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صفحة ويتكون من خمسة عشر فصًلا يسبقهم إهداء ومقدمة الترجمة  474يقع الكتاب في 

وتأتي باإلضافة إلى مجموعة من الصور وأربعة مًلحق في نهاية الكتاب، وتصدير 

 الفصول تحت العناوين اآلتية:

 المقدمة: 

المؤلفة أشار فيها إلى للمترجم بدأ الكتاب بما ال بد به أن يبدأ ممثًلا في مقدمة 

منذ والدتها وزواجها األول والثاني وحملها السم زوجها األول كاسم أدبي، )الرحالة( 

ورحًلتها المتكررة في الكثير من بًلد أفريقيا وآسيا، والتأكيد على تساؤل حول الجدوى 

بة، وهل كانت بالفعل مجرد رحلة علمية معرفية؟ أم أن هناك دوافع من تلك الرحلة الصع

في )الحقا احمد حسنين باشا( حمد بك حسنين اء إتمام مثل تلك الرحًلت؟ ودور أأخرى ور

حسنين نفسه في أحد حوارته مع بك حمد ذات مرة أوإن أشار تلك الرحلة ونجاحها، 

أن الكتاب ، على الرغم من لك المساعدةأنها أنكرت هذا الفضل وت الصحفي محمد التابعي

دون بخس  هذه في الصحراء الكبرى اأهدته قصة مغامرتهميظهر أن روزيتا فوربس 

 !حقه

 التصدير: 

أتى التصدير من صاحبة الرحلة ذاتها، لتشير إلى مدى الجهد الذي بذلته في تلك 

ا،  66الرحلة التي استغرقت  حاولت أن ، وقد 1920/1921وذلك في شتاء عامي يوما

تلك الرحلة، وكان أصحاب الفضل عليها ُكثر سواء  هاتنسب الفضل ألهله في إنجاز

السيد إدريس السنوسي، وحرس الحدود المصري، وجون بول مدير المساحة و، بكحسنين 

" في ذلك برقة" المصرية، باإلضافة إلى دور المستعمر اإليطالي الذي كان يحكم سيرنايكا

، وكي تتمكن من إنجاز رحلتها فإنه تسمت باسم "خديجة" ولكن لغتها العربية كانت الوقت

ضعيفة فادعت أنها من أصول شركسية كي تحتاط لنفسها من الوقوع في زالت وعثرات 

 اللغة. 

 

 اإلقدام على المغامرة الكبرىالفصل األول: 

ذات حظ جيد فقد بدأت مغامرتها الكبرى هذه من أجدابيا  "روزيتا فوربس"كانت 

ن السيد بي1916مقر أسرة السنوسي، وكان قد تقرر إتمام المعاهدة المؤقتة التي تعود لعام 

ا على البًلد، إدريس السنوسي واإليطاليي وبعد أن قدمت وصفاا بسيطاا ن بإعًلنه أميرا

، تي عرفتها باسمها اإليطالي "التبيانو"ومخيمات األواغير وهضبتها ال لمساكن أجدابيا

والحياة مدينة بنغازي عاصمة إقليم برقة، وهي بلدة صغيرة الحركة  انتقلت لوصففإنها 

ة، وحيث كان من المقرر أن فيها تقتصر على الحي األوربي حيث الفندق ومكاتب الحكوم

وكان لها زيارة ملكها. حتفال بالسيد إدريس السنوسي قبل سفره إلى روما بإيطاليا ليتم اال

فرصة الجلوس إلى السيد األمير وتناول الغذاء معه والحصول على تبريكاته وبعض 

 المتسمالمكاتبات لتمكينها من القيام برحلتها هذه. وقدمت فوربس وصفاا للسيد األمير 

أحد وفقا لوصف همس به كاد أن يقترب من السيد المسيح بل الوقار واالبتسامة الهادئة، ب

 الضباط الطليان في أذنها.
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غادرت الّرحالة وريفقها أحمد بك حسنين مدينة بنغازي وسرعان ما تحولت إلى 

شاحناتهم كالخنافس في تلك الصحراء الهائلة، وفي طريقهم قابلوا بعض القبائل التي تنتشر 

ز في تلك الصحراء وقضوا ليلتهم األولى في "سلوق" حيث جذبت مياه آبارها قطعان الماع

نزلوا على مخيم صغير ليشربوا عندهم الشاي، واألغنام، وفي طريقهم إلى بلدة "غماينز" 

وفي البداية رفضوا ولكن رحبوا بهما حينما علموا أنهما مسلمين، وزاد تعظيمهم لهما 

 أنهما قد قابًله قبل ارتحاله إليطاليا.  وأخبروهم حينما قرأوا رسالة السيد السنوسي

اينز إلى زيتونة وفي الطريق من غم

كم في مدق رملي، ونامت 120قطعت الشاحنة 

الّرحالة ألول مرة منذ ستة أشهر في خيمة. 

وجاءهم أحد شيوخ السنوسية "سيد هًلل 

السنوسي" للوقوف على حالهم، وأهداها 

ا في رحلتها إلى  جدابيا، وحَملها أحصاناا ممتازا

، رسالة إلى ابن عمه "سيد رضا السنوسي"

نها تركت ا إلى بلدة الزيتونة تقرر أطريقه وفي

ورائها آخر قصاصات الحضارة الغربية، 

وهناك عند فوق منزلين من منازل البلدة 

يرفرق علم السنوسية ذو الهًلل الفضي ونجمة 

على أرضية سوداء، حصلت على موافقة 

 لمقابلة السيد.

في ذلك المتصوف  "روزيتا"قرأت 

والحنان  "السيد رضا السنوسي" دالئل الكرم

يقيمان فيه الدافئ، وقد قدم لهما منزالا 

ا وخادمين، وجعلها  وخصص لهما طباخا

تتحدث بالعربية وكان يصحح لها أخطائها، وقد 

لتها تعتقد أنها عأقرت أن معاملته الرائعة ج

وكان كرم الضيافة العربي تعرفه منذ سنين، 

على قدر كبير من التنوع لدرجة جعلتها تؤكد 

أن ذكريات عشاء هذه الليلة سوف يسيطر على 

فؤادها لفترة طويلة، وفي حجرتها سيطرت 

عليها آمال كبيرة ورغبة في الوصول إلى 

ا.   الكفرة التي لم يصل إليها قبلها غير رولفر قبل أربعين عاما

دعوته والزوايا نشأة حدثت فوربس عن محمد علي السنوسي ووفي إشارة عابرة ت

وانتشارها وسيطرتها على الصحراء الكبرى فيما بين المغرب ومكه، حتى صار واحداا من 

أعظم زعماء الجماعات الدينية في العالم، وقام بطرد الُزوايا والتيب من الكفرة التي كانت 

 تعرف في القديم باسم "كبابو".
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زيتا في الحديث عن واحة الكفرة أو "كبابو" التي تقع إلى الجنوب من وتبدأ رو

كم في اتجاه الجنوب في قلب الصحراء الشرقية، وهي 600واحة "أوجله" و"جالو" بنحو 

مركز تجارة هذه الصحراء، حيث يمر بها طرق القوافل الوحيد القادم من السودان وواداي 

ا، سبعة 12 األشداء والقوافل القوية تبلغ نحو ، في مسيرة ال يقدر عليها إالمن الجنوب يوما

أيام بًل ماء فيما بين "بُطفال"، جنوب من واحة جالو بمسيرة يوم، إلى زايغين، وخمسة 

أيام أخر حتى "هواري" منها مسيرة 

يومان في الكثبان الرملية، ويعتقد العرب 

أن "هواري" واحة مستقلة عن "الكفرة" 

 سلة من الجبال. ألنها مفصولة عنها بسل

وهذا الطريق يوصل إلى واداي، 

وإلى الغرب من هذا المدق توجد ثًلث 

تكتب في )واحات هي "تيسربو"، 

بعد مسيرة سبعة على  (األطالس تازربو

أيام من بُطفال، ويندر الوصول إليها 

ألنها ليست ذات أهمية دينية أو تجارية، 

وإن كان من الممكن أن يكون لها أهمية 

تاريخية لوجود أنقاض التبو فيها، وإلى 

الجنوب الغربي من "تيسربو" بنحو 

كم توجد واحة "بُسيمة" الشهيرة 150
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، وإلى الجنوب منها توجد واحة "ِربيانة" وهي مقر (تكتب في األطالس بوزيما)بتمرها، 

الخارجين على القانون، وتؤكد الّرحالة أن هذه المعلومات لم تكن تعلمها إلى بعد أن 

 .زلفذ رووصولت بالفعل إلى تلك الواحة الغامضة التي لم تطرق أقدام الغرباء أرضها من

ة" جميعها باءت بالفشل، لم يكن األمر بالسهل فإن محاوالت الوصول إلى "الكفر

 1870وكان القيصر األلماني ولهلم األول قد أرسل بعثة علمية لكشف الكفرة في عام 

ماعته إلى مكونة من أربعة رجال: رولفز، ستكير، إكهارت، هوبنر. وإن قاد "رولفز" ج

لم يستطع الوصول إلى الجوف مقر الحكومة، وال إلى قدس أقداس  الصحاري الجنوبية فإنه

الذي فر به إلى بنغازي،  لواحة "قرية تاج" وكاد أن يفقد حياته لوال صديقه "ُكريم"،ا

وسطى الزاويون على ما كانت يحمله من ذهب وفضة، ناهيك عن تدميرهم لجميع كراساته 

ا عن  ومذكراته وكل خرائطه ورسوماته وأدواته العلمية، األمر الذي جعل "رولفز" عاجزا

  تقديم وصف قيم لرحلته.

كذلك أشارت "روزيتا" إلى ما قابلهم لصعوبات وتجسس أثناء وجودهم في بني 

غازي، وصعوبة حصولهم على موافقة للقيام برحلتهم إلى الكفرة، لوال تلك العًلقة الجيدة 

التي بدأت بين السيد إدريس السنوسي وحكومة السناتور دي مارتينو اإليطالي، خاصة بعد 

ا لسلطة األمير  أن أضحت المنطقة الصحراوية الواقعة إلى الجنوب من برقة تخضع تماما

السنوسي. بعد أسبوع قضته في بنغازي سيطر عليها هاجس فشل هدفها وخططها للوصول 

إلى الكفرة، حصلت على الموافقة بعد ان استنزفت من كثرة األسئلة التي أجابت عليها 

ى تملكها سحر الصحراء حول الغرض من تلك الرحلة، وما أن وصلت إلى أجدابيا حت

أنها "إن شاء هللا" سوف تصل إلى تلك الواحة التي  وتنفست وهي تنظر إلى النجوم مرددة

، التي كانت هدفها للكثيرين حتى أن اختلف موقعها باختًلف نزوات راسم الخريطة

الحكومات بدوريات سياراتها الخفيفة وشاحناتها فشلت في اختراق التراكمات الرملية 

 .ية من الماء وصوالا إليهاالخال

 الفصل الثاني: ترتيبات الهروب

في أجدابيا لم ينقطع سيل عطاءات "السيد رضا السنوسي" لدرجة أزهلت روزيتا، 

حتى ألح عليها حسانين بك أال تخبره أنه تتمنى أو تشتهي شيئاا آخر، وإال فإنها ستجد كل ما 

محاصرة من جميع الجهات، وأن الجميع  بعد عدة أيام وجدت روزيتا نفسهاتذكره مجاباا، 

وسرت شائعة في القرية أنها مسيحية وأنها تنتوي الذهاب إلى  .يتجسس عليها، حتى الطباخ

الكفرة، ولكنها سرعان ما تمكنت من أن تقضي على تلك الشائعة من خًلل الحرص على 

بك، وأداء  استخدام تحية اإلسًلم "السًلم عليكم" وكذلك مدارسة القرآن مع حسانين

فروض الصًلة الخمسة بشكل سليم، والتقرب إلى النساء البدويات من خًلل زيارتهن من 

 خيامهن، وشيئاا فشيئاا بدأت تكسب صداقتهن، ونجحت خطتها في محو ما كان شائعاا عنها.

ا صعب المنال، حاولوا التفكير في  ولكن ظل الخروج من أجدابيا نحو الكفرة أمرا

وا إبلهم وما تحمله من مؤنتهم خارج اجدابيا بحجة زيارة لمكان قريب الهروب بأن يرسل

ولكن المحاولة فشلت، وسعى إليها "السيد رضا" ليخبرها أن الخروج في الصحراء أمر 

صعب، وأن القتل أمر يسير خاصة إذا ما كان الَرحالة يحمل ماالا، وحكى لها قصة 

كذلك معاا فيما كان يحمله من أموال ذهبية، حارسه العربي ط همانيسمان األلماني الذي قتل

صادفت روزيتا صعوبة في كيفية إقناع أحد البدو في الخروج معهم في تلك الرحلة، 

ا، ولم تكن اإلبل متوفرة. أحمد ورغم جميع ذلك فإنها و خاصة وأن الحصاد كان وفيرا
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الشيخ كبير السن الحاج فطاطر من قبيلة المجابرة في مساعدتهم للوصول إلى  اقنعاحسانين 

الكفرة، خاصة وأنه كان سبق له الترحال إليها ومنها إلى واداي، ولكنه كان قد رهن 

خروجه بموافقة سيده "السيد رضا" وكذلك مساهمة منه في تحقيق نبوءة "السيد السنوسي" 

 .اإلسًلم سيعتنقونبأن اإلنجليز 

ا بإعًلن  ومع أن األمر بدى ميسرا

"السيد رضا" أن قافلة من اإلبل خاصة به 

سوف ترافقهم، وأنه سيرسل عدداا من 

الرجال لحراستهم، إال أن األمور لم تكن 

ا، فتلك اإلبل الخاصة "بالسيد  جيدة تماما

رضا" توجد في "الزيتونة" وتبعد عنهم 

ومين في منطقة "انتيًلت" مقر مسيرة ي

سيد رضا"، والحرس يوجدون ال" أسرة

جواسيس تنتشر من ميل، وال24على بعد 

حولهم يسترقون السمع ألي تحرك قد يبدو 

من تلك المرأة الغريبة ورفيقها. ولكنهم 

على كل حال تجهزوا لألمر وجمعوا ما 

يحتاجوه من طعام في جواالت في ركن من 

أركان البيت العربي الذي كانا يسكنانه، 

ما معلقة كما هي، كي يبدوا تركا مًلبسهو

أنهما سوف يعودان بعد جولة لمدة يوم أو 

يومين في مخيمات الصحراء القريبة من 

إجدابيا. وقد استعدا لألمر واتفق على 

ا في الليل وأمن لهم "السيد  الخروج سرا

في تلك من يرافقهم من البدو رضا" 

هزة للرحلة وانطلقوا في سكون الرحلة، وجاء سبعة من الرجال حملوا جواالت الطعام المج

 وصمت. 

 الفصل الثالث: الهروب من أجدابيا

استعدت الَرحالة للهروب من أجدابيا بإعدادها لمًلبس الرحلة وجواالت الطعام، 

وجاء أن تظهر وأنها ال تفكر في الخروج من أجدابيا،  بهدوء بكوقد حاولت مع حسانين 

بعض األصدقاء من المخيمات المجاورة لزيارتها وتناول الشاي المنعنع معها. وفي حرص 

شديد تم أمر الخروج وكان آخر التحركات ما قام به حسانين بك بتحويل أوراق النقد 

اإليطالية إلى المجيدية وهي عملة معدنية ثقيلة. وقد حاولت روزيتا في هذا الفصل أن تؤكد 

ها تجاه كل محبيها وأصدقائها الذين حاولوا أن يمنعوها من الذهاب في على صدق مشاعر

رتهم بأنهم ذات يوم حينما يقرأون ذلك رحلة ال يستطيعها األشداء من الرجال، ولكنها ذكَ 

مجال كبير للحركة الكتاب سوف يقدرون لها حجم الخير الذي قد تسببه هذه الرحلة في فتح 

 لبحار، وتوطيد الصداقة بين أوربا والسنوسي.والنشاط والتجارة فيما وراء ا

كادت فوربس أن تفقد أعصابها بعدما تأخر حسانين بك عن الميعاد الذي كان 

ا أن يعود فيه بعد تغيير العملة اإليطالية، وقد شكت في أن أمر الهروب قد انكشف  مقررا

تمها، وقد ذهب بفعل الجواسيس، خاصة وأنها تعلن أن األسرار في بًلد العرب ال يمكن ك
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بها فكرها واضطرابها أنه 

ربما تم قتل حسانين في 

المسافة الفاصلة بين البيت 

الذي تقيم فيه وبين البنايات 

المبعثرة في أجدابيا، ولكنه 

ا،  وصل، وإن كان متأخرا

على أية حال يترنج من ثقل 

ما يحمله من تلك العملة 

وكذلك البيض المجيدية 

والخبز، وعلى الرغم من 

ن أحد الجواسيس الذين أ

كانوا مكلفون بمرافقتها قد 

 . رأى كل ذلك لكنه لم ينظر لألمر بأنه ضمن ترتيبات الهروب.

وفي كل حماسة اندفعت روزيتا وحسانين في تجيهز حاجيات الرحلة وتوخيا 

الحرص الشديد في إخفاء أعمدة وقماش الخيمة في سجادة الصًلة ولفافات وطنية محلية، 

وتذكره لبعض األغراض التي  بكولكنها لم تترك الفرصة في اإلشارة إلى إهمال حسانين 

قت طويل في حزمها، األمر الذي جعلها تتولى لم يضعها في الصرة التي استغرقتهما و

  األمر جميعه في النهاية.

ارتدت مًلبسها العربية مع تقديم وصف لتلك المًلبس ينم عن خبرة في التعامل 

، تركت مًلبسها وحاجاتها مبعثرة في معها، حتى أنك تكاد تعتقد أنها بالفعل امرأة عربية

ها سكانها بشكل متسرع، وتساءلت في نفسها هل غرقتها بشكل يبدو كما لو أن الغرفة هجر

سوف ترى مًلبسها األوربية التي خلفتها وراءها، وأحياناا ال تكون األمور على غير ما 

يريد المرء، ففي غرفة حسانين انفكت األمتعة التي قد تم ربطها منذ عدة دقائق، ووجدت 

، تلزم حسانين بأن يرتدي مًلبسه روزيتا نفسها في مًلبسها العربية هذه مثل الفتاة الصينية

العربية معجبة به بعد أن ارتداها وكأنه عربي أصيل ولما لها فهو ابن حقيقي لشيخ من 

وربس حقيبة فجاء الحمالون ونقلوا جواالت الرحلة ووضعت  شيوخ األزهر الشريف.

 الظهر على كتفها حاملة معها زجاجات الماء والترموس وآلة التصوير، ولكنها شعرت

ببرد شديد جعلها في شدة الحاجة إلى معطف أكثر من رغبتها في الذهاب إلى الكفرة، 

ومتساءلة في نفسها كيف للبدويات ال يشعرن بهذا البرد رغم أنهن ال يتردين أكثر من 

 كان "الثوب الوطني".مجرد البرّ 

 دالء كان "السيد رضا" قد وعد روزيتابدأت رحلة الهروب بمساعدة اثنين من األ

نجم بهما، وهما "يوسف الحمري" و"محمد قميش" وقضى "يوسف" الليل في البحث عن 

"الجدي" في السماء كي يهتدي به كما فعل من قبل في تجواله في نصف إفريقيا، وعبثت 

حاولت روزيتا من خًلل بوصلتها أن تؤكد له أنهم يسيرون في اتجاه الشمال وليس 

الركب في بداية األمر أنهم يغيرون اإلتجاه  الجنوب نحو "ُعجيلة" حيث توجد، وظن

التخاذ طريق غير المدق الرئيس، ولكنهم فوجئوا أنهم بعد كل هذا العناء من اللف 

والدوران في نصف دائرة على مقربة من المنزل الذي فروا منه منذ نحو ثًلث ساعات، 

وفي النهاية قادت روزيتا الركب محاولة قدر اإلمكان االبتعاد عن األنظار وقت طلوع 

واكتفشت روزيتا أن الفجر، وبركت رواحلهم في ظل برد شديد أصابهم جميعا بالتعب، 
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المجموعة المرافقة لهما لم تحمل معها أية نوع من المؤن، معتمدين عليهما في المأكل 

 يعهم لقافلة متجهة نحو الجنوب.والمشرب وأنهم سينضموا جم

خاصة وأنما قد حمًل أقل  ضوهذا األمر كان قد سبب لروزيتا وحسانين االمتعا

كمية ممكنة من الطعام المطلوب لفردين لمدة اسبوع، وليس لمجموعة تتكون من ستة أفراد 

مع لمدة أسبوعين، كما أن كمية الطعام كانت عبارة عن علبة واحدة من اللحم في اليوم 

شيء قليل جداا من الدقيق أو األزر والتمر والشاي. كذلك فإن روزيتا أخذت على هؤالء 

عليهم التعب واإلرهاق، بشكل ال يتفق مع ما سمعته من  البدو رغبتهم في التخييم كلما حل

قبل عن قوة واحتمال وصبر البدوي وقدرته على التغذي على األوراق، ووجدت، كما 

كامل ت تسمعه في طفولتها، وأن البدوي يمكنه أن يتناول غذاء يوم تقول، أن هذا ما كان

 ألسرة أوربية في وجبة واحدة.

ها في جنوب "توجورت"، كما أنها قارنت بين قوة تحملها وتحمل بدوي كان دليل

فقد كان هذا المرشد ذو العيون الزرقاء والشعر المتورد المنتمي للطوارق، ذو األصول 

في الحقيقة العينين بعد تسع ساعات من الركوب. الوندالية كما تدعي، يبدو مرهقاا وممتقع 

تحصل  شكل كبير، سوفمقارنة قد ال تبدو في محلها، فهي رَحالة تسعى الستغًلل وقتها ب

والفخار وربما، بل بالتأكيد، هناك ما هو أكبر من ذلك فالعمل من أجل  على التتويج

مشروع إمبريالي كان ديدن الكثير من هؤالء، أما العمال واألدالء واألجراء فما هو المقابل 

غير المن عليهم واإلحسان بالقليل، وإذا ما أعلنوا ضجرهم وتعبهم صبوا عليهم اللعنات 

 بصفات من قبيل الخور والجبن والبًلدة وغيرها.ونعتوهم 

على العموم كان هناك العديد من األمور المربكة في تلك الرحلة، وربما الخروج 

أو الهروب على هذا النحو سبباا في ذلك، كما أن اختًلف طرق تحميل الجمال سبباا العديد 

من المشاكل، فإن الحمل على الجمال في تلك البًلد لم يكن يربط، ولكن يوزن بعضها 

ر الذي تسبب في سقوط تلك األوزان أكثر من مرة إذا ما البعض على ظهر الجمل، األم

تعرض الجمل للفزع أو بعض األمور التي تربك سيره، على كل حال فإنهم بعد سيرهم 

قرابة ست ساعات خيموا على مسافة تبعد قرابة خمسة عشر ميًلا من أجدابيا، وقبل أن يتم 

د لف نفسه في جرده "لباسه "محمد قميش" قإنزال الجواالت من فوق ظهر اإلبل، كان 

الوطني" وساعدهم "يوسف الحمري"، وكادت الخيمة التي نصبوها أن تقلعها هريح شديدة 

ا عميقاا أيقظهم منه "يوسف" في الساعة السادسة  هبت عليهم، ولكنهم على العموم ناموا نوما

كونوا لصًلة الفجر، وأخبروا حاشيتهم بالتأهب للتحرك نحو وادي الفارع، وذلك كي ي

 .مستعدين لعدم وجود وقفة عند الظهيرة

كان المفروض أن يكون الوصول إلى وادي الفارغ قبل ذلك، ولكن كونهم اتخذوا 

طريقاا بعيداا نوعاا عن الطريق الرئيس فإن المسافة طالت، وظهر الوادي من خًلل رؤيتهم 

في ذلك الوادي خيموا لسراب الماء تحيط به المرتفعات والجبال األرجوانية اللون، 

وأشعلوا نيرانهم وقرأ فراج السوداني القرآن بصوت عذب وانطلق يؤذن، األمر الذي جعل 

روزيتا تطرب لهذا الصوت الندي، كما أنها بدأت تغير رأيها قليًلا عن السودانيين فقد 

اعتقدت أنهم من الممكن أن يسرقوا منها طعامها إذا ما جاعوا ولكنها وجدتهم يثقون ثقة 

مة في هللا وأن القافلة ستأتي، وأقنعوها أن يبيتوا في الوادي لمدة يومين كي يعطوا للقافلة تا

فرصة اللحاق بهم، وإن لم يحدث ذلك فيجب عليهم إعادة األسودين، مواصلين سيرهم 

. زاد األمر صعوبة وصول رسول يحمل رسالة من بنغازي أرسلها وصوالا إلى عجيلة
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وكان حامل الرسالة قد زاد العبء والضغط على المواد الغذائية ضابط الخيالة اإليطالي، 

 للمجموعة.

عقدت روزيتا وحسانين العزم على ترك األسودين عند النجات "الخيام" منتظرين 

القافلة، وأنهم سيتقاسمون معهم الطعام، لكن عليهم أن يستعدوا للجوع لمدة أربعة أو خمسة 

لبدو وتغيرت الصورة التي كانت تعتقدها فيهم ، وجدت روزيتا صدق وإخًلص من اأيام

من قبل، وقد آمنت بأن البدوي يخلص إليك إذا ما صادقته، ودعت إلى ضرورة أن تتعامل 

الدول األوربية الستيعاب تلك الشعوب، وأن تطلب التكامل وليس التوسع وبناء 

ة في عهده اإلمبراطوريات، ضاربة مثال بمشروع محمد علي ودولته التي كانت القافل

وكانت الطرق جميعها مفتوحة أمام التجارة تسير في حمايته من طرابلس حتى واداي، 

أشارت إلى إمكانية أن تتكرر نماذج مثل هارون الرشيد وصًلح الدين إنها بل والصناعة، 

األيوبي، وأن هناك قادة يؤمنون بوجود قوة في قلوب شعوبهم لكنهم ال يعرفون طريقة 

 استعمالها.

 الفصل الرابع: عبر الصحراء بصحبة الشيب

في ظل طقس خيم عليه الرياح المتربة والذي هاجمهم بشدة ممزقاا قماش الكنفاس 

كان "محمد قميش" يتحدث في بساطة وإيمان بأن هللا عز "الخيش" ألحد جوانب خيمتهم، 

شترون وجل سوف يحل مشكلتهم، وبالفعل ما أن جاء المساء حتى هدأت الريح ونزلوا ي

لبن اإلبل من مخيمات وادي الفارع، وإذا بقافلة صغيرة تنزل من المرتفع نحو الوادي 

قادمة من جدابيا ومتجهة نحو جالو، وكانت أخبار تلك القافلة ما يبعث السرور ويرد نسائم 

 التي تعاني في الصحراء. لهذه الرحلةالحياة مرة أخرى 

"موسى الشيب"، وكان من المفروض أن  كانت تلك القافلة بقيادة "الشيب" وقريبه

تقوم روزيتا ومجموعتها باستقبال القافلة القادمة عليها، ولكنهم اعتذروا لهم بعدم قدرتهم 

على القيام بذلك، بل إن قافلة الشيب هي من قامت بالتوسعة عليهم من خًلل إرسال الطعام 

رونها سوف تأتي في غضون يوم واللبن إليهم، وأخبرتهم قافلة الشيب أن القافلة التي ينتظ

وعلمت روزيتا وحسانين من قافلة الشيب أن األخبار المتداولة أنهما في مهمة أو يومين، 

سياسية، ووجود "السيد رضا" بجوارهم وتجهيز قافلة لهم ورجال يهتمون بأمنهم، جعلهم 

رسمية يحملون أوامر مقدسة من سيدهم، هذا وقد  أنهم في مهمةفي نظر سكان الصحراء 

واحداا من جمالها إليهم بوجه فضلت روزيتا أن تترك السودانيين الستقبال القافلة وإرسال 

. ومع عدم االتفاق اتجهت رزويتا خشية عليهاترك روزيتا  ارفضهما السرع، ولكن

ن الكفرة، وتبادل محمد ومجموعتها لشراء التمر واللبن من قافلة بقلب الوادي قادمة م

قميش مع رجال القافلة المعلومات األول قدمت معلوماته عن اجدابيا واآلخرون قدموا ما 

 لديهم من معلومات عن الكفرة.

رافقت مجموعة روزيتا الصغيرة قافلة الشيب التي تقوم باإلتجار مع الكفرة حيث 

واإلبل والجلود، سارت  يحملون المصنوعات القطنية ويقايضونها بريش العام والعاج

المجموعتان مكونان قافلة كبيرة تقطع الصحراء الجرداء في بطء ال يخطر على بال، يتقدم 

القافلة الشيب ويرأسها جالساا على صناديق البضاعة، حامًلا بندقيته على ظهره ومسدس 

للراحة  بعد الساعة الثالثة بقليل، وقرروا تمضية الليليتدلى على جانبه. خيمت القافلة 

 تعشر من شهر ديسمبر، وقد كان الثالثعة والنصف صباح اليوم بواستيقظوا في السا

رزويتا تعتقد أن الشيب سوف يستغل ساعات الصباح الباردة للتحرك لكنها فوجئت بأنه 
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قضت ثًلث ساعات في تناول الشاي وسًلل الطعام، وقد أغدقوا عليهم بكرمهم األمر الذي 

ى مخيمهم لشكرهم ورافقته في تلك الزيارة روزيتا التي حاولت أن جعل حسانين يذهب إل

تشير إلى أن االنطباع الخاطئ في أوربا عن أن المرأة المقنعة في الشرق تساء معاملتها 

النساء في مشيرة إلى مكانة المرأة ووجود سورة تحمل اسم ويجري إرهاقها بكثرة العمل، 

ى عدم إرهاق روزيتا في الخدمة، ويتم التخييم ، كذلك كان هناك حرص علالقرآن الكريم

 .أثناء التحرك إذا ما شعر الشيب أنها بحاجة لراحة

شعرت روزيتا بالود في القافلة وأشارت إلى تأدب العرب مع بعضهم البعض، 

وحبهم الغامر للشاي الذي يستغرق حفلته قرابة ثًلث ساعات يستمرون في حكي قصص 

صص ألف ليلة وليلة، كذلك أشارت إلى حرص قافلة الشيب كثيرة غير مترابطة كأنها ق

على خدمتهم حتى أنهم كانوا يسارعون في دق أوتاد خيمتهم حينما خيموا في اليوم الثالث 

عشر من شهر ديسمبر، وكانت كما تقول واحدة من الليالي الجميلة التي قضتها في 

تفرق بين العشاء والفجر على الصحراء، وإن لوحظ أنها تخلط بين أوقات الصًلة فهي ال 

ا لحرص السنوسية على مراعاة  سبيل المثال، رغم أنه كان يلزمها المعرفة والتحوط، نظرا

 كل التكاليف اإلسًلمية.

في ظل بيئة رتيبة صعدت القافلة من وادي الفارغ إلى أرض منبسطة تتخلها 

ئر رسام رأت القافلة تموجات وكثبان رملية في اتجاه الشرق والغرب، وفي طريقهم إلى ب

ا، كي يسقوا ماشيتهم ويرتوون هم  أن تخيم وتصل إلى البئر في اليوم الرابع عشر ظهرا

ا، وعند بئر رسام تعرض حسانين بك ألسئلة عديدة من جانب بعض البدو حول  أيضا

عًلقتهم بالسيد رضا وحقيقة أنهم يحملون رسائل منه ويتحركون في رحلتهم هذه لحاجة 

أنهم ليسا شيخين من شيوخ البدو. كذلك  ض حسانين أن يجيبهم بعد أن عرفله؟ وقد رف

أنقذ أحد أفراد قافلة الشيب روزيتا من صنع خبيزها الرديء وقام "مغرب" بصنع هذا 

الخبز، كذلك أتى ساعي بريد من الكفرة، وهو رجل طاعن في السن، يقوم بمهمة للحكومة 

في العام على جمل واحد سريع وجوالين من التمر السنوسية عبر الصحراء الليبية مرتين 

 والحبوب.

تحاول روزيتا أن ترسم صورة للصحراء وما بها من نباتات قليلة زكية الرائحة 

وقليل من أشجار النخيل، وكذلك ما ترعاه اإلبل والماعز واألغنام، وعند بئر رسام تحقق 

لهم مدى ثراء الزاوية من كثرة أعداد اإلبل واألغنام والماعز التي كانت تشرب من البئر. 

أال تظهر وهي تدون مذكراتها في كراسات التدوين، أو عند  كانت روزيتا حريصة على

رسمها لبعض الخرائط البسيطة التي توضح طريقهم عبر الصحراء، لذا فإنها كانت قد 

باب الخيمة بعد العشاء لتدوين كل هذه األمور. وقد وجدت اعتادت أن تغلق على نفسها 

ليت لتقدير المسافات، فقد كان صعوبة في استخدام البوصلة أو الخريطة وكذلك التيودو

المرشدون يؤكدون لها أنهم يحملون الطرق واإلتجاهات في عقولهم وقلوبهم، ولكن لم يمنع 

 ذلك من استخدام البارومتر للتعرض على حال الطقس.

الخرائط، ومن أمثلتها  بعض األخطاء التي يقع فيها رساميأشارت روزيتا إلى 

والذي ال وجود له حقيقة لة، يعجيما بين بئر الرسام إلى يمتد ف ذلك الوادي األخضر الذي

إال في خيالهم، وخًلل تحركهم نحو عجيلة أخرجت الترمس وأعطت لكل شخص ملء الفم 

شاي ساخن، وقد تعجب موسى الشيب من هذا األمر في الوقت الذي لم يكن لديهم نار، في 

ن اللصوص عرفهم موسى طريقهم تعرضت القافلة لمحاولة الهجوم من قبل مجموعة م

الشيب باسم "دير سًلم" ولكن تجهز السودانيين وتناول كل واحد من المجموعة بندقيتهم 
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روزيتا أن تضعنا في إطار بعض  يفتلم  جعلهم يفرون ويختفون فجأة كما ظهروا فجأة.

المحاوالت التي وضعها واحداا من البدو في سبيل اإلستيًلء على أموالهم حينما سرت 

ا بأن التبو قتلوهم شائع  قاتل ودافع عنهم.  وأنهة ثرائهم، ويعود من الصحراء بالمال متحجا

كما أنها أشارت إلى حالة النشوة التي كان عليها "محمد قميش" لترتيبه الزواج من 

الشيب، وتم االتفاق على تقديم ثًلثة جمال لوالدة العروسة أخت أحد المسافرين ضمن قافلة 

 كصداق لها.

من األمور الغريبة تناقض روزيتا ففي فقرة من كتابها تتعجب من قدرة صبي على 

تقدير المسافات بشكل صحيح وتقدير الزمن وتوجيه اإلبل اإلتجاه الصحيح على الرغم من 

كونه أعمى، ثم تأتي بفقرة تالية لها تأخذ على البدو عدم قدرتهم على تقدير المسافات وأنهم 

شيء من التراخي، مدللة بذلك من خًلل سؤالهم عن كم ساعة يسيرون في الصحراء ب

 تفصلهم عن عجيلة؟ فيجيبون أن الصحراء ال تعرف الساعات وأنها كذلك ال تعرف األيام. 

وبعد صراع مع اإلبل التي رفضت التحرك واستكمال المسير بعد أن خيموا على 

ب ت لإلمام تحث الركبعد مسيرة يوم من عجيلة، نزلت روزيتا من على جملها وتحرك

، ولكن الشيب أشار إلى أنها بحاجة إلى مًلبس جديدة على التحرك، وقد تمزقت مًلبسها

أفضل، ولم تنس روزيتا أن تشير إلى أن الشيب قد وجه إليها بعض االبتسامات الملتوية 

ا"  . وفي النهاية وصلت القافلة إلى بئر موسى ومنهمن قبيل"عندما تسعدين أنا أسعد أيضا

اتجهت شرقاا مباشرة إلى عجيلة وعند الساعة الثانية عشرة والنصف صعدو فوق مرتفع 

تحتهم وادياا أخضر، حينما رآه محمد قميش حمد هللا ونزل من فوق جمله ألداء  ابسيط ورأو

 صًلة الظهر.

 الفصل الخامس: نجاحنا في الوصول إلى جالو

ها بشكل طولي وملتوي مكوناا وصلت القافلة إلى واحة جالو، تلك التي يمتد جسم

من حدائق النخيل، لكل منها بئرها المستقل والتي تعرف بالسواني، وقد أعطت روزيتا 

وصفاا لعجيلة ومبانيها التي من اللبن، وتعتقد أنها بقايا بلدة بسبب أحواشها الصغيرة المبنية 

أن الحليب والبيض ل. اعتقدت روزيتا من الطين دون أسقف وممراتها المؤدية إلى المداخ

ا ويمكن شرائه في عجيلة، لكن ضاع ذلك االعتقاد  والخبز الطازج سوف يكون متيسرا

حينما علمت من عمر الذي يعد من أهالي الواحةأنهم باعتبارهم مصريين في مهمة مقدمة 

"للسيد رضا" فإنهم لن يكونوا قادرين على شراء تلك االحتياجات، ولكن سيتم تقديم الطعام 

من قبل أعيان القرية، وذلك من الغد. في نفس الوقت ظهر موسى الشيب بمنديله الملئ لهم 

بالبيض الطازج، والذي لم تعرف روزيتا كم تناولت منها في ظل الدخان الناتج عن اشتعال 

 الحطب.

جاء شيخ الزاوية "عبد القاسم" ومعه األخوان وأعيان القرية للترحيب بهؤالء الذين 

أكد األخوان على أن أوامر السيد على رؤسهم هم من "السيد رضا" وقد يحملون رسائل ل

وذلك بعد أن قرأوا الخطابات. وبدأت النقاشات تدور حول كيفية الوصول إلى الكفرة، 

وتقدير عدد األيام وحجم احتياجاتهم من المياه، ويتم قياس األمر في الصحاري بطريقة 

ة"، وفي الشتاء تكفي هذه القربة المرء لمسيرة "المسافة التي يقطعها المرء بقربة واحد

خمسة أو ستة أيام لكنها تكفي مسيرة ثًلثة أيام فقط في الصيف. وقدرت المسافة بين عجلية 

والكفرة قرابة ثًلثة عشر يوم على طول الطريق المباشر الذي تمر على واداي، وفي هذا 
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عن جالو، وبئر آخر في زايغن، ن واحد في بُطفال، والتي تبعد مسيرة يوم االطريق بئر

 وتبعد مسيرة سبعة ايام عن بئر بُطفال.

وقد صححت روزيتا المعلومة المتداولة عن بئر زايغن بأنه واحة سرحين، وهناك 

طرق أخرى منها الطريق الذي سار فيه األلماني رولفز والذي يمتد ناحية الغرب إلى واحة 

كذلك هناك طريق من ة واحات الكفرة، وتعد بطريق الخطأ واحدة من مجموعتيسربو، 

ا في الصحراء بًل  جغبوب وأخر من الفرافرة إلى الكفرة ولكنهما يستغرقان ثًلثة عشر يوما

ماء، والخسائر في هذين الطريقين كبيرة. أضف إلى ذلك أن اللصوص والغارات على 

فل في ربيانة في القوافل من قبل التيبو والزاوية أمر متكرر، حيث ينهال التبو على القوا

 حين يكر الزاوية من بُسيمة، ويختفون في الصحراء قبل أن تصل أنباء الهجوم إلى الكفرة.

كما أشارت روزيتا إلى الطريق الواقع بين جالو وبسيمة وهو طريق غير موقع على 

الخريطة، ويمر هذا الطريق على "الهاتيا" وتعني منخفض يحتوي على أشجار متشابكة 

 ايغن وتيسربو.فيما بين ز

كانت روزيتا تفضل طريق بسيمة والمرور على الجبل االسود لكن "عبد هللا" كان 

ا على الذهاب إلى "زايغن" ومنها إلى  مستعداا ألخذها إلى "تيسربوا" وفي سره مصمما

خافتتين في خيمة موسى الشيب الصغيرة حصلت روزيتا "الكفرة"، في ضوء شمعتين 

على الكثير من المعلومات من الشيوخ عن واحة "الكفرة" التي يعرفها العامة باسم واحة 

"كبابو". تعرض روزيتا وحسانين لموقف صعب إذا انقسم الشيوخ في عجيلة حولهم 

يرى ضرورة تجاهلم ففريق يرى أنهم رسل "السيد رضا" وعليهم تنفيذ رسالته، وفريق 

وعدم السماح لهم بالتجول في بًلدهم. وتم االتفاق على أمر وسيط بأن تم مقابلة حسانين 

تنص على ذلك والست خديجة "روزيتا" مقابلة ودية في الزاوية والتصديق على وثيقة 

 االستقبال الودي وتم توقيعها من قبل أفراد المعسكرين.

وقدمت روزيتا وصفاا للزاوية، فهي عبارة عن مبنى من اللبن مربع الشكل لها 

نوافذ تقع على أرض مرتفعة ارتفاعاا طفيفاا في وسط المدينة، وهي تشبه القلعة أكثر منه 

مدرسة، ويتراوح عدد األخوان في العجيلة ما بين الثًلثين واألربعين، ويتم زراعة 

ي في بساتين العجيلة، وقد تجولت روزيتا في أنحاء الخضروات والبصل والقرع العسل

البلدة ووراءها جمع من األطفال وتتلصص عليها النسوة من مداخل األبواب في ثيابهن 

الوطنية، حاملين وشم القبيلة على جباههن وذقونهن، ويتحدث أغلب سكان عجلية لهجة 

 ا أهل جالو.وهذه اللهجة ال يفهمهولهجة أهل سيوة شبيهه بلجهة الطوارق، 

تجولت روزيتا بين المسارات الضيقة التي تحدها الجدران العالية من اللبن حتى 

وصلت إلى أكبر المساجد الموجودة بالزاوية السنوسية، والتي أسسها محمد المهدي عام 

، ويوجد بهذا المسجد مقام "عبد هللا الصحابي" كاتب الرسول كما يدعون، وحول 1872

و الفاتحة في السر، وسألت روزيتا اإلخوان عن قافلة "رولفز" فأكدوا لها المقام طافوا وقرأ

أنها لم يعرفوا عنها شيء، ولكن "ماينسمان" قد وجد بعجيلة قبل أن يقوم برحلته التي 

قضى فيها نحبه إلى غرب البًلد، كذلك يوجد بالزاوية القصر التركي الذي كان مقر 

آلن من قبل كتبة الحكومة السنوسية. تناولت المجموعة للقائمقام العثماني ويتم استخدامه ا

ا على الرغم  من غداء جيد قدمه عمر الكريم، وفي أثناء ذلك ظهرت قافلة لم يعروها اهتماما

أن "يوسف الحمري" قد نبههم إليها وهو يقف على مرتفع، ولكن تحول خمولهم وكسلهم 

 لحمد هلل قافلتنا وصلت بخير.هذا إلى نشاط وحيوية حينما هرول نحوها وهو يهتف با
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جمل، معها مرشد شهير يعرف الطرق الليبية  12شخص و  12تكونت القافلة من 

اسمه "عبد هللا"، ومعه قائد القافلة واسمه "عبد الرحيم" وكذلك الرقيب "مراجع" الذي كان 

ول بأن بيته في الكفرة، وبعد تبادل التحيات أخذوا في الحديث عن الوضع في اجدابيا، والق

هناك طائرة أتت من عند هللا لنقل السيدة، وتعرفت إلى أن العديد من اللصوص كانوا 

يبحثون عنها لنهب قافلتها التي كان يتردد أنها تحمل الكثير من المؤن، وبدأ الجميع في 

التسامر واشعال النيران والتنقل بفرح من خيمة ألخرى معربين عن شكرهم "للسيد 

افلة في التحرك في هدوء إلى قرية جالو وذلك في اليوم التاسع عشر ثم بدأت القرضا"، 

 من شهر ديسمبر.

مع قرب الظهيرة وصلت القافلة بقيادة "عبد هللا" إلى "شاُروف"، الحد الشمالي 

للواحة الكبيرة، وبين تجمعات النخيل انتقلت القافلة من "شاُروف" إلى "المنشية"، في تلك 

تتكون من قريتين منفصلتين هما "العرق" و "اللبة" استقبلت روزيتا وقافلتها الواحة التي 

استقباالا جيداا حيث اصطف سكانها في صفوف من الرجال المرتدين للمًلبس البيضاء 

تجاههم، تم معاملة وبعدهم النساء واألطفال، وصيحاتهم العاطفية التي تنم عن الحب 

لسيد رضا، وأكد السيد السنوسي على أن ضيافتهم روزيتا وحسانين بك على أنهم ضيوف ا

وحسن معاملتهم هو ضيافة له شخصياا، األمر الذي جعل روزيتا ورفقتها تكاد تتقاسم 

سيادته على الصحراء وبمحض إرادته. لم تكن روزيتا تتوقع مثل تلك المقابلة وال ذلك 

لى المنزل الذي من المقرر أن الحفاء الجميع يقف ليستقبلها، والقائمقام يتقدمهم إليصالهم إ

 يمكثوا فيه.

تمر وسكر وبيض وشاي ولبن  :انهالت على البيت الكثير من كرم أبناء الصحراء

، وبعد ترتيب كل هذا الكرم الهائل، تم عقد مجلس وزبد ودجاجة بيضاء وخروف ولبن

ن الطرق تخلله توزيع أكواب البن الذي احضرته روزيتا من بقالها اإلنجليزي، وتحدثوا ع

والمسارات التي سوف تسلكها القافلة في طريقها إلى الكفرة. كانت روزيتا تريد الوصول 

إلى الكفرة عبر بُسيمة وكان عبد هللا يريد اتخاذ ذلك الطريق، ويدفع إلى أن عصابة 

الطوارق تسكن منطقة ربيانة، في حين كان يوسف يود السير مباشرة في الطريق التي 

ي طريقها إلى واداي، مع حديث إبراهيم البشاري عن طريق بين تيسربو تتخذه القوافل ف

وزايغن مدته يوم ونصف ومنها إلى الكفرة في خمسة أيام، وذلك كي يمكن االبتعاد عن 

الطوارق ولصوصيتهم الغادرة، استطاعت روزيتا أن تثير فيهم الحماسة بأنهم البد لهم أن 

يبلغ من القوة ما يمكنه من حماية أهله وشعبه في كل يثبتوا لإلفرنج أن نفوذ "السيد رضا" 

 مكان.

في جالو للتجهيز امضت روزيتا يومي العشرين والحادي والعشرين من ديسمبر 

، ورغم توافر كل واإلعداد للرحلة حيث شراء القرب ومألها بالماء، وشراء القمح وطحنه

ا، كذلك فإن طحن القمح ما سبق إال أن بعض القرب كانت مثقوبة وليس هناك زفت لسده

وكذلك توفير كمية بطاحوناتهم اليدوية، يتطلب توزيعه على المنازل لتقوم النساء بطحنه 

من الزيت الذي يستعمله الجنود في طبخ حبوبهم. ورغم ذلك فقد كان هناك مصاعب تتمثل 

طعام  كيفية توفير عدد كاٍف من الجمال لحمل الماء وحمل طعام الجمال باإلضافة إلى حمل

الجنود وباقي أفراد القافلة. كذلك صعوبة الحصول على معلومات حتى لو كانت بسيطة، 

مثل سعر المًلبس القطنية، كانت رؤية القلم الرصاص وكراسة المًلحظات تثير الريبة 

ة، ولكن ربما يرجع ذلك التحفظ إلى طبيعة الصحراء التي وتجعل السنوسية متحفظين بشد
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ص بمفرده فيها يجعله يتواصل مع نفسه ومع ربه، ويضع قلبه في ربما يكون سير الشخ

 غرقة محكمة الغلق كما تقول روزيتا.

حاولت "فوربس" أن تخترق السنوسية وأن تحلل طبيعة هؤالء الذين يسكنون 

صحراء ليبيا، وهم أقرب إلى الزهد والتقشف في حياتهم بوجه عام، رأت فيهم الطيبة 

ا فإنهم يخلصون إليه، ولكنهم ال  والفضول الذي يتولد لدى األطفال، وإذا ما صادقوا شخصا

قة وإذا ما حدث فإنهم يتسامرون في العديد من القضايا يفضون بأسرارهم إال إذا وثقت العًل

مثل الدولة العثمانية ومصر والحجاز وغيرها من القضايا السياسية. وقد اكتشفت "روزيتا" 

أن جالو مجتمع من التجار وأن السيد "محمد المهدي" قد تمكن من شق هذا الطريق 

ا بواح ة "الكفرة" بعد أن كان الطريق يمر الصحراوي بين "واداي" والموانئ الليبية مرورا

% بعد خصم تكاليف الرحلة، 50عبر فزان إلى طرابلس، وكان المكسب يصل لنحو 

وكانت البضائع المتجهة نحو الجنوب تتكون من اإلبر، والصابون، والمعطرات، 

والصنادل، واألقشمة القطنية، والسكر والشاي، فيما حين البضاعة القادمة من الجنوب 

 صبية وبنات.في العاج، الريش، العبيد، تتمثل 

ا من المعلومات عن مواقع اآلبار  ا كبيرا استطاعت روزيتا وحسانين أن يجمعا قدرا

الموجود والموقع منها على الخرائط وغير الموقع، وطبيعة ومذاق كل بئر، وقدرة الجمل 

ا على السير التي تختلف في الشتاء عن الصيف وكذلك مع طبيعة الحمولة، فه و يسير شتاءا

ا بدون ماء. وكانت للقهوة في تلك التسامرات لذة  مع حمل خفيف لمدة خمسة عشر يوما

جعلتهم ينتقلون من المسائل العملية إلى السياسية والحديث عن مصر واعتبارها نموذج 

يحتذى للتحرر من االستعمار البريطاني، ورغم تدمير الزوايا السنوسية في مصر من قبل 

فإنهم كانوا ينظرون إليها نظرة حب واحترام، وأن هذا التدمير حدث بسبب بريطانيا 

السياسة الخاطئة من السيد "أحمد السنوسي" . لكن الوضع في ليبيا مختلف فقد أتى 

السيد"إدريس السنوسي" في وقت مًلئم وتمكن من المحافظة على قوة شعبه وأن يحفظ 

 ليبيا للسنوسيين.

"روزيتا" على أن التجارة سوف تتأكد وتزدهر مع ازدياد وبطبيعة إمبريالية تؤكد 

نفوذ إيطاليا في ليبيا في الداخل بالصحراء، وقد أشار الضيوف مع دوران كاسات الشاي 

المنعنع إلى أثر الحرب السيء على تجارتهم ورفع األسعار وإغًلق الطرق، وأن يسعون 

موقف الملك "الحسين" في الحجاز للسًلم في جميع األرجاء، وكان سؤالهم "لروزيتا" عن 

وموقع األمير "فيصل" في سوريا وإمكانية مساعدة بريطانيا حلفائها فهي دولة قوية، ولكن 

البعض أشار إلى أن بريطانيا ربما اعتراها الضعف رغم أنها تمكنت من تحقيق النصر في 

وإن ئلة، الحرب األخيرة، ولكن "روزيتا" ناورت للفكاك من اإلجابة على تلك االس

الحديث قد أصابها كلدغة في صدرها، خاصة مع تأكيد الجمع اعتبرت أن هذا النوع من 

 على أن نفوذ بريطانيا آخذ في اإلنحسار.

 الفصل السادس: عيد الميالد في الصحراء.

وفيه استفاضت السيدة "فوربس" في الحديث عن واحة جالو وعن القريتين اللتين 

وكًلهما يتشابهان في كثير من  ،( اللبّا) لعرق" وقرية "لبه"تتكون منهمها وهي قرية "ا

األمور حيث الجدران الطينية التي تحيط بهما وال توجد بها نوافذ، والحواري الدائرية 

الضيقة، واآلبار التي تم تقوية فتحاتها بجذوع النخيل، وأشجار النخيل المبعثرة هنا وهناك، 

يهم الوطني ويغرقون في التأمل أو النوم عند يلبسون زالطبع اإلشارة إلى الذين ولم تنس ب
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أبواب المساجد ويبعدون الذباب عنهم. وفي لبه زارت زاوية قديمة سبق وأن أسسها السيد 

ا مع شيخ الزاوية وطًلبه الذين تندروا عليها لعدم  "محمد بن علي" وهناك تحدثت كثيرا

من كًلم طيب عن بًلدها إنجلترا  معرفتها الكتابة العربية، وإن شرح صدرها ما سمعته

 أذهب عنها حزنها ليلة أمس.

كانت "فوربس" الوحيدة التي لم تغير مًلبسها في مجموعتها الصغيرة، ويرجع 

لعدم توافر الماء الكاف، وإتمام هذا األمر يتطلب  جالوذلك لصعوبة غسيل المًلبس في 

ا للقيام بتلك إرسال المًلبس إلى بُطفال،  لذا فإنها قررت الذهاب إليها والتخييم عندها يوما

رحلتهم الطويلة إلى الكفرة. وفي مجلس ضم أعضاء القافلة المتجهة المهام، وذلك قبل إتمام 

إلى الكفرة تناول الحديث المشاكل والصعاب التي تواجه استكمال المهمام للتحرك، وكان 

الزفت من القضايا التي تعرقل التحرك، ولكن مع  نقص الزيت وعدم طًلء القرب بمادة

االستعداد للتحرك إلى بُطفال كان كثير من تلك المشاكل قد تم تداركه. ومرة أخرى تشير 

"فوربس" إلى اإلتكالية وتلمز بالقول بأنها تجد صعوبة كبيرة في جعل الذات اإللهية 

ة والتي عندها يكون جميع مسئولة عن كل شكوك الشرق، كذلك تشير إلى اللحظة األخير

 كل شيء جاهز وتام.

كان تجهيز القافلة للتحرك أمر ليس باليسير خاصة وأن "فوربس" رأت أن الجمال 

في حالة ضعيفة وهزيلة وأن النوق معظمها عشار وبعضها أضناه العمل في سًلح الهجانة 

شر جمل وتسعة في الخرطوم، لكن مع ذلك تم التحرك وكانت القافلة تتكون من ثمانية ع

ملك ألحد السادة وكان من المقرر أن يتم إرسالهما عشر فرداا بعد أن أضيف إليهم امرأتين 

إلى الكفرة. تعرضت القافلة في سيرها لرياح قبلية عنيفة، لم تر مثلها "فوربس" ورغم 

ظنها بأن يخرج البعض ليقول بأن هذه الرياح نذير شؤم، وأن الرحلة لن تكتمل، إذا بها 

سمع من محمد قميش ما يسرها بأن الرحلة ناجحة بإذن هللا وربط ذلك برحًلت سيده ت

ا ما يحدث فيها مثل هذه العواصف، تقاربت النسوة الثًلث "روزيتا، السابقة التي دائما 

وزينب، وهوا" من بعضهم في ذلك 

الجو الشديد السوء، ومنحتهم 

جزء من بطانيتها وذلك "فوربس" 

يهما لحمايتهم من لعدم كفاية بركان

 الرمال واألتربة.

وكان وجود "زينب، وهوا" 

فرصة ألن يتم االستعانة بهم في قضاء 

بعض الحوائج مثل الطبخ وغسيل المًلبس وذلك مقابل أن يركبا طوال اليوم، تحركت 

القافلة بعد أن خيمت لتفادي هذه الريح الشديدة، وسارت في أرض اعتقدت فيها "فوربس" 

األفق فًل يوجد بها أي مظهر من مظاهر الحياة وال يوجد بها سوى بقايا الهياكل أنها نهاية 

العظمية للجمال التي نفقت في مسيرة الرحلة الطويلة من الكفرة أو تسربو. وكانت قدم 

قومندان "عبد الرحيم" الذي تمنى أن "فوربس" قد شفيت لحد كبير مكنها من السير مع ال

داي والسنغال والسنغال وبرنو، وذكر لها أن واداي هي الوحيدة ينتشر نفوذ السنوسي في وا

التي ال يوجد بها زاوية، واكتفى سلطانها بأن يكون صديقاا للسيد السنوسي، وحدثها عن 

األمر الذي سعى لتنفيذه لقتل "مختار" ذلك الضباط السنوسي الذي هاجم "بومبا" في 

لك، كما أخبرها عن "رمضان شتيوي" ية بدون صدور أوامر من سيده بذاألراضي المصر

الذي كان يقاتل اإليطاليين في طرابلس، ولكنه قتل في معركة أورفيًل، وكذلك عًلقاته مع 
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البعثات األلمانية وكيف، كما يدعي عبدول، أنه تلقى أوامر بقتلهم واالستيًلء على ما معهم 

 من أموال.

فيها أي نوع من الحياة، بوصولهم إلى بُطفال لم ترى "روزيتا" سوى رمال ال 

ولكنها فجأة رأت عبد هللا ومعه اثنان من العبيد يجثون على ركبهم وبصيحات إيقاعية 

يرفعون الرمال من فوق أكتافهم، لم تفهم في بادئ االمر أن الرياح القبيلة قد قامت بردم 

ة فيه، وبمياه البئر، ومع الحفر بدأ لون الرمل يتحول إلى اللون الداكن وتزداد نسبة الرطوب

البئر العذب الذي يعد أول ماء طيب يشربوه من أن غادروه بُطفال، بدأت رحلة من النظافة 

بغسل مًلبسهم واجتهدت كل من "زينب، وهوا" في تحويل مًلبسهم إلى ما كانت عليه من 

لون أبيض، كذلك تدثرت "روزيتا" ببرده حتى يتم غسل ثوبها األحمر، كل ذلك تم في ليلة 

الميًلد التي قضوها في صحراء ليبيا، واجتهد الجميع كل يسعى إلصًلح ما أفسدته  عيد

األيام السابقة، فقام حسانين بإصًلح ساعات الجماعة، وأعد غيره الشاي وصنع آخرون 

 حبال من ليف النخل.

على واحدة منها فقد أصابها  ير من التمر وشربت وكان هذا وبالا أكلت الجمال الكث

ا عًلجها بالنزف مرة وبالكي أخرى، وكان تجهيز السكن عسر الهضم  وحاولوا كثيرا

لذبحها وإخبار السيد باألمر وارد، ولكن كادت عملية نقل الخبر تتحول إلى صراع بين 

السود والعرب، فمن يرحل ومن يبقى لم يكن باألمر السهل، فكل من عبد هللا ومجموعته 

من عدد أفراده، وانتهى هذا النزاع الذي كاد وعبد الرحيم ومجموعته ال يريد أن يقلل 

شبح قادم من ناحية المرتفع الذي تركوا عنده يتحول إلى اشتباك بأن اتجه القوم نحو 

تهم، مفتونين بتأثير سيدهم إدريس، لقد عاد الجمل الجمل، يهللون ويطلقون نيران مسدسا

 مرة أخرى إلى المخيم.

 من الماء الفصل السابع: مرشد زائف في طريق خال

ا كامًلا  في اليوم السادس عشر من شهر ديسمبر تحركت القافلة بعد أن تأخرت يوما

بسبب العاصفة الرملية وبسبب الجمل المريض، وقد اتفق الجميع على برنامج الطعام 

وشرب الماء بعد أن تخففوا من بعض األحمال، وبذلك لم يعد معهم سوى جواالت خمس 

تفقوا أن يتناولوا جوال على نصفين في الصباح والمساء، وكذلك من التمر لسبعة أيام، فا

 ثم اعتمدوا على هللا، بالنسبة لشرب الماء، 

وعلى ما يبدو أن "روزيتا" قد أصابها سحر السحراء فآمنت بوجود هللا، أو على 

 ون يديه. األقل وجود قدرة تفوق قوة ذلك المرشد الذي يكون مصير القافلة بي

 بقوة تحمل البدوي في اصحراء للسفر بقليل من الماء والطعام. ابدت إعجابها 

كان من المقرر أن تسير القافلة يومياا ما بين إحدى عشر إلى اثنى عشرة ساعة كي 

كم، وفي اليوم الثامن والعشرين من ديسمبر حققت القافلة ألول 50يتمكنوا من قطع مسافة 

كم في الساعة، وقطعت ستة وأربعين كم في احدى عشر ساعة ونصف 4مرة السير نحو 

وقد عدم وجود مغريات بالطريق تجعلها تتجول طلباا للمرعى، الساعة، ويرجع ذلك إلى 

لم األسنان أقبيل األقدام المتورمة والملتهبة، والصداع، وعانى أفراد القافلة الكثير من 

الناتج عن أكل التمر، والحمى. كذلك كان على "روزيتا" و "حسانين" أن يعاملوا 

ا مع "عبد هللا" وسمع معه قصصه مجموعتي القافلة بشيء من التساوي، فإذا ما سار

وكيف أن هناك من رشاه كي يمتنع عن مرافقتهم في رحلتهم هذه، فإنهم يتجهون إلى 

 "موراجا" لًلستماع منه إلى أمجاد السودان وشجاعه جنوده.
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سارت القافلة حتى وصلت إلى وادي الفارغ وقد قيل أنه يقع في منتصف الطريق 

لم يظهر فيه انخفاض يميزه عن باقي األراضي التي حوله، ، رغم أن الوادي إلى "الكفرة"

ورغم . وصلت إلى حالة من التعب واإلرهاقما بعد  فإن القافلة قد ارتفعت روحها المعنوية

مطار في اليوم التاسع والعشرين من الرحلة، عرقل عملية الطهي بسبب سقوط بعض األت

ا من الماء، خاصة وأنه كان  هناك تخوف من أال تكفي المياه، في ظل إال أنه وفر لهم بعضا

ا على الماء كانت المياه توضع أمام خيمة "روزيتا"  تسرب المياه من القرب، وحرصا

 وتشرف عليها بنفسها في توزيع أنصبة المياه.

على مدى ثًلثة أيام وجدت القافلة نفسها أنها لم تصل إلى ما كانت تبحث عنه، 

فطبقاا للمسافات التي قطعوها فإنهم كان من المحتم أن يكونوا قد وصلوا إلى تسربو، ولكن 

عبد هللا الذي غير اتجاه مرة نحو الشرق وأخرى نحو الغرب وثالثة نحو جنوب الجنوب 

اصة بعد أن وصل إلى "بئر العطش" والذي لم تفلح خالشرقي لم يصل إلى شيء، 

ا اعترف أنه لم يصل إلى تسربوا منذ عشرين المحاوالت عنده للحصول على الماء،  وأخيرا

على األقل، سار الجميع وهم يتحدثون عن الموت وعن القصص التي سبقت موت  اعام

وهو ما جعلهم يتناسبون لهذا األمر، الكثير في مثل تلك الظروف، وبدأ الجميع في التحسب 

آالمهم وتعبهم واندفع الجميع نحو قدرهم، كان البحث عن الغرود وتحري وجودها قد أخذ 

تركيز الجميع، لدرجة أن عبد هللا المرشد قد تغيرت مًلمحه وأوشك على أن يعلن فشله، 

لهًلك وحينما أعلن فراج السوداني أن ميعاد وفاة عبد هللا قد أوشك بعد أن أوصلهم على ا

ا.  أتى المستحيل والذي لم يكن منتظرا

ال تعرف "روزيتا" على وجه الدقة ماذا حدث لها أو لغيرها في الساعتين التي 

أعقبتا ظهور تلك العتامة الداكنة الخفيفة التي تمثلت في تلك الغرود التي يكسوها القش، 

ولوال استعجالهم لحفروا انهمكت جماعة القافلة على حافة الحفرة الحديثة الستخراج الماء، 

في المكان الصحيح، ولكن رغم ذلك جاء الماء من خًلل الرمل، وعادت الحياة إلى 

مجراها األمر الذي استلزم تناول وجبة مشبعة وشهية، وأخذ حمام في أكبر وعاء من 

وجودة بالمطبخ، واسترخت على سرير المخيم وبجوارها زمزمية المياه تشرب األوعية الم

الماء  صوتبضع دقائق، وإذا أحست بالشبع قامت برجرجت الزمزمية كي تسمع  منها كل

ا يتناسب مع فترة المطمئن ب داخله. لكن كان هناك مشكلة وهو أن اإلبل لم تتناول طعاما

الجوع السابقة كما أنها لم تشرب بعد بشكل جيد، لذا تعين دفع اإلبل بين المناطق التي توجد 

ا.فيها النباتات األمر ال  ذي أتعب الرجال كثيرا

رغم هذا الموقف الصعب والذي كاد أن يودي بحياة أفراد القافلة فإن القدر كان 

يهيئ "لروزيتا" ما كانت تسعى إليه وهو الوصول إلى واحة الكفرة عبر بُسيمة، ورغم أن 

ون قبيلة الزوايا يعيشون في "بُسيمة" ويغيرون على القوافل العربية، خاصة وأنهم ال يدين

بالوالء التام للسنوسية رغم احترامهم للعائلة، فإنهم يرفضون الطاعة كي ال يدفعون 

 من مراكز التجارة والمال في الصحراء الكبرىا الضرائب النقدية. وتعد "بُسيمة" مركز

 حيث تزورها القوافل القادمة من واداي وجالو. 

واحة يتراوح طولها  استطاعت "روزيتا" فيما بعد أن تثبت موقع "تيسربو"وأنها

الزاويون والتبو وهم : من المعلومات عن سكانها  اكم، وجمعت قدر40-25بين 

والسنوسيون، ومع إصرارها على التحرك نحو "بُسيمة" على الرغم من حالة اإلجهاد التي 

كانت عليها القافلة أفراداا وجماالا لدرجة أن الجمال كانت تتأوه وترفض الوقوف على 

حتى  ،ولكن في األخير تحركت القافلة في أرض تنتشر بها الكتلة الجبلية السوداءأقدامها، 
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القافلة في اليوم الخامس من شهر يناير من خط نخيل "بُسيمة" ببحيرتها الشهيرة،  اقتربت

وبوصولهم إلى "بُسيمة" وجدت القافلة نفسها تتحرك فيما يشبه تشكيًلت المال واألعمال، 

مة واإلبل في الوسط والكشافون موزعين على أعلى الكثبان الرملية، ثًلثة جنود في المقد

واستفز عبد هللا الزاوي السودانيون بأنهم داخلون إلى األرض التي يتقاتل فيها الرجال، 

 فتأهبوا وتعطشوا للقتال واألخذ بالثأر.

 الفصل الثامن: البحيرة التي في الصحراء.

لدرجة أن عبد هللا نفسه قد حمل بندقيته  كان هناك تخوف كبير من دخول "بُسيمة"

عند دخوله الواحة، وقد حاول البعض أن يقنعوا "روزيتا" أن تتجه مباشرة إلى الكفرة، 

لكنها أصرت على أال تحرم من رؤية البحيرة والجبل، وكان من محاسن القدر أن عاد عبد 

و" يعيش في "بُسيمة" هللا إليهم بأخبار جميلة مفاده أن شقيق شيخ الزاوية في "تيسرب

كبير الحجم،  اوسوف يأتي لزيارتهم، ورافقته في عودته اخته التي حملت لهم هدية تمر

 تحس بالسعادة. المجموعةوكان لتلك األخبار الطيبة أن جعل 

جاء شقيق شيخ 

محمد ""تسربو" الشيخ 

سيدي "ومعه  "المدني

" بورجيا يسيد"و "عمر

وبدأوا في تبادل 

السمر المعلومات مع 

وشرب القهوة، وفي تلك 

الجلسة تعرفت 

"روزيتا" إلى معلومات 

جيدة عن "رولفز" أو 

"مصطفى بك"، وهو 

االسم الذي ُعرف به 

بينهم، وبئره الذي حفره 

والذي ُعرف باسم "بئر 

النصراني" و"كريم" ذلك الرجل الذي أنقذه من القتل في "الكفره" وساعده في الوصول 

"روزيتا" من معرفة المزيد من المعلومات عن "رولفز" في  إلى بنغازي. لم تتمكن

"الكفرة" وقد أخبرها األهالي أنهم كانوا صغار السن وقتذاك، وأن "رولفز" قد ارتكب 

خطأ بأن تحرك نحو الجنوب بدون إذن من "السيد المهدي"، وقد تبرأ زائري "روزيتا" 

ا قبل أن ينتشر ب  ينهم اإلسًلم.من أعمال التيبو وأنهم كانوا كفارا

ان "تيسربو" و"بُسيمة" و"ربيانة"، جمعت "روزيتا" معلومات جيدة عن سك

وعرفت أن "التيبو" امتلكوا ربيانة لكنهم خضعوا للسنوسية لما خضع لها سادتهم من 

"الزاوية"، وقد نامت وهي سعيدة مع انقشاع الظًلل التي كانت تغلف الواحة الليبية، 

دس من شهر يناير وساعاتهم متوقفة لكن ضوء الشمس أشار إلى واستيقظوا في اليوم السا

الثامنة، ورغم مشاجرات البدو والسود إال انهم تحركوا وصوالا نحو القرية الواقعة على 

ا لملوحتها،  وكان الطرف اآلخر، وقد مروا بالبحيرة المالحة التي ال يعيش فيها سمك نظرا

ي ينتجون ما يكفيهم وليس للتجارة، ولكنهم هناك صعوبة في شراء حاجياتهم ألن األهال

تمكنوا من شراء خروف لذبحه، وكان تجمع أهالي بسيمة لرؤية القافلة وأفرادها أن أكد أن 
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القصص التي تحكى حول جماعات اللصوص والسطو على القوافل وقتل أفرادها حكايات 

دت من الخطابات التي بل إن عائلة "فقرون" قابلتهم بعد أن تأك يدور حولها شكوك كثيرة.

يحملونها من قبل السيد "إدريس" وأخذوهم لمشاهدة قرى "التيبو" الموجودة على الشاطئ 

 الشمالي الغربي للبحيرة.

أدركت "روزيتا" من خًلل المباني الدفاعية التي كانت تشبه القًلع والحصون 

تحكم في المنطقة التي تركها "التيباوية" أنهم كانوا شعب محارب، وكانت تلك القلعة ت

كم من كل جانب، كذلك تأكدت من أنهم كانوا يدفنون موتاهم في 50المحيطة بها في حدود 

وضع الجلوس، وذلك كما أخبر "رولفز". أما قرية "بُسيمة" فقد جاءت مفاجأة لهم، فهي 

قرية صغيرة للغاية ال يوجد بها سوى ستة بيوت، وإن كانت مزارعها وبساتين التمور بها 

ا إلنتاج التمور رة بشكل جيد ومرعية رعاية جيدة، مسو ا هاما األمر الذي جعلها مركزا

 لشرائه. جالووتجارته حيث تجئ القوافل من 

فكرت "روزيتا" في الوصول إلى "تيسربو" تلك الواحة التي رضيت لنفسها 

مابوس بالحياة الهادئة، وتتكون من عشرة قرى، أكبرهم قرية الجزيرة باإلضافة إلى قرية 

والعواديل ومابوس جاب هللا وكوسبية وقرية والوادي وقرية العبد وقرية تونس أو قصر 

درانجيدي. كذلك تعرفت "روزيتا" إلى مدن الصحراء "الهواري، الجوف، بويما، توليب، 

توالب، زروق، تاج المقدسة" وهذه المدن يصل فيما بينها مجموعة من طرق القوافل التي 

وقد تمكنت "روزيتا وحسانين" من إضافة الكثير من البيانات وت.تشبه خيوط العنكب

، األمر الذي أكد معه "حسانين" 1915ومواقع اآلبار على خريطة مصرية صادرة عام 

لم يكن الخوف في أنهم بالفعل سهلوا على األورببيين الذين سيأتون من بعدهم بكثير. 

الغرباء بالفعل، وقد أخبرت عائلة  "بُسيمة" على غير الحقيقة فقد كان سكانها يكرهون

"فقرون" أنهم ما تركوهم أحياء إال لخاطر "محمد المدني"، األمر الذي جعله ينام في 

 المخيم للتحوط ضد هذا الغدر.

غادرت القافلة "بُسيمة" آخذة الطريق المباشر الواصل إلى هواري، وقد لحق بهم 

ن إجدابيا، وأنهم لن يصرحوا للغرباء جاسوس ليؤكد لهم أن عائلة "البزامة" قد عادت م

الدخول إلى الكفرة، ورغم أن البزاميين من إخوان السنوسية إال أن ما حدث من خًلف 

بينهم وبين "السيد السنوسي" وإبعادهم عن السلطة أن جعلهم يبحثون عن الثأر من خًلل 

ا بتلك القافلة وه و الذي ساعدها على اإلنتقام من ضيوف السيد، ال شك أن القدر كان رحيما

اجتهدت القافلة في التخلص من كثير من العقبات حتى وصلت إلى طريقها نحو "الكفرة"، 

السير كي تصل سريعاا إلى "هواري" وتتفادى القتال، ولكن الكثبان الرملية أعاقت ذلك 

 التقدم المأمول.

بين الكثبان زادت الجمال بميًلد ناقتين في يومين متتالين، وفي ظل مسيرة القافلة 

الرملية تسلقت القافلة قمة "سيف البرام" أو ما تعرف باسم "كثيب أوعية النار" وفي الليل 

كانت "روزيتا" تتبادل الحديث مع السودانيين الذين حكيا لها أن السيد المهدي ال زال حياا 

. استعادت القافلة مس يرتها وأنه يقابل البعض في الصحراء ويتبادل معهم األحاديث ليًلا

ومن خًلل المنظار أكد "حسانين بك" للسيدة "روزيتا" حقيقة أن واحات "بُسيمة، الكفرة، 

تحاط بمجموعة من السًلسل أو التًلل ممثلة في "جبل نيري" و "جبل  ربيانة" جميعها

هوايش" أو ما كان يعرف باسم "كيد العدو" وبالتالي يمكن أن يطلق عليها اسم الواحات 

احدة "تيسربو" هي الوحيدة التي ليس لها قارة بمعنى تًلل صغيرة تحيط الجبلية، وأن و

بها، وعبثاا حولت "روزيتا" الحصول على معلومات عن "هوايش" والذي يعني "الوحش 



20 
 

الكبير" أو "نيري" ولم يقدم "يوسف" وعبد هللا" لها غير أن الجن يسكن تلك الجبال وأن 

ن الجبل كما لو كانت صادرة عن طيور، مع هناك ضوضاء عالية يسمعها الناس تخرج م

 تأكيده على أن الناس خائفة وال تصل إلى هناك.

 

 الفصل التاسع: الخيانة في هواري

تحركت القافلة نحو هواري والجميع يتملكهم الرعب حينما علموا أن هناك أحد 

"البوزاميين" قد اتجه إلى الكفرة واعتقدوا أنه سوف يؤلب عليهم الناس هناك قبل 

وصولهم، وعبثاا حاولوا إقناع "روزيتا" بأن يتجهوا مباشرة إلى الكفرة وأال يدخلوا 

سف" مدافعاا عن فكرتها بضرورة الوصول إلى "هواري"، وقد وجدت "روزيتا" في "يو

"هواري" وأنه ليس هناك داعٍ من الخوف، وتساءل كيف يعقل أن يعتدي أهل هواري على 

وفي اليوم الحادي عشر من شهر يناير شعرت القافلة بحرارة شديدة، وقد "عبيد السيد". 

ي عندما بدأت قمة ساروا في صحراء تحول فيه لون الرمل الكئيب ببطء إلى اللون الورد

اللون تظهر لهم في اتجاه الجنوب، ناهيك عن األشكال التي شاهدوها  جبل نيري أرجوانية

مثل األنابيب الغريبة المجوفة، وكذلك الكرات المجوفة التي لعب بها أفراد القافلة 

 يكسرونها ويشاهدون الرمل ينساب منها.

كم 12ظهر، وتمتد هواري لمسافة وصلت القافلة "هواري" في الساعة الثالثة بعد ال

من الشمال للجنوب، ويوجد بها مجموعتان من النخيل في طرفها الجنوبي، سادت حالة 

عامة من الفزع وذلك حينما مرت القافلة بمجموعة من بدو "هواري" يجمعون البلح 

والتمر وقاموا بسؤالهم عن القافلة التي فيها مسيحي، األمر الذي أصاب "عبد الرحيم" 

بفزع رهيب حينما وجد "روزيتا" تتجول بمفردها في أراضي "السيد" بجنوب هواري 

تلتقط بعض الصور وتستكشف منازلها الجميلة الشبيهه بالبنايات األوربية. وفد إلى خيمة 

رؤساء الزاوية،  رالمجموعة "موسى سكويرين" شيخ زاوية "هواري" وتبعه عدد من كبا

 ألوامر السيد ورحبوا بهم. وفي النهاية أكدوا على طاعتهم

حاول مرشد القافلة "عبد هللا" أن يتخلص منهم بأن ترك ألهل هواري خبر أن 

هؤالء يبحثون عن الذهب في الصحراء وأنهم سوف يحضرون الجيوش لغزو االرض، 

وعليه أخبرهم أنه سيسبقهم إلى الجوف وإذا ما حصل على إذن لهم بدخولها فإنه سيرسل 

ن حقيقة األمر أنه كان يريد أن يتخلص من هؤالء الذين انكشف سره من يخبرهم، ولك

ن يموت فيها قيقي في تلك الصحراء، والتي كاد أمعهم، وأنه قليل الخبرة وليس بمرشد ح

معهم في البحث عن طريقهم إلى "بُسيمة"، وتجمع أهالي وكبار "هواري" والشر يتطاير 

له القدرة على تحويل الموقف بكامله  من عيونهم ومن كًلمهم، ولكن "حسانين" كان

لصالحهم، ونعتهم بالغباء وأن "عبد هللا" هذا قد خدعهم، وأخرجوا ما معهم من رسائل 

"السيد السنوسي" الذي أعطى لهم اإلذن بالمرور والوصول إلى "الكفرة" ولم يجد أهل 

لدرجة أنهم  "هواري" غير التأسف لكن كان "حسانين" و "روزيتا" عاملوهم ببرود شديد،

من شدة تأسفهم لم يجرأوا على أن يصلوا لمخيم القافلة وآثروا إرسال غصن الزيتون مع 

ا كذلك في تحويل دفة األمور لصالح أفراد القافلة، وأقسم باهلل  "يوسف" الذي كان له دورا

 أن "عبد هللا" هذا سوف يلقى جزاءه الحقيقي من السيد السنوسي.

 كان المقدسالفصل العاشر: والئم الم
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اتضحت المؤامرة التي حاول "عبد هللا" المرشد أن يحيكها مع القائمقام الموجود 

في "الكفرة" وتلكأ في عودته على أمل أن يأتي ليجد أفراد القافلة وقد تخلص منهم 

"الزاويون"، ولكن عودته بالرسالة التي تطلب من أهل "هواري" عدم السماح لهم 

لقرية لحين تجهيز منزل لهم جعلهم يتأكدون من خيانته، األمر بالخروج، وأن يبقوا في ا

الذي استلزم إرسال "محمد" إلى "الكفرة" للتأكد من هذا األمر، وعاد محمد بعد رحلة 

بانتصار كبير، حيث أكد على شيئا استغرقت قرابة ثماني ساعات في بًلد ال يعرف عنها 

الرابع ح اليوم التالي، وبذلك يكون اليوم ترحيب القائمقام بهم وحثهم على القدوم في صبا

 عشر قد شهد انتصارهم وفكاكهم من القتل. عشر

تغيرت حالة سكان "هواري" تجاه هؤالء الغرباء األمر الذي جعل "روزيتا" 

تصف سلوكهم بأنه يشبه "البارومتر" الذي يتغير فجأة حسب حالة الطقس، وبعد تحول تلك 

التصرفات استطاعت أن تحصل على معلومات عن "رولفز" وكيف أنه وصل إلى 

خيم خارج "بويما" حيث تم أسره هناك. "هواويري" متحاشياا الوصول إلى القرية األكبر و

أصرت "روزيتا"على الذهاب إلى آخر الطرف الثاني من الواحة رغم أنه أخبروها أنه ال 

داعي إلنهاك نفسها، فليس هناك شيء سوى النخيل، وقد تأكدت من خًلل تلك المسيرة أن 

  نسمة أو يزيدون قليًلا عن ذلك. 200"هواري" كبيرة وأن سكانها يبلغون 

تحركت القافلة في الصحراء تعترضها الغرود الرملية وفجأة ظهر أمامها ذلك 

الوادي الذي تقع على سفحه قرية "الجوف" تلك القرية المقدسة عند السنوسيين حيث توجد 

قبة "سيدي المهدي" ومنازل السادة، مع مجموعة من األروقة الدراسية والتعليمية ومسجد، 

المسطح حيث تقطعه كتلة كبيرة من النخيل والحدائق الخضراء، واسفل تاج يوجد الوادي 

خلف قرية "الجوف" وأشجار السنط، وأشجار التين، واألدغال، وبحيرتين مالحتين، و

توجد قرية "زروق" وعند الطرف الغربي من الواحة تقع قريتي "طوالب" و "طوليب" 

يق إلى البحيرة الثانية توجد منها، وفي الطرويقعان على مسافة بعيدة ال يمكن رؤيتهما 

 قرية "بوما" ومعها قرية "بويما" األصغر منها والقريبة منها.

وبلغ كرم السادة حداا 

أن جعلت "روزيتا" يوم 

الخامس عشر فرصة لتسجيل 

وتدوين مذكراتها باعتباره يوم 

الطعام، كذلك قام "حسانين" 

بكتابة عدد من الخطابات التي 

تنانه يعبر فيها عن شكره وام

للسادة "إدريس السنوسي" و 

"رضا السنوسي" على أمل أن 

تصلهما هذه الرسائل عن 

.  طريق القافلة المتجهة شماالا

وفي صبيحة اليوم التالي تم 

إعداد مأدبة لجميع أفراد القافلة في منزل السيد "صالح" وفي الغرفة التي جلسوا فيها 

مترات وكذلك بيانوال فيها شرائط من شاهدت الكثير من األجهزة مثل الساعات والبارو

، وفي أوبرا باجلياسي وأوبرا كارمن. كان هذا اليوم بالفعل يوم األكل فقد تكررت الوالئم

األخير جاءهم سيدي "عمر الصغير" ذو السنوات التسع الذي أخذهم في جولة في الجوف 
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ألنه ولد فًلن يشير في أدب ومودة إلى ما يجب أن يفعلوه بأن يحي "حسانين بك"فًلن 

الفًلني، أو أن تغطي "روزيتا الست خديجة" وجهها إذا ما فوجئ بظهور أطراف مًلبس 

من خًلل اإلخوان، وهكذا تجولت روزيتا وحسانين تلتقط الصور هنا وهناك في خلسة 

 خوفاا من أن يراها أحد.فتحات جردها 

 الفصل الحادي عشر: مدائن الكفرة

في اليوم السادس عشر من شهر يناير حاولت "روزيتا" أن تخرج من مدينة 

الجوف لتتعرف على باقي القرى في واحة الكفرة ولكنها عبثاا حاولت إقناع السادة وفشلت 

كذلك في إقناع "يوسف" بل إن المرشد "عبد هللا" قد خرج من الجوف وتحرك بين قرى 

على التعرف على سكان ، وأمام إصرار "روزيتا" الكفرة يبث أكاذيبه عن هؤالء الغرباء

ولم ه سوف يتم إحضارهم إليها للحديث عنهم. أخبروها أنتلك القرى ومقابلة روؤسهائها، 

تنس "روزيتا" أن توضح التطور التاريخي للعًلقة بين الزاويين والتيبو وكيفية دخول 

سنوسية كان الزاويون الكفارة في طاعة السنوسيين، وأنهم قبل ظهور حركة إخوان ال

بالفعل قد تحولوا عن اإلسًلم على الرغم من أصولهم اليمنية، ورغم ذلك ال زال الماضي 

يذكر لهم خروجهم على القانون وهمجيتهم وخوف الجميع منهم، وأن قوة المهدي الكبيرة 

 هي التي تمكنت من لجمهم والسيطرة عليهم.

هؤالء الغرباء الذي أرادوا التجول ليعلنوا رفضهم لحضر مشايخ وروؤساء القرى 

في قراهم، وأكدوا على احترامهم لخطابات السيد "السنوسي" وتصريحه لهم بزيارة 

الكفرة، لكنهم طلبوا منهم أن يخرجوا خطاب فيه تأكيد منه على أن يقوموا بزيارة جميع 

كًلم، وأنهم قرى الكفرة، انفض االجتماع دونما انتظار لشرب الشاي، وأنه ال فائدة من ال

ثبتوا تكريهم للسيد في يإن ذهبوا فإنهم بذلك يخاطرون بأنفسهم، ولم ينسوا قراءة الفاتحة ل

 شخص ضيوفه. 

أخذت "روزيتا" و "حسانين" في التطواف في وادي الكفرة يصبحهما قومندان 

الشرطة، وشيخ مرموق من شيوخ الزاوية "محمد تفيتاح" وتجولوا في ربوع الوادي ليقفوا 

على أن "الكفرة" تضيق في الشرق وتتسع في جهة الغرب وأن كتلة النخيل الرئيسة تمتد 

جموعات متعددة ومنعزلة من النخيل، بين تاج والجوف غربا إلى "طًلخ" وإن وجدت م

 كذلك تعجبت من تلك البحيرة الجميلة التي توجد في الكفرة.

ها وروعتها العائدة إلى وقد وصلت "روزيتا" إلى واحة "بويما" وأكدت على جمال

ذلك التداخل بين مجموعات النخيل وأنواع النباتات الشوكية المتباينة، وأشجار الزيتون 

القليلة داكنة الخضرة، وجمال تلك البحيرة التي توجد في وسط الواحة، وكان لوجود واحدة 

"الكفرة" كبيرة في "بويما" أن جعلت المؤلفة تتساءل عما إذا كانت "بويما" هي عاصمة 

التيبية القديمة والتي كانت تسمى "تاذر" وذلك ألن هذه القلعة كانت أكبر القًلع التي 

شاهدتها حتى مقارنة بما في "بُسيمة" من قًلع. وبين الخضروات المزروعة انتقلت 

في رعاية اشجار النخيل وأحوال الّرحالة إلى زروق، حيث شاهدت عمل العبيد السودانيين 

في الكفرة مراع لذا ليس هناك سوى القليل من القطعان، ومن أجل ذلك يعد  وليس التمور.

ا  الحليب واللحم من الكماليات عند معظم الناس باستثناء اإلخوان األغنياء، والماء ليس وفيرا

 لعد وجود عيون مائية، والمطر ال يسقط وقد ال يسقط طوال ثماني سنوات متتالية.

وكذلك الزيت من زيتونها وفيها اللوز والليمون  وتصنع الكفرة من كرومها الخل

والتين والشمام والخوخ وتأتي الجلود من السودان، واألحذية تصنع فيها، ومًلبس األخوان 
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الفاخرة التي أعجبت بها المؤلفة كانت تأتي من مصر وذلك قبل الحرب العالمية األولى، 

بعض يردد أنه كان هناك وكانت هناك حركة تواصل وطريق تجاري مستمر حتى أن ال

قافلة تأتي بمعدل يومي، وكانت الكفرة يصلها قافلة كل أسبوع، وقافلة السودان كانت 

، تحمل الكثير من األنواع التجارة مثل العاج والريش وصنادل من  150تتكون من  جمًلا

ا لم تقابل قافلة و احدة في الجلد، ولكن خًلل رحلة "روزيتا" التي استمرة سبعة وثًلثين يوما

طريقها من أجدابيا للكفرة، وإن أرجعت ذلك إلى أنه من المحتمل أن القوافل تفضل الرحلة 

ا.  صيفاا حيث تسير ليًلا وتخيم نهارا

وأشارت "روزيتا" إلى سوق "الجوف" الذي يفد إليه الكثير من أماكن بعيدة من 

 ة يتداول فيها"هواري" و "طوالب" لمقايضة منتجاتهم، كذلك هناك سوق بشرية كبير

إلى وجود مزارع ، بل أشارت الرجال والنساء والتفيات الصغيرات هي األثمن بينهن

بشرية يربى فيها البشر لإلتجار مثلما الحال في تربية الحيوانات، وفي طريقهم إلى 

"طوالخ" رأوا كثير من "التواكل" وتعني بالليبية األخواخ الصغيرة التي يربى فيها العبيد 

السيد "أحمد السنوسي". أما عن أسماء بلدات الكفرة فإن تاج وجوف كلمتين  وهي ملك

عربيتين في حين أن "زروق" و "طوالب" اسمين لقبيلتين مكنت الزاويين من التغلب على 

 التيبو وكان مكانهما هو نصيبهما من الغنائم.

ض على في اليوم الثامن عشر من شهر يناير حيث نهاية تلك الرحلة الحقيقية ُعر

"روزيتا" من قبل السيد "صالح" إذا كانت ترغب في زيارة زاوية األسياد، وفي هذه 

الزاوية توجد مقبرة "المهدي" وهي مقبرة رمزية ألن السنوسية يعتقدون أن وليهم ال يزال 

حياا، وهناك حينما خلعت نعلها وعبرت عتبة قدس األقداس ومشت فوق الحصير نسيت 

تلك الرحلة. وبدأت ألول مرة معنى االرتياح الكبير الذي يعقب جميع المتاعب وأدركت 

"روزيتا" تفكر في العودة بطريق "جغبوب"وقد احتجت الحاشية ولكن هذا االحتجاج لم 

يعن شيء، ومع استعدادهم للرحيل بدأت الوفود تجتمع لديها لتؤكد على عدم رضاها عما 

رة، وقد رأت "روزيتا" الرسالة التي حدث من قبل وأن العقليات مختلقة بين مصر والكف

ارسلها السيد "بن علي السنوسي" إلى الناس في "واجانجا" حيث تفصح عن والء الزاويين 

 لألسرة السنوسية.

 الفصل الثاني عشر: الهروب من تاج

عاشت "روزيتا" و "حسانين" فترة هدوء في تاج تمتعوا فيها بضيافة حاتمية وكرم 

هائل حاولوا أن يعتذروا عنه لكن جاءهم الرد بأن يقبلوا األمر ببساطة كما يقدم ببساطة بل 

وخًلل تلك الفترة كانوا يتجولون في ربوع المدينة زاد الكرم بزيادة عدد األطباق المقدمة، 

لمواد الخام التي بنى منها التيبو قراهم وكانوا يصنعون من الرمل الجامد يتعرفون على ا

المالح يصلح بصفة خاصة في صنع الُمًلط شديد التحمل، األمر الذي جعل المؤلفة تستنتج 

أن في واحتي تيسربو وربيانة مستنقعات ألن حطام قراهم يجري العثور عليه في 

ر من المعلومات عن مدن وقرى الكفرة خًلل تلك تعرفت "روزيتا" على الكثي المستنقعات.

الفترة، فقد عرفت أن المهدي هو الذي أدخل الكثير من المحاصيل إلى الكفرة مثل الزهور 

والفواكه والخضروات باإلضافة إلى الحمام والبط وزراعة الحبوب، وهو الذي بنى القلعة 

اي، وشجع توسيع التجارة بين المخطورة في تاج، وأنشأ طريق القوافل المنتظمة إلى واد

 برقة والسودان.
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كذلك جمعت "روزيتا" معلومات كثيرة عن أسعار كثير من المنتجات التي توجد 

في الكفرة، ووجدت أن كثير منها يأتي من خارجها وعندما الحظت أن اإلبل قليلة في 

بفقر الكفرة به، الكفرة أجابها "الجداوي" أن اإلبل ترعى في بارسا حيث يوجد الكأل مقارنة 

حصلت "روزيتا" على سليمان الحارس الوحيد في المكان، وفي سبيل تجهيز الرحلة 

وبدأوا في اختيار الطريق وكان الطريق إلى جغبوب هو طريق عودتهم رغم رفض باقي 

على أن  جالوأفراد القافلة، ولكنها فضلت أن تترك الحرس والعبيد يعودون عبر طريق 

قرابة أسبوعين، وعبثاا حاولوا أن يقنعوها بخطورة السير في طريق تعاني منهم ومعهم 

جغبوب الفتقاده للماء، وكان أفضل العبارات المشجعة أنها في طريقكم إلى جغبوب إذا 

 ضللتم هذا الطريق فإنكم ستصلون إلى سيوة أو جهنم.

 وكماخرجت "روزيتا" فارة وهاربة من أجدابيا فإنها هربت كذلك من "تاج" بأن

ساعدها على ذلك القائمقام، بأن تسبقهم قافلة صغيرة بمسيرة يوم على أن يتبعوها بعد ذلك 

ولكن كان عليهم قبل ذلك القيام برحلة لتحري الطرف الغربي من على إبل سريعة الخطو، 

، وأن يصحبهم في رحلة مريحة واقترح الشيخ "سليمان" أن يقوم بدور المرشدالواحة، 

وفي رحلتها هذه ركبت "روزيتا" على هجين من النوع التبستي وراحت تؤكد على أنه 

مهيب ولكنه لم يكن طيب السًللة مثل الهجن التي تنتمي لسًللة إبل الطوارق. ركبت القافلة 

ومع تخييمهم لتناول اإلفطار وتحركت طوال فترة الفجر حتى بدأت ترتفع حرارة الشمس، 

المريحة حينما رأت أدوات المطبخ الكاملة التي تخرج من خرج أدركت مغزى الرحلة 

يحمله أحد الجمال، لتتناول أصناف عديدة من األطعمة، وقد أوقفها وضع تلك األصناف 

 .عن كتابة فقرة عن استعماالت التمر العديدة في الكفرة

ا باستكشافات "روزيتا" وأفاض في المعلوما ت كان الشيخ "سليمان" قد أصبح مهتما

وكيف أصبحت تابعة  إليهم عن "روبيانا" وعدد منازلها وسكانها وموقعها من "طوالب"

للسنوسية.لم تنس "روزيتا" أن تعلق على زواج تلك الطفلة من رجل ال تعرفه وذلك في 

قرية طوالب، وكأن المطلوب أن يكون العكس، وكان اليوم التالي لمجيئهم هو الجمعة 

حيث خرج أحد م يتناولون اإلفطار حتى وقت الظهر، فجلسوا في المنزل المعد له

المتطوعين يدق على أبواب المنازل داعياا الناس للصًلة التي شاهدتها "روزيتا" من غرفة 

ا لعدم وجود مكان للسيدات بالمسجد، التقطت السيدة صورة  تقع إلى خلف المسجد نظرا

ا لتوديعها نيابة عن وذلك بعد أالذين استقبلوها في أول مرة األربعة للسادة  ن جاءوا عصرا

 المدينة، وإن ظهر عليه االضطراب.

كان تجهيز العدد الكاف من اإلبل لتلك الرحلة من األمور الصعبة فعدد الجمال التي 

كانت معهم ال تكفي لحمل تموين القافلة، وكان هناك خطورة من أن يكون بئر "زاكار" قد 

خر رحلة تمت على هذا الطريق كانت من ثًلث طمست تحت الكثبان الرملية خاصة وأن آ

سنوات، استمر "عبد هللا" ذلك المرشد في تكرار الكًلم الغريب من قبيل أن السيد "أحمد 

الريفي" معلم المهدي ومستشاره قد تنبأ بهزيمة أي غريب يحاول السفر من طريق جغبوب 

لى "هواري"قبل أن يفت ألنه طريق مقدس بين مكانين مقدسين، ولكنهم سارعوا بالتحرك إ

هذا الكًلم في عضد المرافقين لتلك القافلة. اعتقدت "روزيتا" أن قد حققت الهدف من 

الرحلة وأنها هزمت فحولت الصحراء الخالية من الماء، وقهرت كثبانها الرملية ووصلت 

 إلى سرها وكانت الصحراء سخثية في إطًلعنا على هذا السر.
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وفي قرية "أورادل" 

"روزيتا" مهنة الطبيبة مع مارست 

النساء الًلتي كن يشتكين من 

ا.  أمراض وأوجاع غريبة تماما

وكالعادة بدأوا في إعادة تجهيز 

أمتعتهم والتي كان من الضروري 

االستغناء عن بعضها، وعندها 

فوجئ "حسانين" بذلك المنشار 

الذي كانت تضعه "روزيتا" في 

فراشه لعلها يمكن أن تستخدمه 

بعد أن رآه متعجباا من وهو يسأل 

ذلك الشيء الذي جرحه ثًلث 

، ومتذكرا تلك اإلصابة التي مرات

تعرض لها من قبل بسبب قطعة من الخبز الجاف، التي احتفظت بها "روزيتا" في حقيبة 

ظهرها، أثناء بحثه عن الكبريت، الذي كان هو والصابون من األمور التي رفض كًلهما 

 أن يتشاركان فيه.

 

 الثالث عشر: خالل الجبالالفصل 

في اليوم الخامس والعشرين من شهر يناير عانت القافلة صعوبة في تحميل القافلة، 

وكان جميع سكان "هواري" قد خرجوا لمساعدتهم أو تعطيلهم، األمر الذي أدى إلى فقدهم 

لكثير من ممتلكاتهم في لحظات على يد الزاويين، كذلك حاولت النساء مقايضتهم على 

شاي األخضر مقابل البيض لكن القافلة كانت تركت كثير من حمولتها في الكفرة. أحس ال

من بدء فراد القافلة باألمن الحقيقي بعد انتهاء السًلمات والترحيبات بعد قرابة ثًلثة أشهر أ

لم تنكر "روزيتا" صعوبة الوضع عند نحو هدف تحقق بالفعل، اندمج أفراد القافلة رحلتهم 

ل أو تحميل القافلة مرة أخرى، وأحست بدور "السودانيين" وأهميتهم في تلك تبريك الجما

ا على الرغم من قالمواقف، ورغم أن مرشدهم كان كبير السن لكنه كان ثا ب الرأي تماما

 بساطته الظاهرية.

ا "روزيتا" سر قدرية البدو في الصحراء، فرغم ما يمكن أن يتخذه  أدركت تماما

اإلنسان من إجراءات احترازية واحتياطية إال أن تلك اإلجراءات في الصحراء ال تفي 

ا ولكن  بالغرض، فقد تحمل القافلة ما يكفيها من المياه خًلل طريق يستغرق اثنى عشرة يوما

لجبلية" لتجفف تلك القرب في ساعات، أو يقع حمل من الماء على قد تأتي الرياح القبلية "ا

أحجار حادة فتنفجر القرب، أو يفسد الماء الذي في القرب، أضف إلى ذلك أن المرشد قد 

يفقد ذاكرته أو غريزته في طريق ليس فيه عًلمات أرضية، فكل شيء بقدر هللا وهللا وحده 

 هو الذي يعلم. 

"جارديا، وهي كتلة صخرية، وبعدها "قارة الشريف" بدأت العًلمات تظهر مثل 

التي سميت باسم "محمد الشريف" الذي قصر طريق "الكفرة جالو" بمعدل يوم واحد، 

وكان من ميزات رحلة العودة أن الشمس كانت في خلف القافلة، ولم يكن هناك حاجة 

طعون مسافة اثنتي لتطييب خاطر جماعة مفتقدة لأللفة فيما بينهم، األمر الذي جعلهم يق
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عشر ساعة في اليوم أمرا ليس صعباا، وكان هناك احساس أن المسافة المتبقية هي أكثر 

ولكن هذا لم يمنع من ظهور قافلة تتبعهم بخطو سريع األمر الذي أقلقهم أجزاء الرحلة أمناا، 

ن من ألن هذا الطريق ال يسير عليه أحد منذ ثًلث أو أربع سنوات، وهو ما جعلهم يتحسبو

على أن الزاويين  أمرها ويعتقدون أن الزاويين قد اضمروا لهم الشر، لكن المرشد أكد

يحترمون السادة وأن هؤالء بالتأكيد من التيبو، األمر الذي جعل قافلتنا تهرب بعيداا عن 

مسار الطريق نحو التًلل وتتأهب للتصادم، وقضت الليلة بأكمله في انتظار لذلك الصراع، 

أن القافلة التي كانت تتبعهم قد فقدت أثرهم واستمروا بأمن وسًلم في طريقهم لكن يبدو 

المعتاد، ليشاهدو السلسلة الثانية من تًلل هوايش التي تجمع بين اللونين األزرق 

ني أنهم سوف يصلون العصر في عوالبنفسجي، وكان وصولهم تلك السلسلة في الليل ي

 "ذاكار".

ل تعرف الطريق في الصحراء، وما بين مقارنة بين في حديث وإشارة إلى أن اإلب

"طهيوج الرمل والجمل" تمنى الجميع أن تكون إبلهم تعرف مكان بئر "ذاكار" ووصلت 

القافلة للبئر وكان عليهم أن يكون معهم ماٍء كاف كي يسكبوا على الرمل ليتماسك قبل البدء 

نه، عمل البدو في حفر البئر  في الحفر وذلك منعاا النهيال األحجار على كل ما يحفرو

 15طوال فترة العصر، وكانت فتحته ضيقة، وكانت مهمة الحفر صعبة، والماء على عمق 

قدم، لكن "سليمان" العجوز قبل النوم في تلك الليلة أحس بالرمل الرطب بين أصابعه، 

ربعة واكتمل العمل في الصباح، المصادف للتاسع والعشرين من يناير، ومألوا قربهم األ

عشر، وبعد هدوء الرياح التي هبت عليهم أغلقوا البئر باألغطية القديمة التي كانت 

موجودة تحت القبة التي كانت تغطي البئر، ورغم وجودها فقد تسلل الرمل إلى البئر 

وكأنها لم تكن موجودة، وعلى مدة اثنى عشر ساعة سارت القافلة تقطع الكثبان الرملية 

هم فيها التعب وأحسوا بالجوع الشديد األمر الذي كانوا فيه ينتظرون واحدة بعد أخرى أجهد

 نداء التبريك من المرشد لكنه لم يحدث إال بعد أن قطعوا المسافة في الوقت المقرر.

حاولت "روزيتا" أن تفرض مقنن مائي على أفراد القافلة، ولكنها وجدت أن 

وسف" مع تأكيد ذلك بحكايته لقصة القدرية مسيطرة وأن المكتوب مكتوب كما قال لها "ي

الطبية قد أخرتهم في بعض األحيان النسر لسيدنا سليمان، وكانت حالة "سليمان" المرشد 

عن التحرك، األمر الذي لزم أن يزودوه بكثير من المًلبس التي تحميه من شدة البرد وهو 

من اإلبل خاصة  مؤمن بأن هللا كريم وسيرزقه. كان هناك تخوف من أن تفقد القافلة عدد

الجمال وأنها لم تأخذ الوقت الكافي لًلستعداد لتلك الرحلة، فكما ذكر لهم "يوسف" أن 

يلزمها راحة لمدة شهر كي تأخذ الطريق من "الكفرة" إلى "جغبوب" في الوقت الذي لم 

تسترح فيهم جمالهم سوى تسعة أيام فقط، أكد لهم "يوسف" أنهم بمشيئة هللا سوف يصلون 

 ب" لكنهم سيتركون جملين ورائهم خًلل تلك الرحلة."جغبو

 الفصل الرابع عشر: الكثبان الخادعة

كانت "المهمسة" آخر البقاع التي وفرت لإلبل العلف الكاف رغم أنه ال يوجد بها 

آبار، فإن هناك خزانين تم بنائهما ومألهما بالماء وذلك حينما أراد أحد أفراد أسرة 

السنوسي اتخاذ طريقه إلى الجغبوب، ورغم أنه من المفروض أن يكون وجود الماء في 

فإنه لم يتم العثور على الماء الحال في "بُطفال" و "ذاكار" "المهمسة" أمر مفروغ منه كما 

قدم دون أن يصلوا إلى  20رغم أن عبيد السيد "المهدي" حفرت حتى وصلت إلى عمق 

 الرمل الرطب، ولم يحاول أحد منذ ذلك الوقت أن يبحث عن الماء.
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يسيروا تجادلت أفراد القافلة حول وقت المسير األفضل كانت "روزيتا" ترى أن 

، بأن يسيرون ليًلا ويخيمون نهاراا، لكن "محمد" كان يخشى أن تباغتهم كسير الصيف

عواصف رملية تؤخرهم، لذا فإنهم قرروا أن يسيروا بعد الفجر حتى الظهر ويخيموا حتى 

، األمر الذي يمكن معه أن تتغذى اإلبل بشكل جيد، ولكن كان  العصر ويكملوا المسير ليًلا

يحملون مرتين في اليوم، وليس هناك رجال كافية لهذا األمر  كما تحتم  هذا يعني أنهم

تعويد اإلبل التغذية ليًلا في ضوء النجوم، وكان هناك رغبة في أن تسير القافلة خمسة 

ساعة  عشر ساعة في اليوم، لكن أصرت "روزيتا" على اثنتي عشر ساعة أو ثًلثة عشر

مان" يسير على هدي من نجم الجدي ولكنه ال . اكتشفت " روزيتا" أن المرشد "سليفقط

 يعلم موضعه في السماء، وحينما حددته له بالبوصلة تهلل لألمر.

ا، كذلك  ا تماما عانت القافلة من التمر الذي أحضروه من "هواري" فقد كان طازجا

فإن البيض المسلوق نفد منهم، وكذلك األرز بدأ يتغير طعمه مع تغير طعم ولون الماء 

في القرب، األمر الذي جعلهم يتخلون عن تناول التمر الذي جعلهم يشعرون  المخزن

بالعطش، مع تقلب الطقس في الصحراء ما بين حرارة شديدة في النهار وبرودة شديدة في 

الليل، بدأ أفراد القافلة يشعرون بتراجع كميات المياه لديهم، ولكن رؤيتهم في اليوم الرابع 

ء تطير نحو الشمال، ومع مشاهدتهم عند األفق لكثبان رملية من شهر فبراير لبطة سودا

ا على الرغم من أن تلك الكثبان تبعد عنهم مسيرة يوم.  فإنهم تهللوا فرحا

ا على التعرف على العًلمة  كادت القافلة تضل في طريقها ولم يعد سليمان قادرا

من شهر فبراير ظهرت التي تمكنه من اإلتجاه الصحيح نحو واحته، ولكن في اليوم الرابع 

، بدأت القافلة في السير في ظل ظروف صعبة مع افتقادهم للحطب سلسلة جبال "ماسول"

وبالتالي لم يعد لديهم إمكانية إليقاد نار، وأخذوا في تناول الدقيق خام وشرب الماء، 

باإلضافة إلى أن مخزونهم من السردين قد انتهى وأصبح األرز أسود سواد الفحم، وفي 

وم السادس من شهر فبراير وجدوا هيكل جمل كان دليل أنهم يسيرون في طريقهم الي

الصحيح، وفي داخل هذا الهيكل وجدوا كميات من الروث الجاف، مما مكنهم من إيقاد نار 

وكذلك مع وصولهم إلى بعض القمم السوداء الصغيرة وفي تجويف من التجاويف عثروا 

ذي كان قد مرض يشفى ألنه حطب تعني طعام على حطب، األمر الذي جعل "يوسف" ال

 حار وهو ما أخذوا يتحدثون عنه في تلك الليلة.

الجميع أصبح في حالة يرثى لها وظهر لإلبل رائحة كريهة وهي بوادر التعب 

واإلرهاق، وقد أصيب "عمار" بالحمى األمر الذي كان البد معه من أن يركب، وكانت 

عب للغاية وكانت فكرة عمل ممر عبرها لتيسير الكثبان الرملية مرهقة وصعودها ص

وبدأ الطعام يحتوي على رائحة الشمع، باإلضافة إلى األجسام صعود الجمال أمر ال يعقل، 

الغريبة مثل قطع الليف والقش والحصي والشعر والرمل، وإن لم تنس "روزيتا" أن تلمز 

ا على مسألة النظافة، وكان ت أخره عن تناول اإلفطار بسبب "حسانين" بأنه كان يعول كثيرا

. ومع تراجع المساحات الرملية المسطحة انشغاله بكوبه أو شوكته قبل أن يقوم باستعمالها

ظهرت بقع من الحطب األخضر والدغل الشوكي الذي تسابقت اإلبل على الوصول إلى 

القضمات الطازجة األولى، وكان وجود تلك األدغال الخضراء دليل مغادرة األراضي 

، ولكن لم يتوصل سليمان إلى العًلمات التي تشير إلى الطريق الصحيح، األمر لجنوبيةا

الذي جعله مكتئباا، وأشار بضرورة مواصلة المسير تجاه الشمال، رغم أن "روزيتا" كانت 

ترى أن يتم السير ناحية الشرق من باب أن تجاوزهم لجغبوب ربما يوصلهم إلى سيوه، في 

 ويضعهم في طريق بحاجة لسبعة أيام. جالو يذهب بهم إلى حين أن االتجاه شماالا 
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في اليوم السابع من شهر فبراير شاهدوا من فوق كثيب رملي سلسلة من الجبال 

الزرقاء الخافتة اللون، وأدركوا أن هذه هي األرض، وأن هذا هو الجبل الواقع بين واحتي 

الهدف المقصود، وأنهم في الهاتيا أدرك الجميع بالفعل أنهم قد وصلوا إلى سيوة وجغبوب، 

"المنخفض" المؤدي إلى جغبوب، وهنا وقف الجميع يصلون في المكان الذي اعتاد السيد 

"المهدي" أن يصلي فيه وجميعهم يتوجهون بآيات الشكر والدعاء إلى هللا سبحانه وتعالى، 

لقوة التي تسمى ووجدت "روزيتا" نفسها تقدم المزيد من الذي لم يسبق لها من قبل لتلك ا

بأسماء عديدة في كثير من المدن المختلفة، والتي يسمونها في الصحراء القوة القادرة على 

 كل شيء.

 الفصل الخامس عشر: نهاية الرحلة

خيمت القافلة في "بو سًلمة" وهي الهاتيا "المنخفض" الثاني المؤدي إلى 

"جغبوب" وقد بلغت القافلة من التعب حداا أن ارتمى الجميع على الرمل بما في ذلك 

الجمال، األمر الذي جعل "يوسف" يدور حول بعضها منادياا اسم سيده "السنوسي" والذي 

من هللا حيث ينادونه في كثير من الملمات. بعد تلك اعتقدت "روزيتا" أنه أقرب إلى البدو 

الراحة انطلقت القافلة في صباح اليوم الثامن نحو جغبوب وقد وصلتها في غضون 

ساعتين، وهي ليست بلدة أو مدينة بالمعنى المتعارف عليه كما أشارت لذلك "روزيتا" 

ط بمتاهة من األحواش ولكنها عبارة عن مبنى واحد ضخم له جدران سميكة بًل نوافذ ويحي

والممرات والمدارس والمساكن الخاصة بإقامة الطلبة، والمنازل الكبيرة الخاصة باألسرة 

السنوسية، ويعد منزل "سيدي بن علي" هو أبهى ما في الواحة. ويعيش بالواحة العديد من 

راعة المهدي" بعد أن قرر نقل مركزه إلى الكفرة وهم يعملون في زالعبيد الذين حررهم "

 بساتين الخضروات المملوكة لهم.

التقت "روزيتا" مع مضيفها سيدي "يادم بو حميره" وهو أحد اإلخوان المهمين 

وإمام المسجد وقد كان متشوقاا لًلستماع للقصة كاملة، لكنها لم تكن في حالة توازن يسمح 

ظها "يوسف" لها بذلك األمر، وقد انسحبت لتنام في مكان بعيد حتى انتهت الزيارة ليوق

لتناول الطعام الذي أحضره الوكيل "سيدي إدريس"، وكان طعام شهياا ومتنوعاا لوال أنه 

ا تجارياا أو سياسياا مثل جالو أو كان مشبعا  ا بالفلفل األحمر الحريف. وجغبوب ليس مركزا

الكفرة ولكنها تتمتع بسًلم حالم وهي بمثابة مدينة جامعية صغيرة يحظى فيها زمًلء هذه 

 لجامعة بالتقدير واالحترام، وهم أكثر جدية من طلبة كليات الثالوث أو الكليات الًلهوتية.ا

شعرت "روزيتا" باالرتياح في "جغبوب" وساد الود بينها وبين الوكيل ولم يكن 

حسب في اإلسئلة أو األجوبة، وكان الذهاب إلى قبة "السنوسي" ذلك المكان هناك داعٍ للت

رائعة التي قامت بها، ولم تكتف المؤلفة بزيارة "قبة السنوسي" لكنها المقدس من األمور ال

ذهبت في الصباح لزيارة قبور سنوسية أخرى، وكان "يوسف" نعم المرشد للمجموعة في 

"جغبوب" ولما ال فهو أحد اإلخوان الذين تخرجوا من كليتها وزاويتها، قررت القافلة أن 

لإلبل فرصة الرعي على الطريق، وأن يركبوا تتحرك وتسير سير بطئ آمن، بحيث تعطي 

فترة قصيرة أثناء الليل وتبريك اإلبل لعمل الشاي المنعنع في األماكن التي يتوافر فيها 

 الحطب وظلها.

حصلت "روزيتا" على البركة بقراءة الفاتحة من قبل سيدي "حسين" وكادت تبكي 

ثًلثة افراد "يوسف" و "عمار" و  ألنها خلفت ورائها بًلد السنوسي، انكمشت القافلة إلى

مرشد جديد يدعى "أبو بكر منفي" كذلك زادت حمولة القافلة بما تحمله من جرار لمألها 
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زيت من سيوه، وصلت القافلة إلى "العمرة" والتي بنى فيها "المهدي" خزانين كبيرين 

لقوا البعير للماء، ثم أكملت المسيرة بعد أن شربت شاياا سريعاا إلى "مكتوه" وفيها أط

ا وعصيدة ، ولم تنس "روزيتا" أن تعلق على صًلة ذلك المرشد حيث للرعي وطخبوا أرزا

يصل صًلة العصر والفجر والعشاء كي ال يفعل شيء أثناء الطريق. وخًلل المسير 

تعرض "حسانين" لسقوط من على الجمل أستدعي حمله في هودج، ويواصلوا المسيرة 

ن غير راغبين في قطع هذه يوة" في ظل إبل مرهقة ورجليالصعبة ألجل الوصول إلى "س

المسافة، وكانت إصابة "حسانين" صعبة لدرجة أنهم لم يتمكنوا من إدخاله في كيس نومه، 

ا بفعل اهتزازه المستمر الناتج عن حركة وسير الجمل، ومع تجاوزهم  كذلك بدأ يعاني كثيرا

في البحث عن منخفض "زيزب" وتهويناا لبحيرة "القصيبية" المالحة زرقاء اللون أخذوا 

آلالم "حسانين" إدعت "روزيتا" أنها رأت المنخفض من عٍل وكان بالفعل ما حدث أن بدأ 

المنخفض يظهر بشكل سريع أمامهم، ورغم آالم وتعب القافلة أصرت "روزيتا" على 

ا األمر التحرك وقامت رغم اتجاههم للنوم إلى تحميل نصف حمولة اإلبل األربعة بمفرده

 الذي شجعهم على القيام واالستعداد للمسير مرة أخرى.

في الوقت الذي أرادت فيه 

"روزيتا" أن تأخذ " أبو بكر" للذهاب إلى 

سيوة لتحضر مساعدة لرفيقها "حسانين" 

إذا بكلب يندفع نحوهم وينبح وإذا بها 

تسمع صوتاا إنجليزياا األمر الذي جعلها 

لية بالتقاليد تندفع خارج خيمتها غير مبا

اإلسًلمية وال بأي شيء آخر سوى يد 

تمتد بالمساعدة، وكانت تلك الدورية من 

دوريات اإلبل، التي أرسلتها إدارة سًلح 

كان ذلك الضباط الحدود للبحث عنهم، 

اإلنجليزي "بنفسنت خاكي" الذي قام 

بصرف الحملة لتقوم بالتجهيز للتخييم في 

ة إلى مكان معلوم وتحضر طبيباا وسيار

تبعد نصف يوم، وأتت  ي"جربه" الت

الهجن القوية لتحملهم لمخيمهم وكانت تلك 

المسافة بسيطة كذلك تلك المسافة الطويلة 

التي قطعتها وخلفتها وراءها كانت 

قصيرة، وخًلل مسيرهم تناولت 

"روزيتا" الحديث حول الحرب العالمية 

وكيف برزت جمهورية جديدة واختفى 

ش كبير. وفي المخيم جنرال شهير مع جي

حضر كل شيء من مقانق وأكواب الشاي 

الساخن مع الحليب، والتدخين الذي كان 

ا عند السنوسيين.  محرما

وقد أمضوا حضر الطبيب بكامل تجهيزاته ووصلت السيارة في اللحظة المطلوبة، 

ا آخر في الصحراء تحت مشمع مربوط بين سيارتين كانتا معدتين لنقلهم إلى مطرو ح، يوما
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وكان المسئولون كرما في كل من سيوه ومطروح مرحبين بهم على نجاحهم، وقد قال لهم 

ومع تبديل "روزيتا" مواطن على الساحل أنه كان يعتقد أن اسم الكفرة هجاءها "كورفو"، 

بالخجل من أن يرى مسلم وجهها بًل حجاب األمر الذي جعلها بطريقة مًلبسها أحست 

، ولكنها أقنعت نفسها أن إلى األسفل لستر وجهها بطرفهاغريزية تجذب حافة قبعتها 

"خديجة" لم يعد لها وجود، مخرجة ثوبها األوربي القابع في جواالت علب اللحم المحفوظ، 

حسانين" في الوقت الذي كان يخرج فيه طربوشه ومستمعة لكلمة "المدنية" الحمد هلل من "

فبراير من  21وذلك في "الضبعة" على ساحل البحر المتوسط من يوم  .ليضعه على رأسه

 .1921عام 

خريطتين ساهم جون بول في رسمهما، وكذلك في نهاية الكتاب تضع المؤلفة 

علومات عن الرحلة الجداول توضح كافة الم المًلحق، يمثل الملحق األول تلك مجموعة من

من حيث التاريخ والبداية والنهاية والوقفات والمسافة التي قطعوها وحالة الطقس من حيث 

درجة الحرارة والرياح وكذلك ارتفاع المناطق التي كان يخيمون فيها واآلبار وعددها 

كذلك هناك مًلحظات عامة ا والقباب التي مرو بها وشاهدوها، وخصائصها والزواي

أما الملحق الثاني فيتناول ليل خط السير يمكن أن يأخذ بها من سيأتي بعدهم، خاصة بد

تاريخ مختصر عن الحركة السنوسية وبدايتها ونشأتها وانتشارها ونشاطها في منطقة 

الصحراء والصراع الذي قامت به ضد بريطانيا ومحاولة تركيا الضغط بها على بريطانيا 

التفاق مع إيطاليا الذي جعل بن المهدي "سيد إدريس" من جهة الحدود الغربية، ثم ذلك ا

ا على المناطق الداخلية مع ضمان  والملحق الثالث حرية التجارة بين الداخل والساحل.أميرا

رى الحصول عليها في "بُسيمة"، أمام رة عن مضمون وثيقة الترحيب التي جوهو عبا

السيد "بن علي السنوسي" إلى الملحق الرابع فهو  ترجمة مخطوطة الرسالة التي وجهها 

 أهل "واجنجا".
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