادي

الخلفية. املقاعد يف الرجال مع جالسًة كانت التي
امرأة إنها له قال ومتدينًا. متعلًما مسلًما كان الذي القايض، عىل الدهشة استولت
مًعا. والنساء الرجال يسافر أن اإلسالم يف يمنع ما يوجد وال يرافقها. ابنها وكان مسنة.
وسطكم! املرأة وضع دتم تعمَّ «لقد أضاف: ثم تكذب!» «أنت الشاب: املقاتل صاح

اخرجوا!» السيارة. من تخرجوا أن عليكم
تتبادل املرأة السائق جعل وبرسعة املسلح، الرجل قاله ما تنفيذ إىل الركَّاب ُهرع
وهو رجل، بجوار جالسة تزال ال كانت األمامي. املقعد يف يجلس كان رجل مع مقعدها
فكره بحسب الصحيح لنصابها عادت قد األمور ألن راضيًا كان الجهادي لكن السائق،

طريقها. يف تميض بأن روفر الالند إىل وأشار السلفي،
هاتفيٍّا اتصل أباراجو. يف منزله إىل القايض وصل عندما حلَّ قد الظالم كان
مًعا ذهبا التايل الصباح ويف الراحة، إىل ليخلد ذهب ثم عاد، قد بأنه ليخربه بكرين بأبي
املدير أراد هناك: من بمعيجا اتصلوا مجدًدا. وحاسيني بأبا التقيا حيث القديم، املبنى إىل
التي مهمتهم، يف رشعوا اليوم، ذلك عرص يف للحارس. بنفسه الجديدة املهمة يرشح أن

روتينيٍّا. أمًرا أصبحت ما رسعان
يف مسجد يف الضحى صالة ألداء الظهرية وقت قبل منزله سيغادر القايض كان
قسط وأخذ الطعام لتناول بيوتهم إىل الناس وعودة الجو حرارة ارتفاع مع ثم، السوق.
من ذلك نحو أو دزينة معه وجلب شيمنيتز، شارع إىل طريقه يف مىض الراحة، من
الصناديق القايضيأخذ فكان مًعا، عمال وهناك املستودع. إىل حاسيني أدخله األرز. أشولة
الطاولة عىل يضعها كان الذي حاسيني، إىل اآلخر تلو واحًدا ويمررها األرفف فوق من
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قد كانوا األوىل املهمة يف مخطوطة. لكل الفهريس الرقم القايض ل يسجِّ بينما ويفتحها
األرقام ن يسجالَّ اآلن كانا العربية، يقرأ يكن لم حاسيني ألن لكن أيًضا، العناوين لوا سجَّ
شوال كل حاسيني وفتح الخزائن، يف مساحًة ليوفرا الصناديق من املخطوطات نقال فقط.
تعرَّف قد القايض كان علمية وثائق بضع عدا وفيما بحرص. يملؤه القايض كان بينما
فحسب. أخذه استطاع ما يأخذ كان فقد املخطوطات؛ ماهية بالضبط يعرف لم عليها،

املدينة بدأت عندما العمل عن فا وتوقَّ الظهر، بعد الرابعة الساعة حتى يعمالن ظال
الغسق. حتى املكتبة مجمع يف منزلهما يف وأبا حاسيني القايضمع بقي ثم ثانيًة، تصحو
يدوية، جر عربة معه اًال حمَّ لينادي الشارع إىل أحدهم خرج حلَّ، قد الليل كان عندما
للتحرك، مستعدين أصبحوا عندما باألشولة. لها وحمَّ الخلفي املدخل إىل ال الحمَّ بها فجاء
الرجال؛ تحرَّك منه، بإشارة آمنًا. كان الطريق أن من ليتحقق الرئييس الشارع يف أبا سار
مسافة وساروا الخلف، يف والقايض العربة، يجر كان الذي ال الحمَّ أمام حاسيني سار إذ
ال حتى ليلة كل يف مختلف ال حمَّ اختيار عىل حرصوا بكرين. أبي منزل إىل ميل نصف
الجهاديني. دوريات لتجنُّب اإلمكان قْدر الخلفية األزقة يف وساروا زائد، ارتياٌب أحًدا ينتاب
انقطاع كان — أصعَب الليل يف العمل كان مسائية. وردية أضافوا الثاني اليوم يف
يلتزموا أن من يتمكنوا لم لذا — ضوئي بكشاف يمسك أن أبا عىل وتعنيَّ متكرًرا، الكهرباء
سيدي ملسجد املقابل املنزل يف رسيًعا تتكدَّس كانت املخطوطات لكن طويًال، وقتًا بذلك

يحيى.
يعرفه، حيدرة كان تاجر رقم أعطاهم الذي بمعيجا، بكرين أبو اتصل ذلك بعد
منهم وطلب خزائن، عرش التاجر أحرض جنوبًا. املخطوطات سيجلب التاجر هذا وكان
القايض نقل ذلك بعد القريب. بيالفاراندي حي يف معنيَّ مبنًى إىل ويأخذوها يملئُوها أن
عند بُقْفل غلقها يُحكمان كانا تمتلئ، واحدة كانت عندما الخزائن. إىل الوثائق بكرين وأبو
عجالتها، عىل الخزائن جرَّا جيبه. يف باملفاتيح القايض واحتفظ الطرفني من طرف كل
اليوم يف ثالث أو اثنتني من أكثَر ينقالن يكونا ولم التاجر، منزل إىل األخرى، تلو واحدة
الجنوب إىل هناك من الخزائن وُشِحنَت أحد. يالحظهما أن ليتجنبا مختلفة، أوقات ويف
تمبكتو من التجارة طريق عىل منتقلًة الصحراء، تطوي تزال ال كانت التي الشاحنات يف
إىل احتاجوا الجهاديني ألن العمل؛ يف الناقالت استمرت الحرب، وقت يف حتى باماكو. إىل
قال: إذ التاجر؛ يف يثقون املحتلون كان معيجا، بحسب الغذاء. واردات وإىل املدينة تجارة

أحد.» يزعجه أن دون أشياء إلخراج الفرصة وانتهز فيه، يثقون اإلسالميون «كان
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صناديق عىل عالوة تمبكتو، منتجات من أكوام تحت جنوبًا املخطوطات نُِقَلت
وموريتانيا. الجزائر من تُشَحن كانت التي األخرى املستوردة والبضائع وفانتا كوكاكوال
أردف: ثم أربًعا.» وأحيانًا خزانتني، تحمل الشاحنات كانت األحيان بعض «يف حيدرة: قال
شاحنات ثالث أو خزائن، خمس توجد كانت شاحنة كل ويف شاحنتان توجد كانت «أحيانًا
األحيان بعض يف العمل.» بها تابعنا التي الطريقة هي تلك كانت خزائن. ثالث وبها
تُنَقل كانت أخرى أوقات يف ولكن الشحنات، يرافق لحيدرة التابعني األشخاص أحد كان

القايض. قول حدِّ عىل هللا»، حماية «يف بمفردها،
الجمركية التفتيش نقطة نيامانا، دي بوست إىل تصل املخطوطات كانت عندما
قد بأنه املكتبات رجال ليخرب يتصل الناقل أو السائق كان باماكو، طرف عند الضخمة
مروره لتسهيل الحاجة، دعت إن وأيًضا، ملالقاته، يذهب حيدرة أو معيجا وكان وصل،
مدخل عند هناك به أللتقي سيارتي آخذ «كنت حيدرة: تذكر الروتينية. اإلجراءات وإنهاء
وكانت املال. من الكثري أدفع وكنت هناك تأخري يوجد كان ما «عادًة أردف: ثم باماكو.»
كاالبان يف بابا أحمد معهد مكتب إىل تُؤخذ الخزائن كانت ذلك بعد كبرية.» مشكلة هذه
كان منها، كبريٌ عدٌد آتيًا كان إن ولكن سيارته، يف بنفسه يأخذها معيجا كان أحيانًا كورا.
تنقل التي األخرض باللون املطلية الصغرية األجرة سوتراما حافالت من واحدة يستأجر

باماكو. أنحاء جميع يف الركاب
كانوا الذين األطفال يف يرتاب أصبح القايض. من ينال التوتر بدأ العملية، تقدُّم مع
يخرج أن قبل الفجر، قبل يغادر بدأ بتحركاته؟ أحًدا أخربوا لو ماذا منزله. حول يلعبون
أن قبل الظهر بعد الثانية الساعة حتى بيالفاراندي يف التاجر منزل يف وينتظر األطفال،
السوق؛ من ا جدٍّ قريٍب منزٍل يف يقطن كان بكرين أبا أن من أيًضا قلًقا كان العمل. يبدأ
كان والدوريات. والناس املرورية بالحركة دوًما مزدحًما منزله أمام املار الطريق وكان
إن فيها. يحدقون الناس وكان التاجر، منزل إىل نقلها عند الخزائن إخفاء املستحيل من
أن من خيش لكنه سوقية، سلع عىل تحتوي فحسب كانت أنها القايضيخربهم كان ُسئل،
نفسه: يف فكَّر خزانة؟ يفتح أن ما أحٌد منه طلب إن ماذا مصداقيتها. تفقد امللفقة القصة
يتفقدوا أن شأنهم من كان «ربما أضاف: ثم ما.» ليشءٍ نخطط أننا يعرفون كانوا «ربما

كبرية.» مشكلة ة ثمَّ ستكون وعندئٍذ بكرين، أبي منزل
نظره وجهة أن املدير ارتأى األمر. يف يرتابون بدءُوا الناس أن يعتقد إنه ملعيجا قال
عما وتساءلوا واإلياب، الذهاب مرات من ا جدٍّ كبريًا عدًدا الناس «رأى قائًال: تذكر مقبولة.
معيجا له قال التاجر، منزل يف ممتلئة خزائن عرش وضعوا قد كانوا عندما لذا يحدث.»
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باماكو إىل ووصل أغسطس، شهر منتصف يف عائًدا القايض سافر يكفي. ما فعل قد إنه
مغادرته. من يوًما عرش خمسة بعد الشهر، من والعرشين الثالث يف

شاقٍّ عمٍل وبعد مخطوطة. ألف نحو نقلوا قد الثالثة العمالء كان األوىل الرحلة يف
حوايل حينئٍذ نقل قد القايض كان بكرين، وأبي وأبا، حاسيني، بمعاونة أسبوع، مدَة
القديم املبنى يف مخزنًة كانت التي املجموعة ثلثا كان تقريبًا أخرى. مخطوطة آالف ثمانية

باقيني. يزاالن ال
مجدًدا. معيجا به اتصل باماكو، يف لالستقرار القايض عودة من وجيزة فرتة بعد

كلها.» لتحرضها تذهب أن عليك «اآلن له: قال

إىل يتحدث أن أراد الثالثة. اإلجالء عملية قبل معيجا ملقابلة املكتب إىل حيدرة ذهب
أن ينبغي ال إنني يل «قال القايض: تذكَّر الصواب. يفعله كان ما أن إىل ليطمئنه القايض،
كان ولكن الطويل، املدى عىل لنا مفيدة تكون أن شأنها من مهمة كانت إنها وقال أخاف،
روعي.» من أ وهدَّ «شجعني أردف: ثم املهم.» باألمر ليست أنها لو كما بها القيام يتعنيَّ
كان األخرية. رحلته بأمر بكرين أبا يخرب لم أنه لدرجة كبريًا القايض ارتياب كان
كيلوجرامات عرشة أشولة أن قرَّر قبل. ذي من وأرسع وحاسيني، أبا مع فقط، ليًال يعمل
هذه عبَّئُوا كيلوجرام. مائة أشولة من شواًال عرشين نحو أحرض لذا للغاية؛ صغرية كانت
أن حتى يحاولوا لم امتألت. قد كانت أن بعد خاطوها بأن وأغلقوها كبرية، بكميات األشولة
فعله استطاعوا ما كل إن حتى أمرهم، من كبرية عجلة يف كانوا اآلن؛ املخطوطات يحصوا
طويًال يعملون كانوا ببعض. بعضها تختلط املنفصلة الصفحات يجعلوا أال حاولوا أن هو
التي والعربة اليد عربة عىل األشولة ينقلون كانوا ثم اإلرهاق، يصيبهم أن إىل الليل، حتى
ويُخِرجون الباب، يغلقون كانوا وهناك بيالفاراندي. يف املنزل إىل مبارشًة الحمار يجرها
القايض كان الصباح، يف املستودع. إىل الفارغة باألشولة ويعودون األشولة، من املخطوطات
يمتلئ، الفوالذية الصناديق أحد كان عندما الخزائن. يف الوثائق وضع يف بمفرده يعمل
الشاحنات. يف ويضعه هناك من يأخذه التاجر وكان املنزل؛ يف أخرى غرفة إىل ينقله كان
إىل عائًدا ه يتوجَّ ثم الراحة، إىل ليخلد البيت إىل يذهب القايض كان النهار منتصف يف

جديدة. وردية ليبدأ الظالم حلول بعد املعهد
بأن القايض وشعر فارغة، املعهد يف املحفوظات غرفة صارت شاقة، أيام عرشة بعد
التقى األخرية، للمرة املبنى يغادر كان وبينما كاهليه. فوق من انزاح قد املتاعب من جبًال
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رآه عندما صديقه فوجئ األوىل. الرحلة يف رافقه قد كان الذي زميله بسديدي، مصادفًة
باماكو!» يف أنك ظننت لقد هنا؟ تفعل «ماذا سأله: تمبكتو. إىل يخربه، أن دون عاد، قد
عن القايض يتخلَّ لم رفيق، وعميل صديق إىل يتحدث وهو اللحظة، هذه يف حتى
عىل املجاورة الكبرية البلدة راروس، جورما إىل أُرِسل قد كان إنه لسديدي قال حذره.
بزيارة أقوم كنت «لقد قال: ثم أبا. عىل التحية يُلقي أن أجل من املعهد يف كان وإنه النهر،

فحسب.» عابرة
تبلغ التي املجموعة، نقل أن بعد سبتمرب، شهر منتصف يف تمبكتو القايض غادر

القديم. املبنى من بأكملها وثيقة، ألف ٢٤ نحو

يخرب أن اآلن عليه يتعنيَّ بأنه شعر معيجا لكن كبرية، رسية يف أُجريت قد العملية كانت
موظفي أكرب سيسيه، هللا عبد كان األشخاص هؤالء أحد تم. قد بما زمالئه من بعًضا
عهد قد كان الجديد، منصبه توىلَّ قد معيجا كان عندما تمبكتو. يف بقوا الذين املعهد
اكتمال من يومني بعد يشء. أي يُنَقل أالَّ من يتأكد أن منه وطلب سيسيه، إىل باملخطوطات
نُِقَلت قد شيمنيتز شارع يف كانت التي املجموعة أن ليخربه معيجا به اتصل اإلجالء عملية
املبنى يف كانت التي املخطوطات كل أجلينا قد «كنَّا معيجا: تذكَّر باماكو. إىل بكاملها

بذلك!» علم عىل حتى يكن ولم ناظريه، تحت القديم
كانت التي العايل، التعليم وزارة يف العموميني املوظفني يبلغ أن معيجا عىل كان أيًضا
يف وجوده عىل مرَّ قد يكن لم األمر، نهاية يف بابا. أحمد معهد عىل اإلرشاف مسئولية تتوىل
املجموعة من األكرب الجزء ا رسٍّ نقال قد وحيدرة هو اآلن وكان شهور، خمسة إال الوظيفة
كورا. كاالبان يف الجديد مكتبه إىل الغربي، الجنوب إىل ميل ستمائة مسافَة للدولة التابعة
ودعا صغري»، كوكتيل «حفل بأنه حيدرة وصفه مفاجئ، استقبال حفل يقيم أن قرَّر
معهد عن خاصة مسئوليًة املسئول الفني املستشار تشمل الوزارة، من منتقاًة مجموعًة
ألنه الوزير؛ إىل الدعوة ه يوجِّ لم معاونيه. من قليًال وعدًدا دياكيتي، إدريسا بابا، أحمد
إبقاء إىل بحاجة يزالون ال كانوا إذ املستوى؛ رفيَع حدثًا الحفل يكون أن يف يرغب لم

رسية. عملياتهم
لشحن تُستَخَدم كانت التي الفوالذية الخزائن بأنواع مملؤة غرفًة الوزارة رجال أُدِخل
عىل يعرفون يكونوا لم أنهم الواضح من «كان حيدرة: تذكر مايل. أنحاء كل يف األغراض
مذهولني. الرجال تراجع الصناديق، معيجا فتح عندما ما.» شيئًا بدأنا قد كنا أننا اإلطالق
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ا، جدٍّ كبريًا عليهم املفاجأة وْقع «كان أضاف: ثم هذا؟»» ما «ماذا! «قالوا: معيجا: تذكَّر
ا.» جدٍّ كبريًا

يحدث أن يخشون الوزراء كان تمبكتو، أولياء أرضحة عىل الجهاديني اعتداء منذ
عىل هجوم يقع أن من بالقلق نشعر «كنَّا دياكيتي: قال املكتوب. املدينة لرتاث مماثل يشء
وجهد «رائع»، أمر أنه ارتأى أُنِجز، قد ما ورأى الخزائن ُفِتَحت عندما لذا املخطوطات»،
حتى كيف التفتيش؟ نقاط كل عرب إمرارها من تمكَّنوا كيف األسئلة. انهمرت «محمود.»
قال: رسية. العملية إبقاء قرار عىل دياكيتي يعرتض لم جنوبًا؟ تهريبها فكرة واتتهم
نفس يف املسئولة.» السلطات يبلغوا لم لذا رسيٍّا؛ األمر هذا يكون أن الرضوري من «كان
يزال ال كان أنه وعرف «مخيفة»، خزائن يف مؤقتًا املخطوطات وجود فكرة وجد الوقت،
من ملنعها وسيلًة نجد أن علينا يتعني «كان قال: إنجازه. يتعني الذي العمل من الكثري ة ثمَّ
املخطوطات.» عىل خطًرا يمثِّل أيًضا كان ذلك ألن املكان؛ نفس يف مرتكزة كلها تكون أن
الظروف نحسن أن علينا يتعني «كان وأردف: تهديًدا. أيًضا يمثِّل الرطب باماكو جوُّ كان

االستفهام.» عالمات من الكثري ة ثمَّ كان فيها. مودعة كانت التي
إىل ميداليات تقديم عن تحدثوا السعادة. غاية يف الوزارة رجال كان إجماًال، ذلك، ومع
أجله؟ من فعله يمكنهم الذي اآلخر األمر ما إذن، ال.» ال، «ال، حيدرة: قال وحيدرة. معيجا
تتحدثوا أال يجب أنه هو منكم أطلبه ما ولكن بحوزتنا، املخطوطات «إن حيدرة: قال
التي الخاصة، املجموعات إىل يشري كان هناك.» زالت ما مخطوطاتنا ألن األمر؛ بشأن
كانت وتلك املدينة. يف للوثائق الكيل العدد من باملائة ٨٥ قوله، حدِّ عىل تشكِّل، كانت
لذا بعُد. ينتِه لم األمر «إن أردف: ثم إجالءها.» سنبدأ ما «رسعان قال: خطر. يف تزال ال

األمر.» عن تتكلموا أال يل تقديمها يمكنكم هدية أفضُل
ذلك. عىل الحكومة رجال ووافقه

جنوبًا. بابا أحمد معهد مخطوطات تهريب بعملية يتعلق فيما غريبتان عاقبتان ة ثمَّ كان
سأله فعله. ما عىل وبَّخه الذي العايل، التعليم وزير مكتب إىل ُدعي معيجا أن األوىل كانت
التي األوقات يف أنه معيجا له أوضح املخطوطات؟» بنقل األمر أعطاك الذي «َمن الوزير:
بفظاظة الوزير له قال وعندئٍذ أحد، من موافقًة ينتظر أال قرَّر قد كان بها يمرون كانوا

رصفه. ثم يحدث كان يشء أي عىل إطالعه يجب إنه
األسوأ.» يفرتضون دوًما «الناس معيجا: قال
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التدهور. يف بدأت املكتبات رجال بني العالقات أن الثانية العاقبة كانت
مشكالت من لديه ما ليوضح دبي إىل سافر قد حيدرة كان سبتمرب، شهر بداية يف
عىل للحفاظ مركًزا ويدير املخرضمني الخريي العمل رجاالت أحد وهو املاجد، لجمعة
قد أنهم حيدرة أوضح تمبكتو. يف سابقة مرشوعاٍت َموَّل قد وكان العربية املخطوطات
يف سيئة ظروف يف اآلن محفوظة كانت حيث الناس، منازل إىل الوثائق نقل عىل أُجِربوا
منه طلب متزايًدا. تهديًدا يمثِّل كان الجهاديني مسلك وأن فوالذية، أو خشبية صناديق
يتسنى طريقة بأي ينقلها أن بل تمبكتو من املخطوطات نقل مسألة يؤجل أال املاجد
من هذا عىل العمل تبدأ أن «يجب أردف: ثم الفور.» عىل «سأساعدك وقال: ذلك. بها له

يبدأ. ليجعله دوالر ألف ٣٠ حيدرة إىل أرسل ذلك وبعد اليوم.»
بابا: أحمد معهد مدير تذكر املالية. املعاملة هذه من استُبِعد قد بأنه معيجا شعر
املخطوطات».» إخراج يف ستستخدمه جزءًا فسأعطيك هنا، املال يصبح إن «ما يل: «قال
حصل قد كان أنه أعرف كنت — قولها الجيد من ليس أمور وهذه — «ولكن أضاف: ثم
قد بالفعل كانوا وتجاٍر بباعٍة بالفعل اتصل قد وكان بالفعل. بحوزته وصار املال عىل
حاًال َقِدمت قد كنت أنني يعرف كان تمبكتو. يف للمخطوطات وصناديق خزائن اشرتوا

ذلك.» واستغل املال، أملك أكن ولم الوظيفة]، [إىل
جمعها قد حيدرة كان التي للمبالغ تفصيليٍّا ماليٍّا بيانًا يتلقى أن معيجا ع توقَّ
املخصصة الحصة حجم حول بينهما نقاش يحدث وأن إنفاقه، يمكنهما ما ومقدار
«كنت معيجا: قال املعلومات. هذه من أيٍّا م يقدِّ لم حيدرة لكن بابا. أحمد ملخطوطات
سندير إننا قلنا مكتبي، يف االجتماعات بدأنا عندما «أوًال، أردف: ثم لسببني.» مصدوًما
أنني لو ثانيًا، كذلك. الحال يكن لم املال، عىل حصل عندما لكن النهاية. حتى مًعا، األمر

الخاص.» مايل من األشياء مقابل سأدفع كنت ما املال، عىل حصل أنه أعرف كنت
«لم قال: — جمعها التي األموال من بأيٍّ مطلًقا معيجا يَِعد لم أنه حيدرة أكد الحًقا،
الحكومة كانت َمن معيجا، وليس هو، حال أي عىل وأنه — مطلًقا» األمر هذا عن نتحدث

املخطوطات. إجالء أمر يف َلته َخوَّ قد
يف بدءُوا قد كانوا الذين الثالثة املكتبات رجال تحالف كان سبتمرب، شهر بحلول
ملخطوطاته إجالئه عملية يتابع أن حيدرة شأن من كان انهار. قد مايو يف االجتماع

معيجا. مساعدة دون له خاصة ملكية اململوكة
األمر.» عن أبعدني «لقد معيجا: قال
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الثالث الجزء

التحرير

بطريقة واملحافظة، باإلنقاذ ما شخٍص قيام من بد ال كان … ما مكان يف
آمنة، دامت ما طريقة بأي الناس، عقول يف بالتسجيالت، بالكتب، بأخرى، أو
والرجال الجاف، والعفن والصدأ الفيض، السمك وحرشات العث، من وخالية

ثقاب. بأعواد املمسكني
«٤٥١ «فهرنهايت رواية برادبري، راي





عرش الثاني الفصل

العلامء حياة
١٨٥٤–١٨٦٥

يف نسخها قد بارت هاينريش كان التي السودان»، «تاريخ كتاب من املقتطفات تصل لم
مهمة أُلقيت الصحراء. عرب شاقة رحلة بعد التايل العام أواخر حتى أوروبا إىل جاندو،
كريستيان األملاني املستعرب عاتق عىل بارت مالحظات من املخطوطة أجزاء إنشاء إعادة
الشذرات فهم يحاول وهو ١٨٥٤-١٨٥٥ عامي شتاء فصل معظم أمىض الذي رالفس،
العربية اللغة وكانت النَّص، من مفقودًة كاملة أقساٌم كانت له. أُعطيت قد كانت التي
بحلول ذلك، ومع النحوية. للقواعد مراعية غري وأحيانًا جامدة نفسها النص به املكتوب
بارت، ملقتطفات أمينة أملانية ترجمة إخراج من تمكَّن قد أنه رالفس اعتقد الربيع فصل
لم العام. ذلك من الحق وقٍت يف ليبزيج يف األملانية الرشقية الجمعية دورية يف ت ونُِرشَ

أفريقيا. من بعُد عاد قد نفسه املستكشف يكن
صفحة، وسبعني ستٍّا السودان» وجغرافيا تاريخ إىل الجديدة «اإلسهامات هذه شغلت
وجهة من للثنائي. الغزيرة الهامشية للمالحظات صة مخصَّ منها وثالثون تسع كانت
الدراية إىل السابقة اإلسهامات كل لدى الشديد االفتقار أظهر النص إن رالفس، نظر
إشارة أشار قد ليون كان األفريقي. وليون بطوطة ابن إسهامات ذلك ويف أفريقيا، بغرب
إمرباطورية عن اللثام أماط حديثًا املكتشف التأريخ لكن سونجاي، ملوك أحد إىل موجزة
محمد. الحاج أسكيا العظيم» «الفاتح ومنها أسكيا، ساللة تُدعى ساللة حكمتها قوية
حينئٍذ أتاحت التي الجديدة، التاريخية املعلومات ثراء عىل واحد مثال سوى هذا يكن لم

حاليٍّا.» ومدمر تماًما مجهول «عالم قصة لغز فكَّ لألوروبيني



تمبكتو كتب مهربو

منه جزءٌ كان وبالفعل بابا، أحمد هو التأريخ هذا واضع أن لبارت قيل قد كان
عن وضعه قد كان الذي الرتاجم معجم من مطولة مقتطفات عىل يشتمل كان ألنه كذلك؛
قد فيها، كان التي العجلة يف املستكِشف، كان ذلك ومع املحتاج». «كفاية املالكية، فقهاء
ُولِد السعدي. هللا عبد الرحمن عبد الحقيقي، مؤلفه هوية إىل يشري رئييس دليل عن غفل
عامي بني الفرتة ويف ،١٥٩٤ عام من مايو من والعرشين الثامن يف تمبكتية ألرسة السعدي
رأسه، مسقط إىل عاد بعام ذلك بعد ِجني. يف سانكوري ملسجد إماًما ُعنيِّ و١٦٢٧ ١٦٢٦
العربية باللغة عرش السابع القرن يف تأريخه ُكِتب تمبكتو. يف ومسئوًال إماًما وأصبح
والبعض أسبق، تاريخية مصادر إىل مستنًدا بعضها كان فصًال، وثالثني ثمانية يف وامتد
املؤرخني جعل مما مكتمل غريَ النحوي بناؤه كان ومقابالته. املؤلف مالحظات إىل اآلخر
واستحرض األوىل، املؤلف لغة كانت العربية، وليس سونجاي، لغة أن يعتقدون الالحقني
«ألف حكايات أو جريم لألخوين الشعبية الحكايات الذهن إىل املرات بعض يف أسلوبه

وليلة.» ليلة
املعرفة يف الفراغات مللء باستماتة يعمل وكان الوقت ينقصه كان الذي بارت، كان
كانت التي التأريخ أجزاء عىل مركًِّزا البيانات، من استطاع ما قْدر استخرج قد األوروبية،
أخرى، بعبارة واإلمرباطوريات. عليها، التعرف يمكن التي والتواريخ للملوك، مخصصة

الشامل. الواسع التاريخ عىل ركَّز
زا، ساللة من القدامى، سونجاي لحكام بقائمٍة السودان» «تاريخ كتاب استُِهل
هذا إن قيل األيمن». «زا كان األمراء هؤالء أول ململكتهم. املؤسسة األسطورة ومىضلريوي
وهما بهما، أتى القدر وإن العالم، حول ليسافر شقيقه مع اليمن غادر قد كان الشخص
قديمة» «مدينة وهي كوكيا، مدينة إىل الحيوانات، جلود خرق ويلبسان جوًعا يتضوران
القدماء؛ املرصيني زمن منذ التأريخ، يف ورد ما حسب موجودة، كانت النيجر نهر عىل
جداله يف استخدمها التي السحرة جماعَة الفرعون منه جلب الذي املكان هي كوكيا وإن
السؤال فْهم األخوين أحد أساء اسميهما، عن الغريبني املدينة أهل سأل عندما موىس. مع
يجدون كانوا الذين كوكيا، أهل دعاه لذا — اليمن» من «جاء — اليمن من أتيا إنهما وقال

األيمن. زا العربية، الكلمات نطق يف صعوبة
عىل النهر يف يظهر كان شيطانًا يعبدون كانوا البلد هذا أهل أن األيمن زا وجد
ليسمعوا الناس من حشٌد يتجمع كان األوقات هذه يف أنفها. يف حلقة لها سمكة هيئة
الطقس هذا األيمن زا شهد أن بعد طاعتها. الجميع عىل يتعنيَّ كان التي الشيطان، أوامر
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هذا حياة ينهي أن عىل األيمن زا م صمَّ ، ضاالٍّ رصاًطا يتبعون كانوا الناس أن وأدرك
لقاتل بالوالء الناس أقسم ما رسعان ذلك وبعد وقتلها، بحربٍة السمكة فقذف املخلوق.
بعده. من حكموا الذين األمراء كل لقب هو «زا» أصبح ملًكا. وجعلوه اإلله-السمكة
أضاف: ثم سبحانه.» هللا إال ِعدتهم يعلم ال حتى وتكاثروا «فتناسلوا السعدي: ل وسجَّ

قامة.» وطول جثة وِعَظم وشجاعة ونجدة قوة ذوي «وكانوا
التي اإلمرباطورية مايل، يد عىل سونجاي بالد أُخضعت تاريخها يف الحق وقت يف
أمريين بفضل باستقاللها ظفرت اململكة لكن السودان، غرب يف القديمة غانا محل حلت
العادة حسب ناري. وسليمان كولون عيل الشقيقني غري األخوان وهما سونجاي، أمراء من
يختفون وكانوا املايل اإلمرباطور لخدمة يذهبون سونجاي مثل التابعة الواليات أمراء كان
كيًِّسا فطنًا عاقًال «لبيبًا أمريًا كان الذي كولون، عيل لدى كان للمنفعة. طلبًا آلخر وقٍت من
مسافًرا برباعة، الطريق د يمهِّ فأخذ مملكته. تحرير وهو ذهنه: يف آخر مرشوع ا»، جدٍّ
واألزودة باألسلحة واستعد سونجاي، موطنه من ومقرتبًا السلطان بالط عن مبتعًدا
علًفا حصانيهما األخوان علف األيام، أحد يف طريقه. يف معروفاٍت مواضَع يف نها وكمَّ
مناوشات وحدثت كثريين رجاًال الهاربنَي إثر يف مايل سلطان أرسل وهربا. جيًدا، صحيًحا
ذلك، بعد موطنهما. إىل بأمان ووصال خصومهما يدحران دوًما كانا األمريين لكن كثرية،
من شعبه وأنقذ «ُسنِّي» بلقب ى وتسمَّ سونجاي. ملك كولون عيل أصبح التأريخ، بحسب

املايل. الحكم نري
يف تأسست املستوطنة أن وكتب تمبكتو. لتأسيس كامًال فصًال السعدي ص خصَّ
يف قطعانهم. لريعوا املنطقة إىل جاءوا الذين الطوارق يد عىل عرش الثاني القرن بداية
آبار إىل يهاجرون كانوا املطري املوسم ويف النيجر، نهر ضفاف عىل يخيِّمون كانوا الصيف
منهم بعٌض اختار النهاية يف شماًال. ميًال وخمسني مائة تبُعد التي أروان، يف الصحراء

النهر: من قريبة مسافة عىل الطريق، هذا عىل االستقرار

ونجعة بركة ذات الفاخرة الزكية الطاهرة الطيبة البلدة هذه موضع اختاروا ثم
وال األوثان عبادة دنستها ما نفيس. وبغية رأيس مسقط هي التي وحركة
األولياء ومألف والعابدين، العلماء مأوى الرحمن، لغري قطُّ أديمها عىل ُسِجد

والسيار. الفلك وملتقى والزاهدين،

استخدامها يف هذا الطرق ملتقى إىل يأتون كانوا الذين املسافرون بدأ ما رسعان
أورد كلمة، وهي — تنبُكُت تُدعى أََمًة وزروعهم متاعهم عىل التجار وائتمن للتخزين.
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املوضع اسم جاء ومنها — ناتئة رسة ربما أو «نتوء» لديه شخٍص إىل تشري أنها السعدي
املركز والته، من — املجاورة املناطق من كبرية بأعداد يأتون املستوطنون أخذ املبارك.
وتوات وغدامس، وفزان، مرص، من وأيًضا الحالية، موريتانيا يف القديمة، لغانا التجاري
امتألت للمنطقة. تجاريٍّا مركًزا تمبكتو أصبحت فشيئًا وشيئًا — وبيط وسوسة وفاس
ازدهار وأدَّى جنس. كل من والصالحون العلماء عليها وتوافد البالد، كل من بالقوافل
أثناء يف املدينة. تلك خراب عنه ونجم والته، من التجارية القوافل كل سحب إىل تمبكتو
محل فشيئًا شيئًا تحل باألسوار واملحاطة بالقش املبنية األكواخ أخذت تمبكتو، يف ذلك،
خارجها يف وقف من بحيث منخفض، بجدار تُحاط كانت التي بالطمي، املبنية املنازل

داخلها. يف ما يرى
ويف .١٣٢٥ عام يف للحج رحلته من موىس مانسا عاد أن بعد املدينة تطور تسارع
من أحد يضاهيه وال وتقيٍّا، عادًال «رجًال كان الذي — موىس أمر مكة، من عودته طريق
يف إليه يذهب كان مكان كل يف مسجد ببناء — الصفتني» هاتني يف اآلخرين مايل سالطني
يستويل حاكم أول وأصبح تمبكتو، إىل غربًا انتقل ثم جاو، يف مسجًدا فبنى الجمعة. يوم
مسجد مئذنة بنى إنه أيًضا وقيل ملكي. قرص ببناء وأمر هناك له ممثًال وعنيَّ عليها.

سنة. مائة تمبكتو وخلفاؤه موىس وحكم السعدي. ن دوَّ حسبما جينجربر،
الطوارق زعيم وسيطر عرش، الخامس القرن يف مايل قوة تالشت السعدي، بحسب
ُسني سونجاي ملك ظهور وحتى ١٤٣٣ / ١٤٣٤ عام من تمبكتو عىل عقيل السلطان
طاغيًة عيل ُسني كان .١٤٦٨ / ١٤٦٩ من بداية سنة، وعرشين أربًعا حكم الذي عيل،
وطاقة قوة ذا رجًال كان لكنه السعدي، كتب ما بحسب تمبكتو، لعلماء وُمضطِهًدا كبريًا
عىل ابنه ُخِلع موته، وبعد عظيمة. إمرباطورية إىل سونجاي مملكته وحوَّل هائلة جسدية
الذي الطوري، بكر أبي ابن محمد وهو عيل، لُسني التابعني األقاليم حكام من واحد يد
الثناء إال السعدي يكيل ال «أسكيا». اسم حمل َمن أول وكان ١٤٩٣ يف العرش عىل استوىل
واعتمد أسكيا ساللة س أسَّ لقد معروًفا. صار كما العظيم، أسكيا أو محمد، الحاج ألسكيا
عىل أفريقيا غرب منطقة شهدتها إمرباطورية أكرب سونجاي ليجعل سلفه فتوحات عىل
مدينة يف امللح مناجم ومن رشًقا، أغاديس إىل غربًا السنغال نهر من ممتدًة اإلطالق،
ساللة حكم امتد أوروبا. غرب بحجم منطقة وهي جنوبًا، بورجو إىل شماًال (تغاز) تاغزة
أرايض عىل ليستويل الصحراء عرب جيًشا مراكش سلطان أرسل حتى سنة، ١٠١ أسكيا

سونجاي.
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لديَّ «ليس وكتب: األهمية. بالغ السودان» «تاريخ كتاب كان بارت، نظر وجهة من
الحايل العرص أضافها التي اإلضافات أهم من واحًدا يكون سوف [الكتاب] أن يف شك أي
أن املقتطفات أظهرت مجهوًال.» يكون أن السابق يف كاد فرٍع يف البرشية، تاريخ إىل
للمايض، الخاصة روايته تسجيل عىل قادر ومتطور ثري ملجتمع موطنًا كانت تمبكتو
لها سجَّ منفصلة حقائق بضع من أكثر هو ما إىل الوصول إمكانية أوروبا منح وأخريًا
أطاح كذلك األفريقي. وليون خلدون، وابن البكري، أمثال من لإلمرباطورية أجانب زواٌر
كانت إذ أفريقيا؛ من الجزء هذا عن األوروبيني لدى كانت التي األفكار من بكثري الكتاب
تحديًدا أخريًا الجغرافية مواضعها وُحدَِّدت أحد، أي اعتقد مما بكثري أقدَم املنطقة ممالك
كامًال. وسونجاي ومايل القديمة غانا إلمرباطوريات الزمني التسلسل بدا وأخريًا دقيًقا،

تاريخية وقصٍص أساطريَ عىل مستندة كانت رواياٍت عىل التأريخ اشتمل بالطبع
كائن وهو البحر، خروف حيوان عىل معتمًدا كان اإلله-السمكة أن يحتمل هل — شفوية
كان ولكنه — نفسه؟ املقدس للنهر تمثيًال كان هل أم النيجر؟ نهر حيوانات من حقيقي

سونجاي. دراسات لفرع املؤسس األب مكتشفه وسيصبح شك، بال تاريخيٍّا عمًال
«التوقري ب ينعم أن من يتمكَّن حتى سامًلا يعود أن لبارت بالدعاء ترجمته رالفس أنهى

جدارة. عن استحقهما اللذين واإلعجاب»
عبدين بصحبة ،١٨٥٥ عام من سبتمرب من السادس يف لندن إىل املستكِشف وصل
وعد قد بارت كان اللذان وأبيجا، دوروجو هما وأعتقهما، اشرتاهما قد أوفرويج كان
عىل يكون أن دون ولكن ضخمة، منازُل به كان الذي البلد إنجلرتا، أذهلتهما برعايتهما.
ونصف سنوات خمس قرابة غائبًا كان الذي الربويس، استُْقِبل واحدة. رمل حبَّة أرضها
يف جغرافية وتضاريس وقبيلة، قرية، كل ًال مسجِّ ميل، آالف عرشة من أكثر وسافر
واللورد الوزراء، رئيس الوقت ذلك يف كان الذي بامرستن، من بالغة» «حفاوة ب طريقه،
وحسن ومثابرته «ثباته عىل كالريندون هنَّأه الخارجية. وزير عندئٍذ كان الذي كالريندون،

االستكشافية. الحملة أثناء لألمور» تقديره
وفاة عن كاذبًا تقريًرا أوردت قد كانت التي اللندنية، تايمز» «ذا صحيفة توِرد لم
أخرى وصحٌف الصحيفة هذه ستكيل التالية، العقود يف سامًلا. عودته إىل إشارة أي بارت،
سبيك، هاننج وجون وبرتون، ليفينجستون، أمثال من ألفريقيا، تالنَي ملستكشفنَي املديح
هذا وكان بذلك. اهتمام أي بارت لدى يكن لم أنه غري بيكر. وصامويل جرانت، وجيمس

العام. الرأي بها سيعامله التي الطريقة إىل بسوء منذرة إشارة يمثِّل
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دوروجو صحبته ويف هامبورج، يف عائلته لريى إنجلرتا غادر أكتوبر من األول يف
وأبيجا.

تمبكتي. عالم كتبه ثاٍن مهمٍّ نصٍّ من مقتطفاٌت أوروبا يف ظهرت أملانيا، يف بارت كان بينما
املالكي املذهب بفقهاء الخاص بابا أحمد تراجم معجم من مأخوذة املقتطفات هذه كانت
«تاريخ كتاب يف الجزئي تضمينه كان الذي العمل نفس وهو املحتاج»، «كفاية السني،
النص، هذا قرأ قد بارت كان التاريخي. الكتاب مؤلف حول االرتباك من زاد قد السودان»
كانت الوقت، ذلك يف نسخه. قد يكن لم التاريخية، البيانات لتسجيل عجلته يف ولكن
الذي رشبونو، أوجست البارز الفرنيس املسترشق إىل أُرِسلتا قد املعجم هذا من نسختان
تمهيدية مقالة جانب إىل بقسنطينة»، األثرية الجمعية «حولية يف منه مرتجمة أجزاءً نرش

السودان. يف العربي األدب عن
السعدي؛ تأريخ كتاب بشأن بارت كان كما بابا أحمد تراجم ملعجم رشبونو تحمَّس
يف أفريقيا، قلب يف أدبية حركة عن ع متوقَّ وغري فريد «كْشف إنه يقول رشبونو كتب
احتوى قط. وجودها توقعوا قد األوروبيون يكن لم جديدة» «آفاًقا فتح والذي تمبكتو!»
تمبكتو يف ُولِدوا الذين البارزين، املالكي املذهب لفقهاء عديدة قصرية تراجَم عىل الكتاب
كان تمبكتو يف تعليمي نظام وجود عن الكتاب كشف الناس. لتعليم إليها جاءوا أو
وكان والقاهرة، وتونس قرطبة مثل العظيمة اإلسالمية املدن يف التعليمية النُّظم يضارع
أنه الكتاب أظهر الطالب. من كبري عدد ويحرضها مثقفون رجال يديرها مدارَس يضم
أمراء كان كم وأوضح الكتب مئات عىل تحتوي كانت مهمة مكتباٌت املدينة يف يوجد كان
مشاركة بجالء أظهر بابا أحمد كتاب أن رشبونو وكتب الفقهاءَ. بشغٍف يدعمون البلد
كانت التي للصالت للغاية الكبري العدد عن وكشف الفكرية، الحياة يف السوداء األعراق

العربي. والعالم السودان غرب بني موجودة
جنب إىل جنبًا بابا أحمد تراجم معجم من املأخوذة املقتطفات األوروبيون قرأ بعدما
الحياة عن واضحة صورة لديهم صارت السعدي، تأريخ كتاب من املأخوذة تلك مع

تمبكتو. علماء لصفوة العملية
فشيئًا وشيئًا حيويٍّا تجاريٍّا مركًزا املدينة كانت عرش، الرابع القرن منتصف بحلول
يَُقدَّر ما يوجد كان أوجها، ويف هناك. لالستقرار يأتون كانوا الذين العلماء عدد ازداد
يف املشهد تتصدر التي العائالت إىل ينتمون املجتمع، قمة يف عالم ثالثمائة إىل بمائتني

196



العلماء حياة

العدل يقيمون كانوا الذين «القضاة»، هم الصفوة يف نفوذًا املواطنني أكثر كان املدينة.
الدين علماء صنوف كل يأتي كان وبعدهم اإلسالمية. بالرشيعة معرفتهم إىل استناًدا
التجار طبقة من غالبًا يأتون كانوا الذين واملرشدون، والفقهاء، األئمة، ذلك ويف اآلخرين،
ممن كبري عدد إىل باإلضافة والَكتَبة، املساجد، وعمال املدارس، معلمي جانب إىل الثرية،
من رزقهم يكسبون كانوا دنيا عائالٍت من دين رجال وهم «األلفة»، عليهم يُطَلق كان
هو هذا وكان املدينة، يف العلمي النشاط مركز هو سانكوري حي كان اإلسالمي. تعليمهم
بابا. ألحمد األكرب الجد آقيت، محمد نسل من النفوذ ذوو األحفاد فيه استقر الذي املكان
هناك، إىل سافر وبعضهم ومرص، أفريقيا بشمال منتظم اتصاٍل عىل تمبكتو علماء كان
واسع بطيف دراية عىل كانوا لذلك تمبكتو. يف للدراسة الجنوب إىل آخرون َقِدم بينما
تلك كل أن من الرغم عىل والتاريخ، والفلك، الرياضيات، ذلك ويف الدنيوية، العلوم من

إسالمي. سياق يف تَُدرَّس كانت املعارف
أنهم أيًضا يُعتَقد كان إذ دينيني؛ ومعلمني قادة مجرَّد البارزون تمبكتو علماء يكن لم
شأنها من أفعاٍل إتياِن من مكَّنتهم التي «الربكة»، عليه يُطَلق ما أو إلهية، نعمًة يمتلكون
كان بابا أحمد ذكرهم الذين الدين رجال أقدم أحد العاديني. البرش عىل مستحيلة تكون أن
«القايض» منصب وشغل والته من تمبكتو إىل أتى قد وكان الحاج؛ باسم ببساطة يُْعَرف
مجموعٌة كانت األيام، أحد يف املايل. للحكم األخرية األيام أثناء عرش، الخامس القرن أوائل يف
كان املجاورة مويس مملكة من جيًشا أن سمعوا عندما الطعام لتناول جالسة الناس من
الطعام تناول يف يتشاركون كانوا الذي الطبق يف ما بيشء الحاج تمتم تمبكتو. من يقرتب
يشء.» سهامهم من يرضكم ولن القتال. إىل «اذهبوا لهم: قال ثم يأكلوا، بأن وأمرهم منه
قد يكن لم الذي الحاج ابنة زوج هو واحد؛ عدا كلهم الرجال وعاد مويس، جيش ُدِحر

االحرتام. عدم عىل عالمًة يكون أن شأنه من زوجته والد مع الطعام تناوله ألن أكل؛
بلغ املدينة، يحكم عقيل الطوارق زعيم كان عندما عرش الخامس القرن منتصف يف
يف وشعبه عقيل استمر مثيل. لها يسبق لم مستوياٍت تمبكتو إىل املسلمني العلماء ق تدفُّ
عىل َعِمل حاكم رعاية يف املدينة تاركني املدينة، خارج البدوي شبه حياتهم أسلوب اتباع
موديبو هو الوقت هذا يف وصلوا الذين البارزين الرجال أحد كان العلمية. أنشطتها تعزيز
«بلغ الكابري إن بابا، أحمد كتب ما بحسب الكابري). محمد (مودب الكابري محمد
من الكثري مصدر أيًضا وكان التالميذ، من كبريًا عدًدا يوجه وكان والصالح»، العلم ذروة
باأللفاظ، متالعبًا قائًال، فيه، يقدح مؤثِّر مغربي عالم بدأ املناسبات، إحدى يف املعجزات.
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سلَّط هللا أن بابا أحمد يحكي الكافر. أي «الكافري» كان ما بقدر الكابري يكن لم إنه
لعالجه، ومكان جهة كل من األطباء له وُجِلب ذلك. عىل له عقابًا الجذام الرجل هذا عىل
لكن كثريون، صبيٌة ذُِبح صغري. صبي قلب يأكل أن الوحيد العالج بأن أحدهم وأوىص

العظيم. للقايض إهانته بسبب حال» أسوأ «يف مات الرجل
يوم يف السنوات، من سنٍة يف املاء. عىل السري عىل قادًرا كان الكابري إن حتى قيل
عبور إىل احتاج املحلية)، باللغة تسميته عىل يُصَطَلح كما األضحى (عيد تاباسكي عيد
يتبعه، أن تالميذه أحد قرَّر سطحه. فوق عابًرا ببساطة سار لذا أضحية، كبش ألخذ النهر
ذهب النهر، يف الغرق يصارع تلميذه ورأى األخرى الضفة الشيخ بلغ وعندما غرق، لكنه

فعلت؟» ما عىل حملك «ما فيه: وصاح لينقذه.
مثلك.» فعلُت فعلَت، رأيتك «ملا

قط؟» معصيٍة يف سارت ما التي القدِم من قُدمك «أين وسأله: معه. الشيخ يتعاطف لم
أيًضا املمكن من كان فحسب؛ اإللهية بالربكة مليئًة الفاضلة العلماء حياة تكن لم
عادية غري بصحة موىس كاتب القايض ُرِزق املديد. والعمر بالصحة متمتعة تكون أن
هذه وأرجع املسجد. يف واحدة صالة يف ولو يَْستَِنْب لم إنه حتى قيل، حسبما البدن، يف
يبت ولم واحدة، ليلة ولو العراء يف يبت لم أنه بسيطة؛ أمور أربعة إىل العظيمة الصحة
يخرج كان وما الساخن، باملاء الفجر بعد يستحم وكان جسمه، ودهن إال واحدة ليلة

الفطور. بعد إال قط الصبح لصالة
التادليس. يحيى سيدي الخامسعرشهو القرن يف تمبكتو إىل مهاجر أشهر كان ربما
زال ما الذي املسجد بنى الذي نض، محمد حاكمها، ِقبَل من تمبكتو إىل يحيى سيدي ُدعي
واألقطار، اآلفاق يف ذكره «انترش يحيى سيدي إن بابا، أحمد وصف يف اسمه. يحمل
فيه مات الذي اليوم ويف ومكاشفات.» كرامات ذا فكان والعامة. للخاصة بركاته وظهرت
أول من واحًدا كان رثاءً يحيى، سيدي رثاه األرضحة، أحد يف جسده وأُسجي الكابري

التالية: األبيات عىل واشتمل التمبكتي. الشعر عىل األمثلة

النُّهى ذي مودب األستاذ محمد
التزايد. يف أمره صباًرا رباًطا
مبني! من بعده هل عجبًا فيا

مجالد؟! من بعده هل عربًا ويا
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أفضل يحيى وسيدي إال قطُّ تنبكَت قدٌم طرأت «ما أنه يحيى سيدي عن قيل
الصومعة، تحت درًسا يلقي كان األيام أحد ويف إليه، يُسعى معلًما كان صاحبها.» من
جْمع إىل تالميذه سارع الرعد. صوت وُسِمع الرءوس فوق ع تجمَّ مكفهر بسحاب فإذا
«عىل وقال: أماكنهم. يربحوا أالَّ أمرهم يحيى سيدي لكن للداخل، والتوجه أشيائهم
كذا.» أرض يف بالنزول يأمره وامَلَلك هنا ينزل لن «[املطر] أضاف: ثم فاسكنوا.» رْسلكم،
مناسبة ففي الوحيدة؛ يحيى سيدي موهبَة بالطقس التنبؤ يكن لم املطر. فتجاوزهم
تأثري لها يكن لم النار لكن سمكة، طبخ محاولة يف بطوله اليوم جواريه أمضت أخرى،
لصالة خرجت حني السقيفة، يف مبلوًال شيئًا ت مسَّ رجيل «إن لهن: فقال لحمها. عىل

جسدي.» ه مسَّ ما تُْحِرق ال والنار السمكة]. [يقصد هو لعل اليوم؛ الصبح
لم عرش، الخامس القرن يف تمبكتو يف تقدير موضع كانت التي الفضائل كل من

منها. واحًدا يبدو ما عىل التواضع يكن
والقمر تغرب الشمس أن فيه رأى حلًما رأى قد نض محمد كان حياته، نهاية وقرب
أالَّ وعَده إْن له قال الذي يحيى، سيدي لصديقه الحلم فحكى فوره. من بعدها يختفي

الحلم. له فسيفرس يخاف،
يخاف. لن إنه نض محمد فقال

بعدي ستموت وأنك سأموت أنني معناه «إن وقال: ذلك. عىل يحيى سيدي أثنى
قصري.» بوقت

شديد. حزٌن نض محمد فأصاب
تخاف؟» لن إنك يل تقل «ألم يحيى: سيدي قال

أوالدي عىل لقلقي وإنما املوت، من خويف بسبب ليس حزني «إن الحاكم: قال
الصغار.»

وتعاىل.» سبحانه هللا رعاية يف «اتركهم يحيى: سيدي ردَّ
الصديقان وُدفن القرب. إىل نض محمد وتَِبعه الفقيه، الدين رجل مات ما رسعان

نفسه. املسجد يف بعض جوار إىل بعضهما
تفصيل، بأشد حياته قصة يروي والذي حب، أعظم بابا أحمد له يُِكنُّ الذي العاِلم أما
«مطبوًعا وكان وعطوفة، مهذبة روح ذا رجًال باغايوغو كان باغايوغو. محمد معلِّمه فهو
يف واعتقاده الخري عىل واالنطباع الطوية «بسالمة يتسم وكان النية.» وحسن الخري عىل
يمتلك وكان الرش.» معرفة وعدم بهم ظنه حسن يف الناس عنده يتساوى كاد حتى الناس
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يتعب، أو يمل أن دون النهار طوال يَُعلِّم أن املمكن من فكان الصرب؛ من عظيًما قْدًرا
أحد مرة ذات سمع بابا أحمد أن لدرجة البليد، بالشخص ا خاصٍّ اهتماًما يويل وكان

اإلقراء.» يف يمل لئال زمزم ماء «رشب أنه بد ال باغايوغو أن ظن إنه يقول زمالئه
دروسه يبدأ فكان الشاق. بالعمل املتسم باغايوغو ليوم تفصيليٍّا وصًفا بابا يقدم
ما أحيانًا بعدها كان التي الضحى، صالة ألداء إال يتوقف وال الصبح، صالة بعد من
يعود كان الظهر قبل ما فرتِة ويف مساعدته. طلبوا الذين الناس أمر يف القايض إىل يذهب
والصالة التدريس بني يتناوب كان ذلك وبعد الظهر، صالة يؤدي ثم ثانيًة، للتدريس
كان فقد انقىض؛ قد يومه يكن لم عندئٍذ وحتى بيته. إىل يعود كان وعندئٍذ املساء، حتى

القيام. صالة يف الليل من األخري الجزء يميض
بعضها كان التي بكتبه، يتعلق األمر كان عندما بخاصة تتجىل باغايوغو براعة كانت
كان إنه حتى الكتب لهذه إعطائه يف سخيٍّا وكان النواحي.» جميع «من وقيًِّما نادًرا

بابا: كتب الشأن، هذا ويف إعادتها، حتى يطلب وال يقرضها

فيخرجه يطلبه كتاب اسم فيها براءة له فريسل طالب داره لباب يأتي وربما
العجاب العجب ذلك يف فكان هو. َمن معرفته غري من له ويرسله الخزانة من

ونْسًخا. رشاءً تحصيلها يف وسعيه للكتب محبته مع تعاىل، لوجهه إيثاًرا

كبريًا. قْدًرا مكتبته كتب من وهب الطريقة بهذه باغايوغو أن بابا ذكر

ويجد بالخارج متوقعني غرِي أشخاٍص مع صداقات يعقد املسافر أن املأثورة األقوال من
نفسه. بارت فيه وجد الذي الوضع بالتحديد كان هذا ولكن بالده، يف متوقعة غريَ عداواٍت
عرشات من الخروج من تمكَّن قد وكان مرتني؛ الكربى الصحراء جاب قد كان أنه صحيح
أنه يربهن أن شأنه من كان ولكن املوت، وشك عىل حتى كان إنه بل الفتاكة، الورطات من
األوروبي املجتمع يف السجائر بدخان املعبَّأة الغرف يف املسئولني مع التعامل يجيد يكن لم
تصادق أن البطولية رحلته شأن من كان بالعدل، يتسم عالٍم يف عرش. التاسع القرن يف
املرتبة نفس يف اسمه يُوَضع وأن عظيًما، وعامًلا مستكِشًفا باعتباره سمعته عىل الفور عىل
كان أمله. يخيب أن كثرية، نواٍح يف كما األمر، هذا يف شأنه من كان هومبولت. اسم مع
عاد قد أفريقيا إىل غادر قد كان الذي ربيًعا والعرشين الثمانية ذو االنفعال الرسيع الشاب
بلغت قد فيه املتأصلة الثقة انعدام صفة وكانت متغطرًسا، يكون ويكاد فخور بسلوك
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محاوالت بأن يشعر كان ذهب، «أينما شوبرت: أخته زوج كتب مقلقة. مستويات اآلن
الستغالله.» تجري كانت ومحسوبة متعمدة

الطعام وتناول هومبولت به أشاد حسنًا. استقباًال أملانيا يف األمر بداية يف استُقِبل
دكتوراه شهادات له وُقدَِّمت هامبورج، مدينة من ذهبية ميداليًة وُمِنح بروسيا. ملك مع
إنجلرتا، يف وحتى برلني. يف الجغرافية الجمعية يف خطبة إلقاء إىل وُدعي وأوسمة، فخرية
الراعي ميدالية امللكية الجغرافية الجمعية فمنحته بها؛ واالحتفاء بإنجازاته االعرتاف جرى
كانت بريطانيا لكن الحمام. وسام رفيق لقب لنيل ح وُرشِّ بها، الخاصة املرموقة الذهبية
ذلك قبل بنَيَّ قد وارينجتون هانمر كان ما وبحسب بريطانيني، أبطالها يكون أن ل تفضِّ
يقرتب كان الذي للتشكك عرضة كانت بارت مثل األجانب السادة أفعال فإن عقود، بثالثة
حول شكوك راودتهم قد لندن يف املسئولون كان رحلته، يف كان عندما وحتى االرتياب. من
بروسيا سفري إىل املنتظمة غري رسائله يرسل كان ملاذا الخارجية وزارة تساءلت والئه.
يف تظهر تقاريره كانت ملاذا حملته؟ مقابل تدفع كانت التي الحكومة إىل وليس لندن يف

امللكية؟ الجغرافية الجمعية إىل تصل أن قبل األملانية الدوريات
الجغرافية الجمعية سكرتري من الصياغة سيئ خطابًا بارت ى تلقَّ أكتوبر، نهاية يف
قبل الجمعية أعضاء من بعٍض مع العشاء تناول منه فيه يطلب شو، نورتون امللكية،
كان قبوله أن شو الفرتاض بارت غضب هناك. يلقيه أن شأنه من كان الذي الخطاب
لن وإنه اليشء هذا مثل يف يشارك لن إنه فيه يقول اللهجة شديد بخطاب فردَّ به، مسلًَّما
محارضته متناسيًا لرحلته، روايته لنرش ا مستعدٍّ يكون حتى علمية مؤسسة أي يخاطب
ذلك وتَِبع رصيح، نحٍو عىل عدائيٍّا شو أصبح ذلك بعد برلني. يف الجغرافية الجمعية أمام
هي هذه تكن لم لندن. إىل املستكشف عاد عندما الجديد، العام حتى استمر محرج عداءٌ
فقد املال، إىل تفتقر ألعوام كانت حملته أن حقيقة من الرغم فعىل الوحيدة؛ بارت مشكلة
بوجود االنطباع وازداد املزعوم. املفرط إنفاقه عن قصًصا عديدة بريطانية صحف نرشت
بالسعي اتهمه الذي بفزان، مرزق، يف الربيطاني القنصل يد عىل سواء مالية، مخالفات
يتعرَّض نفسه ووجد الربيطانية، التجارية املصالح قبل أملانيٍة تجاريٍة مصالَح تحقيِق إىل

الخارجية. وزارة ِقبل من لالستجواب
يف الصحراء، يف التخييم إىل أتوق «كم لشوبرت: قال أبًدا. يَُعد لم أنه لو يتمنى بدأ
الصغرية األشياء آالف وبدون طموحات، بدون حيث، تخيله يمكن ال الذي االتساع ذلك
السري، من طويل يوم نهاية يف فرايش يف أتقلب وأنا حريتي أتذوق هنا، الناس تَُعذِّب التي
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هذه يف نفيس وضعت أنني أندم أكاد حويل. وحصاني، جمايل، وهي ممتلكاتي، بينما
األغالل.»

الثالثة املجلدات ظهرت رحالته. رسد بكتابة نفسه بارت شغل اإللهاء، سبيل عىل
،١٨٥٧ عام من أبريل يف أفريقيا» ووسط شمال يف واكتشافات «رحالت لكتابه األوىل
عىل معتمدة ملونة توضيحية رسومات مع لونجمان، نرش دار ِقبَل من أنيٍق بنحٍو ت ونُِرشَ
مكتظة صفحة ٣٥٠٠ تضم مجلدات، خمسة هو املجمل وكان األولية. بارت رسومات
جغرايف نظر وجهة من هومبولتية. بأبعاد عظيًما عمًال تمثِّل كانت والتي باملعلومات،
«ربما مرتبة إىل بارت يرفع أن العمل هذا شأن من إن رود، رينيل اللورد هو الحق،
أقل كانت الوقت ذلك يف النقدية التقييمات لكن اإلطالق»، عىل أفريقيا زار الة رحَّ أعظم
عىل باملنطقة اهتمام عىل عادي قارئ أي يُبقي أن ع يُتَوقَّ أن يمكن ال إنه النقاد قال كرًما.
إذ العام؛ والرأي بارت بني االنفصال عىل االستجابة هذه ودللت الهائل. النطاق هذا مثل
كما أفريقيا، عن الجديدة البيانات من ضخمة كميات توصيل كان دوره أن يعتقد كان
العلمية املالحظات من مجلًدا وعرشين ثالثة وضع قد كان الذي هومبولت، معلمه فعل
قصص عىل معتاًدا كان الربيطاني الجمهور لكن اإلسبانية. أمريكا مناطق يف جولته من
طبعة ف بتلهُّ تلقوا قد كانوا أصدرها. قد بارك مونجو كان التي كتلك أقرص مغامرات
ديفيد كتاب شأن من كان بينما أفريقيا، يف األوىل لرحلته بارك رواية من طبعة تلو
ألف خمسني من أكثر يبيع أن أفريقيا» جنوب يف تبشريية وأبحاث «رحالت ليفينجستون
وطبعت قليلة، أعداًدا لرحلته بارت رواية من األوىل املجلدات باعت النقيض، عىل نسخة.

األخريين. املجلدين من مجلد كل من فقط نسخة ألف لونجمان نرش دار
كان التي األكاديمية اإلشادة عىل بارت حاز لو ا مهمٍّ سيصبح كان ذلك من يشء ال
كان كويل وحتى فيها، منصبًا بريطانية جامعة أي عليه تَعرض لم لكن إليها، يتوق
اكتشفها قد بارت كان التي الجديدة املصادر إىل اإلطالق عىل يُِرش فلم الكتشافاته، رافًضا

ريفيو»: «أدنربة دورية يف املستكِشف لعمل تقييمه يف

إىل شماًال نفوذها يمتد نيجروالند، يف وقوية رائعة إمرباطورية شأن من
عىل إثبات أي يوجد كان لو الكايف، بالقدر باملالحظة جديرة تكون أن الصحراء،
للتقاليد لطيف تكييف أي وال التخمني، يف براعة أي توجد ال ولكن وجودها.

تاريخ. إىل االفرتاضية األمجاد هذه يحوِّل أن يمكن والهزيلة، الجافة
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أحمد الشيخ لصديقه الحكومة معاملة يف لبارت اإلهانة من املزيد يتجىل أن يمكن
الحكومة مع دبلوماسية عالقات إقامة عىل التمبكتي الشيخ حثَّ قد بارت كان البكاي.
بريطانيا شأن فمن الطرفني؛ مصلحة يف يكون أن شأنه من ذلك أن معتقًدا الربيطانية،
حمايِة عىل يحصل أن البكاي شأن ومن أفريقيا؛ قلب يف تجاري رشيك عىل تحصل أن
عمل ازدياد. يف رضاوتهم كانت الذين الفرنسيني وجه يف تمبكتو بجانب لتقف عظمى قوٍة
مع مباحثات يف للبدء ١٨٥٧ عام يف طرابلس إىل مبعوثِني وأرسل بارت، بنصيحة الشيخ
طلب وعندما الوقت، ذلك يف حليفتني كانتا وفرنسا بريطانيا لكن الربيطانية. الحكومة
أكتوبر شهر يف الوقت كان إذ إنه الخارجية وزارة قالت لندن، إىل بالذهاب اإلذن املبعوثون
يمكنهم هل وسألتهم الحارة، الدماء ذوي الرجال عىل بارًدا يكون أن الطقس شأن فمن
البكاي كتب بينما جنوبًا وعاد حقيقته، عىل الرفض هذا الوفد فِهم الربيع. إىل االنتظار

وفده. اها تلقَّ التي املعاملة بشأن فيه يشتكي فيكتوريا امللكة إىل خطابًا
التقدير يجد أن آمًال بإنجلرتا، ذرًعا ضاق أن بعد برلني، إىل بارت عاد التايل، العام يف
طبق بصورٍة اصطدم ذلك من وبدًال له. تقديمه عن عجزت قد بريطانيا كانت الذي
لصالح لعمله الربوسيون به استهزأ إذ لندن؛ يف واجهها قد كان التي املشكلة من األصل
عمق عىل دليله كان أخرى، جهة ومن أملانيا. توحيد يمنع الوقت ذلك يف كان الذي البلد
اإلسالم تجاه اإليجابي وموقفه السودان وغرب وسط يف والتاريخ الثقافة نطاق واتساع
،١٨٥٩ عام ويف الوقت. ذلك يف تسمعه أن أملانيا يف املثقفة النخبة أرادت ما يكونا لم
درجات أعىل أحد تَُعد والتي للعلوم، امللكية األكاديمية يف الكاملة للعضوية ترشيحه ُرفض
الذي رانكه، فون ليوبولد املؤرخ عارضه قد كان األوروبية. األكاديمية األوساط يف التكريم

ا. جادٍّ باحثًا يكن لم فإنه جريئًا، مغامًرا شك بال بارت كان بينما بأنه حاجج
عام ويف األلب. جبال وإىل البلقان، وإىل إسبانيا، إىل فسافر أسفاره، بارت تابع
يقاتل وهو معركة، يف حتفه لقي قد كان البكاي أن ليعرف رحالته إحدى من عاد ،١٨٦٥
أُصيب نوفمرب، من والعرشين الثالث يف العام، ذلك من الحق وقٍت ويف تمبكتو. عن دفاًعا
العتالل نتيجة األرجح عىل انفجرت، قد معدته كانت إذ بطنه؛ يف شنيع بألٍم املستكِشف
يموت أن قبل مربًحا أمًلا يعاني وهو آخرين يومني عاش أسفاره. يف أصابه قد كان معوي

عمره. من واألربعني الرابعة يف حينها وكان نوفمرب. من والعرشين الخامس يف
للجمعية التابعة الجغرافية» «الدورية أسندت ،١٩٥٨ عام يف تقريبًا، بقرن ذلك بعد
مهمة بروثريو، مانسيل رالف هو ليفربول، جامعة من شاب ملحارض امللكية الجغرافية
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الحًقا أصبح الذي بروثريو، وصف األفريقي. االستكشاف يف بارت إلسهامات تقييم كتابة
إسهام أعظم شك دون «من بأنه واكتشافات» «رحالت بارت كتاب بارًزا، جغرافيا أستاذَ
قد كان بعد فيما أنه الغريب من كان بأنه وعلَّق السودان» بغرب يتعلق فيما للمعرفة
يف فتَّش قد كان إذ بروثريو؛ الخصوص وجه عىل واحدة حقيقة أذهلت للتجاهل. تعرَّض
قد كانت التي بريطانيا يف املنشورة الدراسات كل عن امللكية الجغرافية الجمعية فهرس

واحدة! دراسة إال يجْد لم أنه دهشته دواعي من وكان بارت. عمل تناولت
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الرهيب الثنائي

٢٠١٣ ٢٠١٢–يناير سبتمرب

أن يف نرغب ولم مخفيني، نكون أن «أردنا قال: — باماكو يف بعُد مكتٌب لحيدرة يكن لم
— رسميٍّا» سيصبح األمر لكان مكتب، عىل حصلنا قد كنَّا لو نفعله. كنَّا ما الناس يعرف
يوجد كان التي تلك من املدينة من بكثري أفضَل منطقٍة ويف فعلت، دياكيتي ستيفاني لكن
العهد حديَث حيٍّا ٢٠٠٠ آي يس إيه كان بالجرذان. موبوءًا كان الذي معيجا مكتب بها
ويكاد داخله، يف حديٍث مبنًى عن عبارة دياكيتي منزل وكان للنهر، الشمالية الضفة عىل
كان أسمنتية. بقوالب املبنية الفقرية واألحياء القبيحة املباني من مدينٍة يف جميًال يكون
للبقاء ناضلت التي والزهور باألشجار مزروعة كانت صغرية، ساحة حول مقاًما املنزل
استقبال وغرفة النوم، غرف من قليل عدد من وتألَّف أخرَق، بستانيٍّ يد عىل الحياة عىل
اتصال بأرسع مجهًزا املكتب كان كبري. ومكتب ومطبخ، الشكل، مألوفة غري سجادة بها
التي الهواتف إىل لتضاف الهواتف، من وبحفنة تشرتيه أن دياكيتي استطاعت باإلنرتنت
نحٍو عىل ستشغله كانت الغرفة هذه حوائط أحد الضخمة. أرديته يف حيدرة بها احتفظ

اإلجالء. عملية لتنظيم دياكيتي ابتكرتها إلكرتونية وجداول زمنيٌة جداوُل متزايٍد
الشهور ففي منظمتاهما؛ كانت وكذلك فريًقا، اآلن يشكِّالن ودياكيتي حيدرة كان
الحكومية غري حيدرة منظمة من يتكوَّن «ائتالف»، بأنهما نفسيهما سيصفان كانا املقبلة
األسبوع أيام طوال يلتقيان كانا إنرتناشيونال». «دي التنموية دياكيتي ومنظمة «سافاما»
كان املصادر. أحد بحسب مساءً، عرشة الحادية أو العارشة وحتى الصباح من ويعمالن
ليبتون، شاي كوب مع عادًة القهوة، طاولة عىل مريح مقعٍد عىل يجلس أن حيدرة شأن من
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يف تبدأ أن ل تفضِّ كانت إكسيل. بيانات جداول عىل تعمل املكتب عىل دياكيتي تجلس بينما
املكتب إىل يصل ال فكان الصحراوي؛ التوقيت وفق يعيش حيدرة كان بينما الباكر، الصباح
الظهر وقت ويف الليل. يف نحو أفضِل عىل ويفكِّر صباًحا العارشة أو التاسعة حوايل إال
يتناوالن أنهما من تتأكَّد فكانت بمطبخها؛ مولعة دياكيتي وكانت الطعام؛ يتناوالن كانا
حيدرة كان ما وهو اليوم، يف مرتني األقل عىل — والربغل الكسكيس — جيًدا طعاًما
الطعام؟» «أين يسأل: كان يشء، له يُقدَّم ولم املنزل إىل جاء وإذا كبرية. بكمية يلتهمه

الخاصة. املكتبات إجالء خطة عىل يعمل الرهيب» «الثنائي كان ذلك، بني األوقات يف
إن ماذا هذا؟ كل سيتكلف كم املطلوبة؟ الهاتف رشائح عدد كم يحتاجان؟ الناس من كم
من الشحنات لوصول املتوسط يف أيام أربعة يستغرق األمر كان الناقلني؟ خدمات توقفت
خزائن ثالث عن يزيد ال عما مسئوًال يكون أن ينبغي ناقل كل كان باماكو. إىل تمبكتو
يد عربة عىل حملها ويمكن ُفِقَدت، إن الوطأة شديدة تكون لن كمية وهي — الرحلة يف
العدد وذلك الالزمة؛ النقل مرات عدد هو ثالثة عىل مقسوًما الخزائن عدد كان واحدة.
الالزمني. الناقلني عدد هو بها القيام ناقل لكل يمكن التي الرحالت عدد عىل مقسوًما

التنظيم.» من والكثري التفاصيل، من الكثري يوجد «كان حيدرة: قال
منازَل إىل احتاجا إذ املخطوطات؛ فيه ستُوضع الذي املكان كان األوىل الشواغل أحد
تزخر اآلن كانت العاصمة أن األزمة من املتوقعة غري الفوائد إحدى كانت باماكو. يف آمنٍة
كان إن ليستطلع شخصيٍّا بهم حيدرة واتصل الشمال، من هربت قد كانت التي بالعائالت
معارف لها وليس هادئة كانت ا أَُرسً أراد عندهم. خزائنه أخذ يف عليهم يعتمد أن بوسعه
يف عائلة وعرشين سبع من تتكون مجموعة حدد قد كان البحث من شهر وبعد فضوليون.
طويل.» لوقت ا جدٍّ جيدة معرفة نعرفهم كنَّا أشخاًصا معظمهم «كان قال: العاصمة. أنحاء
الدولة موظفي إرشاُك جيدة فكرًة كانت فقد بابا، أحمد معهد بمخطوطات يتعلق فيما
كارثية؛ خسارة حدوث خشية وذلك تمبكتو، من منهم الكثري يكن لم والذين العملية، يف
موظفي أن من نتأكد كنَّا لذا الدولة؛ هي فالدولة مشكالت، أو أزمات، حدثت «إن وقال:
يثق «كان أهله؛ وسط حيدرة كان فقد الخاصة، املكتبات حالة يف أما معنا.» كانوا الدولة

بروتوكوالت.» إىل بحاجة العائالت تكن لم مخطوطاتنا. نعرف كنا بعض. يف بعضنا
مؤسسة مع جيدة عالقاٌت لحيدرة كان للعملية. محوريٍّا أمًرا التربعات جْمع كان
طويًال. وقتًا يُدم لم له منحاه الذي املال ولكن والرتاث، للثقافة املاجد جمعة ومركز فورد
التي األجنبية واملنظمات الحكومات مع اتصاالتها تجري ذلك أثناء يف دياكيتي كانت
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إىل األمر بها سينتهي التي هي املنظمات هذه كانت التنمية. مجال يف عملها من عرفتها
النقود. من األكرب بالكميات التربع

األمري صندوق اسمها وكان أمسرتدام، مقرها مؤسسة كانت املنظمات هذه إحدى
من دعًما يتلقى الصندوق كان هولندا. ملكة بياتريكس، امللكة زوج باسم تيمنًا كالوس،
كان الثقافية. التنمية يف متخصص وهو الهولندي، الوطني واليانصيب الهولندية الحكومة
هدم أعقاب يف ُوِضع والذي الثقافية» الطوارئ لحاالت «االستجابة ل برنامًجا حتى يضم
هذا من الهدف كان .٢٠٠١ عام يف أفغانستان يف باميان والية يف بوذا لتماثيل طالبان
املتعمد التدمري مواجهة يف دولية جبهة «تكوين ستولك، ديبورا منسقته بحسب الربنامج،
محاولًة األوىل، أيامها من مايل يف األزمة تتبعت قد كانت الهدف هذا لتحقيق وسعيًا للرتاث»،
يف الباحثون وكان املحتملة. التهديدات بشأن تحذيرها يمكنهم الذين األشخاص تحديد
كانت واآلن سافاما، بمنظمة أوصلوها قد تمبكتو ملخطوطات تاون كيب جامعة برنامج
قبل، من بهما التقت قد تكن لم ودياكيتي. بحيدرة اإللكرتوني بالربيد يومي تواصل عىل
مع بالفعل عمله وبخاصة جيًدا»، إنجاٍز سجَل لديه أن يبدو «كان حيدرة بأن شعرت لكنها
الطلب صاحب أن أكدت باماكو يف الهولندية السفارة أن ذلك من واألكثر فورد. مؤسسة
سنوات بعد أنه من الرغم عىل املجال، هذا يف االطالع وواسع بالثقة جديًرا رشيًكا كان

بابا. أحمد معهد مدير ما يوًما كان أنه ً خطأ تعتقد كانت أنها ظهر األزمة من عديدة
عرب باماكو من تتلقاها ستولك كانت التي املعلومات كانت أكتوبر، شهر بداية يف
وجهة من متزايد. نحٍو عىل بالخطر تنذر سكايب، وبرنامج والهاتف، اإللكرتوني، الربيد
عىل ة، مِلحَّ أصبحت قد املخطوطات إلنقاذ إجراءات اتخاذ رضورة كانت حيدرة، نظر
كما جيًدا»، ًا «تغريُّ كان ناحية، فمن جديدين. تطورين بسبب لها، دياكيتي قول حدِّ
تَُعد لم لتمبكتو، أزواد لتحرير الوطنية الحركة مغادرة منذ أنه وهو دياكيتي، وصفته
«مؤاتيًا». أمًرا حيدرة، بحسب هذا، كان للتفتيش. تتعرَّض جنوبًا املتجهة السيارات
سياسة طبقوا قد كانوا املدينة محتيل أن هو السيئ» «التغري كان األخرى، الناحية من
من يتزايد حيدرة قلق وكان التجارية، واملشاريع الخاصة البيوت عىل واستيالء» «تفتيش
قد أزواد لتحرير الوطنية الحركة كانت الواقع، يف الهدف. هي ستصبح املخطوطات أن
عنه تحدثت الذي الجيد» «التغري كان لذا يونيو؛ نهاية يف جاو معركة بعد تمبكتو غادرت
واالستيالء» «التفتيش سياسة بدت كما األقل. عىل شهور ثالثة اآلن عليه مرَّ قد دياكيتي
ستولك لدى يكن لم ذلك، ومع االحتالل. بداية منذ الجهاديني مسلك مع متسقة غري
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هدم وبعد مايل، من اآلتية املعلومات تلك يف للتشكُّك كاٍف سبب أمسرتدام يف وفريقها
الجهادي. للتخريب العامة الصورة مع متناسبة املعلومات كانت األرضحة،

باملعروف األمر فرقة كانت الوقت. هذا يف تمبكتو يف آخر مقلق تطور ة ثمَّ كان
منتصف يف وفتياتها املدينة نساء عىل قمعية حملة بدأت قد الجهادية املنكر عن والنهي
جديدة لباس وقواعد مساءً عرشة الحادية الساعة من للتجول حظر عن معلنًة سبتمرب،
نساء كانت التي الشفافة الخفيفة الرأس أغطية ارتداء النساء بوسع يَُعد لم صارمة.
ومعاصمهن ورقابهن وآذانهن شعورهن تغطية عليهن يتعني كان يفضلنها. السونجاي
غري قماش قطعة عن عبارة وهو «تونجو»، يُسمى العربية الطريقة عىل بلباس وكواحلهن
كن اللواتي النساء وجدت قفازات. ارتداء عليهن وتعنيَّ ياردة، عرشة اثنتا طولها شفافة
كهذه، ثيابًا مرتديات وهن يعملن أن املستحيل من يكون يكاد أنه يدوية أعمال يف يعملن
سجن يف تُحبَس بأن تُعاَقب أن املمكن من كان القواعد هذه تخالف كانت واحدة أي لكن
باملعروف األمر «مركز اسم يحمل حينئٍذ كان الذي إس»، إم «بي بنك يف للنساء جديد
السابق يف كانت الذي الصغري الكشك الواقع يف كان «السجن» هذا املنكر». عن والنهي
واحد لشخص يكفي بما كبريًا يكن لم فيه. موضوعة بالبنك الخاصة اآليل الرصاف ماكينة
يمكن كان ذلك، ومع مرحاض. وال ماء به يكن ولم مريحة، بطريقة فيه يستلقي أن حتى

الوقت. نفس يف بداخله يُحَرشن أن امرأة عرشة اثنتي من ألكثر
املظلمة» «الروح ذو الشخص هو األخالقية املهمة هذه وراء يقف الذي الرجل كان
موىس كان موىس. حامد تمبكتو، إىل القدوم إىل السلفيني من الكثري دعا قد كان الذي
حينئٍذ ورجاله هو وكان املنكر، عن والنهي باملعروف األمر لفرقة رئيًسا للتو ُعنيِّ قد
خالِل ويف للقواعد. يمتثلون يكونوا لم الذين بأولئك ويتحرشون يرضبون تمبكتو يجوبون
من امرأة تعبري حد عىل املدينة»، يف ملعون رجل وأكثر «أشهر أصبح قد موىس كان أياٍم
فتاة منه أفلتت عندما املرات إحدى ويف اعتداءاته. عن القصص وكثرت املحليات، النساء
رجاله أمر أخرى مرة ويف منها. بدًال أباها حبس الصغرية، بشاحنته يطاردها كان مراهقة
«عاهرة!» ألنها رأسها» سيارة تسحق «حتى الطريق قارعة يف وإلقائها بامرأة باإلمساك
يرتدينها. كن اللواتي التحتية األثواب من للتحقق بندقيته بفوهة النساء ثياب يرفع وكان
يف يلعبون الذين األطفال كان عندما أنه لدرجة متكررة بها قام التي االعتقاالت وصارت
يصيحون كانوا جديدة، ضحية دون من عائًدا يرونه إس» إم «بي ببنك املحيط الشارع

إفطاره.» يتناول لم موىس «حامد
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هذا من النساء غضب فورة وصلت أكتوبر، من السادس املوافق السبت، يوم يف
اللواتي النسوة من مجموعة قررت اليوم ذلك صباح ففي ذروتها. إىل الجديد الطاغية
موىس. قيادة مقر إىل مسرية يف يخرجن أن عفوية بطريقة الصغري السوق يف يعملن كن
النار، بإطالق اإلسالمية الرشطة بدأت إس»، إم «بي بنك مبنى من يقرتبن كن وبينما
اقتيد النسوة. من سبع عدا ليختبنئ كلهن وركضن رءوسهن، فوق الرصاص مطلقًة
حذرهن الذي موىس، ضمنهم من الجهاديني، كبار من مجموعة أمام للمثول السبعة هؤالء

«. َلُكنَّ سيحدث ما فسرتون ثانيًة، مسرية يف خرجتن «إن قائًال:
هذه تصف سافاما من إلكرتوني بريد رسالة ستولك تلقت أكتوبر، من الثامن يف
الفتيات القتياد الخاصة البيوت إىل امليليشيا دخول عن نجم قد االحتجاج كان الواقعة.
إنه لستولك وقيل اإللكرتوني. الربيد رسالة يف ورد ما بحسب االحتجاز، إىل املحجبات غري
لسافاما أعربت قد للمخطوطات املالكة العائالت كانت للقلق، املثرية الخلفية هذه ظل يف
الجنوب إىل الطريق عىل تفتيش عمليات وجود عدم كان مجموعاتها. إجالء يف رغبتها عن
املخطوطات. إلخراج سانحة» «فرصة توجد كانت إذ املثالية؛ اللحظة كانت هذه أن يعني
املخطوطات كانت باألمر. القيام بها يمكن التي الكيفية عن تفاصيَل دياكيتي قدمت
أحد عرب وثيقة، ٣٠٠ إىل ٢٥٠ عىل منها كلٌّ تحتوي خزائن، يف باماكو إىل ستُؤخذ
سيميض واآلخر موبتي؛ إىل ثم دوينتزا إىل جنوبًا الرئييس املسار سيسلك أحدهما طريقني؛
ستعينه الذي الناقلني أحد شحنة كل سريافق كان ونيونو. لريي منطقتي عرب غربًا،
كال امتداد عىل يعسكرون واألمن» للمراقبة «أفراد وسيوجد للمخطوطات، املالكة العائالت
واملساعدة مبارشة» غري دعم «خدمات لتقديم استعداٍد عىل سيكونون والذين الطريقني،
الدخول سيسجل ناقل كل التأمني، من املزيد أجل من إنه لستولك وقيل الطوارئ. حالة يف
أجهزة (باستخدام رسيعة آمنة محمول هاتف اتصاالت «شبكة عرب اليوم يف مرات ثماني
اآلمنة املنازل يف فستُخبأ باماكو، إىل املخطوطات تصل إن وما مختلفة)». وبرامج اتصال
متاًحا، ذلك يصبح وعندما التمويل. اآلن ينقصه ذلك كل كان حددها. قد حيدرة كان التي

تبدأ. أن للعملية يمكن
مخاطرة، عىل تنطوي كانت املخطوطات إجالء عملية أن عرفت باألمر. ستولك اقتنعت
يوجد أنه واضًحا كان أنه بما ولكن ال، أم ستنجح كانت إن يقينًا معروًفا يكن لم وأنه

خيار. أفضل هذا بدا وشيك، تهديد
ودياكيتي حيدرة مع عقًدا كالوس األمري صندوق ع وقَّ أكتوبر، من عرش السابع يف
زتها وجهَّ جمعتها قد بالفعل سافاما كانت مخطوطات، خزانة مائتي إجالء أجل من
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املحتوية خزانة، األربعمائة نصف بالضبط كانت هذه إن لستولك قيل اإلجالء. لعملية
عىل التكلفة وكانت إجماًال، نقلها يلزم كان التي مخطوطة، ألف وستني مائة نحو عىل
للخزانة تقريبًا يورو خمسمائة أو يورو، ألف مائة ستكون الهولندي التمويل صندوق
بحقائبه يسافر أن يمكن كان الالجئ أن إىل بالنظر مرتفعة، التكلفة هذه كانت الواحدة.
كان املعقدة العملية هذه تنفيذ لكن يورو، أربعني حوايل مقابل باماكو إىل تمبكتو من
بينما اإلجالء، عملية يف عملوا قد شخص مائة من أكثر إن حيدرة قال (الحًقا مكلًِّفا.
املال يكن لم ستولك، بحسب ثالثمائة.) كان وحدهم الناقلني عدد أن دياكيتي حددت
والناقلني، النقل، وتكاليف العام، «التنسيق أجل من وإنما فحسب، النقل وسائل أجل من
اآلمنة»، العائالت/املنازل ورواتب اإلجالء، أثناء ستُستَخَدم كانت التي املحمولة والهواتف
كبريًا عدًدا «اشرتينا باملالحظة: جديرًة نفقاٍت كانت الهواتف إن حيدرة قال ذلك. إىل وما
تاجر مع نتعامل كنا … شخص لكل يوم كل رصيًدا أرسل وكنت للجميع، الهواتف، من
وكل شخص. لكل يوروات] [ثمانية فرنك آالف خمسة بقيمة رصيًدا يعطي كان هنا
كل … بي يتصلون كانوا صباح كل ألنهم ذلك نظَّمنا ذلك. مقابل له ندفع كنَّا أسبوع

زمالئي.»
األمريكية، ريببلك» نيو «ذا مجلة يف اإلجالء عملية عن الحق إخباري تقرير بحسب
تمبكتو مغادرة يف بدأت األوىل الشحنات فإن فيه، الواردة املعلومات من دياكيتي تحققت

كالوس: األمري صندوق عقد لتوقيع التايل اليوم يف

عىل خزانة ٣٥ الناقلني من األول الفريق ل َحمَّ أكتوبر من عرش الثامن يف
أطراف عىل تجميع نقطة إىل ونقلوها الحمري، يجرها التي والعربات اليد عربات
ستقطع كانت التي والشاحنات الحافالت يف مساحات اشرتوا حيث تمبكتو

باماكو. إىل جنوبًا الطويلة الرحلة

مراسل ذكر ما بحسب التالية، العديدة الشهور طوال يوميٍّا ستتكرر الرحلة كانت
عىل القائمة الفرق كانت إذ الواحد، اليوم يف كثرية مرات وأحيانًا ريببلك»، نيو «ذا مجلة

باماكو. إىل املتهالك الطريق نفس عىل الخزائن مئات تمرِّر اإلجالء

بأمان وصلت قد كالوس األمري صندوق من املمولة األوىل الشحنات أن ستولك عرفت
من كبريًا عدًدا الصورة أظهرت سافاما. مسئولو اليوم ذلك يف التقطها صورًة تلقت ألنها

210



الرهيب الثنائي

املكتبة أمني يبدو ما عىل — ظاهر غري جسده رجل وذراعي املكدسة، الفوالذية الصناديق
من مستعارة توثيق تقنية وهي اليوم، ذلك صحيفة من نسخة يحمالن — نفسه البارز
بميض الصور من املزيد وتلقت حيدرة. معاوني أحد تعبري حد عىل السينمائية، األفالم

األسابيع.
يمر يكن ولم واملشكالت، بالقلق مشحونًة جنوبًا املخطوطات رحلة كانت ذلك ومع
«مشكالت بأنه الحًقا األخري وصفه بما ليخربه بحيدرة الناقلني أحد يتصل أن دون يوم
الجهاديني. مع خطرية وصدامات بفدية ومطالبات عادية أعطال بني تراوحت صغرية»

تمبكتو، يف نفسه سافاما منظمة بمكتب الصغرية» «املشكالت هذه إحدى تعلَّقت
قد سافاما كانت املدينة. وسط جنوب ميل نصف مسافة عىل كابارا، طريق عىل كان والذي
اإلسالمية الرشطة اتصلت عندما لالحتالل، األوىل األسابيع منذ الجهاديني انتباه اجتذبت
مصادرة وشك عىل كانت بأنها تخربه ألفا، رشيفي سانيه للمنظمة، اإلداري بالسكرتري
أنه أيًضا تصادف الذي األزمة، لجنة رئيس نائب بديادي، ألفا اتصل املنظمة. أصول
املفوض قال الجهادية. الرشطة مفوض ملقابلة كالهما وُهرع سافاما، صندوق أمني كان
اليونسكو من دعًما تتلقى كانت سافاما أن بما أنه قرروا قد كانوا إذ حقيقي؛ األمر إن
الغربية؛ املصالح مع متعاونة جهة فهي فورد، مؤسسة عرب أمريكي تمويل عىل وتحصل

عليها. االستيالء قرروا قد كانوا لذا
هنا».» إىل إحضاري يف محق «إنك له: «قلت قائًال: تذكر برسعة. ديادي فكَّر
السعادة غاية يف سيكون ديادي فإن سافاما، من الغرض يفهم املفوض يكن لم إن
الذين األشخاص من رابطة عن عبارة املنظمة كانت الحقيقة، يف ذلك. له يوضح أن
تنميتها أجل من عمل إطار وإنشاء مجموعاتهم حماية هو وهدفها املخطوطات، يملكون
طلبت فقد ذلك، لتحقيق الالزمة املوارد العائالت لدى يكن لم إنه وحيث منها. واالستفادة
مملوكة أنها مطلًقا يعني يكن لم ذلك ولكن أخرى، منظمات ومن اليونسكو من الدعم

للناس. مملوكة سافاما كانت لليونسكو. أو للدولة
النظام هو «ها املنظمة: تأسيس وثائق عليه يعرض وهو قائًال، ديادي اختتم

الداخيل.»
وجد عندما لكن اليونسكو، من جزء سافاما إن له قيل قد كان املفوض. جانب الن
حمايتها. رجاله من طلب الواقع، يف بل إجراء. أي ضدها يتخذ فلم خاصة، منظمة أنها
محمد لدى كان الرشطة. مع أخطَر صداًما سافاما يف العاملون واجه شهرين، بعد
ل تَُحمِّ عموًما الشاحنات وكانت باماكو، إىل سريسلها شحنة حيدرة شقيقة ابن توريه
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حينئٍذ كانت املنطقة إن وحيث الكبري. السوق يف إس» إم «بي بنك من بالقرب حمولتها
خطَّط ليًال. سافاما مكتب إىل ذلك من بدًال تأتي أن للشاحنات رتَّب بالجهاديني، تعج
لتُمأل الكبري السوق إىل الشاحنات تتوجه أن قبل هناك الخزائن من العديد لتحميل
األطنان، العرشة حمولة ذوات من شاحنتني مع املدينة وسط غادر األخرى. بالبضائع
الكشافات ضوء عىل يعمل كان وبينما املبنى. إىل ودخل سافاما، مبنى بجوار وتوقف
فقد — رسية عملية بالضبط تكن لم الخارج. إىل لها وحمَّ ثقيلة خزائن أربع أخذ اليدوية،
اليدوية الكشافات أضواء كانت بينما املبنى بجوار تقفان الضخمتان الشاحنتان كانت
قد كان الذي الجهاديني أحد انتباه الشاحنتان اجتذبت ما ورسعان — الداخل يف تومض
كان الذي جوين، لو جيل الفرنيس هو الجهادي هذا كان للمبنى. املجاور املنزل إىل انتقل

الجليل. عبد باسم أيًضا معروًفا
مبارشًة. الجليل عبد جاء عندما الخزائن، إخراج عملية يف منهمًكا «كنت توريه: تذكر
من إبعادها وقت كان ألنه كتبي أخرج إنني قلت أفعله. عما وسألني وأوقفني، ناداني،

أرضاًرا.» املياه بها تُلِحق أن أخىش كنت املطري. املوسم أجل
الوقت هذا يف ذلك ستفعل كنت ما «ال، قال: توريه. بقصة جوين لو يقتنع لم للحظة
مجموعة وصلت ما ورسعان اإلسالمية، بالرشطة اتصل الفور عىل لص.» إنك الليل. من

وسطهم. نفسه الرشطة مفوض وكان املسلحني. الجهاديني من
تخصني. األشياء «هذه أردف: ثم ا.» لصٍّ لست «أنا للمفوض: باستماتة توريه قال

ملكي.» هنا يشء كل
كهذا؟» شيئًا تفعل كنت أنك عىل تطلعنا لم «ملاذا

الرشطة.» تبلغ أن عليك يتعني الخاصة أغراضك فيها تنقل مرة كل يف أنه أعرف «لم
حيث الرشطة، مركز إىل خزائن من فيهما بما الشاحنتان تؤخذ بأن املفوض أمر
أن يمكن شهوًدا التايل اليوم يف يُحِرض أن توريه من وطلب الساحات، إحدى يف ُرِكنَتا
بحيدرة برسعة توريه اتصل أوراقه. يحرض وأن تخصه، كانت املخطوطات بأن يشهدوا

تمبكتو. يف بمعارفه اتصاالته يجري بدوره األخري وبدأ املشكلة، له ليرشح
علم عىل كان إن ديادي ُسئل املفوض. وإنما بديادي، اتصل َمن هو حيدرة يكن لم
قال املدينة. مغادرة وشك عىل وكانتا سافاما بمخطوطات َلتا ُحمِّ قد كانتا الشاحنتني بأن
ديادي قال بنفسك. وانظر تعاَل املفوض: قال «كيف؟» أردف: ثم «شاحنتان؟» ديادي:

توريه. عن ليبحث مىض ذلك يفعل أن قبل ولكن سيفعل، إنه
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لحماية حيدرة جهود من كجزء إذ األمر؛ عن سأله عندما باإليجاب توريه أجابه
إىل إرسالها يف بدءوا قد وكانوا اإلجراءات» من معينًا «عدًدا اتخذوا قد كانوا املخطوطات،

احتجازها. جرى قد إنها له وقال باماكو.
كنت َمن إىل قبلئٍذ، مشكالت تحدث كانت «عندما تساءل: ديادي. الذهول أصاب
إىل حتى تسَع لم املخطوطات، هذه تُخِرج أن قررت عندما ذلك، «ومع أضاف: ثم تلجأ؟»
تخربنا!» أن عليك يتعني األمور، هذه تفعل أن أردت إذا ذلك. تفعل كنت بأنك تخربنا أن
بأنه وأخربه املفوض ملقابلة ذهب توريه. ملساعدة يأتي أن شأنه من كان ذلك، ومع
صناديق التخاذ عملية تجري سافاما كانت الخزائن. نقل عملية بشأن يعلم بالفعل كان
أكن «لم قال: الربنامج. هذا من جزءًا جنوبًا املخطوطات شحن وكان باماكو، يف حفظ

بذلك.» أبلغتك قد كنت وإال أمس، تغادر كانت أنها أعرف
اللهجة. شديد خطابًا توريه املفوض خاطب أوراقه. ومعه الرشطة إىل توريه ذهب
الرشطة إىل تأتي أن عليك فيجب القبيل، هذا من أشياءَ تفعل أن أردت «إن له: قال
علم ال بينما الطريقة، بتلك األمور تفعل أال عليك يجب بذلك. إذن عىل لتحصل اإلسالمية
شديدة. الرسقة عقوبة أن من وحذَّره ترسق.» إنك الناس فسيقول وإال تفعله، بما ألحد
عن وأُفِرج املستقبل، يف املخطوطات ينقل أن قبل اإلذن يطلب أن عىل توريه وافق
وتوجهت حني، حتى الوقت ذلك يف العملية أوقفوا إنهم حيدرة قال والخزائن. الشاحنتني
ذلك فعل مجدًدا، نقلها يف توريه بدأ عندما الخزائن. دون من الجنوب صوب الشاحنتان

النهار. وضح يف
مهربو يواجه لم لص. عىل قبض قد أنه مقتنًعا يبدو يزال ال فكان جوين، لو أما
إن لستولك دياكيتي قالت أكتوبر، شهر يف الحًقا فحسب. الشمال يف مشكلًة املخطوطات
القدر بنفس األخرى هي أصبحت قد كانت الحكومة عليها تسيطر كانت التي املنطقة
مبتزون يديرها وكان فجأة، ظهرت قد رسمية غري تفتيش نقاط كانت إذ الصعوبة؛ من

عسكرية. مالبَس يرتدون
عىل يُقبَض أن يمكن كان التي القانونية االنتهاكات من مجموعة توجد كانت
— الهوية بطاقات صالحية انتهاء رخصاملركبات؛ حمل عدم — بسببها املاليني املسافرين
املشكالت هذه من مشكلة لكل يمكن كان الفور. عىل ق تَُلفَّ أخرى انتهاكات كانت بينما
أو اإلقناع طريق عن منها الخروج من املسافرون يتمكن حتى لساعات حافلة تعطل أن
وتعنيَّ حكومية، تفتيش نقاط تسع توجد كانت وباماكو سيفاري بني وفيما رشوة. بدفع
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«كان قال: كلها. منها للمرور نقوًدا يدفعوا أن الناقلني بوسع أن من يتيقن أن حيدرة عىل
طبيعيٍّا كان هذا لكن مكلفة. املواصالت وسائل «كانت أردف: ثم مشكالت.» دوًما لدينا
التي األموال كل فعله؟ يمكنك الذي ما ولكن مكلِّفني. الناقلون وكان الحرب]. حالة [يف
الناقلني عىل أنفقناه ما وكل مسوًِّغا، لها نجد أن يمكننا املواصالت وسائل عىل أنفقناها
يمكنك كيف — الرشاوى عىل أُنِْفَقت التي املالية املبالغ ولكن مسوًِّغا. له نجد أن يمكننا

لها؟» مسوًِّغا تجد أن
دامت بالفعل. عليه كانت مما إرهاًقا أكثر الجنوب إىل الشاقة الرحلة الفساد جعل
ولكنها سبًعا أو ثقيلة خزائن ست فيها يحمل كان والتي توريه، بها قام رحلة أسوأ
املواصالت. وسائل من أنواع خمسة وتضمنت أسبوع من أكثَر ا»، جدٍّ ومهمة ا، جدٍّ «جميلة
عند جهادي تفتيش من املعسول بالكالم باالستعانة مرَّ أن فبعد جيدة؛ بداية الرحلة بدأت
حكومية منطقة إىل وصل باملرض، والتظاهر العربية باللغة التحدث طريق عن دوينتزا

فأكثر. أكثر الرحلة صعوبة ازدادت ذلك، بعد األوىل. الليلة يف
النظاميون الضباط كان التفتيش، نقاط إحدى يف مخطوطاته عىل يُعثَر كان كلما
عىل تقع أعينهم كانت عندما يصيحون «كانوا توريه: تذكَّر كبرية. جلبة يُحِدثون
شأن من يكن لم يُستدَعون. الدرك عنارص وكان مشكلة!»» هي «ها قائلني: املخطوطات،
يتفهمون «جعلهم إنه يقول فقط كان إذ رشوة؛ لهم دفع قد كان إن يقول أن توريه

طريقه. بمتابعة إذنًا منحوه وإنهم األمر»،
منطقٍة إىل به ومضت الخطأ الطريق يف أخرى وسارت الحافالت. إحدى تعطلت
باإلنهاك، يشعر وهو وجد، عندما أيام، بعد باماكو. إىل منها ديفوار كوت إىل أقرب كانت
مجموعٌة أوقفته باماكو، إىل األجرة وتفاوضعىل صغرية حافلة آخر يكون أن يأمل كان ما
يتحققون كانوا بينما يوم مدة هناك أُبقي ثكنتهم. إىل وأخذوه الدرك رجال من أخرى
أنهم عرفوا حتى ذلك، فعلوا إن وما الخزائن. ويفتحون أسئلة، إليه هون ويوجِّ أوراقه، من

ما. يشءٍ إىل توصلوا
تمبكتو. مخطوطات أحرض شاب يوجد «انظر، له: وقيل قيادي. ضابط استُدعي

مكان!» كل يف إنها
أن املمكن من كان الذي سيجو يف معارفه بأحد اتصل الذي بحيدرة، توريه اتصل
تحت باماكو إىل توريه أخذ يتعني كان أنه عىل وافقوا وأخريًا الدرك، رجال مع يتفاوض
الدرك قاعدة إىل وصل صباًحا الواحدة الساعة يف االستجواب. من املزيد أجل من حراسة
حيث العاصمة، يف القديم االستعماري الحي يف السيئة السمعة ذي واحد رقم املعسكر
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أنه ليخربهم حيدرة وصل الصباح ويف بوسعه، كان ما بأفضل أجاب األسئلة. استمرت
مرشوعة. مهمة يف كان

معهم.» «تفاوضت قائًال: حيدرة تذكر
الشمال. إىل مجدًدا انطلق حتى حرٍّا، توريه أصبح إن وما

كانت املخطوطات إجالء عملية عىل املسئولون وصفها التي اللحظات أخطر كانت
فدية. عىل الحصول أجل من وخزائنهم الناقلون احتُِجز عندما

أو اليمنى، الضفة امتداد عىل يميض باماكو إىل تمبكتو من الرئييس الطريق كان
وموبتي، وسيفاري، دوينتزا، مايل؛ وسط يف السكان ع تجمُّ مراكز عرب للنهر، الجنوبية،
التوجه من بدًال للنهر. اليرسى الضفة امتداد عىل آخر طريق يوجد كان ذلك ومع وسيجو.
أن الرباعي الدفع لسيارات يمكن بالعبَّارة، النهر وعبور كوريومي إىل تمبكتو من جنوبًا
قبل ولريي نيافونكي إىل املنخفضة السكانية الكثافة ذات الصحراء عرب غربًا املسار تسلك
رمال عرب األميال، من كثرية ملئات وجامحة طويلة رحلة كانت سيجو. إىل النهر عبور
ذلك ومع النيجر. نهر فيضانات إليقاع تبًعا وتفرغ تمتلئ كانت بحريات وحول عميقة
أنفسهم عىل رون ويوفِّ التفتيش نقاط سيتجنبون الناقلون كان آمنًا، الطريق هذا كان لو
طريق يف مشاكل توجد ال أنه حيدرة الناس من الكثري أخرب واملال. املتاعب من كبريًا قدًرا

يجربوه. أن قرروا لذا لريي؛
عتيقة، رباعي دفع سيارة كانت األوىل التجربة لهذه اختريت التي السيارة أن تصادف
كانت الوقت، ذلك يف «أتعرف، وتكراًرا: مراًرا تتعطَّل ظلت حيدرة، وصفها كما «َخِربة»،
سيفاري، من تصل التي السيارات كانت َخِربة. سيارات تستأجرها التي السيارات كل
أن دوًما عليك يتعني كان سليمة. أوراق حتى لها يكن ولم متهالكة، املثال، سبيل عىل
ليحمل حيدرة هاتف رنَّ عندما ميل مائة قطعوا قد بالكاد كانوا أخرى.» سيارة تأخذ
اآلن وهم السالح تهديد تحت الناقلني أوقفت قد الرجال من مجموعة كانت مقلقة: أنباءً
مدى أو املسلحني الرجال هوية عن فكرة أدنى حيدرة لدى يكن لم رهائن. محتجزون
أو الجهاديني من يكونوا أن املمكن من كان — عليها يكونوا أن يمكن التي الخطورة
من واحدة إىل ينتمون كانوا أنهم األرجح كان ولكن أزواد، لتحرير الوطنية الحركة من
السيارة «أخذوا حيدرة: قال الصحراء. تجوب كانت التي العديدة الطرق قطَّاع مجموعات
تميض السيارة يدعوا لن إنهم «قالوا أردف: ثم بداخلها.» كانوا الذين األشخاص وهددوا

شيئًا.» ندفع أن علينا يتعني وإنه
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أمر وقع «إن كله: املرشوع إفساد لحيدرة يعني أن واحد ناقل موت شأن من كان
لذلك كبرية.» مشكلة هذه وستكون قيمة. بال عملنا كل فسيصبح الرجال، لهؤالء سيئ
من كان ولكن والخزائن. الرجال رساح يطلقوا أن الخاطفني مع يتفاوض أن حاول
يكن «لم املتقطعة: املحمول الهاتف شبكة عرب الدقيقة املحادثة هذه مثل إجراء املستحيل
الذي ما أعرف لم بعيًدا. الناقلني يقتادوا أن أرادوا معهم. تفاهم إىل أتوصل أن بوسعي
أيًضا ونحن شديد. بخوف أُصيبوا سيحدث! كان ما أعرف لم بهم. يفعلوه أن يمكن

شديد.» بخوف أُصبنا
بإماٍم بدوره اتصل الذي أصدقائه، بأحد واتصل جيًدا، نيافونكي يعرف كان ولكنه
مع ليتحدث اإلمام ذهب فيها. محتجزين الرجال كان التي القرية يف يعيش كان ر موقَّ
املال، من مبلٍغ عىل وتفاوض معهم، «تكلم حيدرة: قال حيدرة. عن بالنيابة الخاطفني
حطاًما كانت السيارة أن األمر يف ساعد لقد باملرور.» لهم وُسِمح سيارتهم إليهم وأُعيدت

فيها. يرغبوا لم الخاطفني إن حتى
الناقلني من األمر واستغرق ساعة، وعرشين أربع مدة رهائن احتُِجزوا قد كانوا
وأمضوا جيدة تكن لم السيارة ألن أيام «ثمانية حيدرة: تذكر باماكو. لبلوغ أيام ثمانية

كرهائن!» محتجزين يوًما
ذلك نفعل «لم حيدرة: قال لريي. عرب الطريق فيها جرَّبوا التي الوحيدة املرة كانت

مجدًدا.»

ألًفا ٨٠ بني ما أن باماكو يف األملانية السفارة سافاما أبلغت ،٢٠١٢ عام نهاية قرب
األزمة كانت الوقت، هذا يف ولكن تمبكتو. من بنجاح أُجليت قد مخطوطة ألف و١٢٠
إياد دعا ديسمرب، شهر من الثاني األسبوع يف بكثري. خطورة أكثر مرحلًة تدخل املالية
عىل كانت التي إساكان، يف الجهادية والجماعات القبائل لشيوخ مؤتمر عقد إىل غايل آغ
البيضاء الرملية الكثبان يضم الذي املكان هذا كان تمبكتو. غرب بالسيارة ساعتني بُعد
مهرجان يُعَقد كان فهنا وحلفائها؛ الدين أنصار لجماعة كبري حدٍّ إىل رمزيٍّا املتماوجة
مثل غربيون موسيقيون وكان ،٢٠٠٣ عام منذ عام كل الصحراء» يف «مهرجان ى يُسمَّ
كيتا ساليف مثل ماليني نجوم مع جنب إىل جنبًا يعزفون ألبارن وديمن بالنت روبرت
الطوارق فرقة مع هناك غنَّى قد بونو البارز األيرلندي النجم كان توريه. فاركا وعيل

العام. ذلك من يناير يف تيناريوين املوسيقية
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جمهورية يف محظورة املوسيقية الحفالت كانت .٢٠١٣ عام يف املهرجان هذا يُعَقد لن
باملقاتلني تعج األيام تلك يف الرملية الكثبان كانت املوسيقيني من وبدًال اإلسالمية، أزواد
صغرية شاحنة ثالثمائة من أكثر رأوا أنهم عيان شهود ذكر القمة، نهاية يف الجهاديني.
لم أكرب!» «هللا يصيحون الخلف، يف متشبثون والجهاديون تمبكتو، صوب مرسعًة تتجه
قراًرا بأن تمبكتو أنحاء يف شائعات رست ولكن هذا، كل يعنيه كان ما واضًحا يكن

اتُِّخذ. قد اسرتاتيجيٍّا
من العرشين يف التدخل. نحو تتجه الدولية الدبلوماسية تروس كانت األثناء تلك يف
وبعد مايل، يف أفريقية بقيادة قوة بنرش املتحدة لألمم التابع األمن مجلس أَِذن ديسمرب
الدويل. للمجتمع تحدٍّ يف تمبكتو أرضحة عىل جديد هجوم يف الجهاديون رشع أيام، ثالثة
األماكن هذه بأن الناس يخربون وهم واألسواق الشوارع يف بمركباتهم املقاتلون سار
اإلسالمية، الرشطة ذت «نفَّ العيان، شهود أحد تذكر ما بحسب ثم، تُهَدم. أن بد ال الوثنية
لن بأنهم تعهدوا ومجدًدا، أرضحة.» لخمسة هدٍم عمليَة واملجارف، املعاول مستخدمًة

قائًما. واحًدا رضيًحا يرتكوا
النبوي املولد بشأن تمبكتو يف املفاوضات فإن كافية، بدرجة صادًما ذلك يكن لم إذا
النبي بمولد االحتفال كان ٢٠١٣ عام يف األزمة. حد إىل وصلت قد األخرى هي كانت
قد كبري حدٍّ إىل املدينة كانت يناير. من والعرشين الرابع املوافق الخميس، يوم يف سيحل
الرحمن عبد األكرب لإلمام مفاجئة بزيارة زيد أبو قام عندما املناسبة إلغاء ألمر أذعنت
رشيفي سانيه تذكر االحتفال. عن القاعدة أمري ليسأل الفرصة اإلمام انتهز السيوطي. بن
يريد بأنه زيد أبا اإلماُم «أخرب قائًال: اللقاء، هذا تفاصيُل إليه وردت قد كان الذي ألفا،
فقهائه إىل األمور هذه يف سريجع بأنه زيد أبو أجاب باملولد.» االحتفال بشأن التحدث
«عندما أردف: ثم األمر.» بشأن القرار سيتخذون الذين «هم وقال: «العلماء». اإلسالميني،
إن األمر. يف يتناقشوا أن ويمكنهم علماءنا وسنحرض علماءك أحرض ا، مستعدٍّ تكون

مشكلة.» ة ثمَّ يكون فلن إقناعهم، استطعتم
الصباح. طيلة األمر بشأن وتناظروا الطرفان اجتمع النبوي، املولد حلول اقرتاب مع
نعرض أن منا «طلبوا أردف: ثم منزيل.» يف هنا «التقينا قائًال: األمر األكرب اإلمام استحرض
النبوي.» املولد إقامة تجيز أن شأنها من والتي لدينا كانت إن الداعمة وأدلتنا حججنا
«علماء» طرح حيث الظهر، بعد من الثانية وحتى صباًحا التاسعة الساعة من اللقاء دام
يحتفلون كانوا الذي االحتفال بشأن اإلسالمية، النصوص إىل استناًدا قضيتهم، تمبكتو
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مما يشء أي ننكر ال «نحن ألفا: ذكر ما بحسب الجهاديني، فقهاء قال قرون. منذ به
أنه وهو املولد؛ أثناء يحدث يعجبنا ال واحًدا أمًرا ة ثمَّ ولكن أطروحتكم، يف به تقدمتم

بذلك.» نقبل أن يمكننا وال الضالل. من والكثري االنحراف، من الكثري يحدث
املولد ينتظرون ال واالنحراف بالضالل يأتون الذين أولئك «إن املدينة: ممثلو أجاب
هو املولد ليس وبعده. وأثناءه املولد قبل حياتهم هي «فتلك أضافوا: ثم ذلك.» ليفعلوا

به.» االحتفال من ملنعنا سببًا ذلك وليس هذا، يف يتسبب الذي
الجهد أساس عىل قريبًا، القرار سيتلقون إنهم للتمبكتيني قيل املناقشة، انتهت عندما

مًعا. بذاله قد الطرفان كان الذي
إساكان. لقاء ُعِقد أجله من الذي السبب واضًحا أصبح الجديد العام بداية بحلول
أن يجب أنها وهما املالية؛ للحكومة متطرفني بمطلبني غايل آغ بعث يناير، من األول يف
الدستور. يف مايل» لدولة اإلسالمي «الطابع عن تعلن وأن ألزواد الذاتي باالستقالل تعرتف
بامبارا يف التجمع يف جهادي وخمسمائة ألف نحو بدأ التايل، اليوم يف الحكومة. ورفضت
بني املسافة منتصف يف للشاحنات ف توقُّ محطة بمنزلة كانت التي القرية وهي ماوندي،
عرب النار إلطالق تبادل جرى يناير، من الثامن املوافق الثالثاء، يوم يف ودوينتزا. تمبكتو
الواقعة كونا، صوب الجهاديني عربات من مئات تقدمت الليلة تلك ويف األمامي، الخط
الثامنة الساعة ويف الحكومة. عليها تسيطر التي املنطقة داخل ميًال أربعني مسافة عىل
من متأخر وقت وبحلول جهات، ثالث من البلدة هاجموا التايل اليوم صباح من والنصف
يوم عرص برس فرانس لوكالة املتمردين باسم متحدث قال سقطت. قد كانت العرص
عىل كاملة شبه سيطرة «لدينا أضاف: ثم الجهاد.» أجل من كونا يف «نحن الخميس:

جنوبًا.» التقدم سنواصل هذا وبعد البلدة.
يكون فلن الجهاديون، عليها استوىل إن بالسيارة. ساعة من أقل تبُعد موبتي كانت

باماكو. إىل وصوًال طريقهم يف امليض عن يوقفهم ما ة ثمَّ
الرئيس أعلن يناير، من عرش الحادي املوافق الجمعة، التايل، اليوم صباح يف
عَلم أمام واقًفا كان بينما قال، الحرب. إىل ماضية بالده أن هوالند فرانسوا الفرنيس
جانب إىل تستجيب، سوف فرنسا أن قررت «لقد اإلليزيه: قرص يف األلوان ثالثي ته أمَّ
العسكرية العملية وهي سريفال، عملية كانت املالية.» السلطات طلب إىل األفارقة، رشكائنا

تبدأ. أن وشك عىل مايل، شمال الستعادة الفرنسية
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االحتالل نهاية أن مفاده الرتاث عىل الحفاظ خرباء من تحذيًرا ى تلقَّ قد حيدرة كان
اليوم يف إنهم الناس يل قال هذا، كل بدء «قبل املخطوطات: عىل األخطر الفرتة ستكون
ذلك كان أهمية. ذا يشء كل يشء. كل سيخربون يشء. كل سيحرقون فيه سريحلون الذي
أَْقلَق أيًضا األمر.» سيحدث كيف أعرف أكن لم لكني يل. قدَّموها التي النصيحة من جزءًا
كيب جامعة يف تمبكتو مخطوطات مرشوع رئيس جيبي، شاميل القتال د تجدُّ احتماُل
للتدمري.» األشياء تتعرض أن املحتم من يكون عسكريٍّا، تدخًال ترى «أينما قال: تاون.
والصدام الرصيحة الحرب من اآلن الخوف التجاهل. من البداية يف خويف «كان أردف: ثم
أال البالد يف العسكرية الفرق كل إىل نداءً لليونسكو العامة املديرة أرسلت العسكري.»
القوات كل من أطلب «إنني بوكوفا: إيرينا قالت إذ تمبكتو؛ بآثار الرضر من املزيد تلحق
تراث «إن أردفت: ثم البلد.» لهذا الثقايف الرتاث لحماية وسعها ما كل تبذل أن املسلحة
املشرتك، تراثنا هو هذا إن حمايتها. جمعاء لإلنسانية ينبغي رائعة تحفة هو الثقايف مايل
وقيَم هويَة يحمل إنه به. اإلرضار يربر أن يشء ألي األحوال من بحال يمكن ال ثَم ومن

بأكمله.» شعٍب
التربعات. جمع يف نشاطهم ودياكيتي حيدرة استأنف الوشيك، الرصاع خلفية عىل
الجنوبية الضفة عىل التحصني شديد األملانية السفارة مجمع إىل ذهبا يناير، من الرابع يف
توماس باألعمال، القائم ولكن طويلة، مرضية إجازة يف غائبًا السفري كان باماكو. يف للنهر
أن شرتايدر تذكر بهما. االلتقاء عىل وافق قريب، وقت منذ وصل قد كان الذي شرتايدر،
تمويل يف ليساعدوه الدويل املجتمع يف جدد حلفاء عن يفتِّش «كان قال: قلًقا. بدا حيدرة

املال.» إىل بحاجة «كان أضاف: ثم باإلجالء].» [املتعلقة اإلجراءات هذه
العائالت من ترخيص عىل حصلت قد كانت سافاما بأن شرتايدر املكتبات رجل أخرب
يف تمبكتو أهل وسط ُخبِّئت قد كانت التي املخطوطات، ترعى بأن تمبكتو يف املختلفة
كانت إذ للغاية؛ كبرية أصبحت قد املدينة يف بقائها مخاطرة كانت اآلن ولكن بيوتهم.

وتتلفها: عنها بهمة تبحث املتمردين قوات

وأن والحرق، لإلتالف، تتعرض كانت وأنها داهم، خطر يوجد كان بأنه أخربني
املتمردين قوات أن أتذكر وتكراًرا. مراًرا األسابيع هذه أثناء … جرى قد هذا
أجل. أحرقتها، أنها أظن … أو أحرقتها وأتلفتها. عندئٍذ الكتب بعض عىل عثرت

التهديد بأن مقتنًعا كان وسيلة. بأي املخطوطات إخراج يتعني كان إنه لشرتايدر قيل
أراد لكنه — األمر» يف الشك إىل يدفعني سبب لديَّ يكن «لم قائًال: تذكر — حقيقيٍّا كان
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يزال ال حتى كان هل اإلجالء. عملية بها ستجري التي الكيفية بشأن التفصيل من املزيد
يوجد كان ولكن باإليجاب، حيدرة أجاب باماكو؟ إىل تمبكتو من برٍّا السفر املمكن من
قيل ستُنَقل؟ املخطوطات كانت كيف عبورها. يتعنيَّ كان التي التفتيش نقاط من الكثري
والخرضاوات الفاكهة تحت مخبأة ليًال، الصغرية، بالشاحنات ستُنَقل كانت إنها لشرتايدر

مايل. بقية إىل وتُشَحن تمبكتو يف تُزَرع كانت التي
قال ما بحسب اإلجالء، لعملية الدعم تقدِّم أن ستحاول أملانيا أن يف شك ة ثمَّ يكن لم
االتفاق من نوٍع عىل عالوة بالتكاليف تفصييل بيان إىل سيحتاج كان ولكنه الدبلومايس،
الحقة، لقاءات دياكيتي مع ورتَّب األملاني، الخارجية وزير مع يتحدث بأن وعد املكتوب.
التفاصيل. عىل الرسمي الطابع إلضفاء باماكو، راديسون فندق بار يف لقاء ضمنها من

قال املساعدة. تقديم قضية طارًحا برلني، مخاطبًا شرتايدر كتب يناير، من السابع يف
مخطوطات ملكتبات إنقاذ عملية ذان ينفِّ كانا اللذين بالشخصني اتصال عىل كان إنه لهم
املكاتب بالفعل روا دمَّ قد اإلسالميون وكان شديد، خطر يف املخطوطات كانت باماكو.
احتمال إىل بالنظر واآلن، واألثاث. الشخصية الكمبيوتر أجهزة ذلك ويف للمكتبات، التابعة
وجه أكمل وعىل يمكن ما «بأرسع الوثائق نقل يستلزم األمر كان عسكري، تدخل حدوث
يف يشء كل إبقاء ينبغي كان الحريق.» «من الوثائق هذه بإنقاذ يتعلق األمر كان ممكن»:
املستحيل من فسيكون يجري، كان بما علًما املحتلون أُحيط إن ألنه وذلك الرسية؛ غاية
خاصة ثقًة «يوليان ألنهما السفارة إىل لجآ قد ودياكيتي حيدرة كان إذ قدًما؛ امليض
لنقل املقبلني العامني مدى عىل يورو ألف ٥٠٠ عىل الحصول إىل يسعيان كانا باألملان.»
آالف ١٠ بقيمة عاجل تربُّع شأن من كان لكن باماكو، يف بأمان وإبقائها املخطوطات كل

كاملة. خزانة عرشين حوايل إنقاذ يكفل أن فوًرا يورو
الخارجية، لوزارة العادية باإلجراءات مقارنًة مذهلة»، «برسعة برلني من املال أتى
أعىل يف كانت املرشوع إىل ة املِلحَّ الحاجة أن «أدركوا ألنهم شرتايدر؛ قال ما بحسب
١٠ مقابل يف مواتية» غري ظروف «يف مخطوطة آالف أربعة لنقل عقد ع ُوقِّ مستوياتها.»
إىل وحيدرة دياكيتي عاد بشرتايدر، األول لقائهم من فقط أيام ثمانية وبعد يورو، آالف
كيس يف خفاء يف الورقية اليورو عمالت من الكبرية الرزمة ُسلَِّمت املال. لتسلُّم السفارة
املخطوطات إجالء عىل للقائمني يُسَمح ولم باماكو. مخابز أحد اسم يحمل بالستيكي

تسلُّم. إيصال عىل بالحصول
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سانيه تذكَّر إذ قصرية؛ رسالة هيئة يف كان النبوي املولد بشأن القرار أخريًا صدر عندما
صائبة قدمتموها التي الحجج إن فيها يقول رسالة زيد أبو «كتب قائًال: ألفا رشيفي

نقيمه.» فلن هنا، دمنا ما ولكن ا، حقٍّ
يريدون يكونوا لم الحقيقة يف أنهم بجالء هذا لنا «أظهر قائًال: األكرب اإلمام تذكر
أئمة وطلب القضية، لفرض يضغطوا أالَّ التمبكتيون قرَّر النبوي.» املولد احتفال إقامة
أي يف املخطوطات إىل يَُرش لم األكرب، اإلمام بحسب بالعيد. يحتفلوا أال السكان من املدينة

املخطوطات.» عن نتكلم «لم النقاش: من مرحلة
الجهاديني أن يبُد لم فإنه لألحداث، تذكرهما يف مصيبنَي وألفا األكرب اإلمام كان إذا
عليها. اشتملت التي واملجموعات العرشينية» «القصيدة نسخ كل إتالف عىل عازمني كانوا
يُلِغي أن قبل األخرية اللحظة حتى انتظر ثم فقهيٍّا، رشعيٍّا نقاًشا نظَّم قد زيد أبو كان
جماعة بأن سافاما أخربتها ستولك. تلقته الذي االنطباع هو هذا يكن لم ولكن االحتفال.
«حرام» النبوي املولد أن من يناير من عرش الثالث يف املدينة حذَّرت قد كانت الدين أنصار
«كان املخطوطات موقف أن عىل دليًال هذا كان «تداعيات». له سيكون به االحتفال وأن

ُمَربََّرًة. كانت اإلجالء عملية وأن الخطورة»، من القدر بذلك بالفعل
قد كان باماكو إىل الربي الطريق أن يعني الوقت هذا يف مايل وسط يف القتال كان
عليه. العمل يمكنهم يكن لم بحيث الشاحنات سائقي معظم عىل للغاية خطريًا صار
حينئٍذ حيدرة قرر تمبكتو، يف املخطوطات من كبرية أعداد يوجد يزال ال كان إنه وحيث
ثم يشء.» كل أخرجوا الوقت، ذلك «يف حيدرة: قال باملدينة. املحيطة القرى إىل ينقلها أن
وإيلوا، كابارا، يف النهر من القريبة الصغرية القرى إىل موجوًدا كان ما كل «أخذوا أردف:
محارضة يف شهرين، بعد الخطوة لهذه رسًدا دياكيتي قدمت وتويا.» وهوندوبونجو،
الفئات كل من املاليون فيه ساعد وقتًا كان إنه قالت أوريجون. جامعة يف التربعات لجمع

كبرية: شخصية وبمخاطرة عفوية بطريقة األمان، بر إىل املخطوطات نقل عىل

امتداد عىل معنا العاملني للناقلني واملأوى الطعام وجبات البيوت ربات قدمت
األشخاص رأوا عندما باملجان، الكتب وخزانات الناقلني التجاُر ونقل الطريق.
إىل ألخذها ظهورهم عىل يحملونها أو يد عربات عىل يجرونها معنا العاملني
حتى التفتيش، نقاط عند مناورات بأكملها قرى صنعت … النهر بجوار األمان
وإنما الشمال يف فقط ليس الحاالت، كل يف الكتب. مع تجاوزها رجالنا يستطيع
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كانوا … املخطوطات حماية أجل من للمساعدة املجتمع تقدَّم الجنوب، يف أيًضا
و«مخطوطاتنا». «تراثنا»، [عليها] يطلقون

انتظار يف القرى يف املخطوطات من اآلالف عرشات كانت يناير، شهر منتصف بحلول
لنقلها؛ واحد طريق إال يوجد يكن لم مغلًقا، الصحراء طريق كان وإذ جنوبًا، شحنها
للخالف مصدًرا وأصبح كبرية، جديدٍة مخاطَر عىل ينطوي هذا كان ولكن النهر. عرب
أنا «تجادلنا أوريجون: جامعة يف ملستمعيها دياكيتي قالت ورشيكته. املكتبات رجل بني
فهو — لذلك مؤيًدا «كان أردفت: ثم املائي.» املجرى استخدام بشأن [حيدرة] القادر وعبد
املبللة فاملخطوطة بشدة. معارضًة وكنت — نكونه الذي الرهيب الثنائي يف الشجاع الفرد
القطني، الورق من مصنوعة معظمها يف املخطوطات القديمة. الِخرق من كومة مجرد هي
املخطوطات هذه كتابة يف املستخدمة األحبار من أيٌّ يحوي ال سطحه. الحرب يغطي الذي
خيار؛ أمامهما يكن لم النهاية يف تماًما.» التطاير رسيعة فهي املثَبِّتات. من نوع أيَّ
دياكيتي: تذكرت واملالية. الفرنسية القوات تقدُّم مع خطورة ستزداد كانت الطرق ألن
املرحلة. تلك يف تماًما النوم عن «توقفت أضافت: ثم حتميٍّا.» أمًرا النهر استخدام «أصبح

النوم.» جافاه قد اآلخر هو إنه القادر عبد يل قال
باهظ أيًضا كان وإنما فحسب، باملخاطر محفوًفا بالقوارب املخطوطات نقل يكن لم
محاولة يف مجدًدا دياكيتي رشعت يناير، من الخامسعرش املوافق الثالثاء، يوم يف التكلفة.
هيبودروم حي يف الهولندية السفارة إىل اليوم ذلك يف فوصلت التمويل، من املزيد جمع
تجيوكر. تو السفارة، يف اإلنمائية املساعدات مسئولة مع مقابلة أجل من باماكو رشق يف
هي هولندا، يف مقرها خريية مؤسسة اسم وكذلك تجيوكر، اسم عرفت قد دياكيتي كانت
قال قد وكان الهولندي. التنمية تمويل قسم يف معارفها أحد طريق عن دوين، مؤسسة
األمور، ينجز أن شخص أي بوسع كان إن األقل. عىل إليها ستستمع كانت تجيوكر إن لها

ذلك. بوسعها فإن
ألنه تساعدينا أن نود «قالوا الدبلوماسية: تذكَّرت باملشكلة. تجيوكر دياكيتي أخربت
من املزيد دون من إخراجها يمكننا وال تمبكتو يف باقية مخطوطة ألف ١٨٠ يوجد يزال ال
حقيقيٍّا، تهديًدا َمثَّلت النبوي املولد تجاه الجهاديني فعل ردة أن تجيوكر أُبلَِغت املال.»
أردفت: ثم الرتاجع. عىل الجهاديني تجرب حينئٍذ كانت الفرنسية القوات ألن وبخاصة
الغضب غاية يف اإلسالمي املغرب بالد يف القاعدة تنظيم مقاتلو صار كونا معركة «بعد
النبي ميالد يوم النبوي، املولد يوم يف كبريًا «أوتو-دا-يف» سنقيم سنريكم. «حسنًا، وقالوا:

محمد.»»
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يُستخَدم كان مصطلًحا — اإليمان» «فعل بالربتغالية ويعني — «أوتو-دا-يف» كان
العصور يف أوروبا يف التفتيش محاكم يد عىل الهرطقة وأدبيات الهراطقة حرق لوصف
النازيني إحراق عمليات لوصف استخدامه من جاء له الحديث الصدى لكن الوسطى.
للحزب العسكري الجناح إرشاف تحت النازية، أملانيا يف الطالبية الجمعيات أتلفت للكتب.
يف السوداء القائمة يف امُلدَرج األدب النازية)، النخبة (وحدات والشوتزشتافل النازي
جوزيف وصف لعن. صيغ يلقون وهم يهود، مؤلفون كتبها التي الكتب ذلك ويف املحارق،
العرص وأفول عرصجديد فجر بزوغ تمثِّل ورمزية قوية أفعال بأنها الطقوس هذه جوبلز
تجيوكر: تذكَّرت فعله. اآلن ينوون الجهاديون كان ما هذا بأن تجيوكر اقتنعت القديم.
إنه قالوا «لذلك أضافت: ثم املخطوطات.» كما الجهاديني، عقول يف «حرام» النبوي «املولد
املخطوطات.» لكل كبريًا «أوتو-دا-يف» سيقيمون يناير] [من والعرشين الرابع يوم يف

النبوي املولد لتهديد العاجلة الطبيعة إنرتناشيونال» و«دي سافاما «ائتالف» رشح
يلزم كان خزانة ٤٥٤ يوجد كان حيدرة. باسم موقعة السفارة، إىل متابعة رسالة يف
الجهاديني ألن الهولنديون؛ الدبلوماسيون أُبلِغ ما بحسب رسيَّة، ويف الفور عىل إجالؤها
الثقايف، تمبكتو تراث أن سيعني نقلها يف الفشل كان سيتلفونها. إنهم قالوا قد كانوا
من الكثري يوجد يكن لم نهائيٍّا.» «يُفَقد سوف وفخَره»، بأكمله شعب آمال يحمل «الذي

فقط. أسبوع بعد كان املولد ألن الوقت؛
أتت قد كانت دياكيتي ولكن الثقافية، األمور إلنقاذ ميزانيٌة تجيوكر لدى يكن لم
قد بلومني، ليليان الهولندية، الخارجية وزيرة كانت إذ مناسبة؛ لحظة يف بابها تدق
مايل، ملساعدة فعله الحكومة بوسع ا عمَّ تسأل السفارة إىل قصرية رسالة حاًال أرسلت
أن ستحاول بأنها دياكيتي أخربت فعله. ينبغي ما هو هذا بأن مقتنعة تجيوكر وكانت
وكتبت اإلجالء، عملية تمويل أجلها من ينبغي التي األسباب الخارجية وزارة عىل تعرض
وضحاها عشية بني جاء الذي الرد كان الهاي. يف املبارش رئيسها مخاطبًة اليوم ذلك يف
ا جدٍّ غضبت اليشء».» بعض د معقَّ األمر «إن تعرف، كما «كان، تجيوكر: قالت مفيد. غري
مبارشًة. بلومني تخاطب أن منها طلب الذي بروير، مارتن بالسفري، اتصلت أنها لدرجة
بسكرترية واتصيل الوزيرة إىل مبارشًة [الطلب] أرسيل «حسنًا، «قلت: بروير: تذكر
بحاجة ألننا حقيبتها يف أو مكتبها عىل يكون أن ينبغي أمر هذا إن لها وقويل الوزيرة،
الوزاري الهرمي التسلسل متجاوزًة بروير، اقرتح كما تجيوكر فعلت رسيع.»» ردٍّ إىل ا حقٍّ
عىل موافقتها بلومني منحتها يناير، من عرش السابع املوافق التايل، الصباح يف املعتاد.

لنفعلها».» «حسنًا، «قالت: تجيوكر: قالت العملية.

223



تمبكتو كتب مهربو

أحد أي تطلعي أالَّ «يجب [لبلومني]: «قلت للغاية: رسيٍّا املرشوع يظل أن يتعنيَّ كان
بالد يف القاعدة تنظيم فسيبادر علنيٍّا صار إن ألنه ا؛ جدٍّ رسيٍّا يبقى أن يجب األمر؛ عىل
يف األمر إن … سافاما بها ستقوم التي اإلنقاذ عملية ويعرقل فعل بردة اإلسالمي املغرب
عليِك اآلن؛ ليس ولكن خمسة أو شهوٍر أربعة بعد املأل عىل تعلنيه أن ويمكن الرسية غاية
إنها حتى الجد، مأخذ بالصمت لها تجيوكر مناشدة بلومني أخذت الصمت.»» تلتزمي أن
األمر وصل يتم.» حتى األمر عن نتحدث ال «دعنا لربوير: قالت سفريها. إىل األمر نقلت
حتى مدرسية دفاتر أجل من أنها عىل سجالتها يف األموال لت سجَّ السفارة أن درجة إىل

التربع. من الحقيقي الغرض تُخفي
إىل هذا أُضيف عندما لسافاما. يورو ٣٢٣٤٧٥ الهولندية الخارجية وزارة منحت
األمري صندوق من يورو ألف واملائة دوين مؤسسة من يورو ألف والسبعني الخمسة
يقارب ما إىل حينئٍذ وصل قد الهولندي الشعب به تربَّع الذي املبلغ مجموع كان كالوس،
رسالة أفريقيا مكتب يف لألمر املعارض املبارش تجيوكر رئيس أرسل يورو. مليون نصف
بدأت اليوم ذلك عرص ويف املساعدة، بتقديم أمًرا ى تلقَّ قد إنه فيها يقول إلكرتوني بريد
رسية مهمة لديَّ «حسنًا، لهم: وقالت املالية الشئون قسم إىل توجهت تُتََّخذ. الرتتيبات
لتنجز الليل من متأخر وقت حتى تعمل وظلت األمر؟» نفعل أن يمكننا كيف للغاية.
برسعة، عقًدا تجهز أن بوسعها كان إن بأنه أخربتها قد سافاما كانت الورقية. األعمال
ُكنَّا يومني غضون «يف تجيوكر: تذكرت العملية. لتمويل أموال القرتاض استخدامه فيمكن
كان بحيث القادر عبد مع العقد توقيع وأمكننا الورقية، األعمال وكل العقد، جهزنا قد
ألنه نهائي؛ موعد بحسب يعمل «كان أردفت: ثم أسبوع.» غضون يف املال عىل سيحصل

نقلها.» يتعنيَّ كان التي املخطوطات من ا جدٍّ الكثري يوجد كان
املكتبات رجل إىل العقد تجيوكر أخذت يناير، من عرش التاسع املوافق السبت، ذلك يف
إىل وتُرَسل تُستََلم املخطوطات كانت حيث باماكو مخزن يف به التقت عه. يوقِّ أن أجل من
من ترفع أن أجل ومن ا»، جدٍّ و«متَعبًا يغتسل، لم وكأنه بدا أنه تذكرت اآلمنة. املنازل
عىل العقد نَصَّ كلها.» لإلنسانية ا جدٍّ «مهم به يقوم كان الذي العمل بأن أخربته معنوياته
نقل تكلفة جعل ما وهو مخطوطة، ١٣٦٢٠٠ نحو عىل تحتوي خزانة، ٤٥٤ سيُخِرج أنه
التخزين يتضمن كان هذا من الرغم عىل يورو، ٦٦٠ يعادل ضخًما مبلًغا تبلغ خزانة كل
باملائة و١٠ خزانة، لكل يورو ٢١٢ بقيمة موجودات، قائمة ووضع عام، ملدة باماكو يف
٧٠٩ مجمل من جزءًا خزانة ٤٥٤ ال كانت إنرتناشيونال. ودي لسافاما إدارية» «رسوًما

إخراجها. يتعني كان إنه للهولنديني قيل خزائن
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قد عرشين، حوايل القوارب، من كبري عدد كان األسبوع ذلك نهاية «يف تجيوكر: قالت
واحدًة دفعًة املخطوطات كل لوا يَُحمِّ أن املمكن من كان تمبكتو.» مغادرة يف بالفعل بدأ
أو خزانة عرشين وضعوا ذلك من بدًال ولكن حجًما، األكرب النيجر نهر قوارب أحد يف
انطلقت ذلك بعد كارثية. خسارة حدوث مخاطرة لتقليل قارب، كل عىل فقط ذلك نحو
وبحرية الداخلية الدلتا عرب النهر، مجرى عكس يف ميًال ٢٥٠ بطول رحلة يف القوارب
ِجني. إىل أخرى ميًال سبعني مسافة باني نهر يف جنوبًا اتجهوا حيث موبتي، إىل ديبو،
والخمسني الثالثمائة أخذتها والتي أدغال أجرة عربات إىل املخطوطات انتقلت وهناك
شاحنة خمسني من أكثر يوجد كان ِجني «يف تجيوكر: قالت برٍّا. باماكو إىل األخرية ميًال
عادًة الشاحنات هذه كانت املخطوطات.» صناديق ستأخذ كانت مائة، حتى بل صغرية،
الثقيلة، الصناديق من ثالثة أو صندوقني مرة كل يف الخلف يف وحملت تويوتا، ماركة من

إلخفائها. والحبوب، والبطاطس، كالتبن، أخرى، ببضائع مغطاة
كانت «لذلك أردفت: ثم الصغرية.» الشاحنات من الكثري يوجد «كان تجيوكر: قالت

ا.» جدٍّ التكلفة باهظة العملية

ودياكيتي، حيدرة ذكر ما بحسب التي، املرحلة هي العملية من النهرية املرحلة هذه كانت
الهليكوبرت. بطائرة املتعلقة الواقعة أثناءها حدثت

مذعورين للمخطوطات الناقلة النيجر نهر مراكب وقادة ال عمَّ كان الوقت هذا يف
وان نمرب رشكة من تراوري حاسيم أمثال من املراكب قادة تذكَّر الفرنسية. الطائرات من
تقرتب كانت إنها حتى ليًال النهر فوق تحلِّق وهي الهليكوبرت لطائرات رؤيتهم للنقل
ثم وينطفئ.» يومض كان لكنه نجم، «مثل تبدو كانت أنوارها أن تراوري تذكر منهم.
إذا إنه يقولون كانوا الناس ألن كثريين؛ الهلع وأصاب ا. جدٍّ شديد بخوف «شعرنا أردف:
ما بحسب شديد.» بفزع شعرنا لذا بالقنابل؛ يقذفوننا فقد نحن، َمن الفرنسيون يعرف لم
استهداف عدم ليطلبا سريفال عملية قائد ملقابلة وحيدرة دياكيتي ذهبت تجيوكر، ذكرت
تصل لم الرسالة أن فيبدو صحيًحا، هذا كان وإن املخطوطات؛ تحمل كانت التي القوارب
الفرنيس الهليكوبرت طائرات فوج قائد جوت، فريدريك الكولونيل يكن لم الطيارين. إىل
وقال النيجر، نهر لقوارب خاصة استثناءات بأي دراية عىل سريفال، عملية يف نُِرش الذي
لم القوارب، متن عىل أسلحة وجود من التأكد فبدون يقلقوا؛ ألن داعي ال ذلك، مع إنه،
الهشة القوارب يف املبحرون األشخاص يكن لم بالطبع، باالشتباك. لرجاله مسموًحا يكن

ذلك. يعرفون
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املخطوطات تحمل قوارب عرشة كانت حيدرة، ذكر ما بحسب الليايل، إحدى يف
طائرة أقبلت عندما ديبو بحرية وسط بلغت قد وكانت كبرية» قافلة «يف مًعا مبحرًة
الذين األشخاص «شعر حيدرة: قال نحوها. اف كشَّ ضوء مصوبًة للتحري، هليكوبرت
الطنانة اآللة حامت مفروم.» لحم إىل يتحولوا أن من بالخوف القوارب متن عىل كانوا
الطيار بها يميل أن قبل أسلحة، عن بحثًا القوارب تمسح وهي ثانية، ثالثني ملدة فوقهم
كادوا بأنهم ليخربه صباًحا الواحدة الساعة يف بحيدرة مذعوًرا الناقلني أحد اتصل مبتعًدا.
بالقنابل.» ستقذفنا وكانت هليكوبرت طائرة بنا مرت «لقد الرجل: له قال للقتل. يتعرضوا
أينما مساءً الخامسة الساعة يف يتوقفوا أن يجب اللحظة تلك من بأنه أمًرا حيدرة أصدر

أخرى. مرة ليًال يسافروا وأالَّ كانوا،
لم وإن الهليكوبرت، طائرات يف رصد أجهزة توجد كانت أنه «عرفت حيدرة: تذكر
أو أسلحة رصدت إن «ولكن أردف: ثم رضًرا.» تُلِحق أن يمكن فال خطريًا شيئًا ترصد
غادروا. لذا أسلحة، توجد تكن لم أنه وجدوا تهاِجم. أن فيمكن القبيل، هذا من شيئًا

أكيد.» ذلك سيرضبونها، كانوا أسلحة، تحمل القوارب كانت لو ولكن
إن قالت روايتها، يف أوريجون. يف ملستمعيها القصة هذه من نسخة دياكيتي روت
فسيُغرقهم وإالَّ صناديقهم الناقلون يفتح أن «طلب الفرنسية الهليكوبرت طائرة طيار
إال يحمل يكن لم القارب أن «رأى عندما رأيه غريَّ الطيار لكن أسلحة»، وجود يف لالشتباه

الورق»: من قديمة أكواًما

طائرات تُغرقها أن لخطر عرضًة والناقلون باملخطوطات املليئة القوارب كانت
خاطروا عندما رجالنا وحيَّت انسحبت [التي] الفرنسية املقاتلة الهليكوبرت
نحمل كنَّا أننا للطيارين وأظهروا خزانة وفتحوا املاء، يف وبقوا بحياتهم

أسلحة. وليس مخطوطات،

لهذا مقارب وقٍت يف النهر يف أخرى بحادثة ريببلك» نيو «ذا مجلة دياكيتي أخربت
كل يُسلِّموا أن املدينة كرباء عىل يتعني «كان بأنه الجهاديني ترصيح بعد جرت الوقت،
أدَّى النبوي].» باملولد [الخاصة اإلجازة تبدأ أن قبل إحراقها يمكن حتى املخطوطات
بكل يتصلون وبدءُوا الذعر، من بحالة اإلجالء عملية عىل القائمني إصابة إىل التهديد
قد كانوا ما ورسعان يمكن. ما بأرسع النهر يف الخزائن يأخذوا بأن ويأمرونهم الناقلني
الجنوب. إىل طريقها يف تبحر ذلك بعد بدأت والتي قاربًا، وأربعني سبعة من قافلة لوا َحمَّ
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نيو «ذا مجلة أوردت ما بحسب ديبو، لبحرية الجنوبي الطرف عىل شارفوا وعندما
كارثة: وقعت ريببلك»،

الرجال، من مجموعاٌت ظهرت وفجأة، ضيًقا. مائيٍّا مضيًقا قاربًا عرشون دخل
بأسلحٍة يلوحون وهم النهر، جانبي عىل بالعمائم، مغطاة رءوسهم كانت الذين
إىل االتجاه سوى خيار الناقلني أمام يكن لم بالتوقف. القوارب ويأمرون آلية
شحنتهم سيحرقون إنهم املسلحون الرجال قال حيث قواربهم، وإيقاف الضفة
املرهقون الناقلون جمع املال. من فلكيٍّا مبلًغا لهم يقدموا أن استطاعوا إذا إال

كافيًا. يكن لم هذا لكن لهم، وأعطوها ونفائسهم، وساعاتهم، نقودهم،

املسلحني. مع مفاوضات يف رشع الذي بحيدرة، يتصلوا بأن للشباب أخريًا ُسِمح
«كان أضافت: ثم يْن.» بالدَّ إقراًرا باألساس «أعطاهم ريببلك»: نيو «ذا ملجلة دياكيتي قالت
والناقلني. املخطوطات رساح أُطِلق ائتمانه.» بطاقة يستخدم القادر عبد كان لو كما األمر

املال. إليهم حيدرة أرسل قليلة، بأيام ذلك وبعد
قالت: نصية. رسائل عرب الوقائع من النوعيات بهذه موجزة إحاطاٍت تجيوكر تلقت
واجهنا «لقد ديبو»؛ بحرية يف «إنهم فيها يقولون نصية رسالة يرسلوا أن شأنهم من «كان
ا: جدٍّ قصرية «كانت أردفت: ثم ِجني.»» إىل الطريق نتابع «نحن ُحلَّت»؛ «املشكلة مشكلة»؛
تذكرت طريقنا.»» يف زلنا «ما ُحلَّت»؛ املاضية الليلة «مشكلة املكان»؛ هذا يف «القوارب
إعطائهم إىل اضطروا إنهم وقالت الناقلني، أوقفوا أشخاص عن قصة سمعت أنها أيًضا
كان … ديبو بحرية من بالقرب املسلح السطو من نوًعا «كان طريقهم: يف ليمضوا ماًال

القوارب.» من الكثري يوجد
بوجود أُبلِغ أنه وتذكَّر األمور، سري عن بروير السفري سأل العملية أثناء مرتني أو مرًة
باملخطوطات مليئٍة [خزائن] عن القصص بعض «بلغتنا قال: إذ الطريق؛ يف صعوبات
يف كثرية مشكالت واجهوا وأنهم الليل أثناء ذ يُنَفَّ كان األمر وأن بالقوارب تُنَقل كانت
اختُطفت قد القوارب أن وسمع ذلك.» إىل وما واملتمردين، الرشطة، وجود بسبب الطريق
أرض يف كانوا الذين األفراد «إن قال: املخطوطات. يف النار بإرضام هددوا قد الناس أن أو

األمور.» هذه حلوا الذين هم املعركة
«جعلني قالت: لرؤيتها. تجيوكر حيدرة اصطحب باماكو، إىل الخزائن وصلت عندما
األجزاء أي املحاسبة؛ يف طريقتهم أراني الصناديق. تلك كل استقبال فريق من جزءًا ا حقٍّ
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كالوس، األمري صندوق ِقبَل من تَُموَّل كان التي وأيها فورد، مؤسسة ِقبَل من تَُموَّل كانت
كانوا بحيث املموِّل واسم رقم صندوق كل عىل مكتوبًا كان دوين. مؤسسة ِقبَل ومن
الخزائن. رافقوا الذين الشباب الناقلني ببعض التقت ماذا.» مقابل دفع الذي َمن يعرفون
بالد يف القاعدة تنظيم رجال انتباه لتشتيت ا حقٍّ رائعة أشياء فعلوا أنهم «أظن وأردفت:

منها.» املخطوطات إلخراج تمبكتو، يف خاصًة اإلسالمي، املغرب
إىل خمسمائة من أحىص الزيارات. هذه من واحدة يف تجيوكر بروير السفري رافق
بالعقد أوفت قد سافاما أن كافية بسهولة تثبت كانت الغرفة، يف تقريبًا حاوية ستمائة

آخر. مكاٍن يف املزيد يوجد كان إنه له وقيل الهولندية، الحكومة وبني بينها املربم
«نعم، قالوا: ممتلئة؟» كلها هذه هل كثري. «هذا وقلت: [تجيوكر] تو إىل «نظرت قال:

ممتلئة.»» كلها
وقال: املخزن مؤخرة يف كومة داخل يف كان صندوًقا حتى انتقى التأكد، ولزيادة

الصندوق.» ذلك أروني «حسنًا،
بالفعل.» ذلك فعلنا ولكننا حماقة، «كانت قائًال: تذكَّر

باملخطوطات. حافتها حتى مكدسة كانت أنها رأى الخزانة، ُفِتَحت عندما
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١٨٦٥–١٩٠٥

عرب الناس أن عىل واضحة أدلة إىل ال توصَّ قد كانا ورشبونو بارت أن من الرغم عىل
تيار عكس يسبحان كانا فقد والكتابة، بالقراءة ة ملمَّ حضارات أفرزوا قد كانوا الصحراء

قريبًا. سيغرقان وكانا عرش. التاسع القرن أواخر يف السائد الفكر
إىل ه واملوجَّ صفحة عرشة سبع من املكوَّن بالتوصيات الخاص تقريره نهاية يف
والبطل العاج تاجر كورتز، السيد يكشف املتوحشة، العادات لقمع الدولية الجمعية
الكامن، عدائه عن الظالم»، «قلب القصرية كونراد جوزيف رواية يف املضاد املحوري
كورتز منطق كان املتوحشني!» جميع عىل القضاء «يجب محمومة: مرتعشة بيد مشخِبًطا
متقدمني كنَّا الذين البيض، نحن أننا هو مواردهم ورسقة أفريقيا أهل قتَل يربِّر الذي

للغاية،

يجب للطبيعة؛ خارقة كائنات وكأننا [املتوحشني] أمامهم الظهور علينا يتحتم
له. حدَّ ال خرٍي صنْع نستطيع جانبنا، من اإلرادة ببعض … كآلهة لهم نبدو أن

بالوكالة القائد بصفته رآه قد كونراد كان ما عىل الظالم» «قلب رواية استندت
الحرة، الكونغو دولة يف ١٨٩٠ عام يف البلجيك) (ملك بيلج» دي «روا البخارية للسفينة
مستعمرة. حكم يف األمد الطويلة رغبته بلجيكا ملك الثاني ليوبولد به ق حقَّ الذي اإلقليم
العامة»، «القوة باسم ُعِرف خاص، جيش شأن من كان ليوبولد، سيطرة تحت الكونغو يف
أجل من والعاج، املطاط باألساس الطبيعية، ثروتها من أرضهم يجردون الناس يجعل أن
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وتُغتََصب يُقتَلون، الرجال كان منهم، املطلوبة بالحصص يفوا لم وإذا بروكسل. إثراء
لحكم نتيجة اإلقليم يف ُقِتلوا َمن عدد ُقدِّر القرى. وتُحَرق األطفال، أطراف وتُقَطع النساء،

السكان. عدد نصف تقريبًا أو ماليني، بعرشة ليوبولد
وحشية بحجم يعلم عندما بالذعر سيُصاب كان بانكس جوزيف أن فيه شك ال مما
الذي للنهج حتميٍّا امتداًدا كثرية نواٍح من كانت لكنها أفريقيا، وسط يف البلجيكي امللك
املكتشفة األرايض يف يتكرَّر كان لنمط متطرف مثال بدأته؛ قد األفريقية الرابطة كانت
حقبة كانت الشمالية. القطبية واملنطقة أسرتاالسيا إىل األمريكتني من مكان كل يف
القوى عىل يتعني كان أوًال ولكن االستغالل. حقبة اآلن وحلَّت انتهت؛ قد االستكشاف
ما هو ذلك كان عرش التاسع القرن أواخر ويف األفريقية، األقاليم عىل تستويل أن العظمى
قوة سيطرة تحت القارة من تقريبًا باملائة ١٠ نسبة كانت ١٨٧٠ عام يف بالضبط. فعلته

كذلك. فقط باملائة ١٠ نسبة تكن لم ،١٩١٤ عام بحلول استعمارية.
التاسع القرن سبعينيات يف مالية. جزئيٍّا الجديدة لإلمربيالية الدافعة القوة كانت
تظل أن االقتصادية أوضاعها شأن من وكان الغربية؛ الدول من العديد نمو ف توقَّ عرش
أفريقيا وكانت خام، وموادَّ جديدة أسواق إىل حاجة ة ثمَّ كانت عقدين. من ألكثر راكدة
فجوة أعظم عزَّزتها األوروبية، للعنرصية ذروة مع الحتمية هذه تزامنت كليهما. تمتلك
عليها عت وشجَّ وأفريقيا، الصناعي العالم بني اإلطالق عىل التاريخ شهدها تكنولوجية
أما التنوير. عرص أثناء تطورت للِعرق هرمية تسلسالت عىل فكرها قام مثقفة نخبة
مقاومة محاولتهم فكانت درسوها، أو القارة من أجزاءً بالفعل زاروا قد كانوا الذين القلة
امللكية األكاديمية ِقبَل من بسطحية ُرِفض قد بارت كان مستحيلة. الفكري التحول هذا
يف األكاديمية قرار يكمن حدٍّ أي إىل ولكن عامًلا؛ وليس «مغامًرا» لكونه برلني يف للعلوم
أفريقيا إىل األملانية املؤسسة نظرة كانت السودان؟ غرب يف ملشاهداته لروايته رفضها
«ليست أنها القرن أوائل يف أعلن قد كان الذي هيجل، جورج تفكري عليها يهيمن يزال ال
األدلة ُرِفَضت عرضهما.» يمكن تطور أو حركة فيها ليس فهي العالم؛ من تاريخيٍّا جزءًا
ليست باعتبارها مرص، أو قرطاج يف املوجودة كتلك هناك، حضارة وجود عىل الواضحة
أن النتيجة كانت األفريقية.» الروح إىل «تنتمي تكن لم فهي السليم؛ النحو عىل أفريقية
التي تطور، وال لها تاريخ ال التي الروح هو أفريقيا كلمة من سليم نحٍو عىل نفهمه «ما

العالم.» تاريخ عتبة عىل … املحضة الطبيعة حالة يف منغلقة تزال ال
خمسينيات يف وسكانها. القارة يُسِقط أوروبي مفكر آخر وال أول هيجل يكن لم
يف املهم عمله جوبينو آرثر جوزيف البرشية األجناس عالم كتب عرش، التاسع القرن
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تسلسل عىل اشتمل الذي لألجناس»، والفكري األخالقي «التنوع املزعوم، العنرصية علم
الداكنة البرشة وذوو القمة يف األوروبي األصل ذوي من البيض فيه كامل عنرصي هرمي
الزنوج بعض «منحوا قد بارك مثل مستكشفون يكون ربما أنه جوبينو كتب القاع. يف
علمية استنتاجات استخالص الالئق غري من كان ولكن شديد»، لذكاء بامتالكهم شهادة
األجناس لجسم العامة الهيئة كانت الذكاء. ذوي األفراد من قلة مع عرضية لقاءات من
وكأنه بدا حيواني» «طابع لديهم الحوض لعظام كان إذ عرقهم؛ دونية عىل دليًال السوداء
كانت أنها عىل عالمة وهذه ومنحرسة»، «ضيقة جباههم كانت بينما بمصريهم»، «ينبئ

التفكري.» عىل القدرة يف «أقل
األوروبي التفكري جوانب من تقريبًا جانب كل يف التغلغل يف العنرصية النظرية بدأت
صامويل الربيطاني املستكشف ذكر ،١٨٧٤ عام يف االستكشاف. ذلك ويف أفريقيا، بشأن

بيكر:

فال املايض؛ من آثار أي نجد ال … أفريقيا] وسط [يف الهمجي اإلقليم هذا يف
الهمجي أن يثبت محفور حجر حتى وال نحت، وال قديمة، عمارة أي توجد
نستنتج أن يجب لذلك … بعيد سلٍف من املرتبة يف أدنى هذا يومنا يف الزنجي
قبل ما قبائل عن تتغري لم اإلقليم] [هذا اآلن تسكن التي اإلنسان أجناس أن

األصليني. السكان تمثِّل كانت التي التاريخ

،١٩٢٣ عام يف العرشين. القرن عمق إىل وصوًال تستمر أن العقلية هذه شأن من كان
قبل تاريخ أي عمليٍّا ألفريقيا يكن «لم أن نيوتن بي إيه الرائد الربيطاني املؤرخ سيكتب
الكتابة»، البرش فيه يعتاد الذي الوقت من فقط يبدأ التاريخ ألن … األوروبيني مجيء
سنوات، بخمس ذلك بعد العكس. تثبت التي املتزايدة األدلة مجموعَة ا تامٍّ تجاُهًال متجاهًال
أكسفورد، بجامعة االستعماري للتاريخ بيت كريس أستاذ كوبالند، ريجينالد سيصادق
لألفارقة الرئييس القوام كان عرش، التاسع القرن حتى أنه مؤكًدا نيوتن، ذكره ما عىل
إىل تقدموا فال جمود، حالة يف ظلوا لقد … الرببرية يف غارًقا تُحىص، ال لقرون ظل، «قد
املنتنة املستنقعات بعض يف ربما عدا العالم، يف مكان يوجد ال للوراء. تراجعوا وال األمام
البرشية الحياة فيه كانت املنعزلة، الهادئ املحيط جزر بعض يف أو الجنوبية أمريكا يف

ينبض.» بالكاد أفريقيا قلب كان الجمود. بهذا
أن يمكن فراغ بيضاء، صفحًة وثقافتها، ماضيها من املسلوبة أفريقيا، كانت
يبدأ أن يمكن كان الفكري، األساس اكتمال ومع والحضارة. املسيحية عليه تُْفَرض
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اللندنية. تايمز» «ذا صحيفة يف األعمدة كتاب أحد أسماه كما أفريقيا»، عىل «التصارع
ليوبولد، اآلن يبدو هذه. األرايض عىل االستيالء عملية عىل املحرِّضني أحد ليوبولد كان
هيئة عىل ما نوًعا ،١٨٣٠ عام يف تأسس قد كان لبلٍد الثاني امللك سوى يكن لم الذي
عليه. ليستويل البحار وراء فيما إقليم عن يبحث لعقود ظل قد كان استعماري. متطرف
بلجيكا مالية وزير منح قد كان العرش، اعتالئه من سنوات أربع قبل ،١٨٧١ عام يف
عليها منقوًشا األكروبول رخام من قطعة من مصنوعًة أوراٍق ثقالَة لإلمربيالية املناهض
لالستيالء شديد ميل لديه كان مستعمرة.» لبلجيكا يكون أن بد «ال معناها كلمات
خطوط ودرس السويس قناة رشكة يف واستثمر الجديدة. وغينيا بورنيو جزيرة عىل
عنه قال الذي املستكشف ستانيل، مورتون هنري عنيَّ وأخريًا الربازيلية. الحديدية السكك
ليُجري قرود»، وكأنهم الزنوج عىل النار يطلق «إنه مرة: ذات برتون فرانسيس ريتشارد
عن مساحتها تزيد األرض من هائلة رقعة وهو الكونغو، نهر لحوض أوليٍّا فحًصا ا رسٍّ
أن ليوبولد حاول بينما تحالفات، وعقد طرًقا ستانيل بنى بلده. مساحة ضعف ثالثني
قد كان التي األفريقية الدولية الرابطة تستحوذ أن اقرتاح تساند بأن العظمى القوى يقنع
دبلوماسيٍّا مؤتمًرا بسمارك فون أوتو عقد ،١٨٨٤ عام من نوفمرب ويف اإلقليم. عىل سها أسَّ
األرايض ضم لعمليات األساسية القواعد ولوضع ناحية، من ليوبولد مسألة لحل برلني، يف

أخرى. ناحية من بالفعل جارية كانت التي
الطاولة. عىل واحد أفريقي وجود بدون شهور، ثالثة ملدة الوفود مندوبو تفاوض
بالرابطة اعُرتِف قد كان ،١٨٨٥ عام من فرباير من والعرشين السادس يف افرتقوا عندما
الجديدة، الحرة الكونغو لدولة الحاكمة الجهة باعتبارها لليوبولد التابعة األفريقية الدولية
لتقسيم العريضة الخطوط وُوِضَعت اإلقليم، عىل الستيالئه القانوني اإلطار َشكَّل مما
كان بالكامل، أقاليمها األوروبية القوى تمتلك أن أجل من أنه عىل املؤتمر ونَصَّ أفريقيا.
عىل قوات لها يكون أن يتعني كان أخرى، بعبارة فعاًال»؛ «احتالًال تبدي أن عليها يتعنيَّ

األرض.
جيش كان ،١٨٣٠ عام يف األوروبية. بالتعديات دراية عىل لعقود تمبكتو كانت
وبحلول العثمانيني، من الجزائر عىل استولوا قد فرنيس جندي ألف وثالثني أربعة من
املحلية، املقاومة حركات عىل الحمالت من سلسلة بعد عرش، التاسع القرن خمسينيات
البحر عربوا قد «املستوطنني» من اآلالف مئات كان املحيط. اإلقليم معظم غزوا قد كانوا
الكروم، بساتني حينئٍذ الساحل يف ينترش وكان أفريقيا، شمال يف لالستقرار املتوسط
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املناطق يف لوا توغَّ قد كانوا أفريقيا غرب يف األثناء، تلك يف الفرنسية. والعمارة واملزارع،
التقدُّم كان غينيا. وخليج السنغال يف الِقَدم الشديدة قواعدهم من انطالًقا الداخلية
ضباط أو مستقلون تجاٌر غالبًا يقودها أكرب، بقدر ترقيع مسألة هيئة عىل هنا الفرنيس
عسكرية، كتائب أو حربية زوارق الستدعاء شجار أي يستغلوا أن شأنهم من كان جيش
شيئًا األرايض. عن التنازل معاهدات توقيع عىل يُجَربون املحليون القادة كان وعندئٍذ
وفولتا ديفوار، وكوت وداهومي، غينيا، عىل سيطرتها بسطت قد باريس كانت فشيئًا،

النيجر. نهر وادي من وأجزاء العليا،
يعرفون عندما باملفاجأة سيشعرون كانوا هذا، بكل تمبكتو قادة علم من الرغم وعىل

فرنسا. من جزءًا يصبحوا أن وشك عىل أنهم

هي النيجر ونهر تمبكتو يف األوروبي لالستكشاف الدافعة القوة كانت عام، مائة طيلة
حينئٍذ أفريقيا دراسة تَُعد لم املسترشقني. من وحفنة والجغرافيني، االستكشاف، جمعيات
تاريخ يف أستاذية كرايس أوروبية جامعة أي تنشئ لم األكاديمي. بالفكر جديًرا ًصا تخصُّ
دراسة كانت إنشائها؟ من املغزى فما حضارة، ألفريقيا يكن لم فإذا لغاتها؛ أو القارة
ذلك، من أيٍّا تمتلك تكن لم أفريقيا أن وبما املكتوبة، املرجعية املواد عىل تعتمد املايض
أفريقيا ثقافة استكشاف دور كان التالية، العقود يف فيه. البحث يمكن ما يوجد يكن فلم

والصحفيني. االستعماريني، والضباط الجنود، عاتق عىل األول املقام يف سيقع
أكثر الفرنسيني اإلمربياليني من الجديد الجيل حماَس القارة يف قليلة أماكُن أثارت
أو املدينة، بشأن األوروبي الفضول تثبيط يف سببًا كاييه أمل خيبة تكن ولم تمبكتو. من
الجزء يف إليها للوصول فاشلة محاوالت عدة وجرت للمنطقة. الجوهري بالثراء االعتقاد
تشق أن أجل من خصيىص سفينة ُشيدت ،١٨٨٤ عام يف عرش. التاسع القرن من األخري
يف مجدًدا وانطلقت وانتُِشَلت، ،١٨٨٥ عام يف ِجني يف وغرقت النيجر؛ نهر يف طريقها
لهجوم تعرضها بعد الرتاجع عىل أخريًا أُجِربَت عندما ،١٨٨٦ عام يف تمبكتو إىل طريقها

الطوارق. من مجموعة من
شأن من كان منَْعهم، باريس يف املستعمرات وزارة يف رؤساؤهم حاول عندما حتى
عمق يف التوغل مهمة عاتقهم عىل يأخذوا أن ترقية إىل الساعني التوسعيني الضباط كبار
قائد أرشينار، لوي الكولونيل هو عدوانية العسكريني هؤالء أكثر كان أفريقيا. غرب
النيجر منطقة كانت الوقت هذا يف .١٨٩٣ إىل ١٨٨٨ من السودان يف الفرنسية القوات
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جوزيف أرشينار، سلف ص َلخَّ اإلسالمية. التكرور إمرباطورية سيطرة تحت الوسطى
«يجب أنه ذكر حيث سيكو، أحمدو التكرور، سلطان تجاه الفرنسية املواقف جالياني،
يختفون وجعلهم تدمريهم يجب أشخاًصا باعتبارهم الزعماء هؤالء كل إىل ننظر أن علينا
عاصمة عىل ُمَربَّر غري هجوًما أرشينار شن ،١٨٩٠ عام من أبريل يف العاجل.» القريب يف
ممتلكات يف ينقبون رجاله كان وبينما مقاومة. دون سقطت التي سيجو، يف التكرور
من كبريًا عدًدا وجدوا عنها)، أُشيع ما بقدر تكن لم (التي الشهرية ثروته عن بحثًا أحمدو
الوثائق، بهذه اهتمام وجود عدم عن اليوم ذلك عن أرشينار رواية تكشف املخطوطات.
استعماري إمدادات مستودع يف وظلت صناديق. أربعة يف وُشِحنَت عليها استُوِيل ذلك ومع
دون هناك، وبقيت باريس. يف الوطنية فرنسا ملكتبة أُعطيَت ثم ،١٨٩٢ عام نهاية حتى

عديدة. ألعوام يد، ها تمسَّ أن
املبارشة األوامر مخالًفا تمبكتو، صوب التوغل يف أرشينار استمر التكرور، سحق بعد
عنيف، قتال بعد ِجني عىل استوىل ١٨٩٣ عام من أبريل يف باريس. يف رؤسائه من
رافًضا سياسيٍّا تحوًال لكن مقاومة، دون الشهر ذلك من الحق وقٍت يف موبتي وسقطت
متنافسان فرنسيان ضابطان اآلن توىلَّ منصبه. أخريًا أرشينار كلَّف العسكري للتوسع
الجديد السباق هذا يف الراية — بواتو هنري البحري والنقيب بونييه أوجني املقدم —
من قادًما طريقه يف كان الذي أرشينار، بديل من رصيحة ألوامر عصيان يف تمبكتو، إىل
الجنود من وفرقة حربيني زورقني أخذ أن فبعد البداية؛ من املتقدم هو بواتو كان فرنسا.
.١٨٩٣ عام من ديسمرب من عرش السادس يف تمبكتو دخل النهر، مجرى مع مبحًرا
ذلك بعد فوصل املدينة، غزو إىل يطمح حياته طوال كان الذي الغاضب، بونييه أما
الرتل تعرَّض جوندام، من وبالقرب االستعمارية. القوات من رتل مع املنطقة إىل بشهر
صف وضابطا ومرتجم، ضباطه، من وعرشة بونييه، وذُِبح الطوارق، من ليًال لهجوم
املدينة عىل االستيالء إعادة حينئٍذ يتعني كان سنغاليٍّا. جنديٍّا وستون وثمانية أوروبيان،
عىل تقدَّم الذي جوفر، جوزيف امليجور بكفاءة أنجزهما مهمتان وهما الطوارق، ومعاقبة
ألف عىل واستوىل الطوارق، من مائة وقتل سيجو، من النيجر لنهر اليرسى الضفة امتداد
األخرية؛ املرة هي تلك تكن ولم عمله، عن ترقية جوفر نال ماشيتهم. من رأس وخمسمائة

الغربية. الجبهة يف الفرنسية للقوات العام القائد أصبح ١٩١٤ عام ففي
إطاعة عن السودان غرب يف الفرنسيني الضباط وإحجام تمبكتو عىل االستيالء أثار
موالية فصائل بني منقسمًة الحكومة كانت حيث باريس، يف شديًدا غضبًا األوامر
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وزارة عليه ووافقت واقًعا. أمًرا االحتالل كان ذلك ومع للمدنيني. موالية وأخرى للجيش
يُكبِّد أالَّ والثاني، مخاطرة؛ دون من عليه الحفاظ يمكن أن األول، برشطني: املستعمرات

إضافية. تكلفة أي الحكومة

صالت أثبتت للقيرص. يطهو عاًما عرشين أمىض معروٍف طاٍه ابن دوبوا فيليكس كان
لفيليكس نفعها عرش التاسع القرن يف األوروبي املجتمع يف العليا املراتب ذوي بني أبيه
كتب قيمة؛ أكثر كانت األدب عالم يف مغامراته لكن صحفيٍّا، املهنية مسريته بدأ عندما
التأليف، حقوق عائدات وأبقت مبيًعا، األكثر الطهي كتب من موسوعية سلسلة دوبوا والد
«بالطريقة العجل قدم ولحم الريموالد صوص يف األغنام أمخاخ مثل ألطباق وصفات من
بحلول ينضب. أن يوشك اآلخر دخله كان كلما ماديٍّا قدميه عىل واقًفا فيليكَس الجنيفية»،
به، معرتًفا أجنبيٍّا مراسًال فيليكس أصبح عمره، من والثالثني الثانية يف ،١٨٩٤ عام
حملة ومن وبرلني، فيينا من باريس لصحف بالتنوع غنية صحفية تقارير كتب أن بعد
وصلت عندما ا، جدٍّ الطبيعي من كان فوتاجلون. إىل االستكشافية فيدرب بروسالر هنري
الباريسية فيجارو» «لو صحيفة تحرير رئيس إليه يلجأ أن أوروبا، إىل تمبكتو غزو أخبار

فرنسا. تاج يف الغريبة الجديدة الجوهرة هذه من إخباريٍّا تقريًرا ليعطيه
يشق بدأ الساحل، استكشاف وبعد ١٨٩٤ عام من أغسطس يف داكار يف املراسل رسا
وكاييه؛ بارك واجهها قد كان التي األخطار يحمل تمبكتو إىل الطريق يَُعد لم رشًقا. طريقه
إمدادات طرق عىل الفرنسية، السلطة حماية تحت األفريقي الداخل مخرتًقا دوبوا ارتحل
بُنيَت قد كانت التي الجديدة الحديدية السكة عىل وحتى املسلحة القوات أجل من أُنشئت
من مخطوطات، عىل يعثر أن حماسه أثار حيث ِجني، يف توقف لوي. وسان داكار بني
مذهلة. سودانية وعمارة نسخها، والتي السودان»، «تاريخ كتاب من كاملة نسخة بينها
أنها بد ال والعلم»، «الذكاء هذا أظهرت التي سونجاي، حضارة بأن االكتشافان هذان أقنعه
عىل الحًقا، كتب كما عازًما، النهر، يف شماًال طريقه شقَّ ِجني من القديمة. مرص من أتت
القليلة األميال ارتحل ا.» جدٍّ طويل لزمن عنَّا السودان أخفى الذي اللثام تماًما «يميط أن
رميل، كثيب قمة إىل الرميل املسار ارتفع وعندما مسلحة، حراسة يف كابارا من األخرية
وامتداد وبراقة، شاسعة «سماء صورة عىل له بدا الذي هدفه، عىل مرة ألول عيناه وقعت
قاتمة، ظلية صورة إنها االثنني. د تَُوحِّ للمدينة الكبرية واملعالم األرض، من وبراق شاسع
السودان.»» «ملكة ظهرت هكذا — والضخامة العظمة عن تنم صورة وطويلة، ضخمة،
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١٨٩٥ عام من يناير يف تمبكتو كانت الواقع. إىل برسعة عاد املدينة، إىل دخوله عند
يف «معروًفا رجًال كان الذي البكاي، الشيخ منزل حتى خرابًا. تكون أن تكاد «مأساوية»،
كان املراسالت»، معه إنجلرتا ملكة وتبادلت العالم، أنحاء سائر ويف أوروبا، أنحاء سائر
كانت ما. يوًما فيه يسكن كان الذي بالذكاء املتوقد للعقل ضئيلة بقايا وجود مع حطاًما،
مرشده يجد أن قبل خارجها، التخييم يف فكَّر دوبوا أن لدرجة سيئة حالة يف املدينة أبنية
داعيًا ِجني، يف عليها حصل قد كان تقديميٍة برسائَل بعث التايل اليوم يف يرضيه. منزًال
أسئلة إليهم ًها موجِّ الرجال، هؤالء مع الحديث يتبادل كان بينما لزيارته. املدينة علماء
رأيه أخذ املخطوطات، من املزيد عىل أطلعوه وإذ تاريخية، معلومات عن بحثًا عميقة
تكمن فقط كانت وهًما؛ األمر نهاية يف تمبكتو أمجاد تكن لم كامًال. تغريًا جديد من يتغريَّ
يطأ أن دون ومن فشيئًا، شيئًا استقبله الذي البائس املشهد تبدَّد البعيد. املايض أفق يف

أمامه: جديدة تمبكتو تشكلت بعُد، الشارع بقدمه

العينان لديَّ كانت الغامضة. تمبكتو حول يحوم كان ا رسٍّ أن الواضح من كان
التي الغنية تمبكتو العظيمة، املدينة صورة استعدت وأخريًا ذلك؛ أبرصتا اللتان

األساطري. عنها تحاكت

الصحفي. سبْقه عىل عثر قد الصحفي كان
بالتنقيب ولكن ظاهريٍّا. وباهتة كئيبة السودان ملكة كانت مخطئًا؛ كاييه يكن لم
نُِهبَت قد كانت التي البديعة املكتبات من بقي ما فقط كانت التي مخطوطاتها، يف عميًقا
اللثام دوبوا أماط النيجر، نهر منحنى من والتكرور الفوالني إمرباطوريتي يد عىل بالفعل
كان هكذا النيجر.» نهر منطقة يف املعرفة مشعل حاملة املثقفة، املقدسة، «تمبكتو عن
بعد بانعكاساته، منبهرة تزال ال «تخيالتنا أنَّ لدرجة الذهبي ماضيها أثناء املدينة بهاء
سانكوري، كان أوروبا؛ وبني بينها مقارنات بعقد وسارع نجمها.» أفول من قرون ثالثة
مدارسها وشكَّلت باريس، يف الالتيني الحي كثريًا تشبه املدينة، مثقفي نشاط مركز
أعظم «يذهلون أساتذتها كان التي — دوبوا صاغه مصطلح وهو — سانكوري» «جامعة

اطالعهم.» بسعة اإلسالم علماء

من واحدًة أيًضا كانت … فحسب الكربى الفكرية السودان نواة تمبكتو تكن لم
الصغرى الشقيقة جامعتها كانت إذ نفسه؛ لإلسالم العلمية املراكز أعظم
من مجموعتها لنا تدع ال ودمشق. وفاس، وقرطبة، القاهرة، لجامعات
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بناء نعيد بأن لنا تسمح وهي النقطة، هذه يف للشك مجاًال القديمة املخطوطات
تفاصيله. بأدق ماضيها من الجانب هذا

كان الحايل، العرص يف البخالء األوروبيني الكتب جامعي من النقيض عىل أنه وكتب
مع مخطوطاتهم أثمن مشاركة يف حقيقية متعًة يجدون املعرفة الواسعو تمبكتو علماء
وهم العلماء هؤالء دوبوا تخيَّل الكلمة.» تعنيه ما «بأفضل كتب ديداَن كانوا اآلخرين؛
أفقر يكونون عندما نسًخا ويصنعون بحوزتهم تكن لم مجلدات عن بشغف يفتشون
سبعمائة بني ما إىل الكتب من مجموعاتهم زادوا الطريقة بهذه أرادوا. ما يشرتوا أن من
عىل غريب نوع «من ومؤلفات والخيال، الشعر يف أعمال بينها من كان مجلد. وألفي
من نسخة وجد والحمداني. الحريري الشهريَين العاِلَمني أعمال بينها من العربي»، األدب
واألساطري األسفار من مجموعة عن عبارة وهو اإلعجاب»، ونخبة األلباب تحفة «كتاب
األعمال «كانت دوبوا: كتب عرش. الثاني القرن يف املوصل يف الغرناطي حامد أبو ألَّفه
العلوم وكانت تمبكتو، يف معروفة ومرص وتونس، املغرب، من والجغرافية التاريخية
تمبكتو مكتبات إن القول يمكن باختصار، والطب.» الفلك عن كتب يف متمثلة الخالصة

بالعربية. املكتوبة األعمال مجمل عىل تقريبًا تشتمل كانت
تماًما»؛ الهتمامنا مثرٍي «غري كان تمبكتو مجموعات من األعظم الجانب أن وذكر
ضئيًال جزءًا لكنَّ جادة، إسالمية ونصوص ورشعية فقهية دراسات من يتألَّف كان ألنه
األعمال «تلك عىل يحتوي كان إذ األهمية»؛ غاية «يف كان األدبية تمبكتو مجموعات من
الشاسعة.» املناطق لهذه املجهول املايض عىل الضوء من كبريًا قدًرا ألقت التي التاريخية
أخرى: تاريٍخ ُكتَُب أيًضا وجد لكنه السودان»، «تاريخ كتاب األعمال هذه أهم من كان
عام من املدينة تاريخ وصف الذي املؤلِّف، مجهول السودان» سالطني يف امللوك «ديوان
ترتيب إعادة عن عبارة وهو السودان»، ملوك أخبار يف النسيان و«تذكرة بعده، وما ١٥٩١
قيمة ذات كلها املدينة كتب كانت ولكن تراجم. قاموس هيئة عىل امللوك» «ديوان لكتاب

واحد. كتاب رشاء من يتمكَّن لم دوبوا إن حتى جدٍّا كبرية
مجرد وإنما اإلطالق، عىل مخطوطة عن عبارة لدوبوا أدبي اكتشاف أعظم يكن لم
جاناطا ملمالك «تأريخ وهو الفتَّاش»، «تاريخ دعاه كتاب عن أحدهم أخربه شائعة.
كتبه الذي ،«١٥٥٤ عام وحتى نشأتها منذ وتمبكتو، [سونجاي]، وسونجوي [غانا]،
تُقدَّر ال قيمة ذا يكون أن الوثيقة هذه عىل العثور شأن من كان كعت. محمود العالم
هذا من شذرات عىل إالَّ يَطَِّلع لم تمبكتو، يف الناس من الكثري سأل أنه مع ولكن بثمن،
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كان، يمتلكه. بأنه واحد أي يُقرَّ لم ولكن يعرفونه، املدينة يف الناس جميع كان الكتاب.
الشبح.» السودان «كتاب استنتج، كما

كان بأنه دوبوا كعت، نسل من أنه زعم الذي سنرسيف، أحمدو تمبكتو قايض أخرب
عليها: العثور يمكن نسخ وجود لعدم سبب يوجد

ألنه األخرى السودان تاريخ ككتب اإلطالق عىل مشتهًرا «الفتَّاش» كتاب يكن لم
العائالت، أن الكتاب أظهر الناس. من والكثري الشعوب من الكثري أحوال تناول
أصول من كانوا املختلفة، البلدان وزعماء منذئٍذ، ونفوذًا ثراءً ازدادت التي
قْدر يف الكتاب تسبَّب السبب لهذا عبيد. نسَل كانوا أحيانًا وأنهم متواضعة،
النسخ كل أولئك الشأن أصحاب واشرتى الناس، من للكثري اإلزعاج من عظيم

وأتلفوها. عليها الحصول استطاعوا التي

مؤسس لوبو، أحمد الشيخ أزعجهم الكتاب إن قيل الذين أولئك بني من كان
قد لوبو كان .١٨٢٨ عام يف لينج بقتل أمر قد كان الذي الفوالنية، ماسينا إمرباطورية
بمجيئه. تنبأ قد كان والذي محمد، النبي خلفاء آخر عرش، الثاني الخليفة نفسه ب نَصَّ
يف ذكره أغفل بقرون، لوبو إمرباطورية تأسيس قبل ُكِتب الذي «الفتَّاش»، كتاب لكن
الفوالني يكون أن املحتمل من هل متسائًال: دوبوا تفكَّر فيه. وردت التي النبوءات قائمة

لوبو؟ كذبة فضح من الكتاب ملنع «الفتَّاش» كتاب نسخ أتلف قد
يف ُفِقَدت قد «الفتَّاش» كتاب من األصلية املخطوطة بأن دوبوا سنرسيف أخرب
تيندرما قرية يف عاشت التي الكربيات، عماته إحدى ورثته قد كانت معتادة. غري مالبسات
املثري الكتاب عىل تحافظ ولكي تمبكتو. غرب جنوب ميًال ستني بُعد عىل رأسكعت، مسقط
كانت منزلها. من بالقرب صغرية ربوة تحت ودفنته خشبي صندوق يف وضعته للجدل،
لزيارتها، يأتون الناس كان ما وكثريًا الحديث، يف موهبة ولديها وذكية مشهورة امرأة
تقول: كانت الطريقة. بنفس دوًما تجيب كانت الربوة. تحت كان ا عمَّ يسألونها وأحيانًا
يُغِفلون ال أصدقاؤها كان وعندئٍذ هناك»، املدفون هو الجليل، أخي كعت]، [محمود «إن

والحكمة. بالتقوى يشتهر كان كعت ألن الربوة؛ عىل له قصري بدعاء يتمتموا أن أبًدا
ما برسِّ وأخربته الفوالني من برجل طيبة عالقة عىل أصبحت املطاف نهاية يف
الكاملة النسخة بشأن ليخربه لوبو إىل الفور عىل الرجل ُهرع األرض. تحت مدفونًا كان
الوثيقة ليستخرجوا رجاله السلطان أرسل وجيزة بفرتة ذلك وبعد «الفتَّاش»، كتاب من
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ال الذي الكتاب حامل زورق «انقلب العاصمة، إىل النهر يف عائدين كانوا وبينما الثمينة.
األبد. إىل العالم من وضاعت النيجر نهر مياه يف املخطوطة واختفت بثمن.» يُقدَّر

عىلصفحاتصحيفتي الحيوية لتمبكتو للعرصالذهبي دوبوا توصيفات أضفت ما رسعان
نُِرش عربه. ارتحل قد كان الذي للبلد بصور مصحوبة و«الليسرتاسيون»، فيجارو» «لو
«تمبكتو كتاب ِصيغ .١٨٩٧ عام يف فرنسا يف كتاب هيئة عىل لرحلته الكامل الرسد
عن رائعة رؤية مستحًرضا االستعماري، لألدب العامة شهية لتلبية بِحَرفية الغامضة»
الفاضحة كاييه طريقة من املدينة تحررت دوبوا، يد عىل العهد. حديثة أوروبية أرض
صياغة معيًدا املرتفعة. الشعرية مكانتها واستعادت القاسية بارت مالحظات ومن للزيف
البارون طرابلس، يف وارينجتون منافس يد عىل يوم ذات استُخِدَمت التي االستعارة
شأن من كان النقاب.» عنها «يُماط أن تنتظر مثرية أنثى إىل تمبكتو دوبوا حوَّل روسو،
شأن من وكان جمهوره، أعني أمام البرشة داكنة السودان» «ملكة بجرأة يعري أن املؤلف

ساحًقا. نجاًحا الكتاب وحقق القارئ. لب تسلب أن الكامنة العجائب ملحات
الوطنية للمكتبة ِجني من جلبه قد كان الذي السودان» «تاريخ كتاب دوبوا وهَب
نهبها قد أرشينار كان التي مجلًدا ٥١٨ عددها البالغ املجلدات إىل انضم حيث الفرنسية،
النسختني كلتا أُرسَلت السودان». «تاريخ كتاب من أخرى نسخة ذلك ويف سيجو، من
يف الحية الرشقية اللغات مدرسة يف هودا أوكتاف البارز املسترشق إىل الوقت ذلك يف
عربية نسخة تجميع يف بينوا إدمون ومعاونه هودا بدأ باملخطوطتني، مستعيننَي باريس.
فرنسية، ترجمة أُصِدَرت ١٩٠٠ عام ويف .١٨٩٨ عام يف ونرشاها التاريخي، الكتاب من
هذا شأن من كان توتني. لوي املستكشف اكتشفها ثالثة مخطوطة بوصول مدعومة
الذهبية. تمبكتو أسطورة يف جديدة حياة يبعثا أن دوبوا، كتاب مع جنب إىل جنبًا العمل،
بتفوق خجل بال اعتقد الجديدة تمبكتو أسطورة ج مروِّ أن السخرية عىل يبعث ومما
املثال، سبيل عىل الطوارق، ضد التأديبية جوفر حملة عن كتب قد دوبوا كان جنسه.
قد وأنهم زوال، إىل الرشيرة هيمنتهم أن لهم نُظِهر أن آلخر آٍن من رضوريٍّا «يظل أنه
يف املمكن من كان االستعماريني، املؤرخني نظر وجهة فمن ذلك، ومع سيدهم.» وجدوا
مؤخًرا. أُخِضع الذي شعبها منجزات من والتعجب باإلمرباطورية اإلشادة الوقت نفس
واآلن العدم؛ إىل ُقلَِّصت قد األفريقية الثقافة كانت القارة، احتالل عىل الرشعية وإلضفاء
آمن. نحٍو عىل عجائبها عن اإلفصاح املمكن من بدا األوروبيني، قبضة يف صارت أن بعد
االحتالل تحت إال مجدًدا تزدهر أن تمبكتو بوسع يكن لم دوبوا، نظر وجهة من وبالفعل،
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مركًزا صارت وقد املدينة «أتصور الكثرية: الطنَّانة فقراته من واحدة يف فكتب الفرنيس.
أضاف: ثم اإلسالمية.» للثقافة مركًزا السابق يف كانت كما األوروبية، والعلوم للحضارة
األطلنطي، وضفاف كونج جبال إىل تشاد بحرية من علمائها سمعة مجدًدا تمتد «سوف
منظرها اآلن يبرش التي واملثقفة الغنية السودان ملكة أخرى مرة تمبكتو تعود وسوف

كذلك.» بأنها خادع نحٍو عىل بعيد من
البلدان إنجازات إظهار عىل حريصني آخرين، استعماريني ُكتَّاب شأن من كان
للفضول، املثرية شو فلورا كانت هؤالء بني من دوبوا. خطى عىل يسريوا أن حديثًا، املحتلة
جنوب وولويتش، يف عسكرية عائلة يف شو ُولَِدت لوجارد. الليدي باسم أيًضا املعروفة
القراءة يف طفولتها من كبريًا جانبًا أمضت أنها مع رسميٍّا، تعليًما تتلقَّ ولم لندن، رشق
أصبح عمرها من عرشة السابعة يف كانت وعندما امللكية. العسكرية األكاديمية مكتبة يف
ما. حدٍّ إىل ناجحة مؤلفة وأصبحت الكتابة، عىل عها وشجَّ لها، راعيًا راسكن جون الناقد
امرأة أول أصبحت الصحافة: هو فيه تتفوق أن شأنها من كان الذي املجال كان ذلك، ومع
بها. استعمارية محررة ُعيِّنَت ١٨٩٣ عام ويف تايمز» «ذا لصحيفة الدائم الطاقم إىل تنضم
يف مقالة يف «نيجرييا» مصطلح صاغت حتى إنها بل رودس، لسيسل وداعمة صديقة كانت
جميلة، «شابة كانت معارصيها، أحد ذكر ما وبحسب .١٨٩٧ عام يف تايمز» «ذا صحيفة
يف هائل جهد بذل عىل القدرة لديها الرباعة، من قدر أعىل عىل مستقيمة، نابغة، مهندمة،
تزوَّجت ١٩٠٢ عام يف تايمز».» «ذا صحيفة قادة أحد وكأنها وتتكلم للغاية، صلبة العمل،
أعوام ثالثة وبعد لوجارد، فريدريك نيجرييا، شمال يف الربيطاني السامي املفوض من
مجموعة فيه جمعت الذي استوائية»، «تابعة كتاب هو أفريقيا، غرب تاريخ عن كتابًا نرشت
«كنز». بأنه وصفته الذي السودان» «تاريخ كتاب ضمنها من املرجعية، املواد من هائلة
طبيعة توضيح هي كتابها يف بها القيام لنفسها اختارت التي شو مهمة كانت
بني جدلية مقارناٍت كثريًا أجرت بذلك، وللقيام مباهجه. ورشح الغربي للقارئ املنطقة
يؤدي أسكيا إقليم سجن كان وهكذا قراؤها. يفهمها قد التي والخربات سونجاي تاريخ
أسكيا خلفاء حكم ظل يف بينما لندن»، برج يؤديه كان الذي لذلك مشابًها «غرًضا
من ارتياد محل الجنسني، كال من مغنِّني تقدم التي املوسيقى، حفالت «كانت األكرب،
عن بعيد حدٍّ إىل متقدمة سونجاي إمرباطورية كانت النواحي، من كثري يف الكثريين.»
بمقدورهم كان ممن مشهورون عيون جراحو يوجد كان أنه فكتبت املعارصة: أوروبا
املذنبات، «ظهور إن حتى الفلك بعلم كافية معرفة يوجد وكان بيضاء، مياه عمليات إجراء
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باعتباره بهدوء، أيًضا يُالَحظ كان الوسطى، العصور يف ألوروبا مدهًشا أمًرا كان الذي
«جامعة كان سونجاي لشعب إنجاز أعظم لكن تمبكتو.» يف علمي، اهتمام محلَّ مسألًة
باملدارس يتعلق فيما أبحاثه من استحرضها قد دوبوا كان التي املؤسسة تمبكتو»،
تمبكتو جعلت قد الجامعة كانت شو، ذكرت ما بحسب سانكوري. مسجد حول اإلسالمية

السودانية. الوسطى العصور أثناء ا»، جدٍّ نَِشًطا حضاريٍّا «مركًزا
معتدلة كانت ولكنها مبالغات، باعتبارها املزاعم هذه من العديد إىل الحًقا سيُنَظر
شو أعطتها التي النظرية وهي ،١٨٨٠ عام مرة ألول أُشيعت قد كانت بنظرية مقارنًة
بوقٍت كولومبوس قبل األمريكتني إىل أبحروا قد املاليني بأن القائلة مصداقية؛ حينئٍذ
القصة هذه مصدر إن يقال األزتيك. إمرباطورية تأسيس يف ساعد قد نسلهم وبأن طويل،
ملايل، ملًكا صار كيف موىس ُسئل عندما حجه. رحلة أثناء موىس مانسا حكاها حكاية هو
بالرجال سفينة مائتي مجهًزا استثنائية، استكشافية حملة أطلق قد كان سلفه بأن أجاب
وأمر ألعوام، معهم يدوم ألن والزاد واملاء، الذهب، من يكفي بما أخرى سفينة ومائتي
لم إنه موىس وقال األطلنطي. املحيط من األخرى الجهة إىل يصل حتى يعود أالَّ قائدهم
وصلت قد األخرى السفن أن مفادها قصة ومعها واحدة، سفينة إال السفن هذه من يَُعد
حملة السلطان ز جهَّ املزعومة، موىس حكاية بحسب وعندئٍذ، التيار. قوي نهٍر مصبِّ إىل

جديدة: استكشافية

للمياه وألٌف معه، أخذهم الذين وللرجال لنفسه ألٌف منها سفينة، ألفي ز جهَّ
هي تلك كانت رجاله. مع األطلنطي املحيط يف وأبحر عنه ألنوب تركني والزاد.

ملًكا. أنا رصت وهكذا معه، كانوا الذين أولئك وكل هو فيها نراه مرة آخر

األمازون؟ نهر كان املايل األسطول إليه وصل الذي العظيم املصب أن املحتمل من هل
وأحفادهم هم ساعدوا حيث املكسيك، إىل هناك من طريقهم تابعوا قد كانوا املاليني أن أو
الفرضية لهذه الداعمة األدلة من بالعديد شو استشهدت األزتيك؟ إمرباطورية إقامة يف
الحكم بالط إىل لزيارته روايته يف بطوطة ابن أن حقيقة األدلة هذه من كان املحتملة. غري
عن باإلفصاح لهم ُسِمح الطيور مثل ويلبسون األقنعة يرتدون «شعراء أن ل سجَّ املايل،

للملك»: رأيهم

ببعض بطوطة]، ابن قدَّمه [الذي الوصف يف يستحرض أال املرء عىل يصعب
يف كانوا، الذين األزتيك، إىل التيزكوكان َورَّثَها مشابهة ممارسات التفصيل،
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منتصف يف الوقت، هذا نفس يف األمريكية القارة يف تقريبًا العرض خط نفس
املكسيكية. الهضبة عىل موقعهم اتخاذ يف ينجحون عرش، الرابع القرن

األشخاص من فيها ع يُتََوقَّ كان البلدين كال يف عادات عىل األخرى املصادفات اشتملت
العادة تتماثل بينما رثة، ثيابًا ويرتدون يلبسونه ما وا يغريِّ أن البالط إىل يُستدعون الذين
ركوع مع اإلمرباطور يخاطب أن قبل رأسه عىل الرتاب املرء يحثو أن يف املتمثلة السودانية
أمر شو ساقتها التي األدلة أهم من كان ذلك ومع اليمنى. باليد األرض للمس األزتيك
جنًسا كانوا زنوًجا، ليسوا أنهم رغم األزتيك، أن نتذكر أن «يجدر الجنسني: برشة لون
بأنه بارت يصفه الذي اللون قبيل من يبدو ما عىل اللون، نحاسية أو داكنة برشة ذا
نتج قد كان هذا البرشة لون إن شو، بحسب السودان.» يف التي الحمراء» «األجناس لون
جنًسا أنتح الذي األسود»، للسوداني اللطيفة «الطبيعة مع العربي» «فحولة اختالط عن
السوداء الحضارة بلغت القوتني، هاتني واندماج لتصادم «نتيجة وأضافت: جينيٍّا. متفوًقا

الحديثة.» أفريقيا يف اإلطالق عىل إليها وصلت درجة أعظم
يف املالية البحرية الحملة حكاية فستظل ملموس، دليل أي غياب من الرغم عىل

بقرن. ذلك بعد الدوائر بعض يف حقيقة أنها عىل تُذَكر أمريكا إىل عرش الرابع القرن
الذهبية األسقف ذات الثرية تمبكتو أسطورة كانت العرشين، القرن أوائل بحلول
جامعية مدينة تمبكتو كون فكرة محلها حلَّ قد كان ولكن طويل، وقت منذ نُِبذَت قد
املذنبات مسارات الفلك علماء فيها ويرسم األباطرة عن املوسيقى فرق فيها ه ترفِّ مستنرية
لهذه كان الظالم. عصور من للخروج تجاهد أوروبا فيه كانت الذي الوقت نفس يف
صارخة، مبالغة تزال ال كانت ولكنها القديمة، لألسطورة كان مما أكثر أساٌس األسطورة
تعكس كانت تمبكتو أن يبدو املثرية. الغرابة إىل الجديدة الحاجة لتناسب ُكِتبَت قصة
لينج اكتشف فيها. يجدوه أن أرادوا مما شيئًا إليها وصلوا الذين الة الرحَّ من واحد لكل
بسيطة. مدينة الحال، متواضع املغامر كاييه، ووجد بالعظمة. املتسمة نهايته الرومانيس
انفراده إىل الصحفي، دوبوا، ل وتوصَّ الجديدة. املعلومات من عامًلا العاِلم، بارت، وكشف

للمنطقة. الخفي املايض عن اللثام أماط بعدما الحرصي،
ملزًما. يكن لم إذا شيئًا يمثِّل ال الغامض فاألمر
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٢٠١٣ يناير

نقطة عرب ديوارا شيخ الصحفي املصور انسلَّ يناير، من العرشين املوافق األحد، يوم يف
عرب ليأخذه بخارية درَّاجة معه لشاب ماًال ودفع دوينتزا جنوب املايل الجيش تفتيش
اآلن كان الفيديو. لقطات وتصوير السفر يف كله يومه أمىض قد كان األمامية. الخطوط
وطلب مقًهى دخل املدينة إىل وصل عندما لذا الطعام؛ تناول إىل واحتاج الغسق وقت
كانوا الذين فالجهاديون الحذر؛ يلتزم أن عليه إنَّ قائًال املقهى مالك حذَّره الطعام. بعض
أحد عىل مؤخًرا النار أطلقوا قد وكانوا وغاضبني مرتبكني كانوا املدينة يحتلون يزالون ال

املدنيني.
انفجار بفعل عقب عىل رأًسا الحي انقلب ديوارا، تذكر ما بحسب بثواٍن، ذلك بعد
َمن كل هذا.» يفوق ال ذلك ولكن أرضية، وانهيارات زالزل رأيت أن يل «سبق قال: هائل.
يسمع ديوارا يكن لم دقائق خمس وملدة الصدمة، موجة قوة بفعل أرًضا سقط واقًفا كان
بينما مشوَّش.» فيها يشء «كل وكأن نفسها دوينتزا بدت أبيض. ضجيج سوى يشء أي
جهاديني مركبات يرى أن استطاع أقدامهم، عىل للوقوف ليعودوا يجاهدون الناس كان
يَُدر لم وعندما مطفأة. وأنوارها مستحيلة، بدت برسعات املدينة من خارجًة تتسابق

عنها. ببساطة تخلَّوا الثمينة، مركباتهم إحدى محرك
قد كانت مجفف لبن عبوة يلتقط رجًال شاهد دوار، حالة يف يزال ال ديوارا كان بينما
ستكون أنَّها املدنيني من ملجموعة خطر مرسعًة. تغادر وهي الشاحنات إحدى من سقطت
ما لريوا لهم قاعدًة يستخدمونها الجهاديون كان التي املدرسة إىل يذهبوا أن جيدة فكرة
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يقرتبون كانوا بينما ولكن املبنى، صوب بها واتَّجهوا البخارية درَّاجاتهم فركبوا تركوه.
الذ األول.» من صوتًا أعىل كان إنه أقسم «بووم! ديوارا: قال ثانية. قنبلة سقطت منه
حتى إحضارها، أجل من يعودوا أن رفضوا البخارية. درَّاجاتهم تاركني بالفرار، الناس

التايل. اليوم يف
يف رعبًا األكثر األيام باعتبارها هذه الجوية الفرنسية الحملة أيام تمبكتو أهل تذكَّر
القنابل سقطت عندما حتى مريًعا.» األمر «كان قائًال: مايل إير تذكَّر االحتالل. أيام سائر
من أجزاء تنهار كانت وأحيانًا تهتز، األرض بأن يشعروا أن الناس بوسع كان بعيًدا،
الطائرات تكن لم عندما قليًال أفضل األمر كان املدكوكة. بالرتبة املبنية الهشة املدينة بيوت
قوة مقر األهداف تضمنت ليلة. كل السماء يف ترصخ سماعها يمكن كان إذ تقصف؛
كان الذي اًما، حمَّ عرش وأربعة نوم، غرف عرش يضم كان الذي القذَّايف، وقرص الدرك،
أنقاض، إىل املبنى ل تحوَّ له. مقرٍّا استخدمه قد زيد أبو كان والذي املدينة خارج يوجد
كهرباء فاتورة ذلك ويف العشب، فوق املراسالت وأوراق الشخصية املتعلقات وتناثرت

القذَّايف.» «السيد إىل هة موجَّ
النهار يف املحتلني. عىل مماثل تأثري لها كان املدينة، أهل تُرِعب الطائرات كانت بينما
عن إخفاءها ليحاولوا املتناثرة القليلة األشجار تحت مركباتهم يركنون الجهاديون كان
ويبدءُون مصاحفهم يفتحون كانوا نفاثة طائرة صوت يسمعون كانوا وعندما السماء،
ليًال يجلونهم كانوا حيث املدينة، خارج هم أَُرسَ يأخذون أيًضا بدءُوا منها. القراءة يف
«إن «قالوا: قائًال: مايل إير وتذكر أيًضا، يغادروا بأن العرب السكان أخربوا قوافل. يف
يف رصعى كلكم ستكونون أربعة أو أيام ثالثة خالل يف جميًعا. سيقتلونكم تغادروا لم

تمبكتو.»»
وقت أي من توتًرا أكثر والسكَّان الجهاديني بني العالقات صارت األيام، هذه يف
مقاطع يف ليستخدموها الجوية الرضبات ضد مسريات تنظيم املحتلون حاول مىض.
كان ذلك ومع العربية. الجالية من وقلة مقاتليهم عدا أحٌد يأِت لم ولكن دعائية، فيديو
القوات بتقدُّم فرحتهم احتواء يستطيعوا لم املدنيني بعض أن للسخط إثارة األكثر األمر
شأنهم من كان الفجر، يف الجهاديني. من عالنيًة يسخرون بدءُوا قد وكانوا الفرنسية
يف كونا استعادة وبعد ليًال، مدنية مباٍن فوق ُرِفع قد مايل َعَلم أن ليجدوا يستيقظوا أن
مكاملات عاٍل بصوٍت يُجرون وهم الشوارع أطفال سماع يمكن كان يناير، من عرش الثامن

حكوميني. جنود مع تخيلية هاتفية
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كل هل األخبار؟ ما «كونا! يضيفون: ثم كونا؟» «مرحبًا، يقولوا: أن شأنهم من كان
ا!» جدٍّ جيد ا، جدٍّ جيد حسنًا، هناك؟ يُرام ما عىل يجري يشء

منازل ينهبون أصبحوا الشجعان الفرص منتهزي بعض أن حدِّ إىل األمر وصل
املياه محطات مدير بيت صادر قد كان والذي الجهاديني، قادة أحد وجد املحتلني.
قد كان التي البنادق من العديد رسق قد ما شخٌص كان غائبًا كان بينما أنه والغابات،
مكان كل يف الجهاديون «بحث سيسيه: هللا عبد قال شديد. سخط أصابه املنزل. يف تركها
كانوا الذين أولئك أحد كان إنه قائلني ، شابٍّ عىل قبضوا «وأخريًا أردف: ثم الجاني.» عن
أن عرفوا ألنهم املدينة؛ أهل من ا حقٍّ غاضبني كانوا اللحظة تلك يف األمر. يف متورطني
الجهاديون َعذَّب الفرصة.» يستغلون وكانوا خارجها سيُطَردون كانوا أنهم ظنوا الناس

األسلحة. عىل أبًدا يعثروا لم لكنهم سيسيه، قال ما بحسب أليام، فيه املشتبه
اإلسالمية، الرشطة مفوض اتصل يناير، من والعرشين الثاني املوافق الثالثاء، يوم يف
إىل األزمة لجنة يُحِرض أن منه وطلب بديادي حسن، يُدعى رجًال الوقت هذا يف كان الذي
اآلخرون اللجنة أعضاء تشكَّك عاجل. اجتماع أجل من مبارشًة الغسق بعد املحافظة مبنى
ديادي شعر رهائن؟ يحتجزهم أن ينوي كان حسن أن لو ماذا ا؟ فخٍّ كان لو ماذا األمر. يف
طيلة هذا نفعل كنَّا إننا «قلت يذهبوا: بأن الرشف بداعي ملزمون بأنهم آخرون وستة
هذا.» يومنا حتى االلتزامات تلك احرتما الطرفني وأن بالتزامات تعهدنا إننا شهور؛ عرشة
أن وجد عندما ديادي فوجئ حيث البلدية، مبنى إىل املحافظة مبنى من أُرِسلوا
بتوجيه حسن بدأ البداية. من متوتًرا الجو كان أيًضا. حارضًة كانت العرب من مجموعة
يسخرون وكانوا متعلقاتهم. ورسقوا الجهاديني بيوت اقتحموا قد الناس كان تحذير.
يَُعد لم اإلسالمية الرشطة أن من الناس تحذِّر أن األزمة لجنة عىل يجب الشوارع. يف منهم
من اقرتبوا وإن فصاعًدا، اآلن من القانون خالفوا إن وأنهم اعتقاالت، إلجراء وقت لديها
تجعل أن اللجنة مهمة كانت بالرصاص. رميًا فسيقتلون رسقوها، أو الجهاديني منازل
إنه وقال الحديث دفة عربي تاجر توىلَّ حتى كالمه من ينتهي كاد ما بهذا. علٍم عىل الناس
اللجنة عىل ينبغي وإنه متاجرهم، لنهب ون يَُحرضِّ كانوا املدينة شباب أن سمع قد كان
منهم أحد أي اقرتب وإن مسلحني، كانوا العرب املتاجر أصحاب أن من الناس تحذِّر أن
قد يكونوا لم تجاههم. عنرصيني كانوا تمبكتو أهل أن أضاف بالرصاص. قتيًال فسرُيدى
الرضبات ضد مسرية يف يخرجوا أن رفضوا قد حتى وكانوا معهم، جنب إىل جنبًا وقفوا

الجوية.

245



تمبكتو كتب مهربو

يتوقع يكن ولم تهديدات، ليوجه يأِت لم إنه لحسن وقال غضبًا. ديادي اشتاط
لهؤالء تسمح فال هادئني، الناس يكون أن أردت «إذا وأضاف: تهديدات. إليه ه تَُوجَّ أن
َمن بمتاجرهم. نمر أن نستطيع ال إننا يقولوا أن أو محارضات، علينا يلقوا أن األشخاص
نحن كالخراف؟ فحسب نتبعهم أن علينا ينبغي هل مسرية؟ يف نخرج أن منا ليطلبوا هم
دعوتك يف السبب هو ذلك كان وإن اإلسالميني. مع مسريات يف نخرج وال إسالميني لسنا

نغادر.» فسوف هنا، إىل لنا
بقليل. ذلك بعد غادروا اآلخرين اللجنة وأعضاء ديادي لكن ئه، يهدِّ أن حسن حاول
فأردوه شابٍّ عىل النار الجهاديون أطلق التايل، اليوم يف باملحتلني. األخري لقاءهم هذا كان
«تحيا هتف أنه جريمته كانت الروايات، إحدى وبحسب مصطفى، يُدعى كان قتيًال.

فرنسا!»
عليه أطلقوا فرًحا. قفز قد الطفل «كان أردف: ثم طفًال.» قتلوا «لقد ديادي: تذكر

قتيًال.» وأردوه النار
األمر إن قائلني أرسته، إىل أعذارهم فقدَّموا ذلك. عن روا يَُكفِّ أن الجهاديني قادة حاول
التدهور. يف استمرت العالقات لكن املال. من مبلًغا مصطفى والد وأعطوا غلطة، كان

وجههم فيها رأينا التي األيام هي تلك «كانت باستوس: السياحي املرشد قال
الرضبات ضد مسرية يف نخرج أن منَّا طلبوا ألنهم كفاًرا كلنا «كنَّا أضاف: ثم اإلرهابي.»
إىل تذهبوا أن تستحقون «إنكم لنا: قالوا الخروج. من خائفني الجميع وكان الجوية

الجحيم.»»
أحرقوا ذلك. بعد األشياء تدمري يف الجهاديون بدأ توقعوا، قد حيدرة معارُف كان كما
ما «كل سيسيه: هللا عبد تذكر املدينة. كهرباء محطة وأحرقوا الزراعية. واآلالت الشاحنات
أشد حينئٍذ تمبكتو دخلت يغادروا.» أن قبل فعلوه باملدينة، األذى إللحاق فعله يمكنهم
ثم األصعب.» هي األخرية األيام «كانت األكرب: اإلمام تذكر االحتالل. أثناء التخريب مراحل
وكان النار، إطالق بسبب مصدومني الناس كان ا. جدٍّ الوطأة شديد الواقع «كان أردف:
الناس يكن لم الشمس. رشوق إىل الليل حلول وقت من املدينة بقاع كل يف اللصوص
من يتمكنوا لم أنهم لدرجة ا جدٍّ خائفني كانوا بيوتهم. الجميع لزم الخروج. يستطيعون

الطعام.» تناول
تعتمد تمبكتو كانت التي الكهربائية، املاء مضخات تَُعد ولم إنارة توجد تكن لم
تدمري لكن يدويٍّا. القديمة اآلبار من املياه يسحبوا أن الناس عىل كان لذا، تعمل؛ عليها،
هناك «كنُت قال: يحدث؛ األمر باستوس رأى آملهم. ما أكثر كان املحمول الهاتف شبكة
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بندقية ومعه جاء رجل ة ثمَّ «وكان أضاف: ثم األيام.» أحد مساء يف املركزي السنرتال عند
بوب! بوب، بوب، بوب، بوب، النار: يطلق وبدأ منَّا مجموعة أمام ف توقَّ كالشينكوف.
كانت االتصاالت لكن توكي، ووكي أجهزة بينهم الجهاديون ع وزَّ الهاتف.» مقسم فانفجر

الناس. بقية بني انقطعت قد
أي نسمع «لم أضاف: ثم اتصاالت.» وال هواتف، توجد تكن «لم األكرب: اإلمام قال
لم عنَّا. تخىلَّ قد العالم ألن أكرب؛ بصدمة أصابنا ما ذلك كان تمبكتو. عن يتكلم أحد

نعيش.» كنَّا كيف أحد يعرف
الجهاديني آخر كان الجوية، الرضبات وطأة تحت أنه الوحيد اإليجابي الخرب كان
زيد أبا باستوس رأى يناير، من والعرشين الثالث املوافق األربعاء، يوم يف يغادرون.
ذلك ويف أخذه، استطاعوا ما معهم أخذوا الشارع. يف مقاتليه من ملجموعة عليه ما يسدِّد

الرباعي. الدفع ذات عرباتهم مؤخرة يف ربطوها التي البخارية، الدراجات
خارسة.» كانت القضية أن فهموا ألنهم ينسحبون «بدءُوا ديادي: قال

املحظور االحتفال يوم — يناير من والعرشين الرابع املوافق الخميس، يوم فجر عند
هللا عبد إىل سانكوري يف الجديد بابا أحمد معهد مبنى حارس ُهرع — النبوي باملولد
ناًرا ة ثمَّ أن يبدو كان ثاٍن: ٌ نبأ الخرب هذا تىل غادروا. قد الجهاديني بأن ليخربه سيسيه
تنبعث األبيض الدخان من رفيعًة خيوًطا ورأى لينظر سيسيه ُهرع بالداخل. تضطرم
أو أثاث، أو كهربائية، أسالك يحرتق؛ يشء أي يكون أن يمكن كان املفتوح. السقف من

تحرتق. مخطوطات من آتيًا كان ربما أو الشاي. لتحضري معدة حطب نار
قتيًال سرُيدى مبانيهم سيدخل أحد أي أن من الجهاديني بتحذير علم عىل سيسيه كان
الرجل وباعتباره ذهبوا، قد كانوا املقاتلني أن من يقني عىل كان الحارس لكن بالرصاص،
دخل األمر. يتحرَّى أن واجبه من بأن شعر تمبكتو، يف بابا أحمد معهد عن املسئول الكبري
الداخلية املمرات من واحد يف بحذر وسارا الغربية الجهة عىل الصغري الباب من الرجالن
أفريقي. جنوب معماري مهندس يد عىل السودانية الساحلية العمارة طراز عىل املبنية
حواجز عرب تترسب كانت التي الصحراء شمس من محميٍّا وبارًدا، هادئًا املبنى كان
كان وبينما املؤتمرات. قاعة خارج بقعٍة إىل الدخان قادهم باليد. املنحوتة الحجارة من
عمود نحو األعىل إىل ُدِفَعت قد كانت الرماد من كومة شاهدا يقرتبان، والحارس سيسيه
تحمل بملصقات بعناية املصنفة املهملة، املخطوطات صناديق من كومات كانت مربع.
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قال مشتعًال. يزال ال املحرتق الحطب كان الجوانب. أحد يف موضوعة املفهرسة، أرقامها
املحتويات. يف النار أشعلوا ثم الصناديق، أفرغوا قد كانوا الجهاديني أن يبدو إنه سيسيه
قال: الفعل. هذا استيعاب يف صعوبة يجد يزال ال سيسيه كان بأعوام، ذلك بعد
كان شيئًا يأخذوا أن يمكن مسلمون إنهم قالوا الذين الناس هؤالء أن املرء يصدق «أن
يمكن يشء أسوأ كان يحدث. أن يمكن ذلك أن أبًدا نظن لم النار؛ فيه ويشعلوا إسالميٍّا
لديهم يكن «لم وأضاف: هذا؟ فعلوا ملاذا تساءل، ذلك.» إال يشء أي بنا. يفعلوه أن
مخالفة ما بطريقٍة املخطوطات كانت إن لنا.» أذًى يف يتسببوا أن سوى آخر دافع أي
عرشة مدة املبنى احتلوا قد كانوا ولكنهم وصلوا. عندما سيتلفونها كانوا أليديولوجيتهم،
مهزومني، كانوا «ألنهم سيسيه: قال ليحرقوها. مغادرتهم عشية حتى وانتظروا شهور
للمخطوطات، والعلمية الدولية القيمة يعرفون «كانوا أردف: ثم يغادروا.» ألن اضطروا

يحرقوها.» أن عليهم تعنيَّ لذا تساويه؛ وما
عادوا الجهاديني ألن حظهم حسن من كان ما وهو طويًال، الحارس وال هو يبَق لم

علينا.» سيقضون كانوا هناك، وجدونا قد كانوا «لو سيسيه: قال بقليل. ذلك بعد
هللا «جعل له. شخيص فشل بمنزلة ذلك اعترب حدث، قد بما معيجا علم عندما
قرون إىل تاريخها يرجع التي املخطوطات أُْحِرَقت. قد املخطوطات واآلن مسئوليتي، األمر
النوم.» أستِطع لم بذلك، فيها علمت التي الليلة يف فشًال. يل يمثِّل األمر كان لذا وقرون.
بإعياء شعرت فيه أحرقوها الذي اليوم «يف قال: شديد. بحزن اآلخر هو حيدرة شعر
ما مدى هو ذلك كان يشء. أي ننقذ لم أننا لو كما األمر «كان أردف: ثم ا.» جدٍّ شديد

سوء.» من به شعرت
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الفتَّاش» «تاريخ كتاب

١٩١١–١٩١٣

السودان «كتاب «الفتَّاش»، كتاب تالعب دوبوا، عودة بعد عقدين من يقرب ما طيلة
بأنه تقليدية بمبالغة العمل هذا وصف قد دوبوا كان باريس. مسترشقي بعقول الشبح»،
من أحد أي يتمكَّن لم لكن النيجر»، ملنطقة التاريخي التوثيق لكل الرئييس «األساس
أهل كان عندما ملحوظ. نحٍو عىل املتشابهة القصاصات من قليل عدد عىل إال العثور
نسخ كل كانت علمهم، قْدر عىل إنه ويقولون أكتافهم يهزون كانوا عنه، يُسألون تمبكتو

أُتِلَفت. قد املخطوط
ألربت باملستكشف والنيجر العليا للسنغال الفرنيس الحاكم بعث ،١٩١١ عام يف
سيدي العالم مع صداقًة ميزيري دي بونيل عقد هناك، تمبكتو. إىل ميزيري دي بونيل
وثيقٍة عىل يُطِلعه ألن كافيًا كان ما التمبكتي ثقة من واكتسب السيوطي، بن اإلمام محمد
كان ولكن باهتًا، وحربها متفتِّتًا ورقها وكان كاملًة، تكن لم الشخصية. مكتبته من ثمينٍة
دي بونيل سأله السودان. تاريخ عن قديٍم كتاٍب من الباقية الوحيدة النسخة أنها يُعتََقد
األسيوطي ابن فأرشف منها، األصل طبق نسخة عىل يحصل أن املمكن من كان إن ميزيري
توضح قصرية رسالة وبرفقتها هودا أوكتاف إىل أُرِسَلت والتي جديدة، مخطوطة عمل عىل
مملكة قبل السودان ملوك تاريخ من وجزء سونجاي ملوك ِلِسرَي «تجميًعا كانت هذه أن

عرش. الخامس القرن يف ُكِتبَت أنها يُعتََقد كان وأنه سونجاي»،
عن األهمية غاية يف «وثيقة كانت أنها نظرة أول من ن يخمِّ أن هودا بمقدور كان
كتاب يف نة ُمتََضمَّ كانت التي لتلك إضافية معلوماٍت تمثِّل وأنها الفرنيس»، السودان تاريخ
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تفتقر املخطوطة كانت ُفِقَدت، قد كانت االفتتاحية صفحاتها إن وحيث السودان». «تاريخ
الذي العمل عن عبارة كانت أنها لهودا اتضح ما رسعان ولكن مؤلفها، واسم العنوان إىل

«الفتَّاش». وهو به، سمع قد دوبوا كان
عىل ديالفوس موريس ومساعده هودا ألحَّ النص، يف التي الفراغات ملء أجل من
يطلب السيوطي ابن إىل املستكشف كتب أخرى. نسخة عىل يعثر أن ميزيري دي بونيل
علم أي لديه يكن لم أنه من الرغم عىل أنه نية بحسن التمبكتي وأجاب مساعدته، مجدًدا
الوثيقة هذه املرتجمان تلقى األصلية. نسخته إليه سريسل فإنه النسخ، من املزيد بوجود
املخطوطة باسم النسخة أُسِميَت بينما «أ»، املخطوطة وأسمياها ،١٩١٢ عام من مايو يف
املسئول من بأمر ونُِسَخت أخرى وثيقٍة عىل ُعِثر العام، ذلك من الحق وقٍت يف «ب».
أصبحت الذي االسم وهو «ج»، املخطوطة تضمنت كايس. مدينة يف الفرنيس االستعماري
اسم بوضوٍح العمل وحمل السيوطي، ابن نسخة من مفقوًدا وفصًال تمهيًدا به، معروفة
والجيوش البلدان أخبار يف الفتَّاش «تاريخ الكامل، عنوانه إلعطائه أو الفتَّاش»، «تاريخ
السودان»، «تاريخ كتاب أورد ما وبحسب كعت. محمود مؤلفه اسم كان الناس». وأكابر

محمد. الحاج أسكيا من مقربًا صديًقا وكان ١٤٦٨ عام يف ُولِد قد كعت كان
«تاريخ التأريخ، كتاب نفس أنه ظنَّا مما نسخ ثالث اآلن وديالفوس هودا لدى كان
كانت ولذلك األقدم كانت «أ» فاملخطوطة مشاكلها: لها منها نسخة كل وكانت الفتَّاش»،
فكانت «ب» النسخة أما مفقودة. أو مجتزأة كانت منها كاملًة أقساًما ولكن أصالة، األكثر
واحتوت كاملة فكانت «ج» املخطوطة أما «أ». املخطوطة من األصل طبق صورة مجرد
بأخطاء مليئة كان لكنها األخريني، املخطوطتني يف واردة غري كانت كثرية فقرات عىل
إتقانًا العربية اللغة يتقن يكن لم املعارص الناسخ أن إىل ناحية من ترجع كانت جسيمة،
حتى جدٍّا تالفة كانت منها مستمدة كانت التي املخطوطة أن إىل أخرى ناحية ومن ا، تامٍّ

مقروءة. غري أصبحت قد كانت منها أقساًما إن
كان األول أن بدا محريَين. لغَزين املسترشقان واجه للوثائق، الدقيقة القراءة عند
لكتاب ماسينا، سلطان لوبو، أحمد قمع وهو تمبكتو، يف لدوبوا قيل قد كان ما عىل دليًال
نبوءات تسجل «أ» للمخطوطة املترضرة االفتتاحية الصفحات كانت بينما إذ التأريخ.
عىل «ج» املخطوطة بداية ت نصَّ للسودان، عرش الثاني الخليفة بمجيء ت برشَّ متنوعة
مريبًا هذا كان عرش. التاسع القرن بداية يف ماسينا إىل يأتي سوف أحمد الخليفة أن
شديد بوضوح سيحدد عرش السادس القرن يف بُِدئ تأريًخا أن احتمالية مدى فما للغاية؛
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هودا اعترب قمعه؟ قد أنه ُزِعم الذي عرش التاسع القرن سلطان نفسه هو الخليفة أن
َرت، ُزوِّ قد كانت «ج» املخطوطة من الفقرة هذه أن عىل قاطع دليل هذا أن وديالفوس
ر تَُدمَّ أن أو الفتَّاش» «تاريخ نسخ كل يف يُتالَعب بأن أمر قد بالفعل كان لوبو أحمد وأن

السياسية. مصالحه لخدمة
كعت، هو املؤرخ أن «ج» املخطوطة ذكرت باملؤلف. متعلًِّقا لغًزا الثاني اللغز كان
من أكثر العمر من سيبلغ كان عندما ،١٥٩٩ عام يف ينتهي الفتَّاش» «تاريخ رسد ولكن
املسترشقان ن خمَّ وفاته؟ بعد جرت أحداٍث عن كتب قد يكون أن يمكن كيف عاًما. ١٣٠
قد كان أوراٍق من ع ُجمِّ الذي التأريخ، أنهى الذي هو أحفاده أحد يكون أن بد ال أنه
أجيال: ثالثة بني تعاون نتاج الفتَّاش» «تاريخ كان ثَمَّ وِمن وأبناؤه. هو وراءه َخلََّفها
به.» ألهم الذي هو الجد كان بينما كعت، محمود حفيد هو للعمل الفعيل املحرر «كان
أن شأنه من كان الذي هو املختار»، «ابن أنه الحًقا تحدَّد الذي املجهول، الحفيد هذا كان

.١٦٦٥ عام حوايل يف العمل يكمل
املؤلَفني لكن جزئيٍّا، ُحلَّت قد الفروض أحسن عىل الفتَّاش» «تاريخ كتاب ألغاز كانت
الكتاب من عة املجمَّ نسختهما نرشا كاملة. نسخة توليف ذلك مع بمقدورهما بأن شعرا
«تاريخ كتاب اعتُِرب ما ورسعان .١٩١٣ عام يف — الفرنسية إىل ومرتجمة العربية باللغة —
إليه ونُظر السودان»، «تاريخ كتاب منذ املنطقة بتاريخ يتعلق فيما اكتشاف أهم الفتَّاش»

لتمبكتو. الذهبي العرص أثناء الحياة فهم أحجية يف رئيسية قطعة باعتباره
الفتَّاش» «تاريخ كتاب من وديالفوس هودا نسخة تبسط استهاللية، حمدلة بعد
تكاد فال عيل، ُسني لسلفه، الكتاب ُكتَّاب كراهية أما محمد. الحاج ألسكيا إجاللها آيات
و«أفعاًال فاضحة» «بدًعا اقرتف اإلسالم ضعيف مسلًما «امللعون» فكان ا؛ حدٍّ تعرف
أسكيا وبني بينه للتناقض يمكن ال تمبكتو. علماء واضطهد الناس مع دموية» وحشية
ييل: كما الفتَّاش» «تاريخ كتاب كلمات تتدفق هذا. من أوضح يكون أن محمد الحاج
مهاراته منها والتي األول]، [ألسكيا الكثرية والصفات الفضائل نحيص أن الصعب «من
أي يف نظريه نجد أن يمكننا ال بالفقراء. وانشغاله رعاياه تجاه وكرمه املمتازة، السياسية

بعده.» أو قبله جاء حاكم
املغتصب هذا عىل باملديح انهاال التأريخ كتابي كال أن يف جيل سبب يوجد أنه يبدو
«تاريخ كتاب بحسب قبل. من يحدث لم كما تمبكتو ازدهرت حكمه ففي لعرشسونجاي؛
،١٤٩٨-١٤٩٩ عامي يف وتمبكتو. اإلمرباطور بني حدث انسجام نتيجة هذا كان الفتَّاش»،
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من والثالثني الخامسة يف كان املدينة. قايض منصب يف آقيت محمد حفيد محمود ُعنيِّ
يف نفوذًا األكثر املنصب هذا إىل يصل آقيت نسل من شخص أول وكان فحسب، عمره
عاًما. وخمسني خمسة مدة املنصب هذا يف وظل املدينة، يف الوظيفي الهرمي التسلسل

تمبكتو إىل محمد الحاج أسكيا أتى األيام، أحد يف أنه الفتَّاش» «تاريخ كتاب يحكي
القايض وركب املدينة، خارج فتوقف ألوامره. إطاعته عدم عىل محمود لدى ليحتج
هل املوجهة: األسئلة من بسلسلة اللقاء أسكيا بدأ اإلمرباطور. معسكر إىل خارًجا بشجاعة
يعدِّدهم بدأ الذين العظماء، أسالفه كل من أََجلَّ أو أفضل ما بطريقٍة القايضمحمود كان
مرة. كل يف بالنفي محمود القايض فأجاب السابقني؟ سونجاي ملوك أطاعوا قد وكانوا
له؟ قيل ما يفعل أن دون اإلمرباطور رسل وتكراًرا مراًرا طرد إذن فلماذا أسكيا: فسأله

بانتهار: الشيخ أجاب

«جئت فقلت: وثيابي برجيل وأخذت داري يف جئتني يوم تناسيت أم نسيت هل
وأمِسك فانرصني جهنم. وبني بيني تحول أن نفيس وأستودعك حرمتك يف أدخل
أمرك. ورد رسلك طردي سبب فهذا وديعتك.» وأنا جهنم. يف أقع ال حتى بيدي

لكن صفاقته، عىل له عقابًا واللحظة التو يف القايض سيقتل شك دون عيل سني كان
إن وحيث وهللا!» ذلك «نسيت قال: ذلك من وبدًال متدينًا رجًال كان محمد الحاج أسكيا

سخية: مكافأة استحق فقد الديني، بواجبه ذكَّره قد كان محمود القايض

إليه. وأتوب هللا أستغفر فأنا الجبار. وغضب النار وبني بيني إقامتك هللا أطال
عن وادفعن هللا ثبَّتك املكان، هذا يف فاثبت بذيلك. آخذ وديعتك أنا اآلن وحتى

نفيس!

كتاب أورد ما بحسب مرسوًرا»، «فرًحا ورجع حصانه اإلمرباطور ركب ذلك بعد
الفتَّاش». «تاريخ

لعلماء الروحية الحماية كنف يف سونجاي حكام سيعيش التالية السنة املائة طيلة
هذا كان جاو. أباطرة جانب من الدنيوية الحماية بدورها للمدينة َرت ُوفِّ بينما تمبكتو،
للعلماء. عظيمة كمدينة باشتهارها تمبكتو فيها ستحظى التي الفرتة االزدهار، زمن
مسجد ذلك ويف َعت، وُوسِّ الرئيسية املدينة أبنية تنظيم أُعيد محمود، القايض عهد يف
الفتَّاش»، «تاريخ كتاب بحسب ا، جدٍّ هادئًا مكانًا كانت — مسامًلا مكانًا كانت جينجربر.
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وال حريًشا منهم أحد مع يجد فال أهلها، من رجل بمائة يمر أن يمكن املرء إن حتى
بيتًا وعرشين ستة إلعالة السكان من يكفي ما يوجد كان إذ وكبريًا؛ — مديًة وال سيًفا
املتعلمني من عنده ُمَعلِّم رئيٌس شيٌخ منها كلٍّ عىل يرشف كان التي الخياطة، بيوت من
املجتمع فتضخم تمبكتو، إىل العلم وطلبة العلماء من كبرية أعداد انتقلت خمسني. نحو
القرآن، لتحفيظ مدرسة و١٨٠ ١٥٠ بني ما ويمأل مسبوق غري حجٍم إىل ليصل األكاديمي
كانت التي املدارس، هذه إحدى التالميذ. من مئات وحتى عرشات منها بكل كان التي
«تاريخ كتاب بحسب تلميذًا، و٣٤٥ ١٧٣ بني ما بها كان تكريا، عيل يُدعى لشخص تابعة
التالميذ عليها يتدرَّب لوًحا ١٢٣ الصبيان ألواح من يوجد كان أنه ذكر الذي الفتَّاش»،
هذه شأن من فيها. محصلًة القرآن جملة تكون ألن تكفي داره، َعَرَصِة يف الكتابة عىل
هذا يف تمبكتو يف تلميذ ألف ٢٥ يوجد كان بأنه تقديرات لوضع تُستخَدم أن األعداد
كان االبتدائية املرحلة تالميذ عدد أن نقدر أن يمكن اتزانًا أكثر بحساب ولكن الوقت،
كان ذلك، ومع ألًفا. خمسني عن يزيد يكن لم املدينة تعداد وأن آالف، خمسة إىل أربعة

عرش. السادس القرن بداية يف كبرية عاملية مدينة يجعلها أن هذا شأن من
باقتناء شديد «ولع من عانى الذي املجتمع، هذا عىل عادية غري سيطرٌة لألدب كان
مستهجنًا، الدنيا متاع فيها كان متقشفة ثقافة يف األكاديميني. أحد تعبري حدِّ عىل الكتب»،
من فكان النخبة؛ عىل املستحوذة الهوس صور إحدى ونسخها املخطوطات استرياد صار
أو رشاؤه يمكن جديد عمل بحوزتهم يكون قد أنهم أمل عىل الزوار إىل يتوددوا أن شأنهم
يروي فيها. ُمباَلغ مستوياٍت إىل الكتب أثمان رفع إىل الطلب زيادة أدت بينما استعارته،
رشاء يف كعت محمود ساعد محمد، أسكيا خلف داود، أسكيا أن الفتَّاش» «تاريخ كتاب
ما وهو الذهب، من جراًما ٣٤٠ تقريبًا يعادل ما أو مثقاًال، ثمانني بقيمة نادر قاموس
يف تُباع أرخص كتب يوجد كان الحايل. وقتنا بأسعار أمريكي دوالر ألف ١٦ سيساوي
قليًال يزيد ما مقابل األحكام» «رشح عنوانه كتاب من مستعمٌل واحٌد مجلٌد ِبيع — تمبكتو
جيدة زخرفة مزخرًفا مثقاًال ثمانون ثمنه الذي القاموس كان وربما — مثاقيل أربعة عن
كان آخر قاموٍس عن الفتَّاش» «تاريخ كتاب يحكي متعددة. مجلدات من ويتألف خاصة
قيام إىل الكتب عىل الطلب أدَّى مجلًدا. وعرشين ثمانية يضم وكان التمبكتيني ألحد مملوًكا
نُساًخا داود أسكيا َعنيَّ عموًما. اإلمرباطورية ويف املدينة يف كبرية احرتافية نسخ صناعة
لكسب كوسيلة العلماء إىل املخطوطات هذه يقدِّم كان ما وكثريًا املخطوطات لنسخ لديه

تمبكتو. يف والنفوذ الحظوة
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َحْرد يف الكتب بها تُنتَج كانت التي الكيفية عن مفصلة معلومات عىل العثور يمكن
الكتاب. نهاية يف عادًة يُدَرج كان الذي املخطوطة ألصل القصري التوصيف وهو املتن،
«املحكم» لقاموس عرش السادس القرن من نسخة من مجلدات لستة املتن َحْرد يصف
يعمل كان الذي اخ النَّسَّ أن يبني مما النهائية، واملواعيد باملدفوعات قائمة ِسيَده البن
١٧٩ بمجموع الكتاب، من مجلدين لنسخ يوًما وعرشين ثالثة إىل يحتاج كان كامل بدوام
اخ النسَّ كان لذا الصفحة؛ يف النصوص من سطًرا عرش تسعة يوجد كان (ورقة). مطوية
يوًما عرش تسعة آخر اخ نَسَّ استغرق اليوم. النصوصيف من سطًرا ٢٨٥ املتوسط يف يكتب
من سطر ٣٠٠ بمعدل املجلدات، لهذه السليم النطق أجل من التشكيل ليضيف إضافية
إىل باإلضافة الشهر، يف واحد مثقال اخ للنسَّ يُدَفع كان ما عادًة اليوم. يف تقريبًا النصوص
كانت األخطاء. يصحح كان والذي باملوضوع، ُمِلمٍّ ملصحٍح يُدَفع مثقال نصف كان ذلك
أو مثقاًال، وعرشين واحد حوايل إىل تصل «املحكم» مثل كبري لعمل وحدها العمالة تكلفة
يف أخذها يجب كان التي الورق تكلفُة ذلك إىل أيًضا وتُضاف الذهب، من جراًما تسعني
من كان ومرص. أفريقيا شمال من يُستَوَرد كان معظمه ألن الثمن، غايل كان إذ االعتبار؛

أكثر. أو مثاقيل خمسة كبري مجلد أي يف املستخدم الورق يكلف أن املرجح
يف تكدست املخطوطات من كبريًة أعداًدا أن الكتب باقتناء تمبكتو ولع عن نتج
موجودة كانت التي تلك قبيل من عامة مكتبات يف تُجَمع املخطوطات هذه تكن لم املدينة.
يتباهى األزهر مسجد كان إذ القاهرة؛ أو بغداد مثل األخرى اإلسالمي التعليم مراكز يف
للقراء. الخدمات من مذهل نطاق إىل باإلضافة املخطوطات من اآلالف عرشات يضم بأنه
إىل بسخاء تعريها أن شأنها من كان علمية، لعائالت مملوكة املجموعات كانت تمبكتو، يف
تمبكتو يف العلماء أن حقيقة يعكس العامة املجموعات غياب كان ربما والطالب. الزمالء
القراء يكن لم لذا — «األلفة» فئة هو ملحوظ استثناء وجود مع — الثرية النخبة من أتوا
ذلك، ومع يفهموها. لن التي األصعب األعمال إىل بانتظام الوصول إىل بحاجة العاديون
الشخصية، بابا أحمد مكتبة تألفت هائلة. ألحجام وصلت حتى الخاصة املجموعات تنامت
مجلد، ١٦٠٠ عىل يقل ال مما أقربائي»، من أي مكتبات بني «األصغر كانت أنها ذكر التي
اتساع يتضح وفاته. وقت مجلد ٧٠٠ من يقرب ما إىل عمر أحمد مكتبة وصلت بينما
املدينة. يف ُكِتبَت أخرى أعمال يف استشهادات من أيًضا تمبكتو يف املتاحة القراءة نطاق
عمًال أربعني من استُقيت النحو يف رسالة محمد آغ أند ابن أحمد التمبكتي العالم كتب

مالكيٍّا. مصدًرا وعرشين بثالثة بابا تراجم قاموس استشهد بينما آخر،
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قد تمبكتو وروائع عجائب كانت عرش، السادس القرن من الثاني النصف بحلول
بالد يف نظري لها يكن لم الفتَّاش». «تاريخ بحسب حرصها، يستحيل كان آفاٍق إىل وصلت

السودان:

من املغرب أقىصبالد إىل السودان بالد من البلدان يف لها نظري ال يومئٍذ فتنبكت
ورحمة ورأفة العرض، وحفظ وصيانة وتعفًفا وحرية، مروءة [مايل]، مل بالد

وإعانتهم. العلم بطلبة وتلطًفا والغرباء باملساكني

هائلة. صدمة كانت النهاية حلَّت عندما لذا

من عرش الخامس يف موىس ابنه يعزله أن قبل سنة وثالثني ستٍّا محمد الحاج أسكيا حكم
بُنكن، محمد أسكيا: لقب حملوا أناٍس من تعاقب جاء بعده .١٥٢٩ عام من أغسطس
كاع، ومحمد الثاني، وإسحاق بان، ومحمد والحاج، وداود، األول، وإسحاق وإسماعيل،
نيل من داود إال يقرتب لم حكمهم، ظل يف االزدهار يف استمرت تمبكتو أن ومع ونوح.
اإلمرباطورية دخلت الزمن وبمرور األول، أسكيا عىل املدينة مؤرخو به انهال الذي الثناء
وما كفًرا هللا نعم «بدلوا الناس أن السودان» «تاريخ كتاب يسجل االنحطاط. طور يف
الذكور ونكحة الخمور رشب من جهًرا وارتكبوها إال تعاىل هللا معايص من شيئًا تركوا
هذا أن سيحسب كان املرء إن حتى األخرية الرذيلة لهذه للغاية واستسلموا والزنى.»
السالطني أبناء وحتى السودان»، «تاريخ كتاب يسجل ما بحسب محظوًرا، يكن لم األمر

أخواتهم. مع املحارم زنا ارتكبوا
جارتها عن التخلف يف آخذة كانت اإلمرباطورية أن األخطر األمر كان ذلك ومع
الربتغاليني، الغزاة تقاتل البلد ذلك حكمت التي السعديني ساللة كانت املغرب. الشمالية،
إسبانيا. ضد إنجلرتا مع تحالًفا عقدت قد حتى وكانت لقرون، والعثمانيني واإلسبان،
إنجليزية، بمدافع ومسلحة جيًدا مدربة قواته كانت عسكري مجتمع هي النتيجة كانت
استخدامها يف مستعينًا (الهركوبة)، والقربينة املسكيت بنادق استخدام اتبع قد كان والذي
إىل تحولوا الذين املسيحيني والهاربني املساجني من عصابات وهم و«املرتدين»؛ باملرتزقة

اإلسالم.
هائل طموح ذا هادئًا رجًال كان الذي املنصور، أحمد هو السعديني سلطان كان
عرش، الثاني الخليفة أنه اآلخر هو زعم الشديد. الغضب من نوبات يف االنفجار إىل وميل
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الحكام عىل يتعني كان اإلسالمي، العالم وحدة استعادة كان الخليفة دور إن وحيث
مبالَغ أنفق قد بالفعل كان ثروتهم. ويسلموه له يخضعوا أن السودانية للممالك املسلمني
واألرضيات املذهبة األسقف ذي مراكش، يف املرتف له» مثيل ال الذي «القرص عىل طائلة
والعمالء. والجواسيس، الجنود، من كبرية أعداد عىل املال ينفق أن عليه وتعنيَّ الرخامية،
تستخرجها سونجاي كانت امللح من حمولة كل عىل خراج بدفع األسكيني بمطالبة بدأ
تقريبًا املسافة منتصف يف تقع التي تاغزة، مدينة من بالقرب الصحراء يف املناجم من
جنوب منطقة أبقت التي هي جيوشه كانت املطاف، نهاية ففي ومراكش؛ تمبكتو بني
يف للمنصور الثاني إسحاق أسكيا فقبَّح املسيحيني. من آمنة األفريقية الكربى الصحراء
يبىل حتى أنه الهدية من ضمنيٍّا املقصود كان حديد. من ونعلني رمًحا له مرسًال الجواب،
لدى أصبح حينئٍذ سونجاي. رماح من أبًدا مأمن يف يكون لن الجري، من السلطان نعل
خطته. لينفذ َجودار يُدعى العينني أزرق قصريًا مخصيٍّا واختار للحرب، ذريعته السلطان
من تتألف كانت الكربى: الصحراء عرب اإلطالق عىل أُرِسَلت قوة أعتى جودار ُمِنح
املرتدين من ألفان بينهم من جندي، آالف أربعة من أكثر من ومتطور نخبة جيش
وسبعون الخيل، صهوة عىل املسلحني الرجال من وخمسمائة القربينة، ببنادق املسلحني
املغاربة. الخيالة من وخمسمائة وألف القصرية، بالبنادق املسلحني املسيحيني املرتزقة من
قافلة يف البارود من طنٍّا وخمسني مائة معهم وحملوا ومدافع هاونات أيًضا معهم كان
ستكون السودان غزوة إن قائًال السلطان تفاخر جمل. آالف عرشة بطول كانت متاع

والسيوف. الرماح إال به يقاتلون ما لديهم يكن لم السودانيني ألن «سهلة»؛
الثامن يف وتمبكتو جاو بني الطريق منتصف يف النيجر نهر منحنى املغاربة بلغ
سارع غرة. حني عىل الثاني إسحاق وأخذوا ،١٥٩١ عام من فرباير من والعرشين
ثالثني بُعد عىل تقع التي تونديبي، عند املغاربة مع تالقت كبرية قوة جمع إىل األسكيون
ولكن العدو، إىل املاشية من رأس ألف السونجاي ساق أسبوعني. بعد جاو، شمال ميًال
صفوف مخرتقًة جماعي فرار يف متشتتة ارتدت النار، إطالق أصوات البهائم سمعت عندما
«تاريخ كتاب أورد ما بحسب عني»، طرفة «يف األسكيون انكرس ذلك وبعد السونجاي،
أن وهي السلم: بنود أسكيا عرض جاو. نحو بجيشه جودار وسار إسحاق، فرَّ السودان».
الذهب من مثقال ألف مائة ويعطيه امللح، تجارة حقوق ويسلِّمه للمنصور، بالوالء يتعهد

املوافقة. منه ليأخذ السلطان إىل البنود سريسل بأنه جودار أجاب عبد. وألف
مبارشة مىض مايو. من الثالثني يف املدينة ودخل تمبكتو، إىل جودار تقدَّم ذلك بعد
وأخربه محمود، القايض ابن السن، يف الطاعن عمر الوقت هذا يف كان الذي القايض، إىل
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يأتيني أن إىل فيها، وندخل [حصننا] قصبتنا بها فنبني واسعة «رحبة إىل يحتاج بأنه
أخرج ذلك بعد الفتَّاش». «تاريخ كتاب أورد ما بحسب إليه»، بالرجوع السلطان أمر
واالنتهار القبيح بالكالم عليهم «وهجموا األثرياء، التجار حي من السكان جودار رجال
جميع الجنود أرغم قصبة. لتشكيل املنازل ويضموا العمل يف يرشعوا أن قبل والرضب»،
كبرية كمية بإخراج املدينة تجار أُمر بينما البناء، يف العمل عىل الشوارع يف وجدوهم َمن

الحبوب. من
كانت التي املقدسة، للمدينة صدمة بمثابة الطعام ومصادرة القرسي العمل جاء
أعظم فتنة «ال يقولون: الفتَّاش» «تاريخ كتاب مؤلفو كتب الزمان. من لقرن تبجيل محل

منها»: أََمرَّ وال تنبكت أهل عىل أكرب وال

[املغاربة] نزولهم عند واإلتالف املصائب من بتنبكت نزلت ما باطراد يُحاط وال
والكبرية. الزور من فيها أحدثوه مما يحرصوا وال بها.

البداية. إال هذه تكن لم ذلك، ومع
السالم، التفاق العريضة الخطوط د تحدِّ التي جودار رسالة السلطان ى تلقَّ عندما
كان لألبد. السونجاي عىل يقيض أن شأنه من رجًال به واستبدل شديًدا غضبًا غضب
وصل زرقون. بن محمود واسمه متقلب، مزاج ذا للمرتدين، سابًقا قائًدا الرجل هذا
قوة قيادة وتوىل ،١٥٩١ عام من أغسطس من عرش السابع يف تمبكتو إىل محمود الباشا
غيابه وأثناء السونجاي. بقية مطارًدا عقبه، يف وجودار رشًقا انطلق الفور وعىل السلطان،
محمود عاد ،١٥٩٣ عام خريف ويف املغربي، الحكم عىل تمبكتو ثارت سنتني، دام الذي
ا رسٍّ التمرد يساندون كانوا أنهم اعتقد الذين الرجال ملعاقبة بعناية موضوعة خطة ومعه
املدينة أرشاف كبار من اثنني بالقبضعىل أمر باملدينة. الدين ورجال العلماء الوقت؛ طول
لتجديد مجموعات يف سانكوري مسجد إىل يأتوا أن الناس عىل يجب أنه وأعلن وإعدامهما،
الكربى، الصحراء يف الواحات بلدات من التجار دور كان األول اليوم يف للسلطان. البيعة
املوافق الثالث، اليوم يف الغرب. يف القوافل بلدات من الناس دور كان الثاني اليوم ويف
العلماء. دور كان الخراب، يوم بأنه بابا أحمد وصفه تاريخ وهو أكتوبر، من العرشين

سانكوري مسجد إىل الحديث وكتب املصحف أحرضوا اللحظة، جاءت عندما
مسلحون رجال ُوِضع الداخل. يف تمبكتو يف الفكرية الحياة رجال صفوة واصطف
إىل ُسِحبوا ذلك وبعد الفقهاء وُكبِّل األبواب، وُغلَِّقت املبنى، سطح وعىل املخارج عىل
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يف قصبته إىل املدينة عرب مشاًة األرسى يُؤخذ بأن محمود أمر اآلخر. تلو واحًدا الخارج،
حمار عىل السري، عىل يقدر وال للغاية كبريًا شيًخا كان الذي عمر، القايض أُرِكب فريقني.
بالقرب املدينة. حول رشقيٍّا طريًقا ثاٍن فريق سلك بينما املدينة، وسط عرب اقتيد صغري
بدأ وعندئٍذ به، وهاجمه الرماة أحد سيف األرسى أحد استل يحيى، سيدي مسجد من
أربعة ُقِتل بهم. املحيطني السجناء رءوس فقطعوا التقتيل، من موجة السلطان رجال

سانكوري. من علماء تسعة ذلك ويف الفور، عىل التمبكتيني من عرش
داره مقاليد يمسك خادم مع كان عمر القايض أن الفتَّاش» «تاريخ كتاب يروي
فقتله بالسيف مغربي جندي فرضبه البكاء، يف الخادم انخرط املذبحة. بخرب أُبلِغ عندما
أنا أحسب «كنت أجاب: ذلك، سبب عن ُسئل عندما القايضيضحك. بدأ عندئٍذ الفور. عىل
تحت العلماء بقية ُوِضع الجنة.» إىل سبقني وقد اآلن، عيلَّ فضله فظهر الغالم هذا من خري
كل ويأخذون منازلهم، يف يفتشون محمود الباشا جنود مىض بينما القصبة، يف الحراسة
[أي بها اتصلوا ما أتباعه «ونهب السودان»: «تاريخ كتاب يف السعدي سجل قيمة. له ما
وفعلوا حرائرهم، وجردوا عوراتهم وكشفوا ممتلكاتهم] من أيديهم عليه وقعت ما كل

الكبرية. بابا أحمد مكتبة نُِهب ما ضمن من وكان الفواحش.» بهن
العلماء يؤخذ بأن أُمر شهور، خمسة مدة القصبة يف محبوسني العلماء بقي أن وبعد
إىل الصحراء عرب — آقيت عائلة أفراد من معظمهم كان الذين — خطرين اعتُِربوا الذين
الرحلة كانت بالسالسل. مكبلني أسريًا سبعني جملته كان ما أُرِسل هم. أَُرسِ مع مراكش
أحمد سقط مراحلها، إحدى ويف الدنيا؛ بمتاع يهتمون يكونوا لم الذين العلماء عىل شاقة
من والعرشين الحادي يف مراكش بلغوا رجله. ت وُكِرسَ جمله، عىل من بأغالله، مثقًال بابا،

هناك. السن يف الطاعن عمر القايض ومات السجن. وأُوِدعوا ،١٥٩٤ عام من مايو،
أشكال من شكل يف وأُودعوا الحياة قيد عىل الباقني األرسى رساح أُطِلق عامني، بعد
عن محتجبًا العظيَم الحاكَم وجد السلطان. بمقابلة بابا ألحمد وُسِمح الجربية، اإلقامة
إنه بابا قال إذ الستار؛ أُزيح حتى معه يتكلم أن ورفض بستار، العاديني البرش أنظار
بابا سأله لطلبه، السلطان أذعن عندما باهلل. يتشبه املنصور كان حجاب، وراء من بالكالم
وتضييع متاعي نهب يف لك حاجة «أي لسنوات: بداخله يعتمل كان أنه بد ال الذي السؤال
لتوحيد سعيه من جزء هذا بأن املنصور أجاب ُهنَا؟» إَِىل تنبكت من وتصفيدي كتبي
بقية إذعان فإن بلده، يف املسلمني أعيان من واحًدا كان بابا أن بما وأنه اإلسالمي العالم

إذعانه. سيتبع أنه املؤكد من سونجاي مملكة
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حياته يف إنتاًجا املراحل أغزر هو املغربية العاصمة يف بابا أمضاه الذي العقد كان
سائر يف صيته وذاع اإلنسان، حقوق عن ومدافًعا فقيًها بصفته مشهوًرا أصبح العملية.
إذ بغزارة: وكتب املالكي، والفقه والتوحيد، والبالغة، النحو، يَُعلِّم فكان املغرب. أنحاء
وطنه، إىل يشتاق كان لكنه الفرتة. هذه يف املعروفة أعماله من كتابًا وخمسون ستة ُكِتب

املغرب: يف كتبها قصيدة تحكي كما

بلدتي نحو فعج [جاو]، كاغو قاصًدا أيا
أحبتي وبلغ باسمي لهم وَزمِزم
وشائق غريب من عطريًا سالًما

وجريتي. رهطي األحباب وطن إىل

مراكش. يغادر بأن بابا ألحمد ُسِمح مات، قد السلطان كان عندما ،١٦٠٧ عام يف
األم مدينته رأى الذي املبعدين الفقهاء من الوحيد وكان التايل العام يف تمبكتو إىل وصل
من والعرشين الثاني يف وتويف ويكتب، يَُعلِّم أخرى، عاًما عرش تسعة هناك عاش مجدًدا.

.١٦٢٧ عام من أبريل
وفاته. بعد املطاف، نهاية يف والتاريخ، الرتاجم كتب ُكتبَت فقد تمبكتو؛ علم خلَّده
«تاريخ كتاب كلمات بنص املدينة، خرَّب قد كان محمود الباشا َخلَّفه الذي الدمار ولكن

الفتَّاش»:

عوائدها. وتبدَّل حالها وتغريَّ أمورها وانعكس روح. بال جسًما تنبكت صارت
الدين وباعوا عظمائها. عىل أرذالها وساد أسفلها. وأعالها أعالها أسفلها ورجع
وأُحِييَت نَّة السُّ وأُميتَت الرشيعة، أحكام وُعطِّل بالهدى. الضاللة واشرتوا بالدنيا،
ذلك يف التقوى منهج عىل يسري َمن وال بالسنة، يتمسك َمن فيها بقي وال البدع،

وحده. أحمد بن بغيغ محمد سوى الوقت،

الجنوب، إىل لها مستكِشف أوَل األفريقية الرابطة إرسال من تقريبًا سنة مائتي قبل
الطويل. انحطاطها يف بدأت قد تمبكتو كانت
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٢٠١٣ يناير-فرباير

يف زلق أحمر طني إىل الرسوبية الرتبة بتحويل الكبرية الصحراوي املطر قطرات أنذرت
الضباط من مجموعٌة التقت عندما ،٢٠١٣ عام من يناير من والعرشين السابع يوم صباح
كان تمبكتو. غرب جنوب ميًال خمسني بُعد عىل جوندام، يف املهجور املطار يف الفرنسيني
مفصالتها، من مدالة وشبابيك باب، بدون متهدم كوخ هو املطار يف املوجود الوحيد املبنى
لتقدُّمهم منها سيخططون التي القاعدة هي هذه كانت الغرض. يؤدي أن بد ال كان لكنه
املدرعة، القتالية «١ إيه آي تي «جي مجموعة قائد جيز، بول الكولونيل ب رحَّ النهائي.
الصحراوي الطريق عىل السري يف املاضية األربعة األيام طيلة جاهدت قد كانت التي
سريفال، عملية قائد باريرا، برنار بالجنرال باماكو، من للنهر اليرسى الضفة عىل املمتد
بحرية ضابط وهو جيز، حيَّا الهليكوبرت. طائرات فوج قائد جوت، فريدريك والكولونيل

ويسكي؟» أم «ِجعة قال: وخيارين. كبرية بابتسامة رئيسه العضالت، مفتول
من األوامر جوت تلقى عندما ضيِّق. زمني إطار يف تجري سريفال عملية كانت
لهم قال التدخل، بداية من شهر من أقل بعد تمبكتو عىل باالستيالء باريس يف املسئولني
ورجاله هو كان إذ تسارًعا؛ إال الزمني الجدول يزدد لم الحني ذلك منذ «مجانني». إنهم
إطالق من فقط يوًما عرش سبعة بعد التايل، الصباح يف املدينة عىل للهجوم يجهزون اآلن
لكن االنسحاب، يف مستمرين الجهاديون كان كونا، يف ُهِزموا بعدما فرنسية. طلقة أول
طويل رجل وهو جوت، قال سيصمدون. اآلن أنهم اقرتحت الفرنسية املخابرات تقارير
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سنلتقي بأننا أخربونا للمهمات األخري الرشح «يف متساوية: بيضاء أسنان ذو القامة،
لنا.» مؤكًدا األمر كان لذا الجهاديني؛ ببعض

حتى يقاتلون كانوا العناد: شديدي مقاتلني الجهاديني يعتربون الفرنسيون كان
قاتلونا «عندما جوت: تذكر املخدرات. من جرعات يتعاطون كانوا وربما منهم رجل آخر
مطلًقا يتخلَّوا لم الشمال، يف األوىل أيامنا «يف أضاف: ثم يعانون.» أنهم عليهم يبُد لم
بالكالشينكوف الهليكوبرت وطائرات الدبابات يواجهون كانوا عندما حتى مواقعهم. عن
منازل أسطح عىل رشاشة مدافع ُركِّبت قد إنه لجوت قيل أماكنهم.» يف بقوا فحسب،
بالتأكيد» «سيخرسون بأنهم مقتنًعا جعله ما وهو للطائرات، ا مضادٍّ وابًال لتشكِّل تمبكتو
أسلحتهم، استخدام عىل القدرة لديهم وكان منظمني، «كانوا قال: واألفراد. بعضالطائرات

تهم.» بَمهمَّ ا تامٍّ اقتناًعا مقتنعني وكانوا املعنويات، يف مشكلة لديهم يكن ولم
كان بالتقدم. األمر باريرا الجنرال أعطى األحد، يوم عرص من الخامسة الساعة يف
مهمته كانت الذي جيز، بقيادة ع املدرَّ واملاليني الفرنسيني الجنود رتل بصحبة سريتحل
بقيادة الهليكوبرت لطائرات األوامر صدرت نفسه، الوقت يف تمبكتو. مطار عىل يستويل أن
تحرَّك القتالية. املجموعة يعرتض أن يمكن يشء أي تهاجم وأن الطرق تستطلع بأن جوت
وكان قليل بعد سيحل كان الظالم ألن يأملون؛ كانوا مما كثريًا أبطأ برسعة املدرع الرتل
الساعة كانت الصنع: اليدوية الناسفة بالعبوات هجوم حدوث من مستمر تهديد ة ثمَّ

املطار. مشارف إىل وصلوا عندما مساءً عرشة الحادية
رأى الغسق، حلَّ وعندما املنطقة، تغطية يف وقتًا الهليكوبرت طائرات تستغرق لم
أن بها املحيطة الرمال بحار وتكاد واهنة، بدت أنها تذكر مرة. ألول املدينة جوت
رجاله وكان هنا، األنظار طائرات عرش من أكثر تلفت أال املستحيل من كان تبتلعها.
ا جدٍّ «مفصلة الطيارين من األوىل التقارير كانت عليهم. النار إلطالق ومستعدين متوترين
أو خمسة وربما بخاريتني، درَّاجتني يرى أن يستطيع بأنه أحدهم أخربه إذ ومجنونة»؛
عن يمتنع بأن الكولونيل أخربه حقيقيٍّا.» «تهديًدا يمثِّل أنه اعترب ما وهو أشخاص، ستة

نريانه. إطالق
جوت بعث املدينة. يف جهاديون يوجد يكن لم أنه واضًحا بات الوقت بعض بعد
يف كان الذي جوٍّا املحمول «٤ إيه، آي تي «جي الفرنيس، األجنبي الفيلق لواء إىل بالخرب
عرب طريقهم يشقون جيز رجال كان وبينما الليل، منتصف اقرتاب ومع إشارته. انتظار
النقل طائرات أنزلت تمبكتو، جنوب الطائرات بمهبط يحيط كان الذي السلكي السياج
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هبوط أكرب هو هذا كان شماًال. الرمال إىل العالم يف الصحراوية القوات أشهر من مائتني
عاًما. ثالثني من أكثر منذ به قامت قد الفرنسية العسكرية كانت مظيل

رشًحا ليعطي تمبكتو مطار إىل األجنبي الفيلق وحدة قائد جوت نقل الفجر عند
خالية تمبكتو أن اآلن يعتقدون كانوا أنهم من الرغم عىل النهائي. الهجوم بشأن باملهمات
الفيلق جنود أن باريرا الجنرال عرف مبارشة: مهمة تكون لن هذه فإن العدو، مقاتيل من
مناطق، إىل املدينة تقسيم قرَّر مسلحني. ماليني جنوًدا رأوا إن النار إطالق يف يبدءُون قد

أوًال. مدينتها ستدخل املايل للجيش التابعة الوحدة إن وقال
توليد محطة تدمري منذ يحدث. كان ما مايل إير عرف تمبكتو، يف الجميع كشأن
املاضية األمسيات أمىض قد وكان الكامل، شبه اإلظالم من حالة يف املدينة كانت الكهرباء،
مناوراتهم. يُجُرون الفرنسيون كان بينما الصحراء يف بالخارج تتحرك األضواء يشاهد
يوجد كان حيث املطار مؤخرة إىل يصل والرتل شماًال، تهبط املظالت قوات رأى قد كان
العربات يرى أن بمقدوره سيكون لحظة أي يف إنه قائًال نفسه يف فكَّر السلكي. السياج

بعد. أحد يأِت لم لكن منتظًرا، ظل الطريق. يف تميض الفرنسية املدرعة
عندما فقط للصالة. املساجد إىل ومضوا حذرهم عن الناس تخىلَّ بقليل، الفجر قبل
أجساد تمييز من تمكَّنوا شاحبًا، ضوءًا تنرش الشمس وكانت املساجد، من خرجوا
أن الناس استطاع أكثر، األشخاص اقرتب عندما املدينة. نحو يسريون بعيدين أشخاص
منذ رأوها قد كانوا حكومية قوات أول هي هذه كانت ماليني. جنوًدا كانوا أنهم يروا

طويلة. أشهر عرشة
بالجنود للرتحيب كابارا طريق وسلكوا البخارية درَّاجاتهم املدينة شباب ركب
الناس وتجمهر الفرنسيون وصل صباًحا، العارشة الساعة يف املدينة. داخل إىل ومرافقتهم
كانت بينما اليوم ذلك صباح ويف أليام، ا رسٍّ األعالم يصنعن املدينة نساء كانت حولهم.
«مايل! قائلني: يصيحون الطرقات، يف املبتهجني الناس من مئات اصطف تدخل، القوات

األلوان. ثالثية البلدين بأعالم ويلوِّحون هوالند!» فرانسوا و«شكًرا مايل!» مايل!
قد يشء كل «كان وأضاف: يشء. كل الناس نيس اللحظة، تلك يف إنه مايل إير قال
السعادة.» غاية يف الناس كان لنا. كافية كانت … أحراًرا كوننا حقيقة واحد. يوم يف انتهى
أردف: ثم وصفه.» عن املرء يعجز شيئًا لنا تمثِّل الحرة تمبكتو «إن ديادي: قال
التعصب، من شهور عرشة الحرمان، من شهور عرشة تكلفة يعرف أن يستطيع أحد «ال

اإلذالل.» من شهور عرشة
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مبنى إىل جنوده مع سانجارى، كيبا الكولونيل املايل، الجيش ضباط كبري ذهب
تذكر ديادي. منزل يف األزمة ِلَلجنة مجاملة بزيارة ليقوموا مضوا هناك ومن البلدية،
«استقبلناهم، أردف: ثم غرفتنا.» إىل جاءوا منزلنا، إىل وطاقمه كيبا الكولونيل «جاء ديادي:
كان بما وأخربناهم الناس جمعنا وعندما املرطبة. املرشوبات لهم وقدمنا ثقتنا، ومنحناهم
الرتحيب عن لهم ليعربوا قدَّموها التي البقري، واللحم األرز من أطنانًا أحرضوا يحدث،

املدينة. لتأمني نفسه املايل الجيش نظَّم ثم بهم.»
سوى تمبكتو تكن لم اليوم: ذلك عرص يف سيفاري إىل يتقهقر أن ينوي جوت كان
املرحلة تخطيط إىل يحتاج وكان تحريرها، يتعني كان الشمال يف رئيسية مدن ثالث ثانية
عىل يتعنيَّ كان مًعا. املدينة يدخال أن واقرتح أوقفه باريرا ولكن العملية، من التالية
صار قد كان آخر. دافٌع أيًضا لديه كان ولكن آمنة، كانت أنها من يتأكد أن الجنرال
املنزل بنفسه يرى أن أراد كاييه. كتاب يطالع أخذ قد وكان تمبكتو بأسطورة مفتونًا

فيه. أقام قد الفرنيس املستكشف كان الذي
«كان جوت: تذكر املدينة. داخل إىل صغرية قافلة يف املطار من بمركباتهم مضوا
وكان السعادة، من الكثري ة ثمَّ كان يصفقون. «كانوا أردف: ثم ا.» جدٍّ كرماء املدينة سكَّان
مركباتهم قادوا واألطفال. النساء وبخاصة ليشكروهم، الناس أقبل نالحظها.» أن بوسعنا
تكن لم بحيث للغاية ضيقة األزقة أصبحت ما رسعان لكن مقدورهم، يف ما بأرسع
الغسق، وقت كان األقدام. عىل سريًا وتابعوا الضباط منها ونزل املركبات، بمرور تسمح
كان الذي املبنى من اقرتبوا وعندما ملحوظ. غري يكون أن يكاد املنازل من الضوء وكان
قال لتحيتهم. مسن رجل خرج ،١٨٢٨ عام يف قصريين أسبوعني مدة فيه أقام قد كاييه
خشبيٍّا، بابًا فتح جولة. يف يأخذه أن عليه يعرض أن قبل محررنا!» أنت «آه، للجنرال:

الداخل. إىل العسكريني الرجال وقاد القديم، الطراز عىل مصقول بمعدن مرصًعا
شديد. بفخر الجنرال شعَر

الرصاع يف فارقة عالمة كان تمبكتو تحرير أن يعترب يحدث ما يراقب كان الذي العالم كان
آخر. حدث أنباء عليه طغت ما رسعان لكن مايل، يف

باماكو، يف كان الذي سيسيه، البلدية رئيس بدأ اليوم، ذلك صباح من مبكر وقت يف
الساعة قبل بابا. أحمد معهد يف املخطوطات إحراق بشأن للصحفيني إعالمية إحاطة يقدم
لديه كان إنه يس بي بي مراسل فييس لتوماس البلدية رئيس قال صباًحا، التاسعة
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األيام يف قديمة ملخطوطات إسالميني مقاتلني إحراق بشأن ا جدٍّ بها موثوق «روايات
التليفزيونية الصحفية نرشت بدقائق، ذلك بعد فييس. ذكر ما بحسب املاضية»، القليلة
وبحلول نفسه. باألمر علًما أُحيطت قد إنها فيها قالت تغريدًة موىس ِجنان العربية
أخبار صورة يف إرساله يجري وكان الخرب فت تلقَّ قد وكاالٌت كانت الصباح منتصف

االجتماعي. التواصل وسائل حسابات يف ظهوره وتكرَّر األنباء وكاالت إىل قصرية
من «إنه برس: أسوشيتد لوكالة قال البلدية. رئيس مع املقابالت من املزيد ذلك تال
القديمة املخطوطات كل يف النار أرضموا «لقد أردف: ثم حدث.» قد هذا أن ا حقٍّ املقلق
لصحيفة وقال أهلها.» تاريخ تمبكتو، تاريخ إنه القديمة. والعلوم الجغرافيا وكتب املهمة،
املباني. من العديد أيًضا أحرقوا … املخطوطات أحرقوا لقد صحيح، «الخرب جارديان»: «ذا
تكن لم البلدية، رئيس ذكر ما بحسب فقتلوه.» الشارع يف يحتفل األشخاص أحد كان
بتدمريها إنهم العاملي. الرتاث من أيًضا وإنما فحسب مايل تراث من «جزءًا املخطوطات
البلدية رئيس كلمات أن بدا الشمال.» يف املتمردين كل نقتل أن علينا العالم. يهددون
القوات يرافق كان الذي كروفورد، ألكس نيوز سكاي مراسل زار عندما مؤكدة سيسيه

محرتقة. لصناديَق صوًرا وعرض بابا أحمد معهد مبنى التقدم، يف اآلخذة الفرنسية
يف أحد أي يعرف لم إنه حتى للغاية الة فعَّ حيدرة بعملية املحيطة ية الرسِّ كانت
سيسيه من الصادر الترصيح وكان مختلفة، معلومة أي تقريبًا العاملية اإلعالم وسائل
التي لألعداد كارثية تقديرات إىل أدَّى قد أُحِرَقت قد القديمة» املهمة املخطوطات «كل بأن
«لكنهم أردف: ثم اإلذاعة.» حتى األمر، عن يتحدثون الجميع «كان معيجا: تذكر أُتِلَفت.
ذلك من شيئًا أو أُحِرَقت، مخطوطة ألف مائتي إن قال البعض تخيلية. أرقاًما وضعوا

القبيل.»
برسالة حيدرة بعث سيسيه، إعالن من فقط سويعات بعد النهار، منتصف عند
بقوله بدأها مضطربة. إنجليزية بلغة وكانت فورد مؤسسة يف صديقه إىل إلكرتوني بريد
املخطوطات. إحراق يف بدءُوا قد الجهاديون كان أكثر.» «مقلقة صارت قد األمور إن
واختتم القتال. أثناء الرضر يصيبه أن يمكن املدينة تراث أن من بالخوف يشعر كان
البالد.» جنوب إىل املخطوطات لنقل املوارد توفري الرضوري فمن الوقت، حان «لقد بقوله:
ففي — انتهازية أو حقيقي خوف من بدافع هذه اإللكرتوني الربيد رسالة كانت سواء
مؤسسة فإن — بالتأكيد ُحيِّد قد الجهادي التهديد فيها كان لحظة كانت األمر، نهاية
ل ُعجِّ اإلعالم. وسائل يف الواردة الكارثية التقارير شك دون تدفعها برسعة، تحركت فورد
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نيويورك يف للمؤسسة الرئييس املكتب خالل من سافاما ملنظمة تمويل طلب بإرسال
وافقت ووكر. دارين بعد، فيما املؤسسة سيقود الذي التنفيذي املدير من بمساعدة
نقل تكلفة ستغطي كانت والتي أمريكي، دوالر ألف ٣٢٦ قدرها منحة عىل املؤسسة
مخطوطاتها إلجالء جمعته قد سافاما كانت الذي املبلغ إجمايل كان إضافية. خزانة ٩٢٢

دوالر. مليون من اآلن يقرتب
التي الرماد كومة بشأن يفكر يزال ال سيسيه هللا عبد كان تمبكتو، يف األثناء، تلك يف
لم لكنه الجمعة، يوم لألبد غادروا قد الجهاديون كان الخميس. يوم صباح رآها قد كان
يعرف كان ذلك ومع ًما. ملغَّ كان ربما أنه يظن كان ألنه املبنى داخل إىل عاد قد يكن
املبنى، يف مخطوطة ألف عرش خمسة نحو يوجد كان تماًما. منطقيٍّا يكن لم ما شيئًا أن
إحراقها عىل يدل الذي الرماد من يكفي ما املؤتمرات قاعة خارج يوجد يكن لم ولكن
التي مخطوطة ألف عرش الخمسة كل هي الرماد من الكومة تلك تكن «لم قال: كلها.
قد أنهم يف «فكَّرت أردف: ثم بقيتها. رسقوا قد الجهاديني أن بد ال أنه يف فكَّر أحرقوها.»

يل.» خطرت فكرة أول هي تلك كانت منها. بعًضا أخذوا
الشخص إىل يتحدثوا أن طلبوا سانكوري، إىل الفرنسيون الجنود وصل عندما
الجهاديني بشأن مطوًَّال استجوبوه سيسيه. واستُدعي بابا، أحمد معهد عن املسئول
أي مثل املبنى. وفتَّشوا — كانوا؟ الجنسيات أي من زعيمهم؟ كان َمن كانوا؟ َمن —
سيسيه تذكر الجهاديني. مهاجع يف يدوية وقنابل ذخرية وجدوا املدينة، يف آخر مكان
حتى الوثائق من الكثري وأخذوا الذخرية، من الكثري معهم «أخذوا الفرنسيني الجنود أن

املتمردين.» فْهم من يتمكنوا
يضعون كانوا متفجرة، فخاخ عن بحثًا املبنى عرب طريقهم ون يشقُّ الجنود كان بينما
القبو، إىل وصلوا وعندما أخلوها. قد كانوا التي الغرف عىل أحمر طالء برذاذ عالماٍت
كانت الذي الطويل املمر عرب طريقهم ون يشقُّ وبدءوا املخطوطات عرض مكان عرب ساروا
غرف ست كانت الغرف. هذه من سبع املجمل يف يوجد كان التخزين. غرف فيه توجد
فحص نافذة سمحت موصدة. السابعة الغرفة كانت بينما مفتوحة، وأبوابها خالية، منها
الظالم وكان تعمل، تكن لم األنوار لكن الغرفة، داخل إىل ينظروا أن لألشخاص زجاجية
مملوءة عادية غرفة وجدوا الباب، فتحوا وبعدما يراه. أن أحد أي يستطيع ما كل هو
فوق بعضها مرتاصة صفوف يف حفظ، بصناديق مملوءة منها كلٌّ كانت أرفف، بوحدات
قابًعا مخطوطة، آالف عرشة نحو املبنى، مخطوطات من األكرب الجزء كان هنا بعض.

يَُمس. أن دون
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كانت مخطوطات ٤٢٠٣ أن وجدوا الحًقا، املجموعة الدولة موظفو جرد عندما
الرتميم غرفة يف تُِرَكت قد كانت جديدة، مقتنيات كانت املفقودة الوثائق إن قالوا مفقودة.
وفيما االنتهازيني. للصوص ملحوًظا هدًفا وكانت سانكوري مبنى من العلوي الطابق يف
بد ال أنه يظن إنه سيسيه قال األخرى، املتبقية مخطوطة اآلالف العرشة ترك بسبب يتعلق
الست الغرف كبقية خالية كانت املوصدة التخزين غرفة أن افرتضوا قد اللصوص أن
القوة عىل واضًحا دليًال األمر هذا كان عنوة. الباب فتح عناء أنفسهم يكلفوا ولم األخرى،

للمدينة. الروحية
تمبكتو.» لغز ا حقٍّ «إنه قال:

باماكو. إىل اآلتية الخزائن من املزيد لتشاهد تجيوكر تو حيدرة اصطحب األمسية، تلك يف
أنه «أظن أردفت: ثم تماًما.» ومجَهًدا متَّسًخا «كان قالت: مظهره. من ُصِدَمت مجدًدا
ا جدٍّ «فخوًرا كان لكنه للغاية، مجَهًدا كان لالغتسال.» الوقت من يكفي ما لديه يكن لم
دور تويل عىل مضض عىل أُجِرب خجوًال رجًال حقيقته يف كان أنه اعتقدت بإخراجها.»
ثم القيادي.» النوع من وليس … صموت رجل العادة يف أنه «أظن قائلًة: تذكرت قيادي.
العائالت.» رابطة زعيم إىل نفسه ل يحوِّ أن إىل اضطر الظروف بسبب «ولكن أضافت:

وفخم كبري مبنًى عن عبارة وهو الثانية، زوجته منزل إىل تجيوكر حيدرة اصطحب
إىل أرضيتها من بالخزائن مليئة غرفة إىل أخذها حيث للنهر، الجنوبية الضفة عىل بحديقة
نفسها الوثائق سلبت املخطوطات. من مجموعات توجد كانت خزانة كل وبداخل سقفها؛
الدبلوماسية لُبَّ — اإلجالء عملية صميم كانت التي بثمن تَُقدَّر ال التي األثرية القطع —
كلها املخطوطات كانت مذهلة. كانت ا. جدٍّ جميلة املحتويات «كانت قالت: الهولندية.
كان اآلخر والبعض ملوَّنًا، كان بعضها أقصد؟ ما أتعرف الجودة، من صنوف عن عبارة

ا.» جدٍّ جميًال ذلك كان … حب رسالة مجرد — فحسب بسيًطا
من عليه ُعِرض بما األملانية، السفارة يف باألعمال القائم شرتايدر، أُعِجب باملثل
الكثري «رأيت وقال: ا.» حقٍّ جيًدا «عمًال كان بأنه شعر باماكو. إىل وصلت التي الشحنات
بأن الشعور مذهًال، هذا وكان — باماكو يف عليها أَطَِّلع أن فرصة لديَّ كان — الكتب من
والكثري عرش، الثاني حتى أو عرش الثالث القرن إىل ترجع التي املخطوطات بعض لديك
عظيًما شعوًرا كان بعيدة. قرون منذ كلها ُكِتبَت التي … املختلفة املخطوطات من ا جدٍّ

األمر.» يف ساهمنا أننا
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يومني بعد يناير، من الثالثني ففي بعُد. اكتملت قد اإلجالء عملية تكن لم ذلك، ومع
جوزيف فورد، مؤسسة يف به اتصال عىل كان الذي الشخص حيدرة أبلغ التحرير، من
من صندوق ثالثمائة حاملة تمبكتو منطقة اآلن تغادر كانت قاربًا عرشين بأن جيتاري،
إىل يصلوا أن إىل النهر يف أيام أربعة سيمضون كانوا أنهم يخربه وكتب املخطوطات.
اإللكرتونية الرسائل هذه جيتاري أحال «تحياتي!» املعتادة: بعبارته يختتم أن قبل جني،
تحاكي الواقع من لحظة مستمرة. «العملية عنده: من مالحظًة مضيًفا ووكر، دارين إىل

جونز!» إنديانا أفالم
تحمل أخرى قوارب عرشة جني إىل وصلت فرباير، من األول املوافق الجمعة، يوم يف

التايل. اليوم يف آخر صندوًقا ١٥٧ أُنِزل إضافيٍّا؛ صندوًقا ١٥٠
دقيقة عرشة وثالث الثامنة الساعة يف فرباير، من السابع املوافق الخميس، يوم يف
الشحنة وصول خرب تحمل إلكرتوني بريد رسالة جيتاري إىل حيدرة أرسل صباًحا،
هي الرحلة هذه ِجني. إىل للتو وصلت األخرية القوارب بأن أبلغك أن فقط «أود األخرية.
األوىل الوصول عمليات صور قريبًا ستصلك النهر. عرب ِجني إىل صندوًقا ٩٢٢ نقل تتمة

تحياتي!» باماكو. إىل املخطوطات لصناديق
أخريًا. اكتملت قد تمبكتو مخطوطات إلنقاذ الجبارة حيدرة مهمة أن يبدو كان
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املخطوطات ى محَّ

١٩٦٧–٢٠٠٣

يف تختفي األسطورية املدينة قصة بدأت وترجمتها، تمبكتو تأريخ كتب اكتشاف بعد
أكاديميني تجد أن السهل من يزال ال كان أنه ومع العرشين. القرن من األخري النصف
طالب ألف والعرشين الخمسة عن أو أمريكا، إىل املالية االستكشافية الحمالت عن يكتبون
مجموعة فإن السودانية، الوسطى العصور أثناء تمبكتو بجامعة يدرسون كانوا الذين
تفتت كانت األفريقية الدراسات يف املتخصصني من التزايد، يف آخذة كانت ولكنها قليلة،
رائًعا التاريخ كان األمر نهاية ففي موضوعية. حقيقة إخراج يف أمًال األساطري فشيئًا شيئًا
الرواية الشائعة»، «القصة — متبقيًا كان ما التنميق. من املزيد يتطلب وال يكفي، بما
وعىل التاريخية الوقائع رسد كتب عىل يستند كان — والسونجاي تمبكتو لقصة املألوفة
كولون عيل ُسني عرب األسكيني إىل زا ساللة من أوردتها، التي سونجاي ملوك قوائم
عليه يتفقوا أن للمؤرخني املمكن من كان ما وهو حقائق، كانت التفاصيل هذه وخلفائه.

بعيد. حدٍّ إىل
مخطوطات حول للخرباء ملتًقى اليونسكو منظمة نظَّمت ،١٩٦٧ عام نهاية قرب
الذي الرجل كان الضيوف بني من حديثًا. املستقلة مايل دولة يف تمبكتو، يف أفريقيا غرب
ما وهو — امللتقى أوىص هنويك. جون وهو تمبكتو، مخطوطات خرباء بعميد سيُعَرف
يف أبحاث معهد بإقامة — خادع» أمل مجرد من قليًال «أكثر هنويك نظر وجهة من كان
بابا. أحمد مركز له: اسم ح اقُرتِ إنه بل للمنطقة. اإلسالمي الرتاث وحفظ لجمع تمبكتو
لهنويك. مفاجأة بمنزلة كان ما وهو س، تأسَّ قد املعهد هذا كان سنوات، عرش غضون يف
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من املنطقة مايض يف للبحث واملكرَّس دوليٍّا به املعرتف برنامجها تمتلك اآلن مايل كانت
وثائقها. خالل

السودان» «تاريخ كتاب من نسٍخ عن للتفتيش هنويك عاد عندما ،١٩٩٢ عام بحلول
التقدم: من املزيد أحرز قد املعهد كان إعدادها، بصدد كان جديدة إنجليزية ترجمة أجل من
إىل األعمال تحويل فيه يمكن وقسًما املخطوطات لرتميم إدارة يضم بأنه يفتخر اآلن كان
— وثيقة ٦٣٠٠ من أكثر — الوثائق من متزايًدا عدًدا أيًضا يمتلك وكان ميكروفيش.
إعطاء الصعب «من أن يجد أنه هنويك كتب املطبوعة. لألعمال صغرية مكتبة إىل باإلضافة
تحت ويندرج محليني ملؤلفني العنارص معظم كان املجموعة.» ثراء عن منصفة صورة
تسجيل وكتب الدينية، الدراسات وتشمل «أدبي»، طابع ذات عنارص واسعني: تصنيفني
ووثائق خطابات، وتشمل «وثائقي» طابع ذات وعنارص والقصائد؛ التاريخية، الوقائع
إىل وما أراٍض، وملكية مرياث، وجداول منازل، باستئجار متعلقة ومخطوطات قانونية،

ذلك.
«تاريخ كتابي من لكلٍّ نسختان توجد إنه هنويك قال األدبية، األعمال ضمن من
ولتاريخ الرببر، وشعب أزواد لتاريخ كتب أيًضا يوجد كان الفتَّاش». و«تاريخ السودان»
للحروب تأريخ إىل باإلضافة تراجم، قواميس يوجد كان القديمة. التجارية تادمكة بلدة
الذي املؤلف مجهول امللوك» «ديوان التأريخ كتاب من ونسخة والفرنسيني؛ الطوارق بني
كونتا فقهاء لعائلة أعمال عىل البارزة الدينية الدراسات اشتملت عليه. عثر قد دوبوا كان
وسيدي املختار، سيدي ضمنهم ومن وبارت، لينج ملساعدة الكثري فعلوا قد كانوا الذين
من آخرين وألعضاء نفسه بابا ألحمد أعمال يوجد كان البكاي. أحمد وسيدي محمد،
تصنيف يف املخطوطات من كاملة مجموعة توجد كانت ثم الصيت. ذائعة آقيت عائلة

«الوثائقي». الطابع ذات العنارص وهو الثاني، هنويك
الذي حيدرة، القادر عبد الشاب يضم بابا أحمد مركز عمل طاقم كان الوقت، هذا يف
كان ذلك ومع املدينة.» يف العائالت من بالكثري جيدة «صالت لديه كان أنه هنويك ذكر
زوبر كان زوبر. محمود مديره، هو مهده يف كان الذي املركز تطور يف األهم العنرص
ِقبَل من به معرتًفا ماليٍّا عامًلا كان العرشين: القرن أواخر يف حتى املثال، نادرة شخصية
والعربية، والتماشق، والسونجاي، الفوالني، لغات يتقن كان الدولية. األكاديمية األوساط
قد وكان الوسطى، النيجر منطقة وثقافة بتاريخ عميقة معرفة لديه وكان والفرنسية،

بابا. أحمد حياة يف بحثه عن السوربون جامعة من الدكتوراه درجة عىل حصل
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العرشين، القرن تسعينيات خالل بابا أحمد مركز شهرة تزايدت زوبر، قيادة تحت
باملكتبات للنهوض األوىل بمحاوالته حيدرة قام األثناء، تلك يف مجموعته. أيًضا تزايدت كما
مميَّز ضيف بزيارة كبريًة دفعًة تمبكتو حظوظ ت تلقَّ العقد، نهاية وقرب الخاصة.
األفريقية الدراسات لقسم البارز الرئيس جيتس، كان االبن. جيتس لويس هنري للغاية:
إنتاج من وثائقية لسلسلة فيلم لعمل مايل إىل أتى قد هارفرد، بجامعة األمريكية واألفريقية
من العكس وعىل األفريقي». العالم «عجائب بعنوان التليفزيونية إس» بي «بي شبكة
من املوضوع جيتس تناول املايض، يف تمبكتو استكشفوا قد كانوا الذين البيض الرجال
مشحونة بالتأكيد زيارته كانت العبيد. نسل من لشخص كبريًا اختالًفا املختلف املنظور
من أمريكيٍّا «بصفتي بأنه ح رصَّ ،١٩٩٩ عام مرة ألول ُعِرض الذي الفيلم، ففي سياسيٍّا؛

منك.» تاريخك يَُرسق أن شعور أعرف أفريقية، أصول
إىل جولة يف جيتس اإلنجليزية، اللغة يتحدث الذي املرشد ِولد، عيل سيدي رافق
سبقت التي األيام هذه يف كتبه. ورؤية حيدرة ملقابلة جيتس واصُطِحب سانكوري، مسجد
مزدحمة تخزين غرفة يف محفوظة املجموعة كانت التذكارية، حيدرة َمما مكتبة بناء
أُصيب والرمل. الرتاب من رقيقة بطبقة مغطاًة املجلدات وكانت قديمة، معدنية بصناديق
والبعض بالجلد، مغلف منها قليل املخطوطات، آالف يوجد كان فهنا بذهول؛ جيتس
عىل يحتوي وبعضها بحرص، مًعا امللفوفة السائبة املطويات من أكوام مجرد كان اآلخر
الرئيسية املزادات ُدور يف الدوالرات آالف تساوي أنها قدَّر توضيحية ورسوم ذهبية نقوش
الكربى الصحراء جنوب أفريقيا تاريخ كتابة تعيد فقد تُرِجَمت إن أنها واعتقد العالم. يف

ته. بُرمَّ
اإلنرتنت: عىل ت نُِرشَ يوميات يف اللحظة هذه وصف

الغنم راعي به شعر الذي الشعور تخيلت … حيدرة «مكتبة» يف واقًفا كنت بينما
ولكنه اكتشافه، بعظمة ربما شاعًرا امليت، البحر بمخطوطات يده يف ممسك وهو
الصحراء طريق حافة عىل الصحراء»، «بوابة يف هنا، أرساره. كشف عن عاجز
طيلة مختلفان عاملان يلتقي حيث الِجمال، تسلكه الذي العظيم الرميل الكربى
أفريقيا لعاَلم الفكري اإلنجاز بقايا آخر يكون قد بما يدي يف أمسكت عام، ألف

الكربى. الصحراء جنوب

عينيه، يف والدموع سانكوري مسجد ساحة يف الكامريا أمام يتحدث وهو الحًقا،
حصلوا التي والعمائم، الطويلة األردية يلبسون سود برجال «محاًطا نفسه جيتس تخيَّل
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وهذا كتبًا، يحمل منهم واحد وكل تخرُّجهم، عند العلمية درجتهم عىل لهم عالمًة عليها
بالكتب»: محاط كله املكان

الصحراء جنوب أفارقة إن األوروبيون فيه قال الذي بالضبط الوقت نفس يف
املكان، هذا كان الكتابة، أو القراءة عىل الفكرية القدرة إىل يفتقرون الكربى
… بولونيا وجامعة باريس جامعة تأسيس وقت نفس يف تقريبًا س تأسَّ الذي
… كاملة سنة عرشة وإحدى بثالثمائة هارفرد املحبوبة جامعتي تأسيس وقبل
جنوب أفريقيا أنحاء كل من اجتمعوا وعالم طالب ألف وعرشين بخمسة يزخر
التعلُّم مركز كان املكان هذا ألن هنا إىل وأتوا أفريقيا وشمال الكربى الصحراء

أفريقيا. يف العظيم

أبكي.» لجعيل «كافيًا كان هذا إن جيتس قال
ارتكبها التي األخطاء من العديد كرَّر تمبكتو عن جيتس رسد أن من الرغم عىل
تغيريًا املخطوطات تجارة ديناميكيات يغريِّ أن شأنه من كان فقد االستعماريون، املؤرخون
هارفرد، جامعة يف كريس له بارز أستاذ أسود، «أمريكي» أسود، رجل هو فها جذريٍّا.
الدليل ألفريقيا، الفكري املايض عىل مكتوب لدليل الشخيص اكتشافه بسبب الدمع يذرف
العالم يكن لم وملاذا باألمر؟ يعرف يكن لم ملاذا األوروبية. العنرصية من قرون مهزلة عىل
والذي لحيدرة، املايل الدعم حشد يف جيتس بدأ املتحدة، الواليات إىل عودته لدى يعرف؟
التمبكتي محاولة من سنوات وبعد ميلون. دبليو أندرو مؤسسة من منحة صورة يف أتى
األموال بدأت الخاصة، املكتبات يف املتمثل مرشوعه أجل من التمويل من القليل لتجميع
املخطوطات: مجال يف ازدهار بؤرة الفقرية املدينة أصبحت ما ورسعان إليه. ق تتدفَّ أخريًا
فورد، ومؤسسة اليونسكو، منظمة بها تربعت التي — املتزايدة التمويل مبالغ زت حفَّ
من الوثائق من املزيد جلب عىل الناَس — املتحدة والواليات ولوكسمبورج، والنرويج،
مشاريع يف وسيجو، ِجني مثل أخرى، مالية مدن بدأت بينما بتمبكتو، املحيطة القرى
جانٌب لالزدهار كان ولكن باألموال، املخطوطات مالكو ب رحَّ بها. الخاصة املخطوطات
بأعدادها؛ أيًضا وإنما فحسب، كتبها بجودة ليس تَُقيَّم، املكتبات أصبحت قتامة: أكثر
الرشاء طريق عن املجموعات وتضخمت فأعىل، أعىل تتصاعد املزعومة األرقام أخذت
إطار يف بعض مع بعضها يتبارى نفسها والعامة الخاصة املكتبات ووجدت العشوائي.
يف املكتوب سافاما، منظمة منحة طلب أفصح التمويل. عىل الحصول أجل من تدافعها
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عرشين جمع من تمكَّن قد بابا أحمد مركز كان ذلك: عن الحايل، القرن من األول العقد
(ربما اآلالف بمئات مقارنة للغاية «صغريًا كان هذا لكن ذلك، نحو أو مخطوطة ألف

ألفراد.» اململوكة املخطوطات من املاليني) حتى
يتعلق فيما سياسية طموحات لديه كان الذي الوحيد الرجل هو جيتس يكن لم
إيمبيكي تابو أفريقي الجنوب الرئيس جاء ،٢٠٠١ عام من نوفمرب يف باملخطوطات.
أُطِلع مؤرخ. األصل يف وهو كوناري، عمر ألفا الرئيس املايل، نظريه بصحبة تمبكتو إىل
كانت والتي شيمنيتز، شارع يف بابا أحمد مبنى يف الضيقة العرض مساحة عىل إيمبيكي
مليئة ترميم ورشة إىل يُصَطَحب أن قبل صغريتني، زجاجيتني خزانتني عىل فقط تحتوي
رشٍح إىل يستمع أفريقي الجنوب الرئيس كان وبينما الزمن. عليها عفا صدئة بمعدات

أمامه. التي الفرصة أدرك املخطوطات، محتويات تاريخ عن
نحو «مسريته ب مانديال نيلسون قيام عىل فقط عاًما عرش أحد سوى مرَّ قد يكن لم
قد البغيض العنرصي الفصل أن وأُعِلن رئيًسا انتخابه عىل فقط أعوام وسبعة الحرية»،
القارة لتحرير بشدة يضغط ملانديال، خلًفا باعتباره إيمبيكي، كان املايض. من شيئًا صار
بابا أحمد مركز يف املوجودة األدلة أن أدرك املايض. إىل ينتمي الذي العنرصي التفكري من
للندن املتحيز تفضيلها عن بعيًدا للقارة الفكرية الحياة توجيه إلعادة استخدامها يمكن
محلية هوية صياغة يف تساعد أن ويمكن القديمتني، االستعماريتني العاصمتني وباريس،

للقارة.
مهمته كانت عمالق مرشوع بدء إىل إيمبيكي بادر أفريقيا، جنوب إىل عودته عند
الجنوب األموال من الدوالرات ماليني كانت التايل، العقد مدى عىل املخطوطات. استغالل
وجنوب مايل يف البحثية والربامج املخطوطات، وصيانة البناء، أجل من ستَُضخ أفريقية
جامعة يف تمبكتو مخطوطات مرشوع رئيس جيبي، شاميل وصفه ما لتطوير أفريقيا
أن املحتمل ومن كبري حدٍّ إىل شأنه من للتقليل تعرَّض أدبي «تراث بأنه تاون، كيب
التحديد.» وجه عىل املكتوب والتقليد اإلبداع من نطاًقا أوسع قاري لرتاث رمًزا يكون
جنوب معماريني يد عىل املصمم الجديد، بابا أحمد مركز مبنى افتُِتح ،٢٠٠٩ عام يف
خدمات متضمنًا سانكوري، مسجد بجوار دوالر، مليون ٨٫٣٦ تكلف والذي أفريقيني،

ورقمنتها. وتصنيفها املخطوطات ترميم
املؤكد من كان مذهلة، مستويات إىل أرقامها ووصول تمبكتو، إىل األموال ق تدفُّ مع
ولكن تاريخية. أهمية ذات اكتشافات الوثائق م تقدِّ أن قبل طويل وقت يميض لن أنه
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ل يتوصَّ أن وشك عىل كان هنويك أن بدا ،١٩٩٩ عام يف الجبهة. هذه عىل بطيئًا كان التقدم
أنه يبدو كان كاتي فوندو مكتبة يف الوثائق من دفني كنز عىل أُطِلع عندما مهم لكشف
نصوص هوامش عىل مكتوبة الفتَّاش»، «تاريخ لكتاب أصلية مرجعية مواد عىل يحتوي
يف تريبيون» «شيكاجو صحيفة ملراسل قيل ما بحسب تمثِّل، الوثائق هذه كانت أخرى.
يغريِّ أن شأنه من كان ما وهو ساكسونية، األنجلو للوثائق األفريقي املعادل ،٢٠٠١ عام
كان هنويك أن إال األفريقي. التاريخ عن طويل وقت منذ بالقبول تحظى كانت التي اآلراء
ُقِلبَت عندما الواقع، يف الوثائق. يف البحث وتوقف ،٢٠٠٠ عام يف دماغية بسكتة أُصيب قد
بسبب اإلطالق عىل ذلك يكن لم السوداني، بالتاريخ يتعلق فيما عقب عىل رأًسا األمور
االكتشافات أهم أتت الحايل، القرن من األول العقد يف املخطوطات. يف جديدة اكتشافات
العصور من العربية النقوش وهو، أال تماًما؛ مختلف مصدر من سونجاي بحقبة املتعلقة

املنطقة. يف القبور شواهد عىل املكتوبة الوسطى
برشي طبيب هو املنقوشة بالكتابات املتعلق الدليل هذا رموز فكَّ الذي الرجل كان
كان فارياس. مورايس دي فرناندو باولو يُدعى التاريخ يف ب منقِّ إىل ل تحوَّ برازييل
الكتابات بهذه شغٌف لديه وتنامى أفريقيا غرب يف عديدة سنوات وعمل عاش قد فارياس
أمىض أنتجتها؟ ثقافات أي تعني؟ كانت ماذا عديدة. قرون إىل تاريخها يرجع التي
الوسطى العصور «نقوش األعظم عمله ظهر ذلك. اكتشاف يف عاًما ثالثني فارياس
لرتجمته هنويك نرش من أعوام أربعة بعد ،٢٠٠٣ عام يف مايل»، جمهورية من العربية
تشكِّل أن النتائج شأن من كان السودان». «تاريخ لكتاب البارزة الجديدة اإلنجليزية
قد كان الذي السونجاي وإمرباطورية تمبكتو عن القبول الشائع التأريخ ألسس تحديًا

.١٨٥٣ عام يف السودان» «تاريخ لكتاب بارت باكتشاف بدأ
كانت العرشين، القرن يف اكتشافها أُعيد قد كان التي املنقوشة، الكتابات أن بما
إذ موثوقية، وأكثرها املنطقة يف الكتابة مصادر أقدم كانت لذا العرص، ذلك إىل ترجع
ما حدٍّ إىل للتجاهل تعرضت فقد ذلك ومع السنني. بمئات التأريخ كتب تسبق كانت
الفتَّاش». و«تاريخ السودان» «تاريخ كتابَي يف املذكور التأريخ مع تتوافق تكن لم ألنها
يقني «عدم استتبعها التي الحماس» «فورات من بنوع معها تفاعلوا قد األكاديميون كان
باملصادر ربطها كيفية عن فكرة أي لديهم يكن لم إذ فارياس؛ كتب ما بحسب ُمَعطِّل»،
كان الحكام. وال الحاكمة، السالالت أسماء وال التواريخ، تتطابق لم املعروفة: الوثائقية
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أن يمكن التي الكيفية ويكتشف يفهمها أن فارياس وتفاني بمعرفة لشخص فقط يمكن
التاريخية. الكتب مع بها تتوافق

فإن قيًِّما، مصدًرا كونها مع الرغم عىل التاريخ كتب أن هو يدركه الربازييل بدأ ما
صاغوا قد مؤلفوها كان الواقع، يف اإلطالق: عىل تاريخيٍّا دقيقة تكن لم منها كبرية أجزاءً
الذين الناس توحيد إعادة يف املتمثلة السياسية املهمة أجل من سونجاي لتاريخ رسًدا
ملوٍك إىل األسكيني ل حوَّ قد املغربي الغزو كان الغزو. بعد النيجر نهر منحنى يف عاشوا
ظل يف املتعلمون املدن سكان به يتمتع كان الذي االمتياز تقليص إىل وأدَّى بالدمى أشبه
من يصارعون يزالون ال سونجاي منطقة يف الجدد السلطة سمارسة كان بينما حكمهم،
لذلك كانت التاريخ كتب فإن فارياس، برهن ما وبحسب الرشعية. عىل الحصول أجل
يهدف األدب من جديد شكل وهو الكوارث»، «إدارة أشكال من شكل هيئة عىل مة ُمصمَّ
جعلت بطريقة مؤلَّفة كانت لقد مًعا. قدًما امليض من وتمكينهم النخب بني التوفيق إىل
إذ مصطنًعا؛ كان هذا لكن ومحكم»، فريد «رسد صورة عىل تظهر السونجاي قصة
إىل سونجاي ملوك حكم فرتة وبُِسطت مايل مثل األجنبية القوى نفوذ فرتات ت اختُِرصَ
القومي الطابع ذات األحداث من املعدلة النسخة هذه الزمن. عرب األمام إىل وكذلك الوراء
تحمل ساللة مثل كاملة، حاكمة سالالٍت امللوك قوائم من استبعدت السونجاي إىل املنتمي
لقب حملن نساء حاكمات ست األقل وعىل زا، ساللة يسبق بعضها كان «ملك»، لقب

مستقلة. ملكية سلسلة وشكَّلن «ملكة»
السودان» «تاريخ كتابي اقتبسمؤلفو سونجاي، تاريخ يف الفجوات ملء يف للمساعدة
سبيل عىل كولون، عيل قصة أُِخذَت أخرى. لثقافات سابقة أساطري من الفتَّاش» و«تاريخ
شأن ذلك يف شأنه حقيقية، شخصية يكن لم أنه املحتمل ومن الطوارق، تراث من املثال،

اإلله-السمكة. قتل الذي األسطوري امللك األيمن، زا
يالحظوا لم األقدم املؤرخني أن وراء سببان يوجد كان فارياس، كتب ما بحسب
كتاب عىل يعثر بارت جعلت التي القدرية املصادفة هو األول السبب كان األخطاء. هذه
كتب عىل املؤرخون اطَّلع أن وبعد املنقوشة. الكتابات دليل عىل وليس السودان» «تاريخ
تعارضت التي األدلة قبول يف مرتددين كانوا بالحياة، النابضة تفاصيلها بكل التاريخ
القرن أواخر يف العنرصية للثقافة نتاًجا فارياس، بحسب الثاني، السبب كان معها.
تمبكتو لفقهاء مثاًال بابا أحمد اعتربوا قد الفرنسيون املسترشقون كان عرش. التاسع
السودان» «تاريخ كتابَي مؤلفي إىل نُِسب بينما الجميلة، النثرية العربية كتابته بسبب
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فضل ركيكة، عربية وبلغة الحقة فرتة يف أعمالهم كتبوا الذين فحسب، الفتَّاش» و«تاريخ
األملع. أسالفهم الكتشافات األمني النقل عىل قدرتهم

غري تمبكتو عن التأريخ كتب االكتشافات هذه تجعل لم فارياس، نظر وجهة من
أي اعتقد مما وتعقيًدا تطوًرا أكثر كانت لقد اإلطالق. عىل كذلك األمر ليس صلة. ذات
أي يف خرجت مبدعة كتابة أكثر شكَّلت قد كانت الطريقة، بهذه للتاريخ فبتجميلها أحد.
إعادة عمليات عىل أقل اعتماًدا نعتمد أن علينا «يجب ييل: ما إىل وخلص املدينة. من وقت
مهارات احرتام نفسه الوقت يف نتعلم وأن القديم، للمايض التأريخ كتب قدَّمتها التي البناء

أيديولوجيني.» وعمالء النصوص كتابة يف حرفيني بصفتهم املؤرخني
الكثري إن القول فيه يمكن الذي الوقت يف والعرشين، الحادي القرن بداية يف حتى لذا
مراجعة محلَّ أفريقيا غرب مايض كان خت، ترسَّ قد العالم لتاريخ األساسية اللبنات من
كان تمبكتو عن طويل لزمن يُعتَقد كان ما أن أخرى، مرة فارياس، أظهر جاد. وتنقيح

خطأً.
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٢٠١٣–٢٠١٥

الظهور يف اإلجالء أنباء تباطأت سيسيه، البلدية لرئيس املثري الترصيح تلت التي األيام يف
املخطوطات كل أن يف املتمثلة الحقيقة األوان قبل يكشف أن يريد أحد ال أن بدا للعلن.
تمبكتو مخطوطات مرشوع فريق استقبل تاون، كيب جامعة يف مأمن. يف كانت تقريبًا
توخي إىل األكاديميون دعاهم حدث. قد ملا خبري تحليل عن يبحثون صحفيني من مكاملات
أن عرفوا بابا، أحمد مبنى من اآلتية التلفزيونية الصور شاهدوا أن فبمجرد الحيطة.
من يكفي ما وال األرضار، من يكفي ما ة ثمَّ يكن لم فببساطة تُحَرق: لم الوثائق جميع
يفرسِّ أن شأنه من كان منهم أحد ال بأن فوجئوا مايل يف بزمالئهم اتصلوا وعندما الرماد.

دكتوراه طالبة وقتئٍذ كانت التي ليترياس، مولينز سوزانا تذكرت حدث. قد ما بالضبط
بأن «أخربونا أضافت: ثم األمر.» عىل يُطِلعونا أن عن «امتنعوا قائلًة: املرشوع، مع تعمل
الوقت ذلك يف أنه لها بدا اإلطالق.» عىل آمن غري كان األمر وأن أمنية، ألسباب كان هذا

رضوري. غري الحيطة من القدر هذا كان
حيدرة يعرفون كانوا الذين أولئك إىل تترسب منتقاة معلومات بدأت ذلك، ومع
غرب ثقافة يف ص تخصَّ فرنيس كاتب وهو دجيان، جان-ميشيل قال جيدة. معرفة
«نحو — تمبكتو مخطوطات معظم إن التحرير يوم يف نيويوركر» «ذا لصحيفة أفريقيا،
العاصمة إىل ألًفا عرش خمسة من أكثر نقل قد حيدرة وإن آمنة كانت — ألًفا» خمسني
أفريقيا يف املخرضم املراسل كتب األسبوع، ذلك من الحق وقت يف لحمايتها. شهرين قبل
«هاربرز» ومجلة الرقمية بوست» «جلوبال صحيفة من لكلٍّ مقاًال ماكونيل تريستان
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متعاونًا رشع، قد كان املكتبات رجل أن كتب اإلجالء. عملية تفاصيل حيدرة فيهما كشف
«خمسة بمعاونة عمل، قد كان تمبكتو. مخطوطات إخفاء يف املتطوعني»، من «حفنة مع
ثم حيدرة مما بمجموعة بادئًا خزائن، يف وضعها يف شهر ملدة ليلة كل زميًال»، عرش
تحت ُدِفنَت قد املخطوطات من صندوق ألف» من «أكثر كان أخرى. مجموعات إىل منتقًال
قال النهر. عرب أُرِسَلت أو خاصة، منازل يف وغرف خزانات يف ُخبِّئت أو طينية، أرضيات
آخُر أحد يعرف أن يف يرغب لم ألنه إضافية، بمساعدة عروًضا رفض إنه ملاكونيل حيدرة

فيه. مخبَّأة املخطوطات كانت الذي املوضَع
قد الواقع يف كان ر ُدمِّ قد أنه يُعتََقد كان ما أن العاملية اإلعالم وسائل أدركت عندما
أُجليت التي املخطوطات أعداد وبدأت الصحفية، التغطية من جديدة جولة بدأت ُحِفظ،
التي مخطوطة ألف عرش الخمسة كان فرباير، من والعرشين الخامس بحلول التزايد. يف
أو وثيقة، ألف مائتي من «أكثر شبيجل»، «دير مجلة بحسب صارت، قد دجيان ذكرها
األملانية الخارجية وزير عن نقًال وذلك تمبكتو]»، [مخطوطات من باملائة ثمانني نحو
ألًفا، وثمانون وخمسة مائتان هو الرقم أن أملانية إحاطة وثيقة ذكرت الحًقا لها. كمصدر
أن زعم أنه حيدرة عن نقًال ذُكر األمريكية، ريببلك» نيو «ذا مجلة يف أبريل، يف بينما
مخطوطة ألف ثالثمائة عددها البالغ املدينة مخطوطات من تقريبًا باملائة وتسعني «خمسة
والتسعني الخمسة نسبة شأن من كان ٢٠١٥ عام بحلول باماكو.» إىل بأمان وصلت قد
يكن لم خزانة. ٢٥٠٠ من يقرب فيما ُشِحنَت مخطوطة، ٣٧٧٤٩١ تصبح أن هذه باملائة
بابا أحمد مبنى من أُجليت التي ذلك نحو أو ألًفا والعرشين األربعة يشمل العدد هذا
مخطوطة. ألف أربعمائة من أكثر إىل باملجموع يصل أن شأنه من كان ما وهو القديم،
أطلقت التحرير، من أسابيع ستة بعد ،٢٠١٣ عام من مارس، من عرش الثالث يف
يف تمبكتو «مكتبات كيه»: ١٦٠ «تي اسم تحت التربعات، لجمع جديدة حملة دياكيتي
تشري كيه» ١٦٠ «تي تسمية إن (قالت أوريجون. جامعة يف محارضة جانب إىل املنفى»،
محارضتها، يف تمبكتو.) من أُجليت قد كانت التي األوىل» مخطوطة ألف والستني «املائة إىل
الرتاث، إلنقاذ املساعدة لتقديم بها املحيطة والقرى تمبكتو أهل هب كيف دياكيتي تذكَّرت
من نوع أي يتلقون وال ومستقبلهم، حياتهم بالخوفعىل فيه يشعرون كانوا الذي الوقت يف
تأثًرا عيناها دمعت األزمة. مع انحرست قد كانت وظائفهم أو التجارية أعمالهم ألن الدخل
بدأُت.» قد «ها أضافت: ثم مجدًدا.» هنا لحظة أي يف البكاء يف «سأبدأ وقالت: القصة. بقوة
الضخامة»، بهذه ملغامرة الوقت من قصرية مدة «وهي — دقيقة خمسني ملدة تكلَّمت
بشأن لالهتمام املثرية الجديدة النتائج لتكشف لها كافية كانت لكنها — وصفها حدِّ عىل

278



األساطري مصنع

جرد قائمة بعمل قاموا قد العاملون كان اإلجالء، عملية أثناء إنه قالت املخطوطات.
من بكثري أدنى كان املجموعات يف الدينية الكتب عدد أن األوىل للمرة واكتشفوا تقريبية،
للطهي، وكتبًا ومقاالت، وأقاصيص، أشعاًرا، تشمل كانت التي العلمانية، األعمال عدد
ذلك ومع الكثري.» ذلك و«غري واملوسيقى، والطب، الوسطى، العصور علوم عن وأعماًال
رعاية تحت بَعقٍد ذلك قبل عنه بت نقَّ قد كانت مبحث هو مثريًا تجده تزال ال كانت ما فإن
احتوت التي املخطوطات وهو: مايل، يف الخاصة» النزاعات بحل الخاصة البحثية «املجموعة
السالم»، «سفراء ى تُسمَّ اإلسالميني الدبلوماسيني من جماعٌة تستخدمها كانت نصوٍص عىل
مايل. يف املصالحة عملية جهود لتتصدر النصوص هذه استخدام اآلن ينبغي أنه رأيها ويف
القارة. أنحاء جميع يف املنازعات لحل نموذج عىل تحتوي أن يمكن النصوص هذه إن بل

إىل تقودنا اإلجالء عملية أثناء الناس املخطوطات بها جمعت التي الطريقة إن
يف الدائم السالم إحالل عملية تقود أن يمكن املرجعية، املادة وهذه بأنها، االعتقاد
لوجودها. الصيغة هذه يف األقل عىل املخطوطات، َقَدر هو هذا يكون وربما مايل،

من املزيد إىل حاجة ة ثمَّ كان الَقَدر، هذا تحقق أن للمخطوطات يمكن أن قبل ولكن
طقس تهديد تحت واقعًة باماكو يف املخطوطات كانت آمنة، كونها عن فبعيًدا التمويل.
استلزمتها التي تلك من أكرب مالية مبالَغ الجديدة األزمة هذه واستلزمت الرطب، املدينة
اإلعالم وسائل يف لها ج ُروِّ التي — كيه» ١٦٠ «تي حملة من املستهدف كان اإلجالء. عملية
يف شهرين، مرور بعد أمريكي. دوالر ماليني سبعة هو — سواء حد عىل والجديدة القديمة
أُجليت التي تمبكتو مخطوطات إلنقاذ عمل «خطة حيدرة نرش مايو، من عرش الخامس
وثائق عىل الحفاظ تكاليف لت فصَّ والتي قيمتها»، وزيادة عليها، والحفاظ باماكو، إىل
كانت الذي الربنامج هذا تكلفة ُحدَِّدت فيها. والبحث وفهرستها ورقمنتها سافاما منظمة
وهو أمريكي: دوالر مليون ٢٢ عن قليًال يزيد بما بكثري، أعىل بمبلغ سنوات ثالث مدته

فقط. أمريكي دوالر ١٥٠٠ فيه السنوي الدخل متوسط كان بلٍد يف هائل مبلغ
األملانية الخارجية وزارة ساهمت الجديدة. للنداءات املانحني من العديد استجاب
هامبورج جامعة من فريق قاد بينما سنويٍّا، دوالر مليون بحوايل هنكل جريدا ومؤسسة
إلزالة أجهزًة سافاما منظمة اشرتت محتوياتها. وفحص املخطوطات عىل للحفاظ الجهود
العملية جديٍّا بدأت وهناك، لها. مقرٍّا لتكون باماكو جنوب يف كبرية بناية مت ورمَّ الرطوبة،
وتصويرها، املخطوطات أجل من األحماض من خالية جديدة صناديق لصنع البطيئة
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عىل للتفوق طريقها يف اآلن سافاما كانت املوظفني. من كبريًا جيًشا حيدرة وظَّف حيث
املالية. للمخطوطات الرئييس املرجع باعتبارها الدولة تديره الذي األرشيف

سائر من املساعدات عروض الشهرية الصغرية املدينة عىل تتدفق بدأت األثناء تلك يف
ستنهي وكانت املهدمة؛ األرضحة جميع بناء بإعادة اليونسكو منظمة دت تعهَّ العالم. أنحاء
عمل «مجموعة اسم تحت أمريكية، بقيادة مبادرة وأُسست .٢٠١٥ عام صيف يف املهمة
«نهضة مرشوع تضمن الثقايف. تراثها إحياء طريق عن مايل إحياء بهدف تمبكتو»، نهضة
منظور نسخة أجل من املدينة تصور الرشكة لجعل جوجل رشكة مع اتفاًقا تمبكتو»
افرتاضية جولة يأخذوا أن البعيدين للمستخدمني مادي، بمقابل فيها، يمكن التي الشارع،
الثقافة وزيرة قالت املدينة. عن قصًصا يحكون محليني لسكاٍن مصورة لقطات ويشاهدوا
ذلك عمل «أرادوا أردفت: ثم لنا.» سياحية أداة «ستكون ديالو: راماتوالي ندياي املالية،
ويمكنك املخطوطات، رؤية فيمكنك بكاملها، تمبكتو زيارة خاللها من يمكنك بطريقة
عىل تجري خطط أيًضا توجد كانت تمبكتو.» يف موجود هو ما وكل واآلثار املساجد زيارة
دوالر، مليون ٨٠ بلغت تقديرية بتكلفة املدينة، يف حقيقية جامعة أول إلنشاء وساق قدم

املتجددة. الطاقة وحتى الزراعة إىل األدب من يشء كل يف دورات تقدِّم والتي
األملانية أفريقيا مؤسسة جائزة لتسلُّم أوروبا إىل حيدرة سافر ،٢٠١٤ عام خريف يف
للرتاث تصورها» يمكن ال «خسارة وتجنُّب املخطوطات إنقاذ يف لجهوده تقديًرا املرموقة،
األملانية، الخارجية وزير قال األفريقي. التاريخ وحفظ بتطوير الدءُوب واللتزامه العاملي،
اليوم لكننا تماًما، مختلفة نتيجٌة لألمر يكون أن املمكن من «كان الجائزة: يقدِّم وهو

أُنِقذَت.» قد املخطوطات من باملائة ٩٥ بأن سعداء

مجموعٌة اجتمعت ،٢٠١٥ عام خريف يف تمبكتو. ى لحمَّ الجديد بالتفيش الجميع يَُصب لم
املورق الجامعي الحرم يف األفريقية الدراسات يف املتخصصني من الجنسيات متعددة
باولو الجامعة يف الفخريني الباحثني لكبري تكريًما ندوة لحضور برمنجهام لجامعة
قاعات يف العالم أنحاء جميع من أكاديميون اجتمع فارياس. مورايس دي فرناندو
التعليم مثل متنوعة مواضيع حول إيضاحية عروض لتقديم بيضاء جدران ذات مؤتمرات
وكان أفريقيا. غرب يف القبليني الرواة ودور الكونغو مملكة يف الكاثوليكي التبشريي
فارياس، بينهم من أفريقيا، لغرب اإلسالمي الرتاث يف بارزون خرباء املبعوثني بني من
هول. وبروس إلينوي، جامعة من نوبييل وماورو ستيوارت، وتشارلز جيبي، وشاميل
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يعرف ديوك، جامعة من اللسان معسول طويل مساعد أستاذ وهو هول، كان
وهو تمبكتو، يف عديدة سنواٍت أمىض عندما ،١٩٩٩ عام منذ وهنويك وحيدرة، دياكيتي،
قراءة بمقدورهم قالئل غربيني من واحًدا كان املخطوطات. يف يعمل شاب، دكتوراه طالب
كان ٢٠١٣ عام ومنذ أفريقيا. غرب يف اإلسالمية املكتبات بها امتألت التي النصوص وفهم
دياكيتي ملحارضة فيديو مقطع شاهد بعدما سافاما. ملنظمة علنيٍّا املنتقدين أبرز صار قد
بنفسه اخترب لقد باإلحباط. متزايد بإحساس شعر للتمويل، دعوتها وقرأ أوريجون يف
الباحثني وصول عىل املفروضة والقيود الخاصة املجموعات عىل التجاري الطابع إضفاء
تحاول سافاما منظمة كانت التي املبالغ كانت ذلك. تستتبع كانت ما غالبًا التي إليها
املخطوطات بها ُوِصَفت التي الروحانية واملصطلحات املفروض، الرسية ونطاق جْمعها،
الربيدية القائمة يف دياكيتي إىل للغاية متشكًِّكا ا ردٍّ أرسل الذي لهول، إنذار عالمات بمثابة

العالم. حول األفريقية الدراسات أقسام إىل أُرِسَل والذي ،«١ «مانسا
النقيض فعىل الوثائق. طبيعة توصيف يف أخطأت قد دياكيتي كانت هول، بحسب
باملائة ٩٨ كان بطبيعتها، وعلمانية وموسوعية، اللغات، متعددة كانت بأنها ادعاءاتها من
صفحة من املكوَّنة والرسائل العقود من العديد وباستثناء أدبية، عربية بلغة مكتوبًا منها
التقليل بغرض هذا يكن لم إسالمية. دينية نصوًصا منها العظمى الغالبية كانت واحدة،
وغري منهم املاليني للعلماء، ا ومهمٍّ رائًعا مصدًرا ر توفِّ «إنها هول: كتب إذ شأنها؛ من
اإلسالمية املعرفة من أوسع تقليد نتاج باعتبارها هي لفهمها طريقة أفضل ولكن املاليني،
رموز إىل تحويلها إىل بحاجة تكن ولم األوسع.» اإلسالمي والعالم أفريقيا غرب أنحاء يف

توقري. محل
«احتيال» كلمة يستخدم اآلن كان برمنجهام. يف املوقف هذا اتخاذ يف هول استمر
املخطوطات، مجال يف للعاملني الدوالرات ماليني ُقدَِّمت بابا، أحمد مركز تأسيس منذ علنًا.
مع التعامل حاولت مجموعة أي لكن التمويل. من املزيد لجذب املخطوطات عدد وتضخم
إىل [املقدمة التربعات جمع عمليات «تعتمد وقال: باإلحباط، أُصيبت تمبكتو يف الوثائق
املخطوطات عن للحقيقة مناٍف عرٍض تقديِم عىل تقوم إذ االحتيال؛ بعض عىل تمبكتو]
الكيل «للعدد تقدير أفضل هو ألف ثالثمائة إن هول، نظر وجهة من وعددها.»
حيدرة حتى إنه هول قال كلها.» مايل شمال منطقة يف املوجودة العربية للمخطوطات
١٠١٨٢٠ يعادل بما كلها تمبكتو منطقة يف العدد ر َقدَّ قد ٢٠١١ عام يف كان نفسه
املدينة يف العدد يكون أن يجب ثَمَّ فِمن واسع، نطاق عىل تُستَوَرد تكن لم وما مخطوطة.
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إىل هي للدولة اململوك بابا أحمد معهد يف املوجودة املجموعة كانت بكثري. أقل نفسها
األخرى واملواد والقصائد، والعقود، الرسائل، جميع احتُِسبَت إذا مجموعة: أهم بعيد حدٍّ
هي حيدرة مجموعة كانت قطعة. ألف ثالثني إىل تصل فقد واحدة، ورقة من املكوَّنة
كان وأغلبها صغرية، كانت األخرى املجموعات معظم إن هول وقال خاصة. مجموعة أكرب

اآلالف. العدة يتجاوز ال عدده
كانت ،٢٠٠٠ عام يف بالتعريف. متعلقة مشكلة تكمن كانت األعداد مسألة صميم يف
أربعة ووجدت حيدرة مما مجموعة فهرست قد بلندن اإلسالمي للرتاث الفرقان مؤسسة
البيع وسندات القانونية األحكام من الكبرية األعداد يشمل لم هذا لكن فقط، وثيقة آالف
نحٍو عىل حينئٍذ يَُعرَّف كان منها كلٌّ كان التي ذلك، إىل وما واحدة، ورقة من املكونة
،٢٠١٣ عام يف حيدرة مع يل لقاء أول يف ذاتها. حدِّ يف مخطوطة أنه عىل تمبكتو يف شائع
الصقة قصاصة عىل يشخبط أخذ حيث ذلك من حتى أوسع تعريًفا بتأنٍّ اختار قد كان
من مخطوطة. تُسمى أن يمكن كان هذه حتى والده، نظر وجهة من أنه، عن وأفصح

معنًى. بال التعريف هذا كان هول، نظر وجهة
مكتبة أو كاتي، فوندو أو القديم، بابا أحمد مبنى إخالء عمليات أن يف هول يشكَّ لم
مسئولون «أرص املقدَّمة: البحثية ورقته هوامش أحد يف وكتب حدثت. قد حيدرة مما
أحمد [مبنى من املخطوطات أن عىل مبكِّر وقت يف املالية الحكومة يف املستوى رفيعو
االحتالل أثناء تمبكتو من ُهرِّبَت أو ُخبئت قد وأنها آمنة، أغلبها يف كانت القديم] بابا
يف بقيت أخرى كثرية مخطوطات مجموعات أن أخربوه تمبكتو يف معارفه لكن السلفي.»
دعم أجل من التحرير، «بعد» ولكن باماكو، إىل نُقل بعضها وأن االحتالل، أثناء البلدة
الدولية اإلعالم لوسائل املنقولة القصة َمت ُضخِّ أُجليَت. قد الهائلة األعداد هذه بأن املزاعم

سافاما. منظمة إىل ضخمة غربية أمواٍل ضخَّ النتيجة وكانت كبري، بقْدر ذلك بعد
وهي، مضلِّلة، قصة األحوال أحسن يف هي أُنِقذَت التي املخطوطات قصة «إن وذكر:

تماًما.» واحتيالية رشيفة غري أسوئها، يف
يف الجوهرية النقاط مع الجنسيات املتعددة املجموعة يف الخرباء من أي يختلف لم
واألفريقية الرشقية الدراسات كلية يف األستاذ مكاسكي، توم تساءل للغاية. النقدي تقييمه
قال: عليه؟ تكن لم يشء إىل َمت ُضخِّ قد تمبكتو مخطوطات أن حدث كيف لندن، بجامعة
اآلن ولكني أكاذيب»، «عىل سأقول كنت … عىل مبني كامل كيان عن نتحدث نحن «هل

يشء»؟» ال «عىل أقول
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عملية حجم بشأن مفرطة مبالغة بالغ قد تمبكتو بطل فإن مصيبًا، هول كان إن
مطلًقا تُنَقل لم إما كانت مخطوطات إلجالء أمواًال تلقت قد سافاما منظمة أن كما اإلنقاذ،

وجود. لها يكن لم حتى أو
من العديد املتشكِّكة هول بعيون الخاصة املكتبات إجالء رواية فحص إعادة أثارت
الوقت يف باألعداد املتعلقة املهمة القضية جانبًا نحينا إذا عنها. يَُجب لم التي األسئلة
من دراماتيكية األكثر األجزاء لتأكيد عيان شهود أي حيدرة يقدِّم لم فلماذا الحايل،
األمر إن قال البداية يف يقدِّمهم؟ أن وتكراًرا مراًرا منه ُطلب أنه من الرغم عىل العملية،
ملاذا للصحفيني. أسماءهم إلعطائه منه غاضبون األشخاص إن قال والحًقا، باألمن؛ يتعلق
غامضة؟ ظروف يف متاحني غري أصبحوا ثم الحديث، عىل البداية يف رفاقه بعض وافق
كانوا والذين مقابالت معهم أُجريت الذين بابا أحمد مركز من األشخاص أكثر وحتى
املخطوطات إجالء عن يُسألون عندما الحديث عن فون يتوقَّ كانوا للحديث استعداًدا األكثر
«ال ضاحًكا: بابا، أحمد مركز يف املوظفني أحد قال ال!» ال، ال، «آه، الخاصة: امللكية ذات

الخاصة!» املكتبات عن أتحدَّث أن يمكنني
أو حيدرة رواية مع تتوافق ال غالبًا كانت أخرى، رواياٍت عىل أخريًا حصلنا عندما
عىل ملاذا، بعض. مع بعضهما تناقضتا الرهيب الثنائي روايتَي إن بل لألحداث، دياكيتي
طريق بقدر استُخِدم لريي طريق بأن ستولك ديبورا ستخرب دياكيتي كانت املثال، سبيل
حيدرة أن حني يف — بطوله» «ُمَعسِكرين كانوا واألمن» اإلرشاف «أفراد وأن — دوينتزا
اختطاف؟ عملية عن أسفر قد ذلك وأن فقط، واحدًة مرًة استخدامه حاولوا إنهم قال
يف النيجر، نهر يف قاربًا لعرشين الكبرية االختطاف عملية البداية يف حيدرة أنكر ملاذا
كان لو «كما القوارب تلك سبيل إخالء مقابل فدية دفع قد أنه املفرتض من أنه حني
املراكب أصحاُب يسمع لم وملاذا دياكيتي؟ ذكرت ما بحسب ائتمانه»، بطاقة يستخدم
كانت التي الكبرية، الحادثة هذه عن النهر يف وذهابًا جيئًة يبحرون كانوا الذين اآلخرون
الفرنسية الهليكوبرت طائرات إن دياكيتي قالت ملاذا عملهم؟ عىل مباًرشا تأثريًا ستؤثر
ذلك صحيح. غري «ذلك حيدرة: قال بينما املخطوطات، يرفعون كانوا بينما الناقلني حيَّت

تفسريي»؟ تعليق مجرد
األسئلة من املزيد األكاديميون أثار فيها، موثوق غري التفاصيل بعض بدت وبينما
يف الجهادي، التهديد خطورة عليه كانت الذي املدى ما سافاما. قصة حول الجوهرية
القائم شرتايدر، توماس خرج مخبَّأة؟ الخاصة املجموعات كل فيه كانت الذي الوقت
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تتعرض كانت الوثائق أن معتقًدا سافاما مع اجتماعه من األملانية، السفارة يف باألعمال
عن سمع أنه ملتِبس نحٍو عىل فقط تذكَّر نفسه حيدرة لكن مرة»، بعد «مرًة لإلتالف
بسيطة «أمور بأنهما وصفهما واللتني مبكر، وقت يف وقعتا للمخطوطات، إتالف حادثتي
توعدوا قد كانوا الجهاديني بأن االعتقاد عىل تجيوكر تو ُحملت الوقت، ذلك يف ا.» جدٍّ
هذا حيدرة وجعل النبوي، املولد يوم يف «أوتو-دا-يف»، احتفالية، طقوس يف الكتب بإحراق
أنهم بها بعث التي الطلب رسالة يف كتب لقد الهولندية. السفارة من منحًة لطلبه سببًا
… «قبل املخطوطات إجالء عليهم يتعنيَّ كان ألنه عاجل، نحٍو عىل املال إىل بحاجة كانوا
إجراءً سيتخذون بأنهم الجهاديون د هدَّ الذي التاريخ القادم، يناير من والعرشين الرابع
ريببليك» نيو «ذا مجلة مراسل إن بل الثقايف.» الرتاث هذا تدمري يف قدًما وسيمضون فيه
أجل من مًعا مخطوطاتهم بجْمع توجيهات وا تلقَّ قد كانوا املكتبات أصحاب إن له قيل
مقابالت معهم أُجريت الذين التمبكتيني من أي يتذكر لم ذلك ومع فحسب. األمر هذا
بن البخاري تمبكتو، يف الثقافية البعثة رئيس ُسئل وعندما القبيل. هذا من تهديد أي
املولد يف املخطوطات إحراق عن تكلموا قد الجهاديون كان إذا عما تحديًدا السيوطي،
حول املفاوضات قاد الذي الرجل األكرب، اإلمام أنكر بذلك.» أسمع لم «ال، أجاب: النبوي،
يل: قال ا، تامٍّ إنكاًرا األمر الشك، إليه يرقى ال الذي واملصدر الجهاديني، مع النبوي املولد

تمبكتو.» مخطوطات بإحراق يهددوا «لم
السلفيني معتقدات بني الصدام عىل دليًال يمثِّل كان األرضحة هدم أن حني يف
مما مختلًفا. كان املخطوطات من الجهاديني موقف فإن التمبكتيني، معظم ومعتقدات
يف أخذنا إذا ولكن «محرمة»، أشياء باعتبارها معينٍة وثائَق إىل يُنَظر كان أنه فيه شك ال
احتمال مدى فما واحدة، صفحة طالسم لفك ساعات يستغرق أن لخبري يمكن أنه االعتبار
التي األعمال الستبعاد الوقت سيجدون كانوا أميني غالبًا كانوا الذين املقاتلني هؤالء أن
كثرية نسخ ذلك ويف تها، بُرمَّ املخطوطات سيحرقون كانوا وإال عليها، يوافقون ال كانوا
بحمايتها، وعدوا قد املناسبات، من العديد يف الجهاديون، كان نصوصهم؟ أقدس من
قد تكن لم اإلسالمية الرشطة فإن صحيًحا، ألفا رشيفي وسانيه ديادي قاله ما كان وإن

عليها. املحافظة أجل من جنوبًا شحنها عىل حتى اعرتضت
عىل اإلخبارية التقارير تداولتها التي نفسه التحرير يوم يف اإلتالف واقعة عن وماذا
كل يف النار «أرضموا قد أنهم ا حقٍّ اعتقد قد سيسيه البلدية رئيس كان إن واسع؟ نطاق
وقتًا األمر استغرق فلماذا العاملية، اإلعالم لوسائل أدىل كما املهمة»، القديمة املخطوطات
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ُفِقَدت، قد وثائق ٤٢٠٣ أن بابا أحمد معهد قدَّر الحًقا، الخطأ؟ هذا لتصحيح ا جدٍّ طويًال
إنها الغالبية قال أُحِرق. قد الكبري العدد هذا أن صدقوا َمن هم قلَّة أن يبدو كان ولكن
هذا كان الرسقة. عىل للتغطية مدبًرا كان الحريق وإن َقت، ُرسِ قد تكون أن املحتمل من
القبو. يف تُِرَكت قد كانت مخطوطة آالف عرشة أن وراء السبب يفرسِّ وربما معقوًال، يبدو
مخطوطات أي يعرف بأن ا مهتمٍّ كان أحد أي أن يبُد لم أنه الغريب من كان ذلك، ومع

للمعهد. أعطتها قد كانت العائالت أي يعرف أن أو ُفِقَدت، قد كانت
كنت «إن أجاب: التهديد، بشأن بالغ قد كان إذا عما حيدرة سألت عندما (الحًقا،
املولد قبل قائًما التهديد كان يهمنا. ال وهو رأيك فذلك تهديد، ة ثمَّ يكن لم أنه تعتقد
إحراق عمليات مسألة يف تنظر أن يكفي … هذا تفهم لكي وبعده. وأثناءه، النبوي،

العاملية.») اإلعالم وسائل تداولتها التي املخطوطات
محتويات مسألة وهو اإلطالق؛ عىل التساؤالت أكرب إىل حتى األكاديميني تشكُّك امتد
التاريخية القيمة أن الخرباء هؤالء من كثري ارتأى تفاخر. محل هي والتي املخطوطات
املجموعات بشأن كبرية ادعاءات ُزِعَمت األعداد: شأن ذلك يف شأنها فيها مبالًغا كان للوثائق
يكن لم بحيث محكمة لسيطرة تخضع كانت إليها الوصول إمكانية أن غري الخاصة،
الشأن هذا يف إدانًة اآلراء أكثر كان االدعاءات. هذه من قليل عدد من إال التحقق ممكنًا
أثارت قد كانت التي الوثائق عن أفريقيا جنوب من أكاديمي أجراها جديدة دراسة
عىل تحتوي كانت إنها قيل والتي كاتي، فوندو مكتبة يف عليها اطلع عندما هنويك حماس
املخطوطات هذه بعض كان للدراسة، وفًقا الفتَّاش». «تاريخ لكتاب األصلية املالحظات

ر. ُزوِّ قد األقل عىل
الخاصة املجموعات إجالء بعملية يتعلق فيما تقريبًا يشء كل اآلن أصبح أن بعد
تو — األقل عىل منهم ثالثة كان الذين الهولنديني، الدبلوماسيني إىل لجأت شك، محلَّ
وصول شهدوا قد — تاسينج مرييام الصحفية، وملحقته بروير، مارتن والسفري تجيوكر،
تجيوكر، أخرجت االتهامات. أذهلتهم .٢٠١٣ عام أوائل يف باماكو إىل املخطوطات خزائن
ألكوام فوتوغرافية صوًرا سافاما، ملنظمة أموال إيجاد أجل من الكثري فعلت قد كانت التي
قائلًة: تذكرت باملخطوطات. ومليئًا مفتوًحا بعضها كان التي باماكو، يف الخزائن من
تنقله أن شأنك من الذي النوع من املعدنية الخزائن صناديق من املئات يوجد «كان
أردفت: ثم للغاية.» لإلعجاب مثريًا ا حقٍّ األمر كان طويلة. رحلة يف ذاهبًا تكون عندما
— كيفيتها أتذكر أن يمكنني ال — جدٍّا رسيعة عدٍّ عمليَة وأجرينا القدوم يف «استمرت
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مة، مرقَّ خزانة كل كانت هناك.» مخطوطة ألف وخمسني مائة من يقرب ما يوجد وكان
لديهم كان لذا املخطوطات؛ أتت عائلة أي ومن تكلفتها دفع َمن معرفة من يتمكنوا لكي

الكبرية.» الخزائن تلك لكل «تسجيل
الناس، يقوله ما كان «مهما قال: لالتهامات. مصدق غري اآلخر هو بروير كان باملثل
الذي بالقدر هول اتهامات أقلقته ذلك ومع حقيقية.» القصة بأن أخربك أن بوسعي فإن
محتويات عىل أطلعه الذي حيدرة مع تقابل نفسه. تلقاء من تحرياٍت يُجري ألن كافيًا كان
النتيجة كانت ُمخزَّنًا. يزال ال املخطوطات من كثري كان حيث باماكو، يف اآلمنة منازله

إلكرتوني: بريد رسالة يف كتب كما حاسمة،

و/أو ُجِرَدت قد بالفعل كانت التي املخطوطات من كبرية كمية عىل اطَّلعنا
يَُقدَّر ما سيعادل العدد هذا مخطوطة. آالف ١١٠ مجموعها وكان َلت، ُسجِّ
باملخطوطات مليئة حاوية ١٣٠٠ نحو بأنفسنا رأينا حاوية. ألف إىل بثمانمائة
حاوية. ٢٣٠٠ إىل ٢١٠٠ من املجموع يجعل ما وهو بعد، أُفِرَغت قد تكن ولم
٢٤٠٠ املجموع بأن للقول مطمئنون ولكننا تقريبية، حسابات هذه بالطبع
السبعة املواقع جميع بزيارة قمنا بالتأكيد. صحيح حيدرة لسان عىل املذكور
يف الحاويات من أي يُنَقل ولم ساعات ثالث مدتها الوقت من فرتة خالل
وكانت والصناديق، الحاويات بعض فتحنا املواقع جميع يف … الوقت ذلك
وكانت ال أم ممتلئة كانت إذا مما لنتأكد الحاويات رفعنا بداخلها. املخطوطات

آخرها. عن ممتلئة كلها

محلِّها. غري يف هول اعرتاضات كانت عليها، اطَّلع قد بروير كان التي األدلة عىل بناءً
من كبري قْدر يوجد األمر ظاهر «يف يقول: كتب االتهامات؟ هذه َهت ُوجِّ ملاذا وتساءل
كل سافاما منظمة تجاهلت «ولقد أضاف: ثم املخطوطات.» هذه حول والحسد املنافسة

هذه.» اإلنقاذ عملية يف األكاديميني
شك. ة ثمَّ يكن لم بروير نظر وجهة من إذن

يوم يف جديد. إرهابي هجوم جرَّاء تعاني تزال ال ٢٠١٥ عام أواخر يف باماكو كانت
شخًصا ١٧٠ وأخذا راديسون، فندق جهاديان دخل نوفمرب، من العرشين املوافق الجمعة،
الفرنيس، التدخل أعقبت التي السنوات يف قتىل. فأردوهم عرشين عىل النار وأطلقا رهائن،
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أفراد من عرشات كان وجودها: تأكيد أعادت قد الشمال يف املسلحة املجموعات كانت
إىل اإلرهابية العنف أعمال وتسللت ُقِتلوا، قد املتحدة لألمم التابعة السالم حفظ قوات
بالقتل. شخصية تهديدات تلقيهم بعد البالد أجانب صحفيون وغادر مايل، ووسط جنوب
حالة يف البالد وكانت عامليها، تسحب الدولية املنظمات أخذت األخري، الهجوم أعقاب ويف
الحكومية، القرية مدخل العمالقة الرملية هيسكو رشكة أكياس أغلقت رسمية. طوارئ
قنابل. عن بحثًا للمركبات السفلية الجوانب يفتِّشون واقية سرتات يرتدون جنوٌد وأخذ
الفندق ضيوف أجساد يمسحون الحراس وكان الشارع، يف السيارات تُوِقف الرشطة كانت
أحد من ُطِلب عندما بالدخول. لهم يسمحوا أن قبل املعادن عن للكشف اليدوية باألجهزة

ا.» جدٍّ جيًدا «ليس ببساطة: قال األمني، املوقف ص يلخِّ أن الدبلوماسيني
عدة مقابلتي عىل ذلك مع وافق لكنه األسبوع، ذلك يف بوعكة مصابًا حيدرة كان
يتبادل أن ل يفضِّ وقٍت أكثَر كان الذي املساء، أول يف املقابالت هذه أوىل كانت مرات.
كثرية، مرات قبل من فعلنا كما جلسنا، دجيكوروني. باكو حي يف شقته يف فيه، الحديث
الحديث وهو لالحتالل، األوىل األيام عن الحديث يف بثقٍة وخاض األرائك، بني األرض عىل
التفاصيل. حول الخالفات كالعادة جانبًا يًا منحِّ عليه، معتاًدا اآلن صار قد كان الذي
مسألة إىل ووصوًال بابا، أحمد معهد إجالء بعملية مروًرا الرواية، ص تفحُّ يف ببطء مضينا
القصة، يف التناقضات أكرب فيها واجه التي النقطة، تلك عند العسرية. الخاصة املكتبات

زالت. يشوبه كان الجازم حديثه أن بدا
واالتصال األجرة، سيارات من الهائل والعدد قاربًا وأربعني سبعة من املكوَّن األسطول
الحائط عىل املعلق والجدول اليوم، يف مرات عدة الثالثمائة الناقلني من واحد بكل الهاتفي
كل كان «هل سألته: دقائق، بضع كل بهم االتصال يتعني كان الذين األشخاص بأسماء

صحيًحا؟» ذلك
«همممم». قائًال: الغمغمة إىل أقرب الرد كان املرة. هذه بالضبط «نعم» بكلمة يردَّ لم
أُبِرم الذي بالعقد تُوَِّجت التي أكتوبر، شهر يف السانحة» «الفرصة عن وماذا سألته:
املخطوطات إجالء عملية وبداية كالوس األمري صندوق مع أكتوبر من عرش السابع يف

حدث؟ قد ذلك أن تؤكد أن بوسعك هل التايل؟ اليوم يف الخاصة
أغسطس.» يف بدأنا لقد أعرف. «ال أجاب:

أغسطس؟» يف الخاصة باملكتبات بدأت قد كنت «هل
العمليات.» من بالكثري قمنا «لقد أضاف: ثم «همممم.» مغمغًما: قال
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إلكرتوني بريد رسالة يف عنها أفصحت قد دياكيتي كانت التي — الفكرة عن «وماذا
يتبع الذي املسار الطريق استخدمتم قد أنكم مفادها التي — كالوس األمري صندوق إىل
الرئييس الطريق به استخدمتم الذي القدر بنفس لريي عرب ويمر للنهر اليرسى الضفة

ذلك؟» يف رأيك ما موبتي؟ عرب
«همممم.»

للقوارب كمينًا عصاباٌت نصبت حيث ديبو، بحرية طرف عند الواقعة عن «ماذا
هل تحريرها. مقابل املال من مبلغ لدفع واضُطررت لفدية، طلبًا املخطوطات واحتجزت

ا؟» حقٍّ ذلك حدث
«دْع أردف: ثم هكذا.» األمر نرتك أن «ينبغي بالفرنسية: وقال شديدة. بقوة سعل

هكذا.» األمر ذلك
هكذا»؟» األمر «دع بقولك تعني «ماذا

األمر.» هذا يف حديثًا «كفى
َمن وحدهم األكاديميني من وزمالؤه هول يكون لم األعداد. إىل املحادثة مسار تحوَّل
إسماعيل بينهم من يكن لم — املجال يف حيدرة زمالء من قلة إال يعتقد لم فيها. تشكَّكوا
قد إسماعيل كان موجودة. كانت املخطوطات من الهائلة الكميات هذه أن — ومعيجا
ألف مائتي مجموع عىل ستحصل كيف املختلفة، املكتبات مخطوطات جمعت «إن قال:
آي/٠١٥» إل «إم مرشوع مع عمل قد كان الذي معيجا، أما ممكن؟» هذا هل مخطوطة؟
تمبكتو يف املخطوطات لكل فهرًسا صنعوا قد كانوا إنهم فقال لوكسمبورج، من املموَّل
٣٧٧٤٩١ أجىل أنه يزعم أن لحيدرة يمكن فكيف مخطوطة. ألف مائة إىل حتى يصلوا ولم

مخطوطة؟
عمل فقد هول بروس أما متخصصني. يكونوا لم األشخاص هؤالء إن حيدرة قال
وجهة من معيجا، حتى سنوات. منذ مايل زار قد يكن ولم بابا أحمد معهد مع باألساس
من يتمكَّنوا أن قبل أُجريت قد األقل السابقة التقديرات كانت ًصا. متخصِّ يكن لم نظره،

صحيح. إحصاء إجراء
تفرسِّ أن يمكنك كيف صحيًحا، خاصة مخطوطة ٣٧٧٤٩١ رقم كان لو سألته:

البالغ بابا أحمد معهد مخطوطات ُشِحنَت بينما لنقلها، خزانة ٢٥٠٠ نحو استلزمت أنها
فقط؟ خزانة وثالثني ستٍّ يف مخطوطة ألف وعرشين أربعة عددها

من طويلة رشفة ورشف جلسته يف واعتدل عليه»، اإلجابة تسهل سؤال «هذا قال:
واحدة. ورقة من يتألَّف كان بعضها األحجام. مختلفة املخطوطات كانت مياه. زجاجة
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ال ولكن خزانة، يف واحدة ورقة من املكونة املطويات هذه من الكثري تضع أن يمكنك
الضخمة. املخطوطات من ا جدٍّ القليل فيها تضع أن إال يمكنك

كل يف مخطوطة ١٥٧ متوسطه ما سافاما شحنت ملاذا يفرسِّ لم ذلك إن له قلت
بذلك بابا. أحمد صناديق من صندوق كل يف مخطوطة ستمائة ُوِضَعت بينما خزانة،

خزانة. ٢٥٠٠ يف تقريبًا مخطوطة مليوني ينقل أن بمقدوره كان مك، السُّ
أكرب.» بسافاما] [الخاصة املخطوطات كانت «ربما أضاف: ثم أعرف.» «ال قال:

املكتبات قائمة نستعرض أن منه طلبت هناك، سافاما. مبنى يف التقينا التايل اليوم يف
ينقله. لم وأيها نقله قد كان أيها من لنتحقق باملنظمة الخاص الويب موقع عىل الخاصة
عىل واملدرجة وثالثني خمًسا عددها البالغ املدينة مكتبات بني من مفاجئة. النتائج كانت
مكتبتني تشمل هذه كانت فقط. منها عرشة سبع أجىل أنه زعم ،savamadci.net موقع
مكتبة سافاما: بواسطة تُنَقل لم مخطوطاتهما بأن أخرباني قد مالكاها كان خاصتني
كان ألفا. رشيفي لسانيه اململوكة سالوم ألفا اإلمام ومكتبة إلسماعيل اململوكة كاتي فوندو
الكونتي، زاوية مكتبة صاحب كونتا، الحميد عبد أخربني التناقضات: من املزيد يوجد
«الفرصة من أشهر أربعة قبل يونيو؛ يف كتبه نقلت سافاما أن منفصلتني مقابلتني يف
حيدرة، الواحد عبد هو تمبكتو، يف آخر مخطوطات مالك أن ذلك، من واألسوأ السانحة».
اعتقد فيما طويل، بوقت التحرير قبل نُِقَلت قد كانت رئيسية خاصة مكتبات ثالث إن قال

فيها. امُلباَلغ سافاما مزاعم لدعم محاولة كان أنه
يتضمن لم والذي املكتبات، من ا جدٍّ املنخفض العدد لهذا يمكن كيف تساءلُت:
اإلجالء نسبة إىل يصل أن الونجري، وعائلة األكرب اإلمام مكتبة مثل بارزة مستودعات

باملائة؟ ٩٥ بنسبة كانت أنها زعم التي
األكرب. دوًما ليست األشهر املكتبات أن حيدرة رد كان

أردف: ثم اإلجالء.» لعملية فقط واحدة رواية توجد «ال شقته: يف يل قال قد كان
لألمر، رواية له سيكون [هول] بروس لألمر. الخاص تأويله شخص كل لدى «سيكون
الروايات هذه كل الخاصة. روايتي أنا يل بينما كذلك، ومعيجا أخرى، رواية وإلسماعيل
عندئٍذ القصة، عىل الجميع اتفق إن صحيحة. كلها ستكون ولكنها مختلفة، ستكون

صحيحة.» تكون لن بالتأكيد

يف جولة إىل دعاني حيث الرابحة؛ بورقته حيدرة ألقى باماكو يف األخرية أمسيتي يف
بباماكو الشهداء جرس بالسيارة نعرب كنَّا وبينما الغسق، وقت كان ومجدًدا اآلمنة. املنازل
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رياح وقت هو هذا كان النيجر. نهر يف وثقيلة، وردية بظالل ملقية تغرب، الشمس كانت
املدينة. فوق عالًقا الدافئة القوية الرياح هذه بفعل املضطرب الرتاب وكان الهرمتان،
القطن من برونزيٍّا ثوبًا مرتديًا باماكو، جنوب حول جامحة بطريقة السيارة حيدرة قاد
واالزدحام املتجمع الظالم عرب ماضيًا الثوب، مع متوافقة كويف وطاقية الالمع املشمع
يف املجهولة، املدينة لهذه الخلفية الطرق عىل مالحقته كانت املدينة. عرب املمتد املروري

واضحة. ما يوًما تبدو كانت لقصٍة مفاجئة نهاية معقدة، مطاردة
ومرسًعا البطيئة املرور حركة إىل بمرح متَّجًها منها، ل وترجَّ فجأة، السيارة أوقف
يصلُّون أو الحديث يتبادلون حرَّاٍس عىل التحية ملقيًا صاح كئيب. مظلم زقاق يف الخطى
ويبعد ُسلم برئ به لييضء هاتفه وفتح السري، عن يتوقف أن دون بالخارج سجادة عىل
رسنا بصعوبة. يتنفس منا وكلٌّ الضخم، الرجل تبعت األخرى، تلو درجًة صاعًدا جرذًا.
شخص مع مفتاحها كان فوالذية، أمان بوابة إىل ووصلنا الجدران، مصمت ممر عرب
عادية، بألوان بعضها كان التي الخزائن، مئات أو بعرشات مليئة غرفة دخلنا ثم مؤتمن،
مصنوعة تجريدية وأشكال صواريخ بصور مزيَّن وبعضها مطيل، فوالذه اآلخر والبعض
بقفلني، والبعضمغلق واحد، بقفل مغلق وبعضها كومات، يف مكدسة كانت رسم. بقوالب

طنينًا. يصدر للرطوبة مزيل جهاز وأخذ اإلطالق. عىل قفل له يكن لم والبعض
دوًما توجد كانت وبداخلها املقفلة، غري الخزائن أغطية فتْح املمكن من كان
إىل فيها ُجِلبَت التي األحماض من الخالية الصناديق يف يزال ال بعضها كان مخطوطات،
كانت هنا حيوانات. جلود يف ملفوف اآلخر والبعض ملونة، حافظات يف وبعضها الجنوب،
بوصات. ثماني ُسمكه منفرد مجلد يوجد وهناك واحدة؛ حزمة يف مخطوطة مائة توجد
هناك وثائق وجدت الخزائن، من كومة منتصف إىل وصوًال الخلف، يف هًدى غري عىل بًا منقِّ
املزيد فوجدت الداخل؛ إىل ونظرت واحد، بقفل مقفلة خزانة غطاء بصعوبة رفعت أيًضا.

الوثائق. من
دقائق؛ خمس يستغرق التخزين مواقع بني بالسيارة انتقالنا كان األحيان بعض يف
األنوار أمام أميِّز وكنت املالية، العاصمة ضواحي عرب ساعة نصف يستغرق كان وأحيانًا
العادم وُسُحب الدفع، رباعية الجيش وسيارات الرشطة، ورجال الشاحنات، األمامية
الخزائن، من املزيد أخرى. لوجهة وصلنا قد ها مارة. صغرية نارية دراجات من الصادرة
بن بكرين أبي مكتبة اسم تحمل مطبوعة بطاقة هي ها املخطوطات. أرفف من واملزيد
ألفا مكتبة مخطوطات توجد كانت وهناك مخطوطات؛ ٧٦١٠ تضم كانت التي سعيد،
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إىل تضاف أخرى وحصيلة أخرى، غرفة مخطوطة. ٦٤٥٠ تضم كانت التي ديري، محمد
التزايد. يف اآلخذ املجموع

كلها تصل أن يمكن هل املخطوطات. من ا جدٍّ والكثري الصناديق. من ا جدٍّ الكثري
هذا مواجهة يف بالتشكك ك التمسُّ غريب نحٍو عىل الصعب من كان العدد؟ هذا إىل ا حقٍّ
أن يبُد لم السوء؟ بالغ ذلك كان هل ولكن قليًال؛ بالغ قد كان ربما الجذاب. الواثق الرجل
اإلجالء، عملية عىل سنوات ثالث من أكثر اآلن مرَّ قد كان باألمر. مهتمني كانوا املانحني
حكومته كانت والذي املخطوطات، لدراسة هامبورج جامعة من أتى الذي الفريق وحتى
تقريبيٍّا. حتى وال كامًال، إحصاءً أجرى قد يكن لم اليوروات، بماليني تمويًال صت خصَّ قد

ا؟ حقٍّ ا مهمٍّ األمر كان هل
من واحًدا يفتح أن حيدرة بوسع هل شك. بال ثقيلًة األقفال الثنائية الصناديق كانت
يكن ولم للغاية بعيدة وكانت الشقة. يف املفاتيح ترك قد كان إنه قال الصناديق؟ تلك
مفتاح ويوجد هناك، كومة قمة عىل واحد يوجد كان حال، أية عىل إليها. يعود أن بوسعه
ماذا هناك. الداخل يف انظر يل: قال بالخطأ. تركوه قد الحراس أن بد ال قفله. يف بالفعل

مخطوطات! قلت: ترى؟
توجد كانت ر. ُمَسوَّ سكني مجمع يف مبهجة حديقة له كبريًا منزًال األخري املوقع كان
كان هنا الغرف إحدى يف الرصف. بحجارة مغطٍّى للسيارات وممر عريضة، دخول بوابة
وسيُضاف خزانة، ألف عن يزيد اآلن الرتاكمي املجموع فكان أخرى؛ خزانة ١٤٠ يوجد
تزال ال أيًضا كلها وكانت ممتلئة. تزال ال كانت الخزائن هذه إن قال التايل. اليوم يف املزيد

مزدوج. بقفل مقفلة
نعود أن يمكننا هل أخريًا. طلبًا منه أريد إنني له قلت التخزين غرفة نغادر كنَّا بينما
سيكون القفل؟ مزدوجة صناديق بضعة لنفتح ونعود املفاتيح، ونأخذ مًعا، الشقة إىل

انتهينا. قد نكون وعندئٍذ الحاسم؛ النهائي اإلثبات هو هذا
«ال.» قائًال: أجاب

الصعبة. األسئلة من يومني خالل رفضرصيح أول هو هذا كان
إن لص! بأنني تتهمني «أنت أردف: ثم بي.» تثق أن بد «ال يتعاىل: وصوته قال،
كل وفتحت باماكو أنحاء جميع يف السيارة قدت والليلة مريًضا، كنت لقد كرامة. لديَّ

طفًال.» لست أنا كرامة. لديَّ إن يشء. كل أريتك لقد يشء.
حقيقي هذا أن يصدِّقون ال أشخاًصا ة ثمَّ ولكنَّ لص، بأنك يتهمك أحد ال له قلت

كذلك. أنه عىل دليًال يريدون تماًما.
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أتيتهم ولو أبًدا، األمر يصدقوا لن األشخاص «أولئك رصامة: اآلن نربته يف وكان قال،
عنهم يصدر لم كالًما اآلخرين إىل ينسبون الناس «إن أضاف: ثم العالم.» إثباتات بكل
هذه أنتم. وليس نحن، مخطوطاتنا هذه به! يتفوه لم كالًما النبي إىل ينسبون إنهم بل —

أنتم!» ملككم ليست ملكنا! إنها مايل. مخطوطات
املغلقة؟» الصناديق تفتح لن أنت «إذن له: قلت

أفعل.» لن «ال،
ذلك بعد رؤيته. يمكن آخر يشء أي يوجد يكن ولم األسئلة. من املزيد لديَّ يكن لم
تحت ذراعي آخذًا الداخل، إىل وجذبني فجأة مني اقرتب مفاجئ. ف ترصُّ عىل حيدرة أقدم
يطلب كان هل وابتسم. متوقع، غري عناق يف بيده يدي وممسًكا الضخمة، ذراعه عضالت

رأفًة؟ أو غفرانًا؟
الباب نحو خافتة، بإضاءة املضاء املمر يف الطريقة بهذه عيلَّ قابض وهو مشينا
كان حيث إىل الليل، رصاصري وأصوات االستوائية بأزهارها الحديقة، إىل وخرجنا األمامي،

ينتظرون. وسائقه مساعدوه
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أنه القول بهذا وأعني تاريخ. كتاب هو ما بقْدر للتاريخ تحليٍل كتاب هو الكتاب هذا
اتضح لقد هناك. بالفعل حدث ما قصة هو ما بقْدر تمبكتو مايض عن للتأويالت رسٌد
الخلف إىل تتأرجح دائم، حراك حالة يف تمبكتو قصة إن آمله: ما ذلك أو هذا، يف السبب
تُدَحض ثم مذهلة حجٌج تَُقدَّم والواقع. األسطورة هما متنافسني قطبني بني األمام وإىل

والتصويب. االفرتاض من يبدو، ما عىل متصلة، دورة يف آخر، ادعاء ينشأ ثم
التي — الصحراء» عرب الجديدة «أورشليم أسطورة يغذي كان األوىل، أيامها منذ
املضلِّلة املعلومات من مزيٌج — تمبكت أو تنبكت، أو تومبوكتو، أو تمبكتو أُسميت
ملاذا بالتحديد؟ املكان هذا ملاذا هو: املهم السؤال الذهب. يف األوروبي والطمع والسذاجة
وليس، أفريقيا، حول الخاطئة العالم مفاهيم بؤرة صارت التي هي املدينة هذه كانت
أن فبسبب الجغرافيا؛ إىل جزئيٍّا يرجع هذا يف السبب كان كانو؟ أو جاو أو ِجني مثًال،
األخبار بسهولة انتقلت وليبيا، املغرب إىل القوافل لطرق الجنوبي الطرف عند تقع تمبكتو
املكان أن هذا يف ساعد أوروبا. إىل الصحراء، عرب تُنَقل كانت التي ثرائها، عن فيها املبالغ
تعبري بحسب لعجائب»، صوًرا وينقل األذن «تلتقطه يُنىس ال شعار رنَّان، اسم له كان
إىل الوصول استعصاء أيًضا األهمية البالغة األسباب من وكان هربرت. يوجينيا املؤرخة
قولك. لك سيصحح أحد كان وما تمبكتو عن شئت ما تقول أن يمكنك كان إذ املدينة؛
املدينة إىل وصل أنه مفاده محتمل غري زعًما زعم أمريكي ار بحَّ وهو آدامز، روبرت أخرب
يغتسال لم اللذان فاطمة، وامللكة وولو امللك يحكمها كان املدينة أن العاَلَم ،١٨١٢ عام يف
بروس سمع الحقة، حقبة يف املاعز. حليب بزبدة يوميٍّا جسديهما يدهنان كانا وإنما أبًدا
بأرجلها كاملًة تَُقدَّم كانت التي الفرئان، حساء يأكلون كانوا التمبكتيني أن تشاتوين
يف تحدث األهمية البالغة الجغرافية االكتشافات كانت عندما وحتى الصغرية. الوردية
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املدينة اخرتاق يف أخرى تلو مرة املستكشفون فشل الجنوبية، وأمريكا الشمايل القطب
املناطق إىل املوت، وشك عىل وهو شديد بعناء لينج، ألكسندر أخريًا وصل وعندما الغامضة.
ينسجون األقل عىل قرون خمسة أمضوا قد األوروبيون كان ،١٨٢٦ عام يف بها املحيطة

حولها. خياالت
إال عنها يُعَرف يكن لم التي املكان، حقيقة عىل األذهان» يف التي «تمبكتو طغت
يبدو أراد، ملا لينج وصل أن فبعد مستحبة. مهمة األسطورة هذه تبديد يكن ولم القليل،
خمسة هناك أقام يقوله. ما يجد أن عجز الكالم يف اإلطناب عنه املشهور املغامر أن
يخطَّ أن عىل أخريًا مجربًا كان وعندما الوطن، إىل واحدة كلمة يرسل أن دون أسابيع
هو اكتشافه كان إذ السبب؛ نتخيل أن يمكننا تقريبًا. يشء عن يفصح لم كلمات، بالقلم
ذات صغرية بلدة كانت األوروبي الخيال طويل لزمن راودت التي العظيمة املدينة أن
كما سيكتب، يكن لم الذي َمن الظروف، تلك يف اللبن. الطوب من مبنية متواضعة أبنية
كان الواقع، ويف — تماًما» توقعاتي «لبَّت قد العظيمة» أفريقيا وسط «عاصمة أن فعل،

منها؟ بالفرار يلوذ أن عليه
القبيحة املنازل من كتلة سوى «ليست بأنها لتمبكتو وصفه يف كاييه رينيه بذل
التصديق، بعدم كبري حدٍّ إىل قوبل لكنه الخاطئ، التصور لتصحيح أكرب جهًدا املنظر»
بعد األسطورة. عن أكثر بوا نقَّ أنهم سوى أعقابه يف جاءوا الذين أولئك يفعل ولم
الخلفية اكتشافه عند دوبوا فيليكس الصحفي حماس ملحوًظا كان عاًما، بسبعني ذلك
ثالثة بعد … مبهرة تزال «ال والتي املرصيني قدماء سها أسَّ لثقافٍة الوهمية التاريخية
معيًدا مه، فضخَّ العلم، من الحقيقي املدينة برتاث يكتِف لم نجمها». أفول من قرون
«جامعة خرافة من أجزاء وظلت مجتمعتني، واإلسكندرية قرطاج صورة يف تمبكتو تقديم
أحد كان الذي بارت، هاينريش أما بقرن. ذلك بعد الظهور تعاود صاغها التي تمبكتو»
كتاب قراءة تقليد الخطأ، طريق عن اآلخر، هو فأدخل األفريقي، االستكشاف عباقرة
إعادة مصطنعة؛ روايته أن الواقع يف ثبت أنه حني يف تاريخ، أنه عىل السودان» «تاريخ
عىل االلتباس هذا تفاقم الوقت. ذلك سياسات لتالئم املاضية لألحداث تخيلية صياغة
لُكتَّاب الضحلة العربية اللغة أن فهموا الذين وديالفوس، وبينوا، هودا، املسترشقني يد
وضعها التي املعلومات ينقلوا أن سوى مؤلفيها بوسع يكن لم أنه تعني التاريخية الوقائع
املفرتَضة الحقائق طغت قرن، وطيلة جديد. من التاريخ اخرتاع وليس بدقة، أسالفهم
مناِقضة كانت التي املكتوبة النقوش من املستقاة األدلة عىل التاريخية الوقائع كتب يف

موثوقية. أكثر ولكنها
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دوًرا املدينة مواطنو لعب فقد تمبكتو؛ ألساطري الوحيد املبتدع هي أوروبا تكن لم
فرصة الفتَّاش» «تاريخ كتاب وال السودان» «تاريخ كتاب يَُفوِّت فلم تعظيمها. يف مدهًشا
بركة ذات الزكية الطاهرة «الطيبة بأنها السعدي وصفها التي املدينة بشأن اإلطناب
بالد من البلدان يف لها نظري «ال إنها الفتَّاش» «تاريخ كتاب عنها قال والتي ونجعة»،
تمبكتو فقهاء مآثر امتداح يف أسبق، عٍرص يف كتب الذي بابا، أحمد وأفرط السودان.»
سهام من الناس ويحموا املاء عىل يسريوا أن األولياء هؤالء بمقدور كان فقد اإلعجازية؛
نوع لحمايتها، كوسيلة نشأت قد املدينة روحانية بشأن املبالغة تكون وربما والنار. العدو
يُستحَرضون الوسطى العصور يف أوروبا يف القديسون كان مثلما الروحي، الدفاع من

املحتملني. الغزاة لتخويف
إجالء وقائع رواية والعرشين، الحادي القرن يف العظيمة تمبكتو قصة تندرج
القصة هذه تبدو جيتاري، جوزيف أوضح كما التقليد. هذا ضمن تماًما املخطوطات،
مدينة أهل فيها أنقذ قصة الواقع، عالم يف ولكنها جونز، إنديانا قصص من قصة وكأنها
يحرقون الذين الجهاديني أيدي من السحري شبه تراثهم املكتبات، رجال بقيادة األولياء،
البنادق، مواجهة يف والكتب الرش، مواجهة يف للخري العاملية السمة التأثري، بهذا الكتب.
لقد تُقاَوم. ال أنها املعارصة الشعبية الحكاية هذه أثبتت املعتدلني، مواجهة يف واملتطرفون
مايض أساطري كانت مثلما تماًما حقيقية، نواة عىل مبنية تكون أن من بكثري أعظم كانت
مركًزا ما يوًما كانت تمبكتو أن تشكًُّكا األكاديميني أكثر إال ينكر فلن األروع: املدينة
عىل أعتقد، ما بحسب املخطوطات، مالكو عمل السودان. غرب يف اإلسالمي للفقه ا مهمٍّ
طريق عن وأحيانًا الوثائق، إخفاء طريق عن غالبًا النهب، خطر من األدبي تراثهم حماية
تحديًدا بابا أحمد مخطوطات أُنِقذَت سافاما. منظمة عليها أرشفت عملياٍت يف إجالئها
من وشجاعة، جرأة استلزمت العمليات هذه أن فيه شك ال ومما يل. َحت ُرشِ التي بالطريقة
رشيعة فرضتها التي العقوبات تحدَّوا الذين األصغر الزمالء من وأيًضا املكتبات رجال
عليه كانت مما وأخطر أكرب يشء العملية هذه حول نُِسج األسس، هذه من الجهاديني.

ا. حقٍّ
تبسيط إىل النزعة تومبسون بي إي يصف مفرط. تبسيط بطبيعتها، الخرافة، إن
أن يمكننا التالية» األجيال جانب من الهائل «التعايل من نوًعا باعتباره السابقني حياة
أقل أخرى ثقافة إىل املنتمني األفراد أن تخيُّل إىل ما ثقافٍة نزوع التباعد، تعايل نضيف
خطأ يف الوقوع إىل بالغرب أدَّى ما هذا كان الواقع. يف عليه هم مما عمًقا وأدنى تطوًرا
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الثانية، الدرجة من أدب ولكن األوىل، الدرجة من تاريًخا تمبكتو تاريخ وقائع كتب اعتبار
إىل أدَّى مما بشدة، املايض تزيني يف املؤرخون بالغ فقد صحيًحا؛ كان العكس أن حني يف
السياق، هذا يف فارياس أشار وكما اإلطالق. عىل املدينة من خرجت كتابات أبدع إنتاج
تزال ال العواقب. متحملني للتمبكتيني الفكرية األصالة شأن من نقلل الغرباء نحن فإننا
تخيُّل عىل قدرتنا عدم يف املتمثل الفشل؛ هذا بسبب مشوهة وتاريخه املكان عن الروايات
فما تمبكتو. صنع من كانت قراءتها يف األخطاء فإن ذلك، ومع للمدينة. الكامل التعقيد
والشائعات، األساطري، غري النائية املدينة هذه إىل أيًضا العالم يجذب أن يمكن عساه الذي

دونها؟ من أدنى املدينة ستغدو كانت وكم لينج؟ وصف بحسب النائية» و«شهرتها
فوق واحدًة ُوضعت والتصحيحات األساطري من كسلسلة تمبكتو قصة أتخيَّل
الطبقات هذه كل النفسية الجغرافيا خرباء أحد سيخرتق املستقبل يف ربما األخرى.
يقتل الذي األيمن زا قصة القاع يف سيجد السوداني. املايض عمق إىل تصل التي املدمجة
طريقه يف به مارٍّا حصانه يركب وهو كولون عيل يشاهد سوف كوكيا. يف اإلله-السمكة
القويَة األََمَة يراقب سوف . مقوٍّ خاصٍّ بعلٍف حصانه ُعِلف وقد السونجاي، لتحرير
يستعد وهو املايل األسطول ويرى الصحراوي، مخيمها تقيم وهي البارزة، تها بُرسَّ تنبكت،
تلك قمة وعىل بالذهب. موىس قرص يغلِّفون وهم والحرفيني األمريكتني، إىل للمغادرة
قافلة حول تحوم قتالية مروحيات يشاهد سوف الحارض، الوقت إىل األقرب الطبقات،
من حمولتها حاملًة النهر، منبع اتجاه يف طريقها تشق التي النيجر نهر قوارب من كبرية

الكتب. من آالف مئات عدة القيمة. الكتب
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من الساعات مئات من مستقاٌة و٢٠١٣ ٢٠١٢ عامي يف تمبكتو يف جرى ملا روايتي إن
وبلجيكا، وأملانيا، املتحدة، واململكة املتحدة، والواليات مايل، يف أجريتها التي املقابالت
مواد يل ُقدَِّمت و٢٠١٦. ٢٠١٣ عامي بني ما أفريقيا وجنوب وإسبانيا، وفرنسا، وهولندا،
مانحة، ومنظمات أجنبية وزارات من منح، وطلبات وتقارير، مراسالت، تشمل داعمة،
باالستكشاف املتعلق الرسد أما املعلومات. تداول حرية قانون بموجب وأحيانًا طوًعا، غالبًا
الرابطة كانت ورعاتهم. املستكشفون كتبها التي األعمال من ثرية طائفة من فمستًقى
املتعلقة الرابطة «محارض فأصدرت وأنشطتها، أهدافها توثيق عىل حريصة األفريقية
هذه أُتيحت لألعضاء. دورية بصفة أفريقيا» من الداخلية األجزاء اكتشاف بتشجيع
روبن جمعها ١٩٦٤ عام يف ثم ،١٨١٠ عام يف مجلدين من طبعة يف للجمهور الوثائق
األفريقية الرابطة «سجالت اسم تحت ونُرشت الرابطة، من أخرى أوراٍق جانِب إىل هاليت،
املؤرخ جمع املنظمة. عن دقيق تاريخي بتمهيد مصحوبًة و١٨٣١»، ١٧٨٨ عامي بني فيما
وجه عىل أفريقيا، لغرب آخرين بمستكشفني املتعلقة األوراق بوفيل دبليو إي الهاوي
النيجر». نهر إىل «بعثات سلسلته يف نهائية بصورة لينج، جوردون ألكسندر الخصوص
حداثة. األكثر املصادر من مجموعة إىل وتكراًرا مراًرا رجعت األعمال، هذه إىل وباإلضافة
هنويك جون كتاب ذلك ويف تمبكتو، علماء ألعمال ترجمات املصادر تلك أهم من كان
«تاريخ لكتاب موثوقية األكثر الرتجمة يقدِّم الذي السونجاي»، وإمرباطورية «تمبكتو
«تاريخ لكتابَي الفرنسية إىل ديالفوس وموريس هودا أوكتاف وترجمتَي السودان»،
كتاب يقدم وديالفوس). هودا (ترجمة الفتَّاش» «تاريخ وكتاب هودا» «ترجمة السودان»
القليلة التفصيلية الرسدية الروايات من واحدة نيجروالند»، يف نظر «إعادة ماسونني، بيكا
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فارياس مورايس دي فرناندو باولو كتاب يَُعد بينما واإلقليم، أوروبا بني العالقة عن
تاريخ بأن األثر نافع تحذيًرا مايل» جمهورية من العربية الوسطى العصور «نقوش

الدائم. املتواصل التغري من حالة يف تمبكتو

واألسماء اللغة عىل مالحظات (1)

تعرتض التي العقبات من قليل عدد يوجد الكتاب، لهذا املبكرة املسودات قرَّاء أشار كما
الكلمات أو املألوفة غري األسماء من عدد وجود من أكرب الثقافات بني املتبادل التفاهم
اخرتت أنني من الرغم عىل لذلك، بها. معرتف غري صوتية تشكيل بعالمات التي األجنبية
العربية، للكلمات الحريف للنقل أفريكا» «سودانيك دورية تستخدمه الذي األسلوب اتِّباع
محاولة يف املقتبسة، الفقرات يف منها كان ما ذلك ويف العالمات، هذه بعض أزلت فقد

العادي. القارئ تجربة لتبسيط
تُكتَب ما غالبًا ألنها نظًرا ا؛ خاصٍّ تحديًا واألماكن األشخاص أسماء شكََّلت
استخدمت فقد التناقضات؛ بعض يف هذا تسبَّب املختلفة. اللغات يف مختلفة بطرٍق
الفرانكفونية التهجية عكس عىل املثال، سبيل عىل ،Timbuktu اإلنجليزية التهجية
محمد النبي اسم يحملون الذين املعارصين املاليني اسم يت تهجَّ ولكني ،Tombouctou
التقليدية اإلنجليزية بالطريقة وليس بها، ونه يتهجَّ التي بالطريقة ،Mohamed أنه عىل
املجموعة فإن أخرى، ناحية من التاريخية. للشخصيات هجاؤها املستخدم ،Muhammad
األخري االسم الستخدام الغربي األسلوب من جعلت قد مايل يف األلقاب من نسبيٍّا الصغرية
يحملون خمسة األقل عىل يوجد القصة، هذه (ففي للسخرية. مدعاًة الثانية اإلشارة يف
املاليون يتغلب توريه.) اسم يحملون وخمسة معيجا، اسم يحملون وأربعة حيدرة، اسم
هذه قائد املثال، سبيل عىل األسماء. تركيبات أو األسماء من تنويعٍة باستخدام هذا عىل
ويُعَرف كيه، بي إي أو كيتا، بوبكر إبراهيم باسم عموًما معروف كيتا، الرئيس الدولة،
و«إير «جانسكي»، مثل — الُكنى أما تي. تي إيه باالختصار توريه توماني أحمد سلفه
ما وأحيانًا واسع، نطاق عىل مستخدمة األخرى فهي — ترافولتا» «جون حتى بل مايل»،

باألشخاص. الخاصة العمل بطاقات عىل تُطبَع
للقارئ، اإلمكان قدر مباًرشا يشء كل أجعل أن أحاول أن هو اإلرشادي مبدئي كان

ازدراء. أي أقصد أن دون
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وعبقرية إقدام ذو رجل تمهيد: (2)
تعرًُّضا أفريقيا مستكشفي «أكثر كان لينج جوردون ألكسندر أن بوفيل دبليو إي يرى
أخرى ناحية ومن حكايته، يروي حتى يِعش لم أنه إىل ناحية من هذا وَمَردُّ للتجاهل»،
تمبكتو إىل حملته عن روايتي من كبريًا جانبًا استقيت يومياته. دفرت عىل يُعثَر لم أنه إىل
لينج امليجور («بعثة الربيطانية الوطنية املحفوظات دار يف عليها عثرت التي أوراقه، من
األول، املجلد النيجر»، نهر إىل «بعثات كتاب ويف بوفاته») املتعلقة األوراق تمبكتو: إىل
روبرت كتاب من لينج حياة من األوىل املرحلة عن التفاصيل استُقيَت بوفيل. تحرير من
كريستوفر إدخال ومن الثالث، املجلد البارزين»، االسكتلنديني ِسرَي «قاموس تشامربز،
رسٍد إعادَة يجد أن للقارئ ويمكن الوطنية». للسري أكسفورد «قاموس يف عنه فايف

تمبكتو». إىل «السباق كريزا تي فرانك كتاب يف لقصته حديثًة
تومبوكتو، أم تمبوتو، أم «تمبكتو، تمبكتو؛ اسم حول تشاتوين بروس خواطر ت نُِرشَ
يف تمبكتو» إىل «ذهب بعنوان مقال هيئة عىل تمبكت؟» أم تومبكتو، أم تومبيكتو، أم

أعماله. فيه جمع الذي القلق» «ترشيح كتاب يف والحًقا ،١٩٧٠ عام يف «فوج» مجلة

االحتالل (1-2)

التي لني وليام إدوارد ترجمة من مأخوذة وليلة» ليلة «ألف كتاب من املقتطفة الفقرة
.١٨٤١ عام صدرت

املخطوطات عن باحث (أ)

وما حياته، من األوىل واملراحل حيدرة القادر عبد بطفولة املتعلقة الروايات من كبري جانب
معه. كثرية مقابالت من مستَمد ،٢٠١٢ عام مارس، من الثالثني يوم يف أفعال من به قام
«نظرة مقالته يف حيدرة مما مكتبة وتاريخ والده مسرية عن موجزة صورة أدرج لقد
رشيفي سانيه طفولته صديق اختار تمبكتو». يف الرئيسية املخطوطات مكتبات عىل عامة
ال الحياة. يف هدفه حيدرة فيها حدَّد التي اللحظة باعتبارها با همباطي أمادو زيارة ألفا
يجد أن أفريقيا غرب وإسالم البالد لثقافة ل مفصَّ الستكشاف يسعى شخص ألي يمكن

بوكار». لترينو امللهمة الحياة التسامح: «روح با همباطي كتاب من أفضل
غري «املنظمة هي التنفيذي الرئيس منصب حيدرة فيها يشغل التي املجموعة
إليها يُشار التي اإلسالمية»، الثقافة عن والدفاع املخطوطات وتحسني لصون الحكومية
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اسم تمبكتو يف س تأسَّ الذي املخطوطات أبحاث معهد عىل وأُطِلق سافاما. باسم عموًما
اسم يحمل فصار تسميته أُعيدت ولكن سيدراب، أو واألبحاث»، للتوثيق بابا أحمد «مركز
أستخدم لم التبسيط، ولدواعي اإلسالمية». والبحوث العليا للدراسات بابا أحمد «معهد
نُِرش بابا. أحمد معهد أو بابا أحمد مركز باسم إليه أرشت وإنما الرسميني االسمني من أيٍّا
استخدام حول اليونسكو خرباء اجتماع «تقرير يف املركز لهذا التأسييس االجتماع محرض
بداياته وقصة ،١٩٦٨ عام يف تمبكتو» يف املنعقد أفريقيا، تاريخ لدراسة املكتوبة املصادر
تمبكتو»، يف واألبحاث للتوثيق بابا أحمد مركز «سيدراب: عمله يف هنويك جون رسدها
العربية املخطوطات عىل للحفاظ «مرشوع عملهما يف روبنسون، وديفيد برينر ولويس
يف العمل طاقم ضمن حيدرة، قاصًدا شاب»، «رشيف وجود إىل هنويك وأشار املالية».
قوائم إلنشاء املدينة يف تنقيبية» «حمالت ذ ونفَّ والده عن كبرية مكتبة ورث والذي املركز،
املخطوطات، عن ب كمنقِّ حيدرة عمل تفاصيل تأتي للرشاء. متاحة كانت التي باملخطوطات
ومن معه مقابالت من عاًما، عرش اثني يف ُجِمَعت التي مخطوطة ١٦٠٠٠ رقم ذلك ويف
.(tombouctoumanuscripts.org) تاون كيب جامعة يف تمبكتو مخطوطات مرشوع
يف مذكورة األفريقي التاريخ عن ١٩٦٣ عام الصادرة تريفور-روبري هيو تعليقات
هنري زيارة ُوثَِّقت أخرى. مصادر ويف أفريقيا»، عىل «التصارع تشامربلني إي إم كتاب
التليفزيونية إس» بي «بي شبكة أنتجته الذي الفيلم يف تمبكتو إىل االبن جيتس لويس
التابع www.pbs.org/wonders املصغر الويب موقع يضم األفريقي». العالم «عجائب
مقتطفات ذلك ويف جيتس، رحالت عن املعلومات من املزيد إس» بي «بي لشبكة
آفاًقا فتحت املخطوطات أن مفاده الذي إيمبيكي، تابو ترصيح صدر يومياته. من
قلعة مبنى يف ،٢٠٠٨ عام أغسطس، من السابع يف جديدة، بطرق العالم بشأن للتفكري
أفريقيا، جنوب رئاسة موقع عىل الكامل النص وجدُت تاون. كيب يف الصالح، الرجاء
اقتبس .http://www.thepresidency.gov.za/pebble.asp?relid=3336 الرابط عىل
مقاله يف روبنسون، وديفيد أوفاهي، وشون هنويك، جون كتابات من جروسمان رون
اللثام يميط ويسرتن نورث بجامعة أستاذ التاريخ: كتابة تعيد األفريقية «املخطوطات
التصورات من الكثري مع تتعارض عرش السادس للقرن تعود أسوَد ألفريقيٍّ كتابات عن

املسبقة». الغربية
تمبكتو مجموعات يف مخطوطة ألف مائة من أكثر بوجود ٢٠١١ عام املذكور الزعم
كتب تمبكتو». يف الرئيسية املخطوطات مكتبات عىل عامة «نظرة حيدرة مقالة من مأخوذ
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العديد يف محفوظة مخطوطة مليون حوايل وجود إىل تشري املسح عمليات «أحدث أن فيها
تمبكتو يف أهمها تضم بها]. املحيطة واملناطق تمبكتو [يف والعامة الخاصة املكتبات من
فقط يمثِّل كان ذلك إن حيدرة يل قال الحًقا مخطوطة.» ١٠١٨٢٠ عن مجموعه يقل ال ما

الوقت. ذلك حتى أُحيص قد كان الذي العدد
٢٠١٢ عام يف مايل يف الرصاع أسباب بشأن فيه موثوق رأي عىل العثور يمكن
حجم شيله جوديث تصف التصعيد». تجنُّب «مايل، الدولية، األزمات مجموعة تقرير يف
يستحق بتفصيٍل الكربى»، الصحراء وقديسو «مهربو كتاب يف الكربى الصحراء اقتصاد
جيب سيارات يف الجنوب إىل الجزائر من والبنزين واملكرونة، الدقيق، «يأتي رسده: إعادة
املاشية رءوس وتذهب والحمري. الجمال ظهور عىل حتى أو عتيقة شاحنات يف أو صغرية
والبخور واملجوهرات، والعطور، األقمشة، وتصل … الشمال إىل مايل من والسجائر الحية
املوضة صدارة يف توجد التي األماكن من وهما وموريتانيا، املغرب جنوب من واألثاث
َمن يكون وغالبًا الصينية؛ للواردات مرصاعيها عىل مفتوحة موانئ بها والتي األنثوية
الكربى الصحراء عرب موريتانيا، من املخدرات تصل … النساء هن السلع هذه يف يتاجر
إىل وتشاد النيجر عرب للجزائر الجنوبي الطرف حول وتَُمرَّر غينيا، خليج من أو الغربية،
األمد، الطويلة األزمات مناطق من األسلحة تأتي وأوروبا. إرسائيل إىل هناك ومن مرص،

املنطقة.» أنحاء جميع يف وتُباع الضخمة غينيا خليج موانئ يف تَُفرَّغ أو تشاد، مثل

وممتد واسع فراغ (ب)

الرابطة «محارض من األوىل وإنجازاتها األفريقية الرابطة إنشاء تفاصيُل استُخِلَصت
هاليت، روبن كتاب ومن أفريقيا»، من الداخلية األجزاء اكتشاف بتشجيع املتعلقة
واضحة صورة يقدِّم والذي و١٨٣١»، ١٧٨٨ عامي بني فيما األفريقية الرابطة «سجالت
يف ورفاقه بانكس جوزيف رغبة وراء والدوافع القارة عن أوروبا يف معروًفا كان عما
أنتوني كتاب يف الرابطة ألنشطة ممتعة رسد إعادة عىل يعثر أن للقارئ يمكن استكشافها.

أفريقيا». «بوابات ساتني
هارولد كتاب بينها ومن الذاتية، رَي السِّ كتب من للعديد موضوًعا بانكس سرية كانت
بانكس» جوزيف حياة «قصة وكتاب ،«١٧٤٣–١٨٢٠ بانكس جوزيف «السري كارتر بي
البحر. حياة عن «أوبري-ماتورين» روايات بسلسلة اشتهر كاتب وهو أوبراين، لباتريك
وجمع موجودة؛ تزال ال بانكس مراسالت من مراَسلة ألف عرشين حوايل إن يقال
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مجموعة بانكس: جوزيف السري «رسائل كتابه يف املراسالت هذه من العديد تشامربز نيل
.«١٧٦٨–١٨٢٠ مختارة

األفريقية للقارة زيارته حول بنفسه بانكس العالم كتبها التي املالحظات قراءة يمكن
تشكِّل إنديفور». سفينة متن عىل بانكس جوزيف السري «يوميات كتاب يف ١٧٧١ عام
عام صدرت التي قصيدته من جزءًا األفريقية الخرائط حول سويفت جوناثان خواطر
والبول هوراس مالحظات يجد أن للقارئ يمكن رابسودية». الشعر: «يف بعنوان ١٧٣٣
إىل أورفورد، إيرل والبول، هوراس «رسائل كتاب يف إثيوبيا يف بروس جيمس مآثر حول
١٧٦٠ عام من فلورنسا، بالط يف الربيطانية الجاللة صاحب ُمقام مان: هوراس السري
األفريقية التجارة أهمية عىل اإلنجليزي التاجر تعليقات الثاني. املجلد ،«١٧٨٥ عام إىل
بعنوان املؤلف، اسم إىل اإلشارة دون املنشور ديمارين، بيرت جون عمل من مستمدة
عناية إىل بتواضٍع بها املوىص أفريقيا، إىل العظمى بريطانيا من التجارة حول «أطروحة

أفريقي». تاجر ِقبَل من الحكومة
«تمبكتو: مقاله يف تمبكتو اسم أصول عن املختلفة النظريات بيليزو ريكاردو استطلع
وإمرباطورية «تمبكتو كتاب يف سيسوكو مودي سيكيني فعل وكذلك التأخر»، يف درس
«تمبكتو هنويك، جون كتاب النيجر، منحنى بجغرافيا املتعلقة املصادر تشمل السونجاي».
البنية». البرشة ذو القوي «اإلله جرامون دي سانش وكتاب السونجاي»، وإمرباطورية
للصحراء املناخي التاريخ ماكنتوش ورودريك ماكنتوش كيتش سوزان من كلٌّ استطلعت
أن عىل أدلًة يقدِّم والذي التاريخ»، قبل ما عرص يف أفريقيا «غرب كتاب يف الكربى
مجموعة عن عبارة امليالد، قبل و٥٥٠٠ ٨٠٠٠ عامي بني ما كانت، الكربى الصحراء
وحيوانات والزراف، الفيلة، يجوبها التي واملستنقعات، الضحلة البحريات من متالصقة
الخرضاء» «الحقبة هذه عىل أدلة بارت هاينريش اكتشفت والتماسيح. القرن، وحيد
ما عصور من صخرية منحوتات هيئة عىل ،١٨٥٠ عام من يونيو يف الكربى الصحراء يف

القاحلة. الوسطى الصحراء يف وثريان لصيادين التاريخ قبل
الكربى الصحراء جنوب بأفريقيا الكالسيكيني الجغرافيني ملعرفة تلخييص إن
«النيجر ميك كيه يس عمل ومن األفريقية» الرابطة «سجالت هاليت كتاب من مستَمد
الذهب تجارة عن إضافية معلومات يجد أن للقارئ ويمكن اسم». تاريخ والكالسيكيات:
،«١٤٥٠–١٨٠٠ العاملية، السبائك قات «تدفُّ باريت، وارد عمل يف الكربى الصحراء عرب
الوسطى»، العصور يف النقود وسك والتعدين املعادن عن «التنقيب بالنشارد إيان وكتاب
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األطلس ،١٣٧٥ عام املرسومة كريسكيس أبراهام خريطة أن األمر يف الرائع الثالث. املجلد
الوطنية املكتبة يف موجودة أوروبا، يف لتمبكتو تمثيل أول عىل تحتوي التي الكتالوني،

.gallica.bnf.fr عىل اإلنرتنت عىل مشاهدتها ويمكن باريس، يف الفرنسية
جون ترجمة من مأخوذة أفريقيا» «وصف األفريقي ليون كتاب من االقتباسات
«املعماري إن عادًة يقال السونجاي». وإمرباطورية «تمبكتو كتاب يف املوجودة هنويك،
الساحيل، إسحاق أبا األندليس األديب كان جينجربر مسجد بنى الذي بيتيس» من الذي
(لالستزادة مكة من موىس مانسا مع جاءوا الذين املثقفني املسلمني من العديد أحد وهو
للكلمة، املعروف باملعنى لتمبكتو» «ملك يوجد يكن لم الثامن). للفصل ارجع الساحيل، عن

جاو. من حكم الذي محمد، الحاج أسكيا إىل يشري كان ليون أن واألرجح
جامربا، نهر اكتشاف أو، الذهبية؛ «التجارة كتابه يف جوبسون ريتشارد مآثر َلت ُسجِّ
جاذبية ازدياد ومسألة .١٦٢٣ عام يف مرة ألول نُِرش الذي لإلثيوبيني»، الذهبية والتجارة
يف نظر «إعادة ماسونني، بيكا كتاب من جزئيٍّا مستمدة األوروبية املخيلة يف تمبكتو
يف األسطورة دور عن حالة دراسة «تمبكتو: هربرت يوجينيا كتاب وأيًضا نيجروالند»،
األوروبيني يجذب الذي باملغناطيس تمبكتو فيها تُشبَّه التي االستعارة صيغت التاريخ».
نُِسب السودان». غرب «غزو كتابه يف كانيا-فورستنر إس إيه يد عىل أفريقيا غرب إىل
فقد يُكتَشف، ما يوجد يكن «لم — رائعة ببالغة املصوغ األفريقي لالستكشاف االنتقاد

باندا. هاستينجز وهو ملالوي، سابق رئيس إىل — الوقت» طوال هنا موجودين كنا
من مستَمد — أخرى قليلة وأشياء ومظلة مسدس — الساذج املستكشف ة ُعدَّ وصُف
أيًضا معه حمل بارك أن مع ألفريقيا»، الداخلية املناطق يف «أسفار بارك مونجو كتاب
من وغريها الكتان، من قليلة وغيارات … والتبغ والعنرب، الخرز، من صغرية «تشكيلة
حرارة؛ وميزان مغناطيسية، وبوصلة الجيب، يف تُحَمل سدس وآلة … الرضورية املالبس
كان األخرى.» الصغرية األغراض وبعض ومسدسني، للصيد، خفيفتني بندقيتني جانب إىل
اإلضافية، املوارد من املزيد ومعهم رحلتهم يف ينطلقوا أن الالحقني املستكشفني شأن من

بها. عادوا قلًَّة أن من الرغم عىل
كتاب انظر أفريقيا، غرب يف األوروبيني وفيات معدل حول البيانات عىل لالطالع
معدل األبيض»؟ الرجل «قرب «نهاية وبحثه واإلمرباطورية» «املرض كورتن دي فيليب
ذكر أفريقيا»، يف املوت «أنهار محارضة ويف أفريقيا». غرب يف عرش التاسع القرن وفيات
أن وَقدَّر [املالريا]»، بقدر األطباء يقهر داء يوجد ال علمي، قْدر «عىل أنه جيلفاند مايكل
جرَّاءه. نحبهم لقوا الثانية االستكشافية بارك مونجو حملة يف األوروبيني من باملائة ٨٠
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«مذكرات كتاب يف ،١٨٢٨ عام يف ليديارد جون حياة قصة سباركس جاريد ع َجمَّ
زورق متن عىل ليديارد رحلة ألهمت ومراسالته.» يومياته من ليديارد جون ورحالت حياة
يزال ال ١٩٢٠؛ عام يف دارتموث كلية يف للكانو ليديارد نادي إنشاء كونيتيكت نهر يف كانو
«محارض يف موثَّقٌة األخرية ليديارد مهمة إنجالند. نيو يف التجديف رحالت يُجري النادي
«سجالت هاليت، وكتاب أفريقيا»، من الداخلية األجزاء اكتشاف بتشجيع املتعلقة الرابطة
جون مع مقابلته حول جيفرسون توماس خواطر عىل العثور يمكن األفريقية». الرابطة

الذاتية». «السرية املتحدة للواليات الثالث الرئيس كتاب يف ليديارد

ببعيد ليس الجحيم (ج)

الثالثني املوافق الجمعة، يوم يف الرميل، الكثيب قمة عىل جرى الذي التفاوض قصة
كان الذي ماهامان، «جانسكي» وبوبكر خليل قادر يل حكاها ،٢٠١٢ عام مارس، من
حمدون وديادي سيسيه، عثمان هيل البلدية رئيس أيًضا يل وحكاها اآلخر، هو حاًرضا
طرح َمن كان لخليل، وفًقا حدث. ما لهم ُحكي الذين مانجارا، مامادو واملحافظ معيجا،
تمبكتو يف مقابالت معهم أجريت َمن كلُّ وكان العربية؛ امليليشيا قادة هم االجتماع فكرة
اعتقد قتال. دون والجيش الجنوبيني مغادرة لضمان خدعة ذلك اعتربوا قد استثناء دون
إن وقال املندوبني؛ إلرباك مدبًرا تكتيًكا كانت لالجتماع الغريبة املالبسات أن جانسكي
يبدو نيافونكي، من التعزيزات رتل يف لجندي ووفًقا عظيًما.» وعرًضا «مزحة، كان األمر
القوات وصول فبمجرد حال، أي عىل باالنسحاب أمر قد بالفعل كان العسكري املجلس أن
التخيل قرار عن مانجارا املحافظ وقال سيفاري. باتجاه االنسحاب منهم ُطلب تمبكتو، إىل
املناسب، النحو عىل عنها الدفاع يمكنها فورية قوة توجد تكن لم االنقالب «بعد املدينة: عن
معه. مقابلة إجراء دامانجو جاستون رفض موجودة». كانت التي الرغبة من الرغم عىل
قليًال عدًدا استخدمت النص، يف واملذكورين قابلتهم الذين األشخاص إىل باإلضافة
محمد آغ حوداي كتاب ذلك ويف أبريل، من األول أحداث عن املنشورة املصادر من
سقوط تذكَّر الذي املقيم كان الجهادي». الفكر ظالم يف املقدسة املدينة :٢٠١٢ «تمبكتو
من باحثني إىل يتحدث شجرة من املانجو ثمرات مثل صغرية شاحنة من اليدوية القنابل
ى املسمَّ ٢٠١٢ لعام املنظمة تقرير يف الكالم أدرجوا والذين ووتش، رايتس هيومن منظمة
الحركة بيانات من كبري جزء قراءة ويمكن الشمال». متمردو ارتكبها حرب جرائم «مايل:
جانبان ة ثمَّ لألنباء». «توماست موقع أرشيف يف الفرتة تلك يف أزواد لتحرير الوطنية

304



املالحظات

مخزن انفجار سبب حول نظريات عدة توجد أوًال، هنا؛ الفرتة تلك ألحداث بالذكر جديران
نظريات تبنيت عيان، شاهد عىل العثور من أتمكَّن لم وإذ الجيش؛ معسكر يف الذخرية
القفل. عىل النار إطالق يحاول كان ما شخًصا أن عىل يتفقان اللذين محمد، وآغ جانسكي
ومع قذيفة. بشظية أُصيب إنه البعض فيقول الشاب؛ مقتل عن الروايات تباينت ثانيًا،

وفاته. من دقائق قبل معه كانت حيث فيها، موثوًقا هاربر فطومة رواية تبدو ذلك،
يف الطبيعي التاريخ متحف يف بلس» «نيترش برنامج ومجلس بلينكو جيني ساعدت
الصور من بوكتو، فندق حديقة يف الوردية، مدغشقر ونكة زهور عىل التعرُّف يف لندن

الفوتوغرافية.

الرابع املستكِشف (د)

ودانيل لوكاس سايمون حياة عن التفصيلية الروايات من املزيد يجد أن للقارئ يمكن
الداخلية األجزاء اكتشاف بتشجيع املتعلقة «محارضالرابطة يف املدهشة وأسفارهما هوتون
–١٧٨٨ عامي بني فيما األفريقية الرابطة «سجالت هاليت، روبن كتاب ويف أفريقيا» من
من إدواردز براين مع مقابالت من املستمدة األوىل بارك مونجو رحلة رواية تظل .«١٨٣١
مادًة األفريقية»، الداخلية املناطق يف «أسفار بارك كتاب يف واملنشورة األفريقية الرابطة
رَي للسِّ «قاموسأكسفورد يف بارك فايفعن كريستوفر إدخال يشري للقراءة. وبسيطة سهلة
لم أنه من انزعجوا األفريقية» الداخلية املناطق يف «أسفار كتابه بعضقرَّاء أن إىل الوطنية»
الدكتور هما عبيد، تاجري مع الوقت لبعض عاش لقد وبالفعل رصاحًة، العبودية يَشجب
أنه يبدو األوىل رحلته يف ماسونني، بيكا أوضحت كما ذلك، ومع تورا. وكارفا ليديل جون
بها اتصفت التي الكثرية والتحيُّز اإلجحاف صور دون من معهم وتعامل باألفارقة التقى
ألغنية ديفونشاير دوقة صياغة إعادة يجد أن للقارئ يمكن والالحقة. السابقة األجيال
مجموعة أو اإلنجليزي؛ القارئ إىل «مقدمة موراي لينديل كتاب يف املضيافات البامبارا فتيات
عىل األطفال ملساعدة ومالحظات قواعد مع … والشعر النثر يف األدبية، القطع من مختارة
مجموعة يف لبارك صورتان توجد .(١٨١٦ عام يف مرة ألول نُرش (الذي الصحيحة» القراءة
مقارب وقٍت يف ُرِسَمت التي األوىل، الصورة يف بارك يظهر لندن. يف للوحات املعرضالوطني
عام حوايل املرسومة الثانية، ويف العينني؛ أزرق جريء شاب مغامر هيئة عىل األوىل، لرحلته
شخصكهل هيئة عىل يظهر رولندسون، توماس الساخر الكاريكاتري رسام يد عىل ١٨٠٥
جارتر» آند «ستار حانة بانكسيف جوزيف تعليقات إن يبدو. ما عىل األنف، مكسور أصلع
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أفريقيا». من الداخلية األجزاء اكتشاف بتشجيع املتعلقة الرابطة «محارض يف مسجلٌة
مونجو السيد إثر يف لرحلة إيزاكو «يوميات من مأخوذة ووفاته الثانية بارك رحلة ورواية

بارك.» مونجو وأسفار «حياة بارك كتاب ومن ووفاته»، حياته من للتثبُّت بارك،
بوفيل، دبليو إي بحسب تمبكتو، أسطورة بناء يف رئيسيٍّا دوًرا بارك رحالت لعبت
بارك رواية وراء التحديد وجه عىل بانكس انساق نحوها. آخرين مستكشفني توجيه ويف

جوليبا.» نهر يف تصب التي املائية املجاري كل يف وفري «ذهب عن

لإلنقاذ تَُهبُّ القاعدة (ه)

الكربى، الصحراء يف الجهادية الجماعات عن فيها موثوق معلومات عىل الحصول يصعب
والرصاع املنظمة «الجريمة الترش، ولفرام مفيدة: التالية واملصادر املقابالت وجدت لكنني
الجهادي للفكر املحيل «الوجه ليبوفيتش، وأندرو الكربى»؛ والصحراء الساحل منطقة يف
والساحل»؛ الصحراء منطقة يف والتمرُّد «اإلرهاب هارمون، وستيفن مايل»؛ شمال يف
الكربى». والصحراء الساحل يف وحلفاؤها «القاعدة املعايل أبو محمود محمد وتقرير
العاملي «الدليل يف املطلوبني الجهاديني من للعديد الذاتية رَي السِّ يجد أن للقارئ ويمكن
العثور ويمكن األمريكية. الخارجية السياسة مجلس عن الصادر اإلسالمية» للحركات
موقع عىل رديء» «قرش بأنه غايل آغ إياد تصف التي األمريكي الدبلومايس برقية عىل
العيش عن مصدرها من مستقاة رهينة رؤية عىل وللحصول اإللكرتوني. ويكيليكس
الدبلومايس فاولر، لروبرت الجحيم» يف «موسم انظر الصحراء، يف الجهادية األلوية مع

.٢٠٠٨ عام يف اختُِطف الذي الكندي
املدينة يف األوضاع حول بوعمامة ولد سندة شكاوى املوريتانية األخبار وكالة نرشت
لقد … جزئيٍّا مدمرة املدينة ووجدنا متأخر، وقٍت يف هنا إىل أتينا أننا «تعلمون املنهوبة:
نواكشوط وكالة نرشت سياراتها». وُرسَقت مقراتها وتحطمت عديدة مؤسسات نُهبت
إنجليزية ترجمة استخدمت وقد الرشيعة؛ تطبيق غايل آغ إياد إعالن العربية باللغة لألنباء
نوفيل «ال صحيفة أوردت واشنطن. معهد يف زميل وهو زيلني، واي آرون بها قام
صتها ولخَّ أبريل من الرابع يف غايل آغ مع خليل مقابلَة باماكو، يف تصدر التي ريببليك»،
حقيقة و[عىل باهلل إيمانهم قلة [عىل] ابتالء من الناس فيه ما «كل بالئمة تلقي بأنها
ذلك وألجل … البيض الغربيني من بتوجيه تبدلت التي الرشيعة، تطبيق نبذوا قد] أنهم
ورئيس خليل من كلٌّ تحدَّث مجتمعنا». يف االبتالءات من ذلك وغري وفسق، بؤس، يوجد
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يف الرشيعة يفرضون «اإلسالميون بعنوان خٍرب يف برس أسوشيتد وكالة إىل سيسيه البلدية
السلفي، الحجاب ارتداء عىل النساء أُجِربَت الرشيعة ظل يف إنه خليل قال بمايل.» تمبكتو
سيسيه: البلدية رئيس قال املوت. حتى الزناة وسرُيَجم أيديهم، بقطع السارقون وسيُعاقب

الطريقة.» بهذه الحجاب يلبسن لن «نساؤنا أردف: ثم هنا.» األمور حدة «ستتصاعد

نصيبي من تكون سوف (و)

التي أفريقيا، إىل ١٨٢٣ عام يف الربيطانية االستكشافية الحملة أعضاء ضمن من كان
كالبرتون، وهيو دينهام، ديكسون ترد، أن عىل الفرنسية الجغرافية الجمعية زت حفَّ
إي الحظ النيجر» نهر إىل «بعثات كتاب من الثاني املجلد بورنو»، «مهمة يف أودني. ووالرت
املتقلب الجغرايف االستكشاف تاريخ كل يف املرء يتذكر أن صعبًا يزال «ال أنه بوفيل دبليو
مستكشًفا كالبرتون كان النقيض، عىل دينهام.» ديكسون من أكثر بغيًضا رجًال …
منافسيه أقرَب يعتربه أن لينج جوردون ألكسندر شأن من وكان احرتام ومحلَّ ناجًحا

تمبكتو. إىل السباق يف
تمبكتو إىل للوصول املتضاعفة الفرنسية الجغرافية الجمعية جائزة عن التفاصيل

الجمعية. «نرشة» من الصلة ذات األعداد يف موجودة
عىل املالحظات انظر لينج، جوردون ألكسندر لرحلة الرئيسية املصادر عىل لالطالع
األمر اختلط ما أحيانًا الذين كونتا، عرب قبيلة شيوخ هوية هنا أوضح أن يجدر التمهيد.
أن املفرتض من كان الذي مقتة» مارابوط «الزعيم أن املحتمل من لينج. بشأن عليهم
،١٨١١ عام يف تويف الذي املختار، سيدي الفقيه الشيخ كان إليه املستكِشَف باباني ل يوصِّ
لينج استقبل الذي محمد، سيدي الشيخ ابنه تويف أطفال. ثمانية من أكثر وراءه تارًكا
الصغري، املختار يليه كان السنة. تلك يف الحًقا أصابته، ى حمَّ جرَّاء ،١٨٢٦ عام يف املصاب
يخربه الباشا إىل األمر نهاية يف وكتب تمبكتو إىل طريقه يواصل أن من لينج مكَّن الذي
األصغر شقيقه وخلفه ١٨٤٧ أو ١٨٤٦ سنة يف الصغري املختار تويف املستكِشف. بوفاة
مصغرة نهضة ما حدٍّ إىل العائلة هذه مثَّلت .١٨٦٥ عام حتى عاش الذي البكاي، أحمد
عن التفاصيل من مزيًدا يجد أن للقارئ يمكن للمنطقة. الفقهية باألنشطة يتعلق فيما

تمبكتو». «معاني ديان بشري وسليمان جيبي شاميل كتاب يف وأعمالهم حياتهم
يف مرة ألول نُِرش والذي لينج، وفاة أعلن الذي روسو، البارون خطاب يُستََهل
يف ُكِتب أنه ترويسته يف وذُِكر ،١٨٢٧ عام مايو، من الثاني يف «ليتوال» صحيفة

307



تمبكتو كتب مهربو

املأساوية، نهايته أُعلنت الذي لينج، امليجور «لقي التالية: بالعبارة طرابلس»، يف «سوقارة
الشهرية.» تمبكتو مدينة زيارة من ذلك مع تمكَّن أن بعد الشجاعة ملثابرته نتيجًة حتَفه
األول. املجلد النيجر»، نهر إىل «بعثات بوفيل دبليو إي كتاب يف يجده أن للقارئ يمكن
إىل إشارة أنه املحتمل من والذي للمدينة»، تفصييل «تاريخ بأنه وصفه ملا البارون ِذكُر
الفرنسية»، الجغرافية الجمعية «نرشة يف ت نُِرشَ رسالٍة يف موجوٌد السودان»، «تاريخ كتاب
من بابا عيل «سيدي تاريخ عن رسائل مقتطفات عىل العثور يمكن بينما السابع، املجلد
التاسع. املجلد يف ،١٨٢٨ عام يونيو، من عرش والثاني مارس من الثالث يف مؤرخة أروان»
املتعة مدينة تمثله كانت ما لألوروبيني تمثِّل أصبحت بأنها تمبكتو روسو البارون وصف
الرشقية. للميثولوجيا الشباب ينبوع يمثِّله ما أو القدماء، للعرب العماد ذات إرم الساحرة

املدينة. لوصف «غامضة» صفة استخدم َمن أول هو روسو أن يبدو
تكن «لم قوله يف املتمثِّل ونقده — لتمبكتو الناجحة زيارته عن كاييه رينيه رواية
مذكورة — الطني» من املبنية املنظر، القبيحة املنازل من كتلة سوى وهلة، ألول املدينة،
١٨٣٠ عام طبعة إن تمبكتو». إىل أفريقيا وسط عرب «أسفار كتاب يف اإلنجليزية باللغة
انطلق هباءً ذلك «ومع أفريقيا: مستكشفي من الفادحة للخسائر باستعراض ُمستَهلَّة
وبيدي، توكي، وطننا، بنو خَلفوهم، َمن انطلق هباءً — وبارك وهورنمان، وبراون، هوتون،
انطلق هباءً — ولينج ودينهام وكالبرتون، وأودني، وبوديتش، وريتيش، وجراي، وكامبل،
من جميًعا انطلقوا وبيلزوني، ومولني، وبوفورت، بوركهارت، آخرون، أوروبيون رحالون
املدينة غلَّف الذي النقاب إماطة يف باألمل مفعمني أفريقيا، ساحل عىل مختلفة نقاٍط

سعيهم». يف تخبطوا أو هلكوا إما وكلهم الغامضة؛
ريفيو» «كوارتريل دورية يف كاييه كتاب من الفرنسية للطبعة الناقد االستقبال نُِرش
ص تلخِّ التاريخ» يف األسطورة دور عن حالة دراسة «تمبكتو: كتاب يف .١٨٣٠ عام يف
املتغطرس التشكيك تكرار إىل حاجة «ال كاييه: تجاه الربيطاني الفعل رد هربرت يوجينيا
جومار، فرانسوا] [آدم إىل َهت ُوجِّ التي املريرة التهم أو بريطانيا، يف الخرب به استُقِبل الذي
بأكملها القصة بأن الدوائر بعض يف التلميحات أو الجغرافية، الجمعية ورئيس رئيسه
ُوِضع قد لينج أن هي املحزنة الحقيقة كانت لينج. القتيل أوراق من مأخوذًا افرتاءً كانت
األفق، وضيق متعلم، غري رجل قالب يف كاييه وُوِضع تمبكتو، بفاتح يليق بطويل قالب يف
إال إنجلرتا يف مضض عىل حقه كاييه يوفَّ لم تماًما. نفسه تلقاء من ويترصف ومهووس،
قدَّمها». التي األساسية املعلومات من بارت [هاينريش] ق تحقَّ أن بعد عاًما، عرشين بعد
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البالغة كاييه جائزة قيمة كانت ،measringworth.com موقع لتقديرات وفًقا
بيدي حملة ميزانية أن حني يف اليوم، دوالر ألف ستني حوايل إىل ستصل فرنك آالف عرشة
حوايل تعادل إسرتليني جنيه ألف وخمسني سبعمائة البالغة ١٨١٦ عام يف االستكشافية

حاليٍّا. دوالر مليون وسبعني اثنني
ى تلقَّ ،١٩١٠ عام يف آخر. قرن ملدة لينج أوراق بمصري يحيط الغموض استمر
من رجًال وجد لينج. وفاة حول أخرى رواية ميزيري دي بونيل ألربت الفرنيس املستكشف
أخرب لعبيدة. أحمدو عمه ربَّاه قد كان عاًما وثمانني اثنني العمر من يبلغ الربابيش عرب
مقتل ومكان كيفية عن كثريًا أخربه لعبيدة أن ميزيري دي بونيل ألربت العجوز الرجل
كان بينما لينج الخيل ظهور عىل آخرين رجال وثالثة حارصلعبيدة الرواية، هذه يف لينج.
وأمر لينج، رفض مسلًما. يصبح وأن إيمانه عن التخيل منه وطلبوا شجرة ظل يف يسرتيح
اآلخرون الثالثة أمسك بينما لعبيدة طعنه ترددوا، وعندما بقتله. اآلخرين الرجال لعبيدة
ثم املستكِشف رأس وقطعوا لينج، يرافق كان عربيٍّا صبيٍّا أيًضا وقتلوا ذراعيه. من لينج

سحًرا. تحوي أن من خوًفا أوراقه كل أحرقوا
العربي. إليه أرشده الذي املوضع يف مدفونني عظميني هيكلني ميزيري دي بونيل وجد
عربيٍّا. وصبيٍّا بالًغا أوروبيٍّا رجًال تخص أنها وأكدوا الرفات طبيون مسئولون فحص

املحلية. املسيحية املقربة يف وُدِفنا
إلنقاذ وسباقهم الشجعان تمبكتو مكتبات «رجال األخري هامر جوشوا كتاب يتضمن
كتب حيدرة. مما مجموعة يف موجودة لينج يوميات بأن ادعاءً العالم» مخطوطات أثمن
للميجور األصلية السفر يوميات قيمًة والده امتلكها التي األعمال أكثر أحد «كان يقول:
تمهيديٍّا دليًال اٌخ نسَّ كتب لينج، مقتل من قليلة سنوات بعد … لينج جوردون ألكسندر
سيكون التدوير». إعادة عىل قديم مثال وهو املستكشف؛ أوراق عىل العربي النحو لقواعد
هامبورج، جامعة من بونداريف ديمرتي أخربني فقد صحيًحا؛ كان إن رائًعا أمًرا هذا

له». أساس ال «ادعاء هذا أن حيدرة، مع وثيق نحٍو عىل يعمل والذي

إسماعيل قائمة (ز)

ميسيل ال مارين لفالريي قاله يحدث» ما ا حقٍّ نعرف «ال حيدرة ديادي إسماعيل تعليق
ُجِمَعت اإلسالميني؟» أيدي يف عاملي تراث هي هل «تمبكتو، بعنوان إخباري تقرير يف ونُِرش
املديرة أطلقت إذ متنوعة؛ إخبارية مصادر من املخطوطات مستقبل بشأن التحذيرات
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ويمكن ٢٠١٢؛ عام أبريل، من الثاني يف تحذيرها بوكوفا إيرينا اليونسكو ملنظمة العامة
أبحاث جمعية نرشتها والتي املخطوطات عىل بالحفاظ تطالب عريضة يجد أن للقارئ
عن ونُِقل /http://www.bu.edu/wara/timbuktu؛ التايل: العنوان عىل أفريقيا غرب
«رجال فليترش باسكال مقال يف املتمردين»، يف ثقة لديَّ «ليس قوله: جيبي شاميل
عن بوكوم حمادي كلمات ت ونُِرشَ املتمردين»؛ من املكتبات يحمون تمبكتو مكتبات

التمرد». تقدُّم مع خطر يف تمبكتو «تاريخ دانيال سريج مقال يف العلماني النظام
العلماني التعليم يواجه األمد طويل تهديد وجود عىل األدلة يجد أن للقارئ يمكن
املسلح التمرُّد األزمة: من أشهر خمسة «مايل: الدولية العفو منظمة تقرير يف مايل يف
تنظيم إن الدولية العفو منظمة لباحثي تمبكتو سكان أحد قال العسكري». واالنقالب
عليهم يحظر املعلِّمني إىل تحذيرات عدة أرسل قد كان اإلسالمي املغرب بالد يف القاعدة
يف آخرون معلمون أخربني .٢٠٠٨ عام من ابتداءً الفرنسية، باللغة التالميذ تعليم فيها
بعض ُحِذَفت سابق، وقٍت يف وأنه والفتيان، الفتيات فصل يتعنيَّ كان أنه معهم مقابالت

الدراسية. املناهج من املواد
مأخوذٌ ٢٠١٢ عام يف مايل شمال من تقريبًا داخليٍّا نازح أو الجئ مليون النصف رقم
الهجرة ملنظمة وفًقا مايل». يف الهجرة أزمة عن «ملحة الدولية الهجرة منظمة تقرير من
الفرار عىل أُجربوا قد شخًصا ١٧٥٤١٢ مجموعه ما كان ،٢٠١٣ مارس بحلول الدولية،
فرتِة يف الشمال سكان عدد إجمايل ُقدِّر داخليٍّا. شخًصا ٢٦٠٦٦٥ ونزح أخرى، بلدان إىل

نسمة. مليون ١٫٣ بنحو األزمة قبل ما
قاله ما مع وتتوافق لسانه. عىل هي تمبكتو من حيدرة ديادي إسماعيل مغادرة رواية
فوندو مجموعة عىل كثب عن عملت والتي تاون، كيب جامعة من ليترياس مولينز لسوزانا
أرشيف «تكوين ملقالها ووفًقا جنوبًا. مخطوطات ألربع إجالئه من قت تحقَّ والتي كاتي
تاريخه يعود مصحًفا املخطوطات هذه نت تضمَّ تمبكتو»، يف عائلية مجموعة كاتي: فوندو
عىل مشهورون، أسالف كتبها هامشية مالحظات بها مخطوطات وثالث ١٤٨٢ عام إىل

إسماعيل. قول حد
مكتبة من توريه محمد قال األخرى. املكتبات إخفاء توقيت يف التناقض بعض ة ثمَّ
من الثالثني املوافق السبت، ليلة األرفف من املخطوطات إخراج يف بدأ إنه حيدرة مما
قد كان الذي حيدرة، القادر عبد مع الهاتف عرب األمر مناقشة بعد ،٢٠١٢ عام مارس،
مخطوطات أي تُنَقل لم إنه وقال ذلك، حيدرة نفى اليوم. ذلك صباح باماكو إىل وصل
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بنقل يتعلق فيما سيسيه محمد توقيت عىل حيدرة اعرتض كما األقل. عىل أسبوع بعد إال
كان سيسيه إن وحيث ذلك. بعد وليس االحتالل عشية نُِقَلت إنها قائًال الونجري، مكتبة

لألحداث. روايته إىل انحزُت فقد الونجري، مخطوطات أجىل َمن هو
مقالتها يف بالحيوية نابًضا تصويًرا أداما الجهادي ديبيش» «ال صحيفة َرت صوَّ
املفوض باسم «ُعِرف مايل»: شمال يف الرعب يبثون الذين الرجال عن «الكشف بعنوان
لتحرير الوطنية الحركة لصوص من املدينة لسكان الحمايَة ما وقٍت يف ر وفَّ ألنه أداما؛
إذ اللبس؛ يف الخاص ألسلوبه املدينة يف ملحوًظا دائًما وكان الجنسية، تشادي إنه … أزواد
كتفه». عىل كالشينكوف بندقية ويحمل ناسفة، سرتة ويلبس خراطيش، حزام يضع كان
اإلنجليزية اللغة لتعلُّم لحيدرة منحة قدَّمت قد بالفعل كانت أنها فورد مؤسسة أكدت

أكسفورد. جامعة يف
الرابع املوافق السبت، يوم يف الجزيرة قناة طاقم رها صوَّ التي الفيديو لقطات كانت
الحساب أشار اإلنرتنت. عىل متاحة خاوية حيدرة مما مكتبة تُظِهر والتي أبريل، من عرش
مساعد يديره والذي الفيسبوك، عىل Manuscrits de Tombouctou اسم يحمل الذي
أبريل، من عرش الثامن يف منشور يف الجزيرة قناة زيارة إىل تراوري، بانزومانا حيدرة،
… الخاصة املكتبات مستوى «عىل الوقت: ذلك قبل نُِقَلت قد كانت املخطوطات إن وقال
املخطوطات من كبري قْدر عىل تحتويان اللتني السيوطي ابن واإلمام حيدرة مما وتحديًدا

املعتادة.» املستودعات عن بعيًدا أخرى مباٍن إىل املخطوطات نُِقَلت …
مقيًما كان زيد أبا أن سيسيه هللا عبد أُبلغ املبنى، دخول من منعه من أيام عدة بعد
كان اإلسالمي املغرب بالد يف القاعدة تنظيم أمري إن لسيسيه قيل رجاله». «مع بالداخل
بياتريس تُدعى سويرسية مواطنة الوقت، لبعض بينهم، من هناك، رهائن أيًضا معه
املقابل البنك يف وجيزة لفرتة ستوكيل احتُِجَزت باستوس، السياحي للمرشد وفًقا ستوكيل.
أبريل. من والعرشين الرابع املوافق الثالثاء، يوم يف فدية، دفع بعد رساحها، وأُطِلق ملنزله.
من يناير يف مجدًدا اإلسالمي املغرب بالد يف القاعدة تنظيم واختطفها تمبكتو إىل وعادت

.٢٠١٦ عام

التدمري (2-2)

الراحل عند لني املفضَّ الشعراء أحد وهو الخيام، عمر رباعيات من املقتبسة الفقرة
جالني. يل ريتشارد بها قام صياغة إعادة هي هيتشنز، كريستوفر
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الوثري مقعده فوق من مستكِشف (أ)

«الرشف تمنحه التي ماسونني، بيكا إىل العرض هذا يف كويل ديزبورو ويليام بوجود أدين
كتابه وتصف السودانية» ألفريقيا الحديثة التاريخية الجغرافيا تأسيس يف املتمثل الحقيقي
وبعيًدا مهمة». حقبة يصف رائد «كتاب بأنه ومرشوحة» مفحوصة العرب، «نيجروالند
دي «دبليو بريدجز، يس آر دراسة من معلوماتي استقيت فقد كويل، وكتاب ماسونني، عن
إدخال ومن عرش» التاسع القرن يف األفريقية والجغرافيا امللكية الجغرافية الجمعية كويل،
جان لكتاب استعراضكويل نُِرش الوطنية». رَي للسِّ أكسفورد «قاموس يف كويل عن بريدجز
من املكوَّن االستوائية»، ألفريقيا الداخلية واملناطق الكونغو إىل «الرحلة دوفيل بابتيست
العربية املصادر .١٨٣٢ عام يف ريفيو» كوارتريل فورين «ذا فصلية يف مجلدات، ثالثة
نحميا كتاب يف موجودة خلدون، وابن البكري كتابات ذلك ويف كويل، استخدمها التي
أفريقيا». غرب لتاريخ املبكرة العربية املصادر «متن هوبكنز بي إف وجيه ليفتسيون
العرب». «نيجروالند كويل كتاب من ١٩٦٦ عام لطبعة مقدمًة ويليس رالف جون كتب

رأس فارسبال (ب)

أُجريت مقابالٍت من مستًقى ٢٠١٢ عام من مايو يف باماكو يف املكتبات رجال حياة وْصُف
ملنظمة التابع اإلعالمي للمكتب ووفًقا كبري. حدٍّ إىل مرتابطة ورواياتهم كلهم. الثالثة مع
وحتى مايو من عرش الثامن من باماكو، يف املستوى الرفيع االجتماَع حرض اليونسكو،
بركة، بن عائشة لال أفريقيا، لشئون املساعدة العامة املديرة نفسه، الشهر من العرشين
حكوميني بمسئولني التقى الذي راو، كيشور للمنظمة، التابع العاملي الرتاث مركز ومدير
فاديما ديالو الثقافة، ووزيرة ديارا، موديبو شيخ املؤقت، الوزراء رئيس ضمنهم من كبار،

حيدرة. القادر عبد رواية هي االجتماع يف حدث ما رواية توريه.
يف املتمردون ارتكبها التي الوحشية األعمال ووتش رايتس هيومن منظمة وثَّقت
ارتكبها حرب جرائم «مايل: ،٢٠١٢ عام من أبريل يف الصادر تقريرها يف املحتل الشمال
عرشة الثانية يف لفتاة املزعوم الجماعي االغتصاب األفعال هذه نت تضمَّ الشمال». متمردو
لم أنني من الرغم عىل العربية، امليليشيات رجال من ثالثة يد عىل تمبكتو يف عمرها من

مستقل. بشكل ذلك من ق أتحقَّ
مقابالت، إىل أسايس بشكٍل تمبكتو عىل يزحف كان الذي للتطرف وصفي يستند
وهو املخطوطات، يف يعمل ر موقَّ تمبكتي باحث وهو ديديو، «حامو» محمد مع وتحديًدا
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التمبكتيني من العديد يميل التسعينيات. يف بدأت السلفيني الدعاة زيارات أن أخربني الذي
املاليني من العديد وجود من الرغم عىل عنهم، غرباء الجهاديني أن عىل التشديد إىل
الحسيني وآغ موىس، آغ ومحمد حماها، ولد عمر ذلك ويف بينهم، املؤثرين والتمبكتيني
تراب. أبي الجهادي باالسم أيًضا املعروف املهدي الفقي وأحمد هوكا)، (هوكا هوكا
بأنه التقارير بعض يف املوصوف املهدي، ٢٠١٥ عام يف الدولية الجنائية املحكمة اتهمت
يف وتاريخية دينية مباٍن مهاجمة يف تتمثَّل حرب جريمَة بارتكابه هوكا، هوكا صهر
٢٠١٦ عام من أغسطس من والعرشين الثاني يف أقرَّ حيث الهاي، إىل وأُرِسل تمبكتو.
أن «أود قال: تمبكتو. شعب من الصفح وطلب إليه املوجهة التهم جميع يف مذنب بأنه
يمكن سنوات. تسع بالسجن عليه ُحِكم ذلك بعد طريقه». ضلَّ ابٌن أنني عىل إيلَّ ينظروا
الدولية الجنائية املحكمة موقع عىل املحاكمة يف املقدمة األدلة من نسًخا يجد أن للقارئ
https://www.icc- خاصًة (راجع www.icc-cpi.int التايل: العنوان عىل اإللكرتوني،
«مايل اسم تحت تصويري، فيلم بُثَّ .(cpi.int/Transcripts/CR2016_05767.PDF
موقع من عثمان، محمد آغ عثمان الصحفي صنْع من اإلسالميني»، حكم نظام ظل يف
اإلسالمية، تمبكتو لرشطة قائًدا املهدي أمضاها التي الفرتة عن اإلخباري، ميديا» «صحراء
عام يناير، من والثالثني الحادي يف التليفزيونية «٢ «فرنسا قناة عىل خاص كتقرير

اإلنرتنت. عىل يجده أن للقارئ ويمكن .٢٠١٣
يقود كان َمن هوية بشأن املقابالت معهم أجريت َمن لدى الخلط بعض ة ثمَّ كان
الحسبة، عن مسئوَلني كانا وموىس املهدي أن جليٍّا يبدو االحتالل. أثناء اإلسالمية الرشطة
خليل قادر من لكلٍّ ووفًقا مختلفة. أوقات يف املنكر، عن والنهي باملعروف األمر فرقة أو
أداما الراحل التشادي كان للمهدي، الدولية الجنائية املحكمة محاكمة محارض ونَُسخ
أشباح «مايل: تقريره يف أحمد، بابا املايل املراسل يصف البداية. يف اإلسالمية للرشطة رئيًسا
الرشطة»؛ «مراقب بأنه ديكو وحسن الرشطة، مفوض بأنه خوبي يُدعى رجًال تمبكتو»،
املفوض. هو حسن كان االحتالل نهاية يف األزمة، لجنة عضو معيجا حمدون لديادي ووفًقا
األربعة وأن لها، تابًعا فرًعا أو اإلسالمية الرشطة عن منفصلًة كانت الحسبة أن األمر ظاهر

مختلفة. أوقاٍت يف القيادية املناصب هذه شغلوا إليهم املشار جهاديني الخمسة أو
وهي دود، مرياندا إىل بالفضل َمدين أنا تمبكتو، يف الفاروق دور بوصف يتعلق فيما
زعماء أحد من وتزوجت كثرية سنواٍت املدينة يف عاشت السالم فيلق يف سابقة متطوعة
Explore Timbuktu اإلنرتنت عىل موقعها كان ومؤرًخا. شاعًرا كان والذي الطوارق،
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األسطورة أن هول بروس أخربني بينما املحلية، بالتقاليد يتعلَّق فيما مفيًدا مصدًرا
تمبكتيٍّا. خارجيٍّا مظهًرا ُمِنَحت إسالمية فكرة وأنها العالم، من أخرى مناطَق يف موجودة
عقيًدا إن ألفا رشيفي ساني قال األرضحة، شكَّلته الذي الروحي» «املرتاس ل رشحه ويف
والصواريخ القذائف من يكفي ما املتمردون أطلق ١٩٩٢ عام يف أنه أخربه الجيش يف
ُقِذَفت … كيف قطُّ العقيد يفهم «لم ألفا: قال رضر: أي يحدث لم ولكن املدينة، لتفجري
علميٍّا». األمر تفسري يستطيع ال إنه يل «قال أردف: ثم منها.» واحدة تنفجر ولم جميعها
ى، مسمٍّ عىل اسٌم وهو قايس، محمد مع بالفيديو مصورًة مقابلًة ديوارا شيخ أجرى
اإللكرتوني. الجزيرة قناة موقع عىل عليه العثور أيًضا يمكن الذي املصور، املقطع وأعطاني
الجمعيتي تقرير الجيشيف معسكر إىل ،٢٠١٢ أبريل، من والعرشين الحادي مسرية ذُِكَرت
املغرب بالد يف القاعدة الدين/تنظيم أنصار جماعة ضد مسرية «تمبكتو، موتشلت، آغ
مايو، من الرابع املوافق الجمعة، يوم هجوم رواية األسبوع». هذا نهاية يف اإلسالمي
بعنوان تقريًرا تشمل معارصة، إخبارية تقارير من مأخوذة محمود سيدي قرب عىل
«مايل: بعنوان وتقريًرا تمبكتو» أولياء أحد قرب «يهدمون» املاليون اإلسالميون «املقاتلون
«القرارات تقرير ومن تمبكتو»، يف رضيًحا يدنس اإلسالمي املغرب بالد يف القاعدة تنظيم
منظمة عن الصادر والثالثني» السادسة دورتها يف العاملي الرتاث لجنة اعتمدتها التي
التقرير أجل من لقاءٌ معهما ُعقد سيسوكو عمر وشيخ حيدرة أكيب بابا اليونسكو.
جرت التي التدنيس عمليات بعد واملثقفني الفنانني لدى سخط حالة «مايل: اإلخباري
اإللكرتوني املوقع عىل مايو من عرش الرابع يوم املدينة استغاثة نداء نَُرش تمبكتو». يف
السلفي لالعتقاد حماها تفسري إن أخرى. مواقع وعىل tombouctoumanuscripts.org
حيدرة القادر عبد أفصح ديوارا. له سجَّ الكاحل ارتفاعه يتجاوز أن يجوز ال القرب أن يف
حيدرة ديادي إسماعيل يل رشح بينما مقابالت، يف يل النبوي املولد بشأن مخاوفه عن

نفسها. النبوي باملولد االحتفال مسألة هاربر وفطومة

تمبكتو بابا (ج)

ورحلته لحياته حديثًا رسًدا لديهم أن بارت هاينريش أعمال يدرسون َمن حظ حسن من
استُِقيَت الذي املمالك»، من «متاهة كيمرب ستيف كتاب يف أفريقيا وسط إىل االستكشافية
بارت لحياة األخرى التفاصيل بارت. صهر شوبرت، فون جوستاف كتاب ترجمة منه
كتاب ومن نيجرييا» يف بارت «رحالت لكتاب كريك-جرين إم إتش إيه مقدمة من مأخوذة
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مصدر أعظم إن شيفرز. هاينريش تحرير أفريقيا»، يف مستكِشف بارت: «هاينريش
ووسط شمال يف واكتشافات «رحالت البارز املستكِشف كتاب بالطبع، هو، بارت عن
رسمها موحية إيضاحية رسوم عىل (١٨٥٧-١٨٥٨) لونجمان طبعة تحتوي أفريقيا».
اإلنرتنت عرب عليها االطالع يمكن األولية. بارت رسومات إىل استناًدا بريناتز، مارتن يوهان

.www.bl.uk اإلنرتنت: عىل الربيطانية املكتبة موقع عىل
عندي. من هي للبرش» «نافًعا» أكون «أن بارت قول يف األقواس

والقورينية» القرطاجية املتوسط البحر شواطئ عىل «رحالت بارت كتاب نقد ظهر
.١٨٥٠ عام يف «أثينيوم» مجلة يف فقط) األملانية باللغة نُِرش (الذي

كتاب هيئة عىل وفاته بعد ريتشاردسون جيمس يوميات تضم مجلدات ثمانية نُرشت
ريتشاردسون كان .«١٨٥٠-١٨٥١ عامي يف جرت أفريقيا وسط إىل لبعثٍة «رسٌد بعنوان
املعارص، يختصبالقارئ وفيما االستكشافية، رحلته شكَّلوا باألشخاصالذين بشدة ا مهتمٍّ
يف كرو دبليو جي رأي بارت. قصة من ما حدٍّ إىل وجاذبيًة إخباًرا أكثر روايته فإن

املمالك». من «متاهة كيمرب، كتاب يف مذكور ريتشاردسون
عن دفاًعا ماسينا، لسلطان البكاي كتبهما لقصيدتني نيكلسون جون ترجمتا أُرِفَقت
أفريقيا». ووسط شمال يف واكتشافات «رحالت املستكِشف كتاب يف ملحق هيئة عىل بارت،
أن يمكن ال التاريخية للمدينة االقتصادية للحياة بارت تصوير بأن القائل الرأي
تفاصيل لتمبكتو». االجتماعي «التاريخ إلياسسعد كتاب من مأخوذٌ ذلك من أفضل يكون
كان الذي املستكِشف، ممتلكات جميَع املفجوعون بارت أقارب فيها َدفن التي الجنازة

املمالك». من «متاهة كيمرب، كتاب يف موجودة الحياة، قيد عىل يزال ال
مملكة عاصمة وارا، يف ١٨٥٦ عام ُقتل فقد أوروبا. إىل حيٍّا فوجل إدوارد يَُعْد لم

اململكة. تلك سلطان يد عىل وداي،

يون رسِّ عمالء (د)

سانيه قال التمبكتيني. لدى جيًدا مفهومة واليونسكو الثقايف التدمري بني الصلة كانت
«ال، لهم: نقول كنا املخطوطات، عن اليونسكو فيها تحدثت مرة كل «يف ألفا: رشيفي
بها سريدُّ التي الطريقة هي هذه فستكون فعلتم، إن ألنكم عنها؛ تتحدثوا ال ا، حقٍّ ال،
املديرة يل أوضحت كما صعب، موقٍف يف األممية املنظمة كانت ذلك، ومع [الجهاديون]».»
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استفزازهم، علينا يتعنيَّ ال إنه يقول رأيٍّا ة ثمَّ أن «أعلم :٢٠١٦ عام يف بوكوفا إيرينا العامة
األمر.» عن نتحدث أن علينا [لكن] … اسرتضاءهم علينا وأن

«شمال تقرير ذلك ويف جاو، معركة عن املعارصة اإلخبارية التقارير من العديد يوجد
فهي تمبكتو يف الدمار أحداث لرواية املصادر أفضل أما اإلسالميني». أيدي يف جاو مايل:
يمكن سيحدث. كان ما عىل مسبًقا أُطِلعوا الذين الصحفيون التقطها التي الفيديو مقاطع
يف «مايل عثمان محمد آغ عثمان فيلم يف يحيى سيدي مسجد باب تحطيم واقعة مشاهدة
«ما بوعمامة ولد سندة سؤال إن اإلخباري). ميديا صحراء (موقع اإلسالميني» نظام ظل
باماكو مايل: يف األرضحة «هْدم اإلخباري تقريره يف دانيال سريج أورده هذه؟» اليونسكو
اإلخباري تقريره يف حماها أقوال كافنديش جوليوس اقتبس ر». املدمِّ الغضب تستنكر
محاكمة محارضجلسات كانت أيًضا األرضحة». هدم ألهم الذي الجهادي تمبكتو: «تدمري
قاعة ،٢٠١٦ أغسطس ٢٣» (خاصًة املهدي الفقي ألحمد الدولية الجنائية املحكمة
https://www.icc-cpi.int/Transcripts/ الجلسة»، محرض ثمانية، رقم املحاكمات
محرض ثمانية، رقم املحاكمات قاعة ،٢٠١٦ أغسطس و«٢٤ CR2016_05767.PDF؛
يف مفيدة (https://www.icc-cpi.int/Transcripts/CR2016_05772.PDF الجلسة»،

األيام. تلك يف حدث ما بناء مخيلتي يف أعيد أن
ومن لألحداث، املعارصة اإلخبارية التقارير من األرضحة هدم تجاه الفعل رد ع ُجمِّ
أرضحة و«هدم املقابر» هدم عىل للعمل مستعدون املاليون «االنفصاليون تقرير بينها
صفحات صحة من التأكد تم الدولية». الجنائية املحكمة بحسب حرب» «جريمة تمبكتو:
ماتيو الفرنيس اإلرهاب مكافحة خبري بواسطة دروكدال املالك عبد كتبها التي املذكرة
ترتك القاعدة تمبكتو، «يف كاليمايش روكميني تقرير يف منها أجزاء ظهرت جيدير.
املغرب بالد يف القاعدة تنظيم طريق «خارطة توزيه، لو جان-لوي وتقرير بيانًا»، وراءها
نيكوال تقرير يف صفحة ثمانني من املكوَّنة الكاملة الوثيقة ت نُِرشَ بينما مايل»، يف اإلسالمي
يتضمن مايل». بشأن اإلسالمي املغرب بالد يف القاعدة تنظيم زعيم «مرشوع تشامبو،
اإلسالمي» املغرب بالد يف القاعدة تنظيم حول جديدة رًؤى تمبكتو: «رسائل جيدير بحث

وبلمختار. دروكدال بني املتوترة العالقة لتفاصيل تحليًال
العلمي، والبحث العايل التعليم وزارة إىل وإسماعيل معيجا رافقه حيدرة، وبحسب
الوطني واملدير بابا، أحمد معهد عن املسئول واملستشار الوزارة، عام بأمني التقوا حيث

العايل. للتعليم
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أسماء أو جنيف، إىل تذكرته ثمن دفع الذي الصديق اسم ذكر يف حيدرة يرغب لم
هناك. بهم التقى الذين اآلخرين معارفه

وبويا معيجا، القايض ِقبَل من باألساس بابا أحمد معهد إنقاذ رواية يل ُحِكيَت
رواياتهم توافقت حيدرة. القادر وعبد دياكيتي، ومحمد تراوري، وَحسيني حيدرة،
عن املسئول الحكومي املوظف دياكيتي، إدريسا أكد املهمة. الجوانب معظم يف املنفردة
رجال عىل فيه ُعِرض الذي الصغري» الكوكتيل «حفل الوقت، هذا يف بابا أحمد معهد
وبَّخ الذي الوقت، هذا يف املعهد عن املسئول الوزير كان أُجليَت. التي املخطوطات الوزارة

كانتيه. هارونا هو إذن، دون املخطوطات نقل عىل معيجا
أن مع ذاكرته، من حيدرة القادر عبد استحرضها املاجد جمعة من املقتبسة األقوال

اإلجالء. عملية يف مساهمته أكَّد املاجد جمعة مركز

التحرير (3-2)

العلماء حياة (أ)

أعلن والتي ،١٨٥٣ ديسمرب من عرش الخامس يف املؤرخة بارت، هاينريش رسالة نُرشت
إىل بارت د. من «رسالة بعنوان ١٨٥٥ عام يف السودان»، «تاريخ كتاب اكتشاف فيها
رالفس كريستيان بحُث األملانية». الرشقية الجمعية «دورية يف روديجر» الربوفيسور
نفسها. الدورية يف الحًقا ظهر بارت» د. قدَّمها السودان وجغرافيا تاريخ يف «مساهمات
الطوارق من بأنهم تمبكتو يف األوائل املستوطنني السعدي الرحمن عبد وصَف
خلط فقد السونجاي»، وإمرباطورية «تمبكتو كتاب يف هنويك لجون ووفًقا وَفة. وَمسُّ
القبيل االتحاد من جزءًا وَفة َمسُّ قبيلة كانت إذ متمايزة؛ أمازيغية مجموعاٍت بني املؤرخ
زناكة، بلهجة وتحدَّث تمبكتو منطقة عىل سيطر الذي صنهاجة، باسم املعروف العظيم
أن هنويك يرى مختلفة. أمازيغية لهجة وهي تماشق، لهجة الطوارق يتحدث بينما
أو «بعيد ويعني زناكة، بلهجة ب-ك-ت جذر من مأخوذ تمبكتو السم املعقول االشتقاق

طفيف. غور يف تقع املدينة أن إىل ويشري «ِتن». املؤنثة امللكية بأداة مقرتنًا مخفي»،
وسنة» سنٍة «مائة استمر بأنه ونسله محمد الحاج أسكيا حكم أيًضا السعدي يصف
بالطبع الفرتة وهذه ١٥٩١؛ أبريل من عرش الثاني إىل ١٤٩٣ أبريل من الثاني من
كتاب يف مذكورون محمد من املنحدرون األسكيون الواقع، يف فقط. عاًما وتسعون سبعة
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أولئك إىل انقسموا املغربي الغزو بعد ولكن األقل، عىل ١٦٥٦ عام حتى السودان» «تاريخ
دًمى أصبحوا الذين وأولئك كثريًا، أقل سيطرة منطقة من عصابات حرب خاضوا الذين
مع فضفاض نحٍو عىل تتوافق وسنة» سنٍة «مائة عبارة فإن ذلك، ومع املغربي. للحكم

جاو. يف باستقاللية األسكيون فيها حكم التي الفرتة
من ومراجعة مخترصة نسخة هو املحتاج»، «كفاية بابا، ألحمد معروف عمل أفضل
املذهب» «الديباج لكتاب مكمًال يكون أن منه القصد كان الذي االبتهاج»، «نيل كتابه
وهو فرحون، بن الدين برهان كتبه الذي املالكي) املذهب لفقهاء تراجم قاموس (وهو
من رشبونو أوجست ترجمة أُِخذَت .١٣٩٧ عام يف تويف والذي املنورة، املدينة من مة عالَّ
األدب يف «أطروحة لبحثه وفًقا تالميذه، إليه أرسلهما معقولة دقًة دقيقتني مخطوطتني

التمبكتي». بابا ألحمد الديباج» «تكملة لكتاب وفًقا للسودان العربي
،١٣٢٥ عام بحلول أنه سعد إلياس ر َقدَّ لتمبكتو»، االجتماعي «التاريخ كتابه يف
نسمة. آالف عرشة حوايل سكانها عدد كان مايل، إمرباطورية يف تمبكتو ُدِمَجت عندما
عىل دليًال باعتباره ١٣٧٥ عام الكتالوني األطلس يف املدينة بوجود يُستشهد ما غالبًا
أيًضا هو سعد النمو؛ يف واستمرت عرش. الرابع القرن منتصف يف تجاري كمركز مكانتها
ُكتَّابًا ١٨٠ إىل ١٥٠ تضم كانت عرش السادس القرن يف ذروتها يف بأنه التقديرات مصدر
األقىص الحد وبلغ القرآن، وتالوة القراءة مبادئ تدريس يجري كان حيث القرآن، لتحفيظ
ماسونني وبيكا ليفتسيون نحميا اقرتح طالب. آالف خمسة إىل أربعة من بها للملتحقني
كامًال تأهيًال املؤهلني العلماء مكانة بلوغ من تمكَّنوا فرد ثالثمائة إىل مائتني أن وآخرون
يجادل فكري: كمركز املدينة تصوير مع الجميع يتَّفق ال ذلك، مع السادسعرش. القرن يف
حساب عىل كبرية مبالغة موضع كانت لتمبكتو التاريخية األهمية بأن ستيوارت تشارلز
جزئيٍّا ذلك ويرجع بموريتانيا، اآلن يُعَرف فيما تقع التي األخرى، السودانية العلم مراكز
أن يستحق ما مطلًقا يوجد يكن لم «ربما ستيوارت: يل كتب اإلنتاج. الغزير بابا أحمد إىل
تقريبًا أثر أي هناك األوائل املؤلفون يرتك لم حيث تمبكتو، يف للتعلُّم مركز بأنه يُوَصف
حيث الغرب جهة الواقعة «األرايض إن قوله مع هذا يتناقض العربية». اللغة لتدريس
طموحة عربية ثقافة عىل واضح مؤرش لهي مكتسًحا موضوًعا العربية اللغة قواعد كانت
وما تمبكتو يف العرشين القرن يف الكتب جمع أهمية ينفي ال هذا … ومتنورة ومتوسعة
الحديثة الشهرة أن عىل خالفية أدلة بالتأكيد ة ثمَّ ولكن هناك، الحالية املكتبات أو حولها

التاريخي». األساس من كبري قْدر عىل قائمة ليست
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ماسونني، وبيكا كيمرب، ستيف كتابات من مستَمد الالحقة بارت لحياة تصويري
يف بارت «اكتشافات كتاب يف بارت لعمل كويل دي دبليو نقد ظهر بروثريو. مانسيل وآر
من قرن بعد إالَّ بأفريقيا العالم معرفة يف بارت بإسهام كامًال اعرتاًفا يُعَرتَف لم أفريقيا».
عرض الذي أفريقيا»، يف مستكِشف بارت: «هاينريش شيفرز هاينريش كتاب مع وفاته،
والطب النبات وعلم والجغرافيا التاريخ مجاالت يف بارت أحرزه الذي التقدُّم بالتفصيل

البرشية. األعراق وعلم اآلثار وعلم واللغويات،

الرهيب الثنائي (ب)

من قريبة مصادر من ٢٠٠٠ آي يس إيه حي يف الكائن املنزل يف الحياة تصوير ُقدِّم
منزل يف يعمل كان بأنه حيدرة القادر عبد أقرَّ هويتها. عن الكشف عدم لت فضَّ العملية
مقابالت من مأخوذٌة مًعا لعملهما املبكر التكوين رواية من وأجزاء دياكيتي، ستيفاني
كما ستولك. ديبورا قدَّمتها كالوس األمري وصندوق سافاما بني االتصاالت تفاصيل معه.

مراسالتهما. من الكثري كتبت التي هي دياكيتي بأن أقرت
حامد قمع عن تمبكتو يف مقابالت معهم أُجريت الذين األشخاص من العديد روى
الشأن، هذا يف سنوات. مرور بعد األمر من غاضبني يزالون ال كانوا والذين للنساء، موىس
موىس يد عىل لالضطهاد تعرَّضت سمك بائعة وهي قيًِّما، مصدًرا تراوري تينا كانت
،٢٠١٢ عام أكتوبر، من السادس يف النساء مسرية عىل املحرضات إحدى كانت إذ ورجاله؛
املسرية عن ملحات ظهرت الجهاديني. القادة أمام َمثَْلن اللواتي النساء ضمن من وكانت
الرشيعة ضد نسائية «مسرية ماتشكورتر وأجاث ديالو، وتيموكو ديارا، أدمانا تقرير يف
تخرج امرأة ٢٠٠ حوايل من مسرية تمبكتو، يف «مايل: أحمد، بابا وتقرير تمبكتو»، يف
غايل آغ آسا وصفت امرأة. مائتي بنحو شاركن َمن عدد َقدَّر والذي اإلسالميني»، ضد
النساء، «سجن» يف قضته الذي الوقت ذلك ويف موىس، يد عىل له تعرضت الذي االضطهاَد
الرصاف ماكينة ككشك يُستَخَدم عاد قد كان عندما ،٢٠١٤ عام من أكتوبر يف ُزرته الذي

السابق. يف كان كما اآليل
«الفرصة عبارة تحوي التي اإللكرتوني الربيد رسالة ت تلقَّ إنها ستولك ديبورا قالت
التقريبية التكلفة ذُِكَرت .٢٠١٢ عام أكتوبر، من عرش والسابع العارش بني السانحة»
وتمبكتو باماكو بني للسفر أفريقي) غرب فرنك ألف وعرشين (خمسة دوالًرا أربعني البالغة
عن ريببلك» نيو «ذا مقال نُرش معيجا. القايض املتمرس املسافر لسان عىل الوقت هذا يف
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تنظيَم املتسللني املكتبات رجال من فريٌق خدع كيف الجسورون: الكتب «محبو اإلجالء،
التقطت التي الفوتوغرافية، الصور إحدى مع اإلنرتنت عىل دريزن، يوتيش بقلم القاعدة»

ستولك. إىل أُرِسَلت قد كانت والتي كإثبات،
محمد بني الالحق والخالف تمبكتو يف سافاما مكتب واجهت التي املشكالت قصة
كان وحيدرة). وتوريه، وديادي، (ألفا، كلهم األربعة أبطالها حكاها والجهاديني توريه
بأنه املكتب عىل باالستيالء التهديد تاريخ ألفا د حدَّ إذ األحداث؛ توقيت تحديد الصعب من
كان بأنه للمفوض قالها التي توريه عبارة مع يتعارض هذا أن يبدو لكن أغسطس، يف

سبتمرب. إىل يوليو من تمبكتو يف يدوم الذي املطري، املوسم قبل املخطوطات ينقل
يكن لم إنه قال توريه عمل ربَّ أن غري له، رحلة» «أسوأ عن توريه رواية حيدرة أيَّد
حيدرة. بحسب الخزائن»، مع مسافرون أشخاص أربعة يوجد «كان بمفرده: مسافًرا

من ق التحقُّ من أتمكَّن لم نيافونكي. من بالقرب االختطاف واقعة حيدرة روى
آخرين. من تها صحَّ

صغرية شاحنة ثالثمائة رايسرقم زان أورد إساكان. يف التجمع وآخرون ديادي تذكر
أرضحة خمسة هدم عىل العيان شاهد تمبكتو». إىل أعور جهادي جاء «يوم تقريره يف
«صحراء موقع من عثمان محمد آغ عثمان كان واملجارف» «املعاول باستخدام أخرى
«يف بعنوان تقرير يف التليفزيونية «٢٤ «فرنسا قناة إىل تحدَّث الذي اإلخباري، ميديا»
والهجوم املالية الحكومة من غايل آغ إياد مطالبات املكر». يسود العالم، عن املنعزلة تمبكتو
«مايل: توشار، لوران تقرير بينها من إعالمية، تقاريَر من مأخوذان الجنوب عىل التايل
معركة الناس عايش «كيف سيديبي، موىس وتقرير الحاسمة»، كونا معركة عىل نظرة
.wikipedia.fr عىل كونا» «معركة صفحة عىل عالوة الشمالية»، املناطق واحتالل كونا

يف والت فيفيان إىل عنها أعرب العسكري ل التدخُّ بشأن جيبي شاميل مخاوُف
يناير من الرابع تاريخ مصدر شديد.» خطر لحظة تمبكتو، كنوز أجل «من تقريرها
أخربني إذ باماكو؛ يف األملانية السفارة هو شرتايدر لتوماس ودياكيتي حيدرة لزيارة
أوريجون، جامعة يف دياكيتي محارضة أُتيحت السابق. باألعمال القائم شرتايدر، به
الثالث يف كيه»»، ١٦٠ «تي حملة جهد املنفى: يف وحياتها تومبوكتو مخطوطات «إجالء
التايل: العنوان عىل متاحة وهي للجامعة اإلعالمية القناة عىل ،٢٠١٣ مارس، من عرش
دياكيتي لقاء عن الروايات .http://media.uoregon.edu/channel/archives/5647
والسفري تجيوكر تو مع أُجريَت مقابلة عىل مستندة تربعاتهم، وعن بالهولنديني، وحيدرة
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لكالس ممتنٌّ أنا الداخلية. الهولندية الخارجية وزارة وثائق وعىل بروير، مارتن الهولندي،
يف باماكو يف للمخطوطات وتو هو التقطها التي الفوتوغرافية الصور يل إلرساله تجيوكر
من مأخوذٌة للكتب النازيني وحرق «األوتو-دا-يف» طقوس تفاصيل .٢٠١٣ يناير أواخر

للكتب». النازيني «حرق ريتيش، إم جيه كتاب

ليوبولد امللك أوراق ثقالة (ج)

مجلة يف أجزاء ثالثة من سلسلة هيئة عىل مرة ألول الظالم» «قلب كونراد رواية ظهرت
«الشباب: بعنوان: الذي ١٩٠٢ عام الصادر كتابه وتضمنها ،١٨٩٩ عام يف «بالكوود»
ُمستًقى ليوبولد حكم تحت وفاة حالة ماليني العرشة تقدير أخريان». وقصتان رسدية،
بلجيكية حكومية بلجنة يستشهد الذي ليوبولد»، امللك «شبح هوكشيلد آدم كتاب من
ترجمة من مقتبسة هيجل دبليو إف جورج أقوال أخرى. ومصادر ١٩١٩ عام أُنشئت

.(١٩٠٠) التاريخ» «فلسفة كتاب يف سيربي جون
ما كثريًا التي الدوافع لكن أفريقيا، عىل للتصارع الدقيقة األسباب حول خالف يوجد
التكنولوجية، والفجوة الغربي، االقتصادي الركود وتشمل ذكرتها، التي تلك هي إليها يُشار
أخرى؛ فاعلة وأطراف وفرنسا، ليوبولد، أنشطة عن الناتجة التنافسية واألجواء والعنرصية،
يف أفريقيا». عىل «التصارع كتاب يف تشامربلني إي إم انظر النقاش، من مزيد عىل لالطالع
الرغم عىل أنه أوزويجوي إن جي يذكر عامة»، نظرة وغزوها: ألفريقيا األوروبي «التقسيم
اإلطار وضع فإنه معينة، دوٍل عىل أفريقيا من محددة أجزاء ع يوزِّ لم برلني مؤتمر أن من
م يقسِّ لم الشائع، للرأي خالًفا املؤتمر، بأن القائلة «الحجة قال: بذلك. للقيام القانوني
االستيالء بالفعل تم واألغراض، املقاصد لجميع … الحريف باملعنى فقط صحيحة أفريقيا،
الواقع، ويف قراراته. يف ضمنيٍّا واضحة التخصيصاملستقبيل ومسألة املؤتمر األرايضيف عىل
بالفعل». ُرسمت قد ألفريقيا النهائي للتقسيم العريضة الخطوط كانت ،١٨٨٥ عام بحلول
،١٨٧٤ عام برايتون يف لتكريمه مأدبة يف العنرصية بيكر صامويل مالحظات أُلقيت
أدو إيه عمل يف مذكورة نيوتن بي إيه مالحظات بينما تايمز»، «ذا صحيفة وأوردتها

.«١٨٨٠–١٩٣٥ االستعمارية السيطرة تحت «أفريقيا بواهني،
كتاب يستجليها برلني يف للعلوم امللكية األكاديمية ِقبَل من بارت رفض أسباب
«رحالت لكتاب كريك-جرين إم إتش إيه ومقدمة املمالك»، من «متاهة كيمرب، ستيف
إن أفريقيا». يف مستكِشف بارت: «هاينريش شيفرز، هاينريش وكتاب نيجرييا»؛ يف بارت
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ألدريتش، روبرت كتاب من رئييس نحٍو عىل مأخوذٌة ألفريقيا الفرنيس الغزو عن روايتي
اإلشارة وردت السودان». غرب «غزو كانيا-فورستنر، إس إيه وكتاب الكربى»، «فرنسا
ماسونني بيكا لسان عىل األفريقي التاريخ مجال يف الجامعية األستاذية كرايس نقص إىل
املنهوبة أرشينار لويس ملخطوطات جرى ما تفاصيل نيجروالند». يف نظر «إعادة كتاب يف
بسيجو». العمرية املكتبة كتب «جرد ماهيبو ومحمد غايل الدين نور كتاب من مأخوذة
من صفحة ١٨٩ من نسخة تتضمن كانت التي املكتبة، محتويات الكتاب يجرد أيًضا
وأطروحة االبتهاج»؛ «نيل بابا أحمد كتاب من صفحة ٣٦٣ من ونسخة السودان»؛ «كتاب
من والعديد الفتَّاش»؛ «تاريخ كتاب من وشذرات املؤلف؛ لنفس العبودية عن مشهورة
يف روبرتس ريتشارد بقلم أرشينار عن ذاتية سرية وتوجد البكاي. أحمد من الرسائل
املجلد أفريقيا»، أعالم «قاموس االبن جيتس لويس وهنري أكيمبونج كيه إيمانويل كتاب
إىل «مسريتي كتاب يف موجودة للمنطقة احتالله إلعادة جوفر جوزيف رواية السادس.

تمبكتو».
للقارئ يمكن الغامضة». «تمبكتو كتابه هو دوبوا فيليكس لرحلة مصدر أفضل
كتاب يف الشهري، الطهاة رئيس والده وحياة حياته، عن التفاصيل من املزيد يجد أن
بنما ومستكِشف الكبري املراسل :١٨٦٢–١٩٤٥ دوبوا «فيليكس سان-مارتان إيف-جان
الفرنسية الوطنية املكتبة إىل السودان» «تاريخ كتاب من لنسخة دوبوا إهداء تمنراست». يف
أيًضا تشتمل التي ،١٩٠٠ عام الصادرة الفرنسية لرتجمته هودا أوكتاف مقدمة يف مذكوٌر
وجد عمله. يف بينوا وإدمون هو بها استعان التي املختلفة املخطوطات عن تفاصيَل عىل
الوطنية املكتبة ويف بابا أحمد مجموعة يف املخطوطة من النسخ من املزيد هنويك جون
عليها يشتمل والتي ،١٩٩٩ عام الصادرة ترجمته أجل من العاصمة، بالجزائر الجزائرية،
السودان تاريخ وكتاب السعدي حياة تفاصيُل السونجاي». وإمرباطورية «تمبكتو كتابه
كتاب من املأخوذة واملقتطفات هنويك، كتابات ومن وبينوا هودا كتابات من مأخوذة
عن قصرية ذاتية سرية يجد أن للقارئ يمكن هنويك. ترجمة من مستقاٌة السودان» «تاريخ
بالفرنسية». الناطقني املسترشقني «قاموس كتاب يف شميتز وجان مسعودي آالن بقلم هودا
حياتها تفاصيل الحقبة. تلك عن رائًعا عمًال استوائية» «تابعة شو فلورا كتاب يظل
امتهان تايمز»: «ذا وصحيفة شو «فلورا هييل أو دوروثي كتاب يف موجودة املدهشة
قد مايل أسطول يكون أن الحتمال املتشكِّك تناويل إمرباطورية». عن والدفاع الصحافة،
ولكن نيجروالند»، يف نظر «إعادة كتاب يف ماسونني تناول حذو يحذو املكسيك إىل وصل

322



املالحظات

كتابه يف سريتيما، فان إيفان بينهم من للنظرية، املعارصين املؤيدين من الكثري يوجد
املايل». املستكشف الثاني، بكر «أبو كتابه يف دياوارا، وجاوسو كولومبوس»، قبل «جاءوا

الكتب محرقة (د)

يف موجوًدا كونه عن ذكرياته معي ملشاركته ديوارا للشيخ امتناني عن أعرب أن أود
من ى تبقَّ ما تفاصيُل سريفال. عملية خالل الفرنسية الجوية للغارات املتلقي الطرف
انسحاب بتمبكتو، القذايف فيال «يف تقريره يف هينشو، درو لها سجَّ قصفه بعد القذايف قرص
قبل كان والجهاديني األزمة لجنة بني األخري االجتماع أن ديادي ويتذكر القاعدة». لتنظيم
الثالث يف اإلعالم وسائل تقارير لته سجَّ والذي الجهاديني، يد عىل الشاب مقتل من يوم
تقرير يف القتيل شقيقة مع مقابلة أجرى َمن هو بلري ديفيد وكان يناير. من والعرشين
مصطفى عىل النار إطالق أورد الذي لالضطهاد»، فريسًة وَقْعن اللواتي النساء «تمبكتو:

الشوارع. أحد ناصية عىل فرنسا!» «تحيا هتافه بسبب
أحمد مبنى من بالقرب يعيش كان الذي مايل، إير يتذكر سيسيه، هللا عبد مثل
يف «استيقظنا قال: أُتِلَفت. قد املخطوطات أن فيها أدرك التي اللحظَة سانكوري، يف بابا
كل مًعا. وجمعوها الفناء إىل أخذوها قد كانوا الفور. عىل املخطوطات ووجدنا الصباح،

أحرقوه». إليه الوصول استطاعوا ما

الفتَّاش» «تاريخ كتاب (ه)

مع واجهاها التي الصعوبات عن تفصييل برسٍد ديالفوس وموريس هودا أوكتاف أدىل
تاريخ الفتَّاشأو «تاريخ التوليفي، لعملهما وضعاها التي املقدمة يف الفتَّاش» «تاريخ كتاب
دراسة «نحو كتاب يف ماثي، شاهد ومحمد نوبييل ماورو ذكر .١٩١٣ عام يف الباحث»،
وديالفوس هودا ظن ما بأن تفيد جازمًة حجًجا الفتَّاش»»، «تاريخ باسم يُعَرف ملا جديدة
عرش السابع القرن يف ألَّفه أحدهما منفصالن، ان نصَّ الحقيقة يف هو واحد تاريخ كتاب أنه
عرش التاسع القرن يف ألَّفه ر ُمَزوَّ نصٍّ عن عبارة واآلخر املختار، ابن باسم يُعرف عاِلم
عام يف كعت. محمود إىل زوًرا نُِسب والذي ماسينا، سلطان لوبو، أحمد مستشاري أحد
وقائع الفتَّاش: «تاريخ إنجليزية، ترجمة طالب أبو وهالة وايز كريستوفر نرش ،٢٠١١
النص. مشكالت حسبانهما يف يأخذا أن يف فشال أنهما غري ،«١٤٩٣–١٥٩٩ تمبكتو تاريخ
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وينبغي الفرنسية، وديالفوس هودا لنسخة ترجماتي هي الكتاب يف هنا املقتبسة املقاطع
بول وضعه الفتَّاش» «تاريخ لكتاب الكامل» اإلنجليزي «العنوان بحرص. معها التعامل
.«١٨٠٠ عام قبل أفريقيا غرب يف التاريخ وفهم اإلسالمي «العلم كتابه، يف لفجوي إي

سعد إلياس كتاب من مأخوذ علماء» «مدينة عرش السادس القرن تمبكتو اعتبار
خمسني عن يزيد يكن لم السكان تعداد أن تقدير وكذلك لتمبكتو»، االجتماعي «التاريخ
ألًفا ثالثني بني تراوح املدينة سكان عدد أن إىل لدينا املتوفرة البيانات «تشري نسمة: ألف
من الذهبي» «بعرصها تمبكتو مرَّت عندما عرش السادس القرن يف نسمة ألف وخمسني
برنت كتاب من مأخوذٌ الكتب» باقتناء شديد «ولع تعبري اإلسالمية.» واملعرفة االزدهار
الوسطى». العصور يف تمبكتو يف واملكتبات الكتب بالكتب: امُلوَلعون «األفارقة سينجلتون
«القاموس هو كان الفتَّاش»، «تاريخ كتاب يف ذكره ورد الذي النادر، كعت قاموسمحمود
يف كان الذي والقاموس سعد، كتاب من مأخوذ األحكام» «رشح كتاب سعر املحيط».
تفاصيُل سعد. كتاب يف مذكور أيًضا اللغة»، يف «املحكم كتاب كان مجلًدا وعرشين ثمانية

سينجلتون. كتاب من مأخوذة املخطوطات نَسخ تكلفة
املنصور أحمد وحكم لسونجاي املغربي الغزو عن الكتاب يف هنا أوردت ما مصادر
السودان» «تاريخ كتابَي وأيًضا خليفة»، سيصبح الذي «الرجل كوري ستيفن كتاب تشمل
السودان»، «تاريخ كتاب من مأخوذة الخراب يوم أحداث رواية معظم الفتَّاش». و«تاريخ
كتاب يف باملوضوع املتصلة الفقرات وتتفق التفاصيل؛ من األكرب القدر عىل يحتوي الذي
انظر بابا، أحمد حياة حول بتفاصيل لالستزادة الرئيسية. النقاط مع السودان» «تاريخ

التمبكتي». بابا «أحمد زوِبر محمود كتاب
املغربي مة العالَّ لها سجَّ تمبكتو إىل االشتياق عن بابا أحمد قصيدة من املقتبسة الفقرة
مبنى مدخل عىل مكتوبة وهي .١٦٦٩-١٦٧٠ عام يف ُولِد الذي اإلفراني، الصغري محمد
وإمرباطورية «تمبكتو هنويك، جون كتاب يف يجدها أن للقارئ ويمكن القديم بابا أحمد

السونجاي».

جونز! إنديانا أفالم تحاكي الواقع من لحظة (و)

هو كان جوت. فريدريك الكولونيل يل حكاها تمبكتو نحو الفرنيس التقدُّم أحداث رواية
يتناولوا أن جوندام يف الطائرات مهبط يف الضباط عىل جيز الكولونيل عرض تذكَّر َمن
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أقام قد املستكشف كان الذي للمنزل وزيارتهم بكاييه، باريرا الجنرال وشغف الرشاب،
.١٨٢٨ عام يف فيه

يحدِّد عديدة. مصادر من بابا أحمد معهد يف الحريق عن اإلخبارية التقارير أتت
فييس توماس تغريدة توقيت ،٢٠١٣ يناير، من والعرشين الثامن يف لتويرت الزمني الخط
الخاص وذلك دقيقة، وأربعني وسبع الثامنة يف كان بأنه قديمة» مخطوطات «حرق
هاردينج لوك تقرير دقائق. وثماني التاسعة الساعة يف كان بأنه موىس ِجنان بتغريدة
مايل متمردو تمبكتو: بلدية «رئيس بعنوان كان جارديان» «ذا صحيفة يف اإلخباري
البلدية رئيس قاله ما أن الجميع يصدِّق لم تاريخية». مخطوطات تضم مكتبًة أحرقوا
مخطوطات إلنقاذ ي الرسِّ «السباق اإلخباري تقريره يف يورك جيفري أملح فقد سيسيه؛
تقرير يف زوبر محمود علَّق بينما نُِقل، قد كان املخطوطات من الكثري أن إىل تمبكتو»
القديمة املدينة مخطوطات بعض ينقذون املحليون تمبكتو سكان «مايل: والت فيفيان

أمان». يف املعهد] [يف هناك كانت التي «املخطوطات إن قائًال اإلسالميني» أيدي من
مع املنظمة مراسالت تفاصيِل بتقديِم فورد مؤسسة من تشوكووما إنوسنت تكرَّم
الخالدة جيتاري الدكتور مقولة ذلك ويف لالحتالل، األخرية األيام يف حيدرة القادر عبد
إىل الحاجة استمرار سبب عن سؤاله ولدى جونز!» إنديانا أفالم تحاكي الواقع من «لحظة
اإلجالء إكمال األفضل من إنه حيدرة قال املدينة، تحرير بعد باماكو إىل املخطوطات نقل

القرى. يف تركها من بدًال

املخطوطات ى حمَّ (ز)

مركز «سيدراب: بعنوان مقال يف بابا أحمد مركز لتأسيس هنويك جون وصف نُرش
املكتبات عن موجزة ملحاٍت يجد أن للقارئ يمكن تمبكتو». يف واألبحاث للتوثيق بابا أحمد
العنوان عىل تمبكتو، مخطوطات ملرشوع اإللكرتوني املوقع عىل تمبكتو يف األخرى الرئيسية

.tombouctoumanuscripts.org التايل:
الفيلم لعبه الذي الدور األسطورة» عودة أو «تمبكتو كتابه يف تريو لوي جان أبرز
لم الذي تريو، ذكر املخطوطات. شهرة تضخيم يف االبن جيتس لويس لهنري الوثائقي
بها االحتفاء إىل أدَّت قد كانت جيتس زيارة أن الوثائق، هذه وقيمة أهمية من التقليل يُِرد
يقول: كتب بالفعل. عليه كانت الذي الثري املعرفة تراث كونها مجرَّد من بكثري أكرب بقْدر
عىل املعتمدة اكتشافها إعادة يف واألسطورية البطولية امللحمة صبغة إضفاء من قْدر ة «ثمَّ
األول. الفصل عىل املالحظات راجع جيتس، زيارة حول التفاصيل من ملزيد اإلعالم». وسائل
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جيبي شاميل قسم يف تمبكتو إىل إيمبيكي تابو زيارة عن التفاصيل من مزيد يوجد
تمبكتو». «معاني كتاب من تمبكتو» اكتشاف «اكتشاف/إعادة

األساطري مصنع (ح)

ُفِقَدت «هل بعنوان مقالتها يف زنجنه عزام ليىل عنه نقَلته دجيان جان-ميشيل قول
طريق عن أُبلِغ قد سيسيه البلدية رئيس كان زنجنه، بحسب الكربى؟» تمبكتو مكتبة
بابا أحمد مركز بأن املدينة، من للتو هرب قد كان الذي له، التابع االتصاالت» «ملحق
مقالتها: يف زنجنه أوردت النريان. التهمتها قد مخطوطاته نصف من أكثر وأن أُحِرق قد
مقالتا املدينة». مخطوطات لجميع إتالف يحدث لم أنه إىل ح يلمِّ وكأنه بدا ذلك، «ومع
مخطوطات أنقذت التي املحتملة غري املجموعة عىل «تعرَّف بعنوان كانتا ماكونيل تريستان
اإلنرتنت، عىل شبيجل» «دير صحيفة خرب كان كتبها؟». تمبكتو أنقذت و«كيف تمبكتو»
٣٧٧٤٩١ ال رقم الهجمات.» من أُنِقذَت تمبكتو مخطوطات «معظم بعنوان باإلنجليزية،

.٢٠١٥ عام ديسمرب يف حيدرة يل أعطاه أُنِقذَت التي خاصة مخطوطة
حملة من إلكرتوني بريد رسالة أُرِسلت ،٢٠١٣ عام مايو، من والعرشين الثامن يف
بأن تفيد ،«١ «مانسا الربيدية القائمة إىل دياكيتي ستيفاني باسم عة موقَّ كيه» ١٦٠ «تي
املال هذا جمع ولكن طموح، هدف هي دوالر ماليني سبعة البالغة التقديرية «التكلفة
األنثروبولوجيا علماء أحد ردَّ به. سعداء النداء هذا ُمستقبيل كل يكن لم رضوري». أمر
تستخدمني أنِك املخزي من … هذا أصدق ال ولكني االحتيال، عىل «شكًرا البارزين:
دفعته الذي العام يف دوالر املليون رقم الوهمي». مرشوعك لتسويق أكاديمية شبكات
صلة عىل مصدر مع مقابلة يف يل ذُِكر ِهنكل جريدا ومؤسسة األملانية الخارجية وزارة

مايل. يف أخرى مكتبات عليه تحصلت املال هذا من بعٌض باملرشوع. وثيقة
www.timbuk موقع ُزر تمبكتو»، «نهضة مرشوع حول التفاصيل من للمزيد
للمدينة، فيلمية لقطات لتصوير جوجل رشكة من املقدَّم العرض .turenaissance.org
املالية. الثقافة وزيرة ديالو، راماتوالي ندياي بهما أخربتني تمبكتو، جامعة إقامة وخطط
األملانية أفريقيا مؤسسة جائزة حيدرة القادر عبد منح تفاصيل يجد أن للقارئ يمكن

األملانية. أفريقيا ملؤسسة اإللكرتوني املوقع عىل ٢٠١٤ لعام
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فرناندو باولو لتكريم «ندوة اسم تحت برمنجهام جامعة يف أُقيم الذي املؤتمر ُعِقد
يف .٢٠١٥ عام نوفمرب، من عرش والثالث عرش الثاني يوَمي يف فارياس» مورايس دي
هول بروس ورقة تُنَرش أن املقرَّر من كان القارئ، يدي بني املاثل الكتاب هذا كتابة وقِت
املسلمة» أفريقيا غرب ملنطقة الفكري التاريخ يف تمبكتو مكان يف التفكري «إعادة البحثية

املؤتمر. يف ُقدَِّمت التي البحثية األوراق من مجموعة ضمن
قضائية دعوى يف السطح عىل دياكيتي ستيفاني اسم ظهر ،٢٠١٦ عام أبريل يف
دعوى يف املخطوطات. إجالء بعملية لها صلة ال دوالر ماليني ٤٫٢٥ بمبلغ متعلقة غريبة
الرشاوى من «سلسلة َقت نَسَّ «محتالة» بأنها اتُِّهَمت إلينوي، يف العليا املحكمة أمام ُرِفَعت
فرانك (تقرير مزيفة وثائق عىل الحصول مقابل مايل» يف حكوميني ملسئولني القانونية غري
عنه أُفِرج للمحكمة، احتقار قضية يف اتهامه إىل أدَّت رشاوى إن يقول «مسجون، مني،
أبريل، من والعرشين السادس صن-تايمز»، «شيكاجو صحيفة مرشوط»، رساح بإطالق
مايل، رجل إدانة أثبتت قد دياكيتي عليها حصلت التي الوثائق إن للمحكمة قيل .(٢٠١٦
ما بحسب أيًضا، سنوات. ست بالسجن عليه ُحِكم قد كان والذي سيال، ِبنجايل يُدعى
للرشكة محاٍم ذكر األحيان. بعض يف ادَّعت قد كانت كما محامية دياكيتي تكن لم ُزِعم،
غري رشاوى دفع عىل دليل يوجد ال أنه سيال قضية يف عيَّنتها قد كانت إنها قيل التي

’حال السطور. هذه كتابة وقت حتى جارية القضية تزال ال قانونية.
٤٢٠٣ بأنه بابا أحمد معهد من املفقودة املخطوطات عدد يحدِّد الذي الرسمي الرقم
بالضبط. املخطوطات تلك تحديد املستحيل من كان القايضمعيجا. يل أعطاه مخطوطات
دخلت قد تكن لم ولكن عليها، حصل قد املركز كان وثائَق كانت إنها سيسيه هللا عبد قال

الكثري. عنها يُعَرف يكن لم ولذلك التجهيز، طور يف بعُد
جامعة من ليترياس مولينز سوزانا أجرتها كاتي فوندو مكتبة وثائق عن الدراسة
جبال من تبدأ «أفريقيا بعنوان التي الدكتوراه درجة لنيل أطروحتها أجل من تاون كيب
لالطالع علنًا أُتيَحت قد األطروحة تكن لم وتمبكتو». األندلس بني كاتي، فوندو الربانس:
أشارت اإلنرتنت، عىل ت نُِرشَ منها، مقتبسة فقرة ولكن السطور، هذه كتابة وقت عليها
اإلصدار تواريخ حيث من الهوامش، موثوقية حول تساؤالت «تثري الدكتوراه رسالة أن إىل

والتأليف».
التمبكتي املخطوطات مالك يل قال التحرير، بعد املكتبات نقل موضوع حول
يف مبارشًة، التحرير بعد نُِقَلت مكتبات ثالث أو مكتبتان ة ثمَّ «كانت حيدرة: الواحد عبد
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كل أخرجوا قد أنهم بالفعل أعلنوا قد سافاما منظمة عىل القائمون فيه كان الذي الوقت
أسماء أن ذكر لتعقبها.» أخرى مكتباٍت يجدوا أن عليهم وتعنيَّ تمبكتو، من املخطوطات
الُكنتي، زاوية ومكتبة موالي، ومكتبة العباس، أبو بابا أحمد مكتبة هي املجموعات هذه
النقل عمليات حول املكتبات ك ُمالَّ مع أجراها قد كان محددة ملحادثات توقيتات وأعطى

التحرير. أعقبت التي هذه

أخرية كلمات (3)

هذا يف البحث أثناء أُثريت، التي املزاعم من عدًدا وضعُت ،٢٠١٦ عام من سبتمرب يف
عرب املختارة الشخصيات وبعض دياكيتي، وستيفاني حيدرة، القادر عبد أمام الكتاب،
تتعرض الذي التهديد كان إذا ما مسألِة عىل الرد منهم طلبت تحديًدا، اإللكرتوني. الربيد

إنقاذها. وقصة أعدادها جانب إىل فيه، مبالًغا املخطوطات له
قرأنا وال نَر «لم قال: سواي. أحد من املزاعم يسمع لم بأنه حيدرة القادر عبد ردَّ
عمل لقد مصادرك؟» هي ما املعلومات؟ هذه يمتلك الذي الوحيد أنت هل عنها. يشء أي
التقريبي العدد يعرفون وكانوا عاًما وعرشين سبعة ملدة املجال هذا يف بجدٍّ وزمالؤه هو
وَعِمل املخطوطات. عن محرتفني بني منقِّ العمل يف أمضوه الذي الوقت منذ للمخطوطات
ملراقبة مايل إىل جميعهم جاءوا الذين رشكائه، مع ثقة عالقات لبناء بجدٍّ أيًضا هو
إنه وقال املخطوطات. إجالء وعملية الطوارئ حالة أثناء باماكو يف اتُِّخذَت التي اإلجراءات

كله». العالم عىل «يكذب أن الغباء من
حب سوى يشء أي أنجزناه بما االضطالع إىل يَُقدنا لم بأنه مقتنعني «نظل وكتب:
اليوم، قصة. نختلق «لم أردف: ثم الرتاث.» هذا لحماية يدفعنا الذي والضمري تراثنا
والبرشية املالية املوارد بكل عليها الحفاظ أجل من العمل وسنواصل أماٍن يف مخطوطاتنا

اللحظة». هذه يف لنا تتوافر التي والتكنولوجية
املعروضة القضية بشأن أو األمر هذا بشأن سواء التعليق، دياكيتي ستيفاني رفضت

إلينوي. يف العليا املحكمة أمام
دراسات مركز يف املخطوطات يف األبحاث يقود الذي بونداريف، ديمرتي أخربني
بدءُوا الدوليني املتخصصني بعض أن يعتقد أنه هامبورج، بجامعة املخطوطات ثقافات
الذي الوقت قريبًا يأتي «قد واقعية؛ وأكثر إدانة أقل لتكون نربتهم تغيري يف مؤخًرا
٢٠١٢ عام يف حدث ما بشأن القاطعة أحكامهم حيال االرتياح بعدم اآلخرون فيه يشعر
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تلميحات تقديم عيلَّ تعنيَّ كلما اآلن أشعر كما يتخذونه) الذي «الحقيقة» جانب كان (أيٍّا
زمالئي عقول يف الالعقالنية من الكثري «هناك كان أنه وكتب اإلنقاذ».» «عملية عن
حوايل بوجود الحايل التقدير كان رأيه، يف يرتفع. دمه ضغط وجد أنه لدرجة العقالنية»،
ما بشأِن املختلفة النُُّهج االعتبار يف يأخذ املرء ألن «واقعيٍّا؛ خاصة مخطوطة ٣٧٧٠٠٠
يف صعبة كانت والتي سافاما، منظمة مع بتعامالته يتعلق فيما أما مخطوطة». يشكِّل
طويًال وقتًا تستغرق األشياء فهذه بكثري؛ أفضل عالقة اآلن «بيننا قال: األيام، من يوم
أكثر عمليٍّا يكون أن يريد املرء كان إذا وخاصة أفريقيا غرب يف خاصة الصرب، وتتطلب

مدمًرا.» ناقًدا كونه من
ضخًما». «احتياًال كانت سافاما قصة من جوانَب بأن ك فتمسَّ هول، بروس أما

ليديارد. جون
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محرتقة. مخطوطات مع يقف رجل



فرنسا. علم يرفعون استعماريون جنود



حيدرة. القادر عبد

حيدرة. ديادي إسماعيل



سانكوري. مسجد

الجهادية. الحركات ضد متظاهرات



باملخطوطات. مملوءة خزانات
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