انو ليس من السيل الكتابة عن صديقا عزي از لم يعد بيننا اآلن .فيو صديق من نووع اواص كانوت تنمعنوا ع وة
ااصة من صدا ة عميقة وبسيطة وع ة احترام.

ىو أحد األصد اء الذي ضيت معو ساعات طويمة في الحديث عن الماضي وكانت ىناك مشاعر تنمعنا فريودة
من نوعيا ولن تتكرر أبدا.

كان صديقا أ ضى معو و ت طويل يمر كممح البصر.

ىذا الصديق و صصو الثمينة بما فييا من متعة تأاذ العقول والمعارف النمة التي كان يحظي بيوا كانوت بمثابوة
صور فوتوغرافية تحتل ذكريات العقل الباطن بشوكل

ينسوي و تمول منوو أبودا .وىوو الوذي منحنوي ال رصوة عموى

موودار سوونوات حتووى أتنقوول بووين صووحراء العممووين حتووى اآلن عمووى نطوواق واسو وكووان لووو ال ضوول فووي أن أعثوور عمووى
أماكن

توند فوي ذاكورة "السوياحة التاريايوة" ولكونيم فوي السونوات األايورة تحوول اىتمواميم عموى منطقوة العمموين

وااصة أن تمك األماكن أكثر سيولة و ريبة ومعروفة لمعظم الناس.

صديقي العزيز هو

عبد الرسول عقي
من مواليد  2211/21/5وتوفي في 1222/5/3

ولد عبد الرسول عقي )اادم النبي( في العممين في الاامس من ديسمبر  2211من عائمة من الرعاة الذين د
تغيرت بال عل من البدو الرحل إلى الحياة المستقرة بقطعانيم وطبيعتيم الصحراوية.

يوند بأع ه بطا ة اليوية الشاصية حيث ىناك بالتحديد تاريخ المي د ومستند حمل أسمحة نارية أصدرت في
 12ديسمبر  2292كحارس ااص لألضرحة ا يطالية بما يسمح لو ا تناء بند ية .والبند ية التي بحوزتو د
تبرع لو بيا السيد  /بولو كاتشا دومينيونى Paolo Caccia Dominioni.
د ضى مرحمة الط ولة وسنوات المراىقة يعيش م إيقاعات المراعي حتى توفي والده فنأة وكان عميو أن
يذىب لإل امة م عمتو حتى بمغ عمر الاامسة عشرة سنة.

فور اند ع الحرب وا تراب من النبية وكان عمره عندىا يناىز  21عاما فترك أنشطة الرعي لمذىاب م
منموعة أارى كبيرة من السكان من منطقة العممين لح ر الانادق اإلننميزية الذين كانوا يستعدون ليا اشية
احتمال )كما حدث فع ( سقوط النبية.
و د ام عبد الرسول بح ر الانادق بن سو في أو ات ماتم ة بين باب القطارة – سنيور  -دير رغيل  -نقب
ار -ودير سيدا.
يعد عبد الرسول مثل نمي

أصد ائو والمواطنين

يعرف شيئا عن الحرب أو ما يعرف حقا بالحرب

"الحديثة "...حتى ذات يوم بدأ بسماع دوى المداف يقترب .وكان يقترب أكثر وأكثر وأسرع وأسرع حتى اتنو كل
واحد منيم إلى الشرق نحو الميريا وحمام وراء اط النبية.
استمر القصف حتى أس ر عن ااتراق اط ( )DAKمن البريطانيين و إزالة حقة لمنزء األمامي من العممين.
عند ىذه النقطة تم إن ء عبد الرسول مثل غيره عن العممين في و ت سابق لكن يمكنو اآلن العودة إلى منزلو
والبدء في العمل من نديد م البريطانيين وابتكار أنواع من التنارة الصغيرة.
في ذلك الو ت لم يكن من السيل أن يعود لمعمل كراعي ألن ىناك ألغام د انتشرت في نمي أنحاء األرض في

العممين وفي صحراء وتناثرت م ىبوط األرض ون ايات من نمي األنواع  .تسببت األلغام األرضية أو األلغام

الماتر ة عمى ونو الاصوص أكبر عدد من الاسائر بين البدو .وفي منطقة كزور ضي العطش عمى أكثر

من  52فرد منيم ولقوا مصرعيم في غضون شيرين بسبب األلغام األرضية.

األلغام األرضية
و فى منطقة تل ا يس يوند حقول تابعة لممستعمرات البريطانية فاستادمت القوات البريطانية موظ ين مسئولين
عن نم نثث الننود.
وكان معيم عبد الرسول تانر /مقايض نيد يبي البيض وحميب الماعز والسنائر ويتمقى في المقابل بموبيف
وم بس مستعممة ومواد من الن ايات الذي بدوره يقوم بمقايضتيا م البدو األاريين مقابل الحميب والبيض
وا فو.
كل شيء تو ف عمى ال ور بعد رحيل ىؤ ء الموظ ين وعاد تااذ الرعي كنشاط أساسي في حياتو اليومية
ثم في عام  2252ابل الرائد بولو كاتشا دومينيونى Paolo Caccia Dominioni.
دم عبد الرسول ن سو لو كواحد من ىؤ ء الذين يعرفون الطريق اآلمن أي أولئك الذين يتحركون من دون الكثير
من المااطر في الصحراء ب ضل المعرفة في المنطقة بسبب الحركة المستمرة لمقطعان واصوصا في السنوات
التالية عمى القتال في العممين.
ىكذا بدأ المغامرة م بولو كاتشا دومينيونى  Paolo Caccia Dominioni.واتاذه صديقو العظيم حتى النياية.
عرف عبد الرسول حقول األلغام ومو عيا وكي ية تننبيا.

رغم أنو كل يق ز مرتين عمى األلغام إ أنو أصيب  -لحسن الحظ  -فقط بنروح غير اتمة وأضرار ط ي ة
دائمة في سا و اليسرى والصدر والذراع األيمن.

ما تبقى من وثيقة صادرة عن القنصمية االيطالية في اإلسكندرية يوم  02أكتوبر  6611كإثبات أن عبد
رسول عمل كعامل في القنصمية االيطالية منذ عام ، 6691

بيان آار من القنصمية ا يطالية في اإلسكندرية ولكن بتاريخ  19يناير 2292
الرواتب لشير يناير . 2213في ذلك الو ت .كان يتقاضي عبد الرسول راتب شيري دره ( )52ننييا مصريا
بما يعادل ( )1يورو

ىناك روايات ناءت عمى لسان عبد الرسول في حمقات ااصة عنى والذي حكي فييا عنى في كثير من
األحيان .وناء فييا أن كل الو ت الذي ضيتو م بولو (كما ادعى ىو) أمام الكيوف الماتم ة
وكان يظل بولو في حالة تأمل صامت أمام أحد تمك الكيوف.
و ال فى أحد ىذه األيام سأل عبد الرسول عن سبب كل ىذا؟ فقال لو بولو كاتشا دومينيونى انو كان مابأ في
ىذا الكيف م أربعة من رنالو لحوالي سبعة أيام من دون طعام م

ميل ندا من الماء فتوفي اثنان من رنالو

ىناك.

وىكذا كان ىذا الكيف يعد م ذ لي وكان عبد الرسول يتحدث عنو كثي ار وىذا الكيف تبمغ مساحتو عدة أمتار
وبالداال تند مدال نصف مسدود بالرمال.
وىذا الكيف سيكون موضوع مقالة في المستقبل م إبراز الصور الم صمة و ياسات ورسم الارائط.

عند ىذه النقطة يقط عبد الرسول دائما صتو ويغير الموضوع.
أعتقد بسبب احترامو العميق لو (بولو كاتشا دومينيونى) لم تسمح لو أن يستمر في رواية القصص في ونود ىذه
الحالة من التأثر أو لحظة ضعف من نانب صديقو العظيم.
يمكنني أن أحاول فقط أن أتذكر العدد التقريبي لمنثث التي انتشمت وفقا لما الو لبولو كاتشا دومينيونى.
وعند السؤال عن عدد النثث كانت دائما ن س اإلنابة " كتير" أي العديد من النثث واذا حاولت ااتراع ر م أني
أعمم انو  ... 2222كانت إنابتو (ممكن) احتمال وكانت دائما ممكن حتى لو ااترعت أر ام ماتم ة 522
.2222
" ممكن " بالنسبة لما يعرف البدو ( ليس العرب) يعمم أن عندما تقال تمك الكممو في موا ف معينة وطريقة معينة
إنيا الكممة التي تقال بأسموب ميذب تدعوك لعدم السؤال منددا...

ن المااطب د

يحب ا نابة أو

ببساطة ليس ماول لو ذلك.
فد تعممت عمى مر الزمن عندما تعيش عمى اتصال وثيق بيم ومن ا ل معرفتي بيؤ ء السكان متى يكون
السؤال حساس و يريد اإلنابة سيرد بو " انأ نسيت الموضوع"

أتذكر بتحديد.

بعد مغادرة (بولو كاتشا دومينيونى) مصر استمر عبد الرسول في بناء األضرحة وأصبح ىو المسئول عنيا
وحارسيا و المرن من انل كل من يريد زيارة األو د الذي ام بدفنيم.

ىنا سمسة من صور عبد الرسول أثناء سنوات عممو في بناء األضرحة اإليطالية كما ىو موصى بو وذلك أثناء
واحدة من الزيارات األايرة ل(بولو كاتشا دومينيونى) ا ل سنوات متقدمو لمضريح ا يطالي.

عبد الرسول في  2252/21/12بينما كان يعمل م السيد انطونيو ىكذا ) كما ذكر امف الصورة ( مدال
المبنى في أول مقبرة ايطالية تحتوي عمى  33شاص عمما بأن الساحل عمى طول مرسى مطروح لم يكن
مميد عمميا وكان عبارة عن ممر واحد فقط.

عبد الرسول )الضريح اإليطالي( وعبد الرؤوف )الضريح األلماني) م  3األلمان أمام الضريح ا يطالي.

عبد الرسول بقرية الاادم بالنصف األول في العقد  92( 9عام)

في عام  2293أربعة من حراس الضريح ا يطالي التقطوا صورة تذكارية .عبد الرسول من اليسار) العمم
ا يطالي عمى الذراع اليسرى( أحمد أبو ليمى
صابر.

ندوريا ال ييدي )العمم ا يطالي عمى الذراع اليسرى) ؛ م تاح

عبد الرسول والرائد بولو كاتشا دومينيونى والطاه الشاصي لمرائد بولو كاتشا دومينيونى عبد المقصود كما الت لي

مصادري الااصة أن ىذه الصورة والصورة التالية التي تصور أيضا الرائد بولو كاتشا دومينيونى تم التقاطيا في
النصف الثاني من العقد الثامن.

عبد الرسول والرائد باولو (الذي يتكىء بيده اليسرى عمى الباب ( يقف الرائد باولو كاتشا دومينيونى مرتديا النظارة م سائقو
الااص.

في مناسبتين ماتم تين تمقى صميب ال ارس لمنميورية اإليطالية من أوسكار لويني سكال ارو والميدالية الممكية من نورنيو
نابوليتانو.

كان فاو ار ندا بتمك الزاارف و لم يحظي بيا عمى ىذا نحو ألي شاص تقريبا عندما كان عمى يد الحياة.

عمينا نميعا أن نتذكر بكل سرور وفار عبد الرسول كرنل الصحراء العظيم الصغير والذي رحب بنا بابتسامة في كل مرة ذىبنا
لصعود الدرج إلى مدال الضريح.
سيستمر ال ار لنا دائماً وسنضل نوضح لمنمي ما ام بو ىذا البطل  ...وأيضا ال ار من نانبو
ير د اآلن عبد الرسول في مقبرة صغيرة بتل ا يس )حيث ىناك  25أاريين من البدو ير دوا في المكان ن سو) عمى عمق  922م
متر شرق الضريح.
دفن ىناك أيضا ننمو ويدعي (نمعة) )وليس الذي اشتير لكونو م باولو كاتشا دومينيونى حتى مات من ان نار لغم( ولكن نمعة
آار الذي كان أول دليل في صحراء العممين منذ رابة اثني عشر عاما مضت.
توفي نمعة ننل عبد الرسول ا ل تل بالرصاص الدموي في عام  1222لتص ية حسابات بين القبائل.
وأنا أعمم أن عبد الرسول كان يريد كما ال لي أن يدفن داال حرم الضريح ا يطالي وروي لي مرات عديدة سقوط الغرب بنوار
مسند صغير رب مكان دفن العساكر الميبيين.

عائمة عبد الرسول توافق عمى إصدار هذا و هذا هو ما يريدوه.
و حتى اآلن واجبنا األخالقي لضمان حدوث ذلك هو التنسيق مع السمطات المختصة.

النص والصور ألندريا ماريوتي ( ) Andrea Mariotti
الصور التارياية حصل عمييا بإذن من أسرة عبد الرسول

