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الاهداء

ألميؤيا وفرحي حرف يا إليكما • • • أحلامي أطياف ؤيا أشواقي تنهدات يا إلمؤمحما 
•• • الجرح ذلك عل يوصع لم الذي دوائي ؤئا يندمل لم الذي جرحي يا إلكما • • وأملي 

أربعةبعد اللقاء لحظة المرق الشوق وارتعاثة المتلهف القلب نمة يا إليكما 
ورأس ••• عاماعشر 

بخيروالدي ل حلفوق الذين أهلي إله 
اليوموميثاق الأمس لعهد الوفية زوجتي |له 
الحريةواقع ق فرأيته الأمر رؤيا ق لاح الذي الر |لؤر 
هذاون يعيزالوا لا أمتهم، تحرير بتهمة أحالهم ك حييرحم، امنوا فتية الٌ 

يقرؤوهأن دون الكتاب 
ظلنامنها حرم من لكل بالحرية هتفوا الذين الأحرار إله 
الملكلأعرف القرآن مكنون لي كثف قد تعذيبه أن يعلم لم الن-ي جان الإلٌ 

الملكوتكوة من 
!صبتايتح فلم ستا الصر أسباب كل من وأوتثت، الأرض ق مكنت أمة إو؟ر 

المنحر!قال كما فكانت المابقين أمجاد ورنت 
اماإلأسمالأبضهادلأفممدط زوام_للأم.بم

الغرايرل ا مأوراح اقه بأونغدا إذا البعيئ بدري ا مشموذ 
الميادةتكاليف فاستثقلوا الاستخلاف أمانة حئلوا 

٠٠ عبيدا أنفتهم فظنوا أسمالهم رأوا 
أحراراملوكا ليعيشوا رؤؤسهم عل اليجان يروا ولم 

.. البيداء ق فتاهوا رؤؤسهم طأطأوا 
الممالنجم لرأوا رووّهم ولورفعوا 

محمولظهورها فوق والماء الغلما يقتلها البيداء ق كالعيس 
حاجاأهيم م الهائمة الأمة تذ إله 

الأمة؟؟هذه يوثع يحقون • • ؛عن- يولغ• لم حيلا أحاطب أولخلي 
الكتاب.هذا أهدي هؤلاء كل |و5ر 

٩



الثاممتاسعة مقدمة 

وأممبمال..نمبمه عل ه الحمد 

وحماله..بجلاله يليق حمدآ 

وقاله..بحاله افد علل يلما الذي نبينا عل واللام والصلاة 

وآله..صحبه من ف مهجهم بذلوا من وعل 
وهيقصير، وقت ل ابقيها سنفاد يعد الكتاب، من الثالثة الطبعة هي ها 

الأحداثوثقنا كما القصص، بعض فيها أضفنا التي الثانية للهلبعة إكماو 
المملعيةالأ-خلتاء وصححنا القارئ، لدى الزمني التسلسل يكتمل كي بالمواريح 

١مّهوا. منا يدين، المخ 

العليم،المع أنت، إنك منا تقلها ماللهم 
الرحيم.المواب أنت، إنلث، علينا وتب 

فايزالكندري



همسد 

لقدالأمريكية• المتحدة الولايات نمه قي أسيرا محام أني يوما حليي في يدر لم 
إلىالأماني عالمي من حرجت لقد عنه، فرأت لطالما عالما المجون، عالم يحلن 

صلة.انية للإنيمت لا متوحش آخر عالم 

كالتيتوحشا أصد مجون هناك البشري، التارخ في سجن أسوأ غوانتانامو تكن لم 
بتيمن هو الحرية تمثال أن غيرها عن غوانتانامو يميز الذي لكن )بشار(، زبانية يديرها 

الإنسانية،باسم التعذيب فيها مورس لقد ٠ بثعلته المعتقلين أحرق مم بيديه المعتقل هذا 
الأخلاقيةالقثم تشويه إن القانون. باسم القانون وانتهالث، العدالة، رداء الظلم وارتدى 

فيالأخلاقية القيم استقرار عند محاربتها سهل فالجريمة الأجساد، تشويه من أحطّر 
فيالبشرية اريكنت، الطهر، مكان العهر وحل ثالرذيلة، الفضيلة المن فإن القوس، 

شه!الظالم فيهم بمن الظلم، صحية الكل وصار الضلال، حماة 

غيرهما،قبل نفوسهما في الأخلاقية البنية يدمران ومنقذه الظالم القانون مشنع إن 
أسرتهفي الظالم يلاحق بل الظلوم، على يقتصر الظلم تأثير أن نظن حين نخطئ 

الرحيمالأب ذلك يعود لن الجثث، نهش نعود مسعور ذئب إلى ويتحول ومجتمعه، 
ذلكيكون لن يستقبلونه، حين الحانية وابتسامته المولدة نظرته على أبناؤه اعتاد الذي 

صرخاتستظل والامتنان، الحب بمشاعر زوجته على يغدق الذي انمظوف الزوج 
إلىليتحول منظومتها، من حزءآ كان مرعبة ذكريات حبيس وسيظل تلاحقه، العن.؛ين 

الدكتاتورياتلكل مبررا غوانتانامو أصبحت، لقد غضب. لحظة في تنفجر موقوتة قنبلة 
إإ نفسه الشيء مارص قد المطور البلل لأن التحذسبج، في يمعنوا أن المخلفة 

عديدة،شهورا الكتابة عن أخرتنى كوودأ عقبه واجهت الكتابة في شروعي عند 
القصصآلاف والعبر، واكروس المكتنزة بالأحداث زاخرة غوانتانامو أن وهي 

نهايته،إلى الاعتقال معسكر افتتاح منذ عاما عشر أربعة عشتها المي والأحداث 
للجونخلافا ومرات، مرات وأحزنتني مرة أسعدتني أحيانا، وأ؛كتنى حينا أصحكتني 



التيالتحقيق فترة باسثناء المستقرة والحالة الممل والروض بالرتابة تتصف التي الأحرى 
علىيستقر لا الذي البحر فكموج غوانتانامو أما أشهر، عدة أو لأمابيع تمر تقد 

دونهتفنى ما كتاب؟هذا دفتي بين لأحمّعها أحدانها أستقصي أن لي فأنى حال، 
فضيةفي نفسي أسجن أن العين فمن كسرة، والأهداف نمر، والعمر الأعمار، 

انطلاقنقتلة غوانتانامو أحعل أن فررت لدلك غيرها، إلى أتعداها أن دون غوانتانامو 
والعادةالشقاء مفتاح إلى والباطل، الحق بين الصراع أس إلى اليدان إلى 

تشرفد التي والمبادئ والأفكار الاعتقادات على تنطوي التي الجنرة النفس إلى معا، 
والإحسان.والرحمة العدل تشر وقد والطغيان، والاستبداد الظلم 

حلالعشتها التي والحقائق الأحداث بعفر اتجاهل أن الأحبة من كثير نصحني 
الحقائقهذ0 بعض ذكر فإن قضيتي، مع الناس تعاطف كب على حرصآ التجربة هذه 

التصنيمحأح فى سيوقعي 

اللمن منقادا نابحا الحياة هامش فى سيعيش التصنيف، يخشى من أن أرى لكنى 
وتدليس،غش الحقيقة إحماء مقابل الناس تعاطف استدرار محاولة وأن التصنيف،، يحشى 
يديروس الناس، عليه وأسخعل عليه الله سخهل الله بسخهل الناس أرضى ومن الوار، عاقبته 
الصراع،في طرفا ليس الحقيقة على فالشاهد يوما، ظهرها له الحقيقة ستدير للحقيقة ظهره 

يكونولن المحسن، حسنات تلغي لا والزلة لصاحبه، العصمة يهب لا النبيل الموقف إن 
علىالمستندة آرائهم فى متباينون لأنهم الناس، إرضاء مبعثه كان إن قيمة أي الكتاب، لهدا 

الإشادةفى وليس المغاير الحق إنبات فى تكمن القيمة إن غالبا، والتحمات النزوات 
ففيل،الحقيقة عيني، نصب الحقيقة وأضع حانيا الناس سأثحى المألوف، بالباطل 

لذوىمداها حريتي ني سعى من شكر العص صى وحرابها، بهامها الألن متتاوشني 
)إرهاسض(،ميهم يمن مع تعاؤلغا الأسرى لقممر ذكرى في آخرون وسيرى النفوذ، 

آخرونيوجه بينما الأمريكان، الجنود من لثلة اني الأنالجانب ذكر فير البعص صيلومنير 
محنكونالطويل، الأسود تاريخهم في الأمريكان حرانم أمرد حمن الاتهام أصابع إلي 

ومتهور،عقلاني ومتعلرف، معتدل وبريء، إرهابي، أنير هير تجاهي الناس آراء حصيلة 
أنحاول واحد شخص في ستجتمع الأوصاف هده كل ومصيب، مخطئ وجبان، شجاع 

أرأيه حب، كل يقبحها، أو يزينها فد زاثف مجكياج غير ومن غيرها، دون الحقيقة يقدم 
إضافةدون سازؤيها لذلك الكرام، شيم من الأهواء عن بعيدا للحقيقة التجرد إن 

ذلك،ب، تكتمن هي رائحة، ولا طعم ولا لون بلا سأرويها للقراء، إرضاء نكهايثإ أي 
إناللوم علتير فاقلوا مشاعري من بشيرء -ابوح أنب، غير إليها، بمفيها من ولست بنفسها 
كتاب.فى تقرأ كلمامت، يفوؤر عثته فما الورق، على فاصنا 



لمأني دءذري الكتمان، ًلي مكانها ويرى زلاتنا أذم حين أحبة علي بمب ومد 
قدمووله ال—انرين، بعثرات إلا يتضح لا فالطريق السالكون، بها ليتعظ إلا بها أبح 

بقه،مادي والإنسان الهلاك، مبل قممي القافلة لكل المستترة الحفرة تكثف الرائد 
هذهتحطيم علينا وجب، لذا بها، النادي بل الحقيمه ولا حاملها، بل الرايه يقدس لا 

أنيقلن لئلا الداعية، وأحءإاء الدعوة أمجاد بيد والداعية الدعرة بين فنممل المائية 
ولاالحياة، يمنح حالي منهج لتقدص بل الموت يمنيهم أشخاص لتقدص نزل الو-ص 

دعرألاجما ْلريفا فيه نطعوا الذي الباهر النجاح لدلك، حمالا إلا المقرات تلمك، أرى 
اليائسين.تحفز إنسانيه صبغه تلك، رحلتهم على وأصفى ؛الهالك،، ي*ج 

ليمح يلا وفحت، عجيبة فصص هناك البداية، من واضحا أكون أن يجسا 
موضعأمتخرج أن بي وحأصحابها، أسماء أفني أن ديني ولا أقولها أن ضميري 

يجب،لا أنه أعتقل المحدور، عنا وتمرق، المقصود بلعنا مستعارة، بأسماء منها المبرة 
هذافي أذي، ما إن أقول، ما كل أعرفخ أن علئ لكن أعرف، ما كل أفول أن علئ 

عشرأربعة يلحغلة لحفلة عثتها الخيال، إلى أقربه هي قصمو فحال، ولمي قد الكتاب، 
الحقيقةعن يبحث، حيا قلبا بلعت، فإن مهلهل، أو بخس دون أيديكم بين لأضعها عاما، 

يد.ين،عما متش حاقا.ة وقلوبا متربصة عيونا ًادئت، ؤإن كب،، فله لها ويحلص 
تسمع،فلا المفللوم أنين ويصلها تبصر، فلا الذلالم بعلش ترى يسوء، عما وبصث، 

فيه،سلى آحر كتاب، عن لها فلتبحنح تعقل، أذ نابي بل تعقل فلا الحقيقة وتدعوها 
.إنسانيا قلبا جنبيه بين يحمل لا لن يكتب، لم الكتاب، ا هل. فإن 

علىنا لالحاقدون، بنا يظن كما شياطين نا ولالمحبون بتا يقلن كما ملائكة نا ل
والحلقالتقوى في متفاوتون منا، رجل ت، قلأفجر على ولسنا منا، رجل قلب، أنقى 

غوانتانامو،في واحتجازنا أفغانستان في وجودنا مببا في متفاوتون نحن كما والهبر، 
نجاحنافي متفاوتون منا، واحل كل اجتازها الذي البلاء قنملرة طبيعة في متفاوتون 

نكون.وهكذا حلمنا هكذا باجتيازها، 

أماميالذ.ييات وتتجد مشاعري فيها تفيفس الكتابة في لحفنامحت، علي تمر كانت، 
الأنينمن بحار بنقل لي أنى مبللة، والورقة إلا أنتبه فلا بيدي، ألمسها حقيقية 

الورق،؟صفحات على والتأوهات 

شيءترجمة الأن أحاول مجونه وأفكارا مكبوته وأحاسيس جياشة مشاعل كانت، 
وقلمرآة، لها تكون أن من بكثير أعفلم فالمناعر كلها، لا منها شيء كلمات، إلى منها 
بتجربةتمر حين لكنلث، مغزاها أدركت، أنالث، تظن الكتاب، هدا في فقراث، عليلا، تمر 

•عثتها التي الفلروف، احتلفت، حين إلا لك، يفلهر لم آحر جانبا لها أن تدرك مماثلة 
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أسبوعيادنائق لعشر إلا والأوراق الأقلام اسخدام من غوانتانامو في منعنا لقد 
حصرأبالقفب يتعلق فيما المحامى ْع القانوني التواصل أو العاتلة الرسائل كتابة عند 
تمللا العائلية الرسائل أن اكتشافي بعد المحامين مع بالتواصل فاسفك غيرها، دون 

صمنوأدرجتها والأحداث، القمص مجن الكثير بكتابة الفرصة انتهزت غالبا، إليهم 
الونناتمديد تم محنين خمس وبعد بقضبتي، التعلقه القانونية الشؤون عن الحديمث، 

سنةعشرة اثنتي بعد مفتوحا الوقت أصبح يم أسبوعيا، ساعة إلى للكتابة المسموح 
لكنيالمعتقل، داخل المعيشية الفلروف عن الحديث دون فهمب القانوني صل للتوا 
بختم؛المكتقل إدارة فخمها القضية، من يتجزأ لا جزءأ تجعلها بملريفة أصوعها كنت 

(approved ،) أكتبكنت والأحداث، الفصمن استحضار على كبير بشكل ساعدني مما
الذيالقلم حجم صعر بسسآا وصضل ظفرى اسود حتى وأشهر لأمابع الطوال الماعات 

تكتب،؟لن مازحا؛ فقال الكتابة في منهمكا المهتقلين بعض رآني به، الكتابة تصعّبا 
ارسالة! وليت، رواية هده 

هيكدلك.قلتح;

يخبركألم فيه؟ وقعنا الذي البتر هذا مجن ستخرج أنلنؤ تظن وهل تمزحإإ نت، أ !
هامدة؟؟جثة إلا الجزيرة هذه من تخرج لن ١^٠٠ الأمريكان 

عين،طرفة بالفرج سككت، ما واه بيدهم؟ فرجي مفتاح أن لاث< نال من و ٠
هذاومأكمل والذي، وسأعانق الحرية، نسيم مجن صدري وأملا اض، بقوة خرج محا 

الجديد(.والميلاد الشديد )البلاء اف باين وأسمته الكتاب، 

قدوميمن الأول الشهر منذ اسمه وتحديد بل الكتاب هذا كتابة قررت لقد 
قادمةعاما عشر أربعة هناك أن ^ينها (، ٢٠ ٠٢)سنة مايو في المهتقل، 

!الكتاب!في مكانها ممقلر بالألأم ثئزغة 

أمل،بصيتس النفق نهاية في يكن ولما غدأ اليوم بعد أن كيقيني بالفرج مؤننا كنت 
لقائه.فبل بقدومه فايقنت، معاينته، قبل نسائمه علي وهبت رويته، نبل أريخه تممت لكني 

عمرعلى والرثاء الشفقة نظرات البحفى من ألغهل كنتر غوانتانامو من رجوعي بعد 
حياتي،من عاما عشز أربعه خسرت أني ظنوا • مساكين• القضبان! خلف ضاع طويل 

فيإلا نفسي أجد لم وأنا أنفسنا، نجد حين إلا له قيمة لا الممر أن يعلموا لم 
أنيالواهمون ظن زمن مجرد من بكشر أعظم هو ما ربنث أني أرى غواننانامو، 

بدايتيأراها كنت، لكني نهايتي أنها ظنوا لقد أعود، لن أني ظنوا الكثيرون خسرنه، 
الحقشة.





روحهني وأنحاء نورها من صدره الجوهرة فلبه في اض أولع من كل نإلى 
لهاعن أو قلباك، مصباح بها تنير أن فإما يدوان>، بين غوانتانامو عمارة هي ها بريقها، 

صالة.هى فإنما صاحتها يجدها حتى 

منهدأحرجتنى بحكمتلث،، الأفعى فم في أدحكك، • ومولأكا• وبدئ إلهي 
وأمراررحماتالث، فيوض من الأمر ريمة فى أريتني لقد وأمومته، أحيا نللث، ؛رحمتلث،، 

حررنيأصل، هم، *هم، ضوآقو غوانتانامو من حررنك، كما فاللهم أحجلك،، ما تحنيك 
حينأمتنفرلث النقلة، ياصفاد المتقلتان ندمجاي وارتعنته هممك، وصعقته نوني طال، فقد 

بالوهمفانشغلتج إليلثح دعوئي حين وأمتغفرلث المسير، عن فتقاعته الطريهم، لمح، أنرُته 
للثهأبوء عنلثه، للهروبه فاصتخدمته إليلثج لأرحل الزاد وهبتني حين وأستغفرك ، ، عنل

أنتج.إلا الذّنوب يير لا فإنه لي فاغفر بدبي وأبوء علير بنعمتلثه 



ذكريات

العذابكل عن بعيدأ عاليأ، لتحلق السحاب تخترق كاس الءلاJرة، أقلعت وأحيرأ 
الخلاصى؟ماعة حانت أحقا عاما، عثر أربعة الخانقة ثبضته رتبتي حول أحكمت الذي 
الهر؟ليالي وانصرمت الألم آمات انقضت أحقا 

الوض،إلى الحنين والأحباب، الأهل إلى الشوق المشاعر، تتجاذبي كانت، 
بالضعل؟حدمحث، الذي ما ورائي، حلقتهم أصحاب على والأصم، 

يحولهاتنتنلر العلي المرير على تلقية مت، زاللا الوراء، إلى الذكريات ُي عادت 
الرتفت<،الولود لهذا شوقا بل حوتا ليس ط بشارة يخفق قلبها كان العمليات، غرفة 
تناقلت،الأهل، تباريلثخ مع الفرح دُوع احتلعلت، ( ١٩٧٥)منة يونيو من الثالث، فجر ومع 

فيالأموال من الكثير هناك أن يعلم يكن لم الذي الجاريد الولود هذا الأيدي 
انتذلارْ!!

وتععلمالأخلاق وتجل الدين تحب، محاففلة أسرة ني الثنية صغير الغلام هذا تر■مع 
بالصلاةيتعلق فيما خاصة ما نوعا الصرامة إلى تميل التقديس، حد إلى الأسرية الروابهل 
فيهايكثر التي الكيرة العائلية الاجتماعات من يهرب خجولا كان الأخرين، واحترام 

أحدفي مرة حدين، كما المطح إلى وأحيانا خالية، غرفة أو النزل حديقة إلى اللغعل 
تسللوالابتهاج الفرح ارتفعّتج*صيحات وحين أسرته، منزل في أقيمت، التي الأعراس 

مناسباتفي فعلت، كما بالبقاء فتأمره أمه تلمحه أن من الحذر متوخبا اللح إلى خفية 
تحفيزْعلى والده حرص فشيثا نيثا يتبدد أخذ هذا حجله لكن كثيرة، سابقة 

بعفرختيار ا تم وحين لطلبة، ١ هبؤ مو١ لتنمية لمتعددة ١ سية المدر لنشاهنات ١ في للمشاركة 
القرآنيقرأ من هو ليصح ضمنهم، من هو كان المباح طابور نشاطات ليتولوا الخفونين 

يلقيأخرتم، وأحيانا ه، الحم، ص حديثا يقرأ وأحيانا المباح، طابور في التلاميذ أمام 
كانحين يتذكر يزال ولا والإنجليزية، الحربية اللغة في الحكم بعض الطلبة مسامع على 

مرددآ!صوته يرغ وهو الميكروفون أمام الورقة يملثؤ 
(tomorrow tomorrow not today always the lazy say ،) اختلفالتي ترحمتها يفرأ نم،

اليومعمل توحل رلأ انمام معناها ترجمة النهاية فى ليختاروا الإنجليزي، أساتذة فيها 
حاسمادرسا التلاميذ أعهلى أنه واهما يقلن وهو مكانه إلى يرجع نم الغدا، إلى 

!حياتهم!نمعل ؤيغيرون دروسهم في يجتهدون اللحنلة هذه من سيجعلهم 

يقرأوكان الفدائي، ٠االضفدع بعنوان للأطفال قصة والده له اشترى حين جيدأ يذكر 

١٧



نومهأحل من صحي حين بدمائه مضرحأ لثمة ا آخر في الصنيع بصورة متائرأ 
للأحلفالاكتب منها بالقرب كان لعبة له ليشترا السوق إلى مرة والداه أخذه الضفايع، 

أنهاحينها يظن كان التي الصخرة قبة صورة غادفه عر كان وكتاب اللعبة بين وخيراه 
ليسالكتاب أن البيت إر ريع حين يتفاجأ نم الصخرة، نبة فاختار الأقصى، للممجد 

الكان ذلك، من الرغم وعلى شيئا، منها يفهم لم أشعار بل الأقصى المسجد عن قصة 
الأقصىوالمسجد الصخرة قبة صرر ويتأمل الكتاب يتصفح وهو إلا النوم إر بخلد 

ومناما،فظة خياله في له ويلوح حبا به يهيم الذي الأقصى المسجد الأشعار، ويتجاهل 
محاوالمصباح الكتاب لتغالق والدته فتأتي رؤيدآ يدم تميل حتى الحال هذه على يكون 

حانية.قبلة وجنته على تهلع أن بعد 
حدثهالثمانينيات، في المشهورة المناخ أزمة عن عليه يقعس وهو والدم يتذكر لازال 

كانالمتخمة، الأرصدة أصحاب ييض إليها يدعوه كان التي الباذخة الحفلات عن 
فلماحيتها، بسوادها تحتفظ كانت، التي الخفيفة لحيته بها تحيْل حزينة وابتسامة يحدثه 

ابني،يا البركة يمحق )حضورها ت بقوله محموى يجبه لم حضورها رفضه محبّب، عن سأله 
حينبها منى التي الفادحة بالخساتر يخبره وهو ضحكة منه انطلقت، يسرء(، ما فيها كان 

كاتتجلو الدين، نعمة على افه أحمد الأموال، هذه على نادمجا لست، ت المناخ أزمة حلت، 
أمحمتكون وأين محمأكون أين تدري لا فإنلث، عندنا الأموال هذه 

التحدينظرات يبادله له زميل وبتن بينه أشده على والتنافس لأ محبا الحرب كانت، 
والديهيخب،بج ألا في اجتهد الفصل، محللبة على الأول بالمركز يفوز فيمن والمنافسة 

وأبوهإلا أسبوعان أو أسثؤع يمر لا كان أنه لدرحة واهتمامهما حبهما في أغرثاه الذين 
المرحالةفترة طوال تلك عادته على استمر عنه، المعلمين يسال المدرسة في حاصر 

يحتاجهما له لتهيئ الفجر قبل تيقفل تفكانت، أمه أمجا والثانوية، والمتوسطة الابتدائية 
للاختبارات.

فيالثالث، المركز عر فحصل اجتهاده تأرجح المراهقة محارب يخعل بدأ حين لكنه 
الذيمزله إلى بالشهادة رجع حض شوم نذير ذلك لكن حاتّ، في الأولى للمرة الفصل 

كافيةة العابوالده نظرة كانت، ؛الأشباح، محاطا والغربان، البوم بنعيق محفوفا تخيله 
السنةتبل الثانوي الثاJث^ مجرحلة في ارذكيه الذي الفادح الذست، ذللث، إصلاح في ليجتهد 
لاحقا.الدراصي مستقبله تحدد التي الأخيرة 

عناء؛الحدبث، يقطمحان المجد، شباب من اثنين ؛ص-حية المدرسة من الرجؤع اعتاد 
يكملاننم بيته إر أحدهم فينفصل الثقيلة، حقائبهم حاملين الحر شدة في المشي 

قال!الدارمي مجدينة أبي بحديثح عملا العصر محورة منهما كل ليقرأ فتتوففان المشوار، 
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بعنفالجنة عن ش_ريطأ أحدهم رفض حين محرج موقف بعد ليلة بنفسه حلا 
نىلك شأن لا لضاعة ومسوق مسعات مندوب مجرد أتت ت ننسه يحاور أحد وازدراء، 

نإنهالإسلام راية يرم حنن هو نفه، يمثل ولا الفكرة يمثل الداعية أصلا، الموصؤع 
وأنفتهوكبريائه حغلوظه من يخرج الراية، ني وذاب )الأنا( من خرج ند لحظته من 

رالرص،اشول محن ما حريتهم يكامجل هم لختاروا الناس، ار هم، كما النكرة لوصل 
الاختيار.هدا نتاثج يتحملوا ثم 

الأرضيرحم مجن لتوها ولدت ند ضعيفة كعثبة الدعوة، في العود طرى كان لقد 
الثمالط،وذات اليمين دان الريح نفيتها مترنحة عتبة الثمس، نور عيناها فأبصرت 

أنفإما ماء، النحو مسيرها مواصلة قررت وحورها صحفها من الرغم على لكنها 
تعنيمني حظوة أن أكثر ومدركا ضعفي مدركا كنت، دوائها، إلى تصل أو بدائها تموت 

تقربت،ذراعا إلي تقرب ومن ذراعا إليه تقربت، شبرأ إلي تقرب ءومن أ منه؛ حظوة ألف 
هرولة،.أس4 يمشي أناني رمحن اعا بت 

تالجار غزل 
يومينتستمر رحالة في ( ١٩٩٠- ٨ - )١ الأربعاء يوم المسجد ثباب مع حرجنا 

حتمئم ورياصي، ويقاؤي دعوى مكثف يرنامج الأربعاء انقضى المنتزهات، إحدى إلى 
الفجر،لصلاة استعدادا النوم إلى يخلد أن نبل انفراد على واحد كل يوليها بركيعات 

وراء0حالف، قد أنه يعلمون لا الدين البلدة هده سكان يرقب وهو برأمه الفجر اطل 
!الكويت!احتلال طريق عن القدس تحرير قرر عرمرما ■مشا 

نموالطمأنينة الراحة من حوأ قلوبنا في بثت آيات الهادئ بصرته الإمام بنا قرأ 
للجيشمناورات طنناها انفجارات أصوات حلالها مع ن كنا الصباح، أذكار في شرعنا 

أحدأن حيدأ أذكر لكني مجوصوعه أذكر لا درسا أحدهم علينا ألقى وبعدها الكويتي، 
فدوكان المدينة من مجتاحرأ حاء قد الشريعة( كلية في فاصل دكتور الأن روهو الإخوة 

بهدوءقال ثم لرمه، من الشيح فؤغ حتى الصممت، الترم أته إلا المراثي، بالغرو علم 
باديةالجدية مجلامجح رأينا أنتا لولا يمرح ظنناه بلدنا! العراق غزا لقد إحوة يا ت غربب، 

أشألم ت ثقة بكل فأجاب مباشرة؟ تخبرنا لم ولماذا محذهولأت أحدهم سأله وجهه، على 
!الدرس!اقطع أن 

الشعب،مجن الكثير استيعاب عدم توضح التي المصة بهده معه يتندرون يزالون لا 
المناطق،ثواؤع في تسير العراقية الدبابات رأينا رجوعنا طريق، وقمحا للصدمة، الكويتي 

الكلمة!بمعنى صدمة 



منالكويتيين الضباحل من مجموعه أمرت العراقيه القوات بان الأحبار وصلتنا 
ناعيةإلى سه من عمتي ابن حؤج ذلك غضون في العراق، إلى اقتادتهم تم حالي بينهم 

ريات الإذاعة في يقول المؤولين أحد الباكر المباح في سمع أن بعد العسكرية )الزور( 
وجعلهغضبه أثار الذي التخ-ئل ساءه مصرعا، فانمللق الوحلن(، نداء لبوا الوطن اب بث 

عنالأنباء وصلتنا أن بعد أحباره عنا انقعلعت المنزل، إلى العودة عدم على إصرارا أكثر 
ي3لقلم لكنه السعودية، العربية المملكة إلى القاعدة في كانوا من حميع مع انسحابه 

.إلينا ليحول سرية عسكرية مهمة في الحدود من حفبة فتسلل الغربة 
رأىالبعض الشعب، أيدي في أمضل البلاد، في الساندة هي الموصى حالة كاك 

رأيتإفيه، البقاء الوفاء من أن رأوا وآخرون البالي، محن الخروج تقتضي الحكمة أن 
يابيانوهما المملكة في أشقائنا إلى بالأهل بالخروج وعمي والدي إقناع يحاول أحدهم 

بالهروب؟ه نفطب ا كيف—ت يقول والدي سمعتإ عليه، 

لأهلرسالتي لإيصال طريقة في فكرت عمري، من عشرة ة الخامفي حينها كنت، 
هلذنوبنا؟ بسببح أصابنا محا أن لأخبرهم المملين أمام المجد في أقف هل المجد، 

أتيبؤه<؟'كتبمت، متا مصتثقة من أنيظم تع!لى: فوله عليهم أقرأ 
العلميملك لا ني في غلام من النميحة تقبل لا فالناس ذلك، أستطبع لا 

نملوحة على موعنلة أكتب أن فقررت رسالته، لتوصيح الكافية والثجاعة والأسلوب 
أكتبا؟ماذا ولكن واللوحة، القلم وأحضرت غرفتي إلى صحدت المجد، في أعلقها 

فلاالقرآن أما المدرسة، في تلقيته الذي اليسير النزر إلا الأحاديث، من أحففل لا أنا 
عينينفع آية أول، أكتب، أن وقرريت، القرآن أخذت أحزاء، نلائة إلا حينها منه أحففل 
فتحناالعينين، مغمضي وأنا تحديد غير من القران فتحسن، ثم للتاس، عقلة لتكون عليها 
زيهمثلا ه المحل: سورة في تعالى قوله هي عليها تقع آية بأول ؤإذا عيني 

أثنءأذ'دها أش يآقثي ق=قمب، ؤ من يبمدا ^^١ يأ,بمها مةلن-نث ءامثه دكاق، 
شثُود،ه!دءقاذوإ ث ؤآلوف آلمحع بماس 

إلىالشارد الإنسان يعيد البلاء هكذا إله، لعود الله من موعظة كانت . القه. بحان 
عثرة،بعد وتحليق فرة بحد كرة ككون الرحيم، ربه إلى يحييه المصون، وعرينه الدافئ عشه 

المسجد.في وعكها كتبتها الفال، تستدرج ذهب صرة من خير العاقل تنبه سوط وصربة 

كلالإثارة، أقائم إلى تكون ما أقرب كانت التي الأجواء بهذه جدأ متتعا كتت 
قلبيدقامتا ازدادت المثيرة، ومغامرته الخاصى مذاقه له الفترة هذه خلال عاير مر يوم 

همانمةصمن أدرجتي أنه يخبرس وهو المخمر من والدي عاد حين وابتهاجا فرحا 
حينكبيرة حيبتي كانت وكم عليهم، الملاح لتونع تمهيدأ البلد عن للدفاع المستعدين 



للدفاععلى السلاح توزع بمع أوامر هناك وأن مغلقة السلاح مخازن أن علمت 
شه!عن 

الفرصةأتاح مما والكبار، بالصغار امتلأ حتى المسجد، في تتزايد الأعداد بدأت 
المسجد.من الأهالي شؤون كفلم الانطلاقة شرارة تكون بأن 

ثباببريق ازداد الرحال، معادن فانكشفت عمله في البلاء منخل بدأ هنا 
فتهربواآحرين زيف وظهر الخنهلقة، ب ثبا بعص إليهم وانضم فيه، تربى ممن الجد 

والسلامة.الراحة وآثروا الموولية من 

وأناحتى بي تحيهل كانت غفالة سجان من أيقفلتني عنيفة هزة الغزو أيام كانت 
والرياصية،فئة كما ا والمسابقات عقل لموا وا كحفيغل ا من برامجهم لمسجد ا شباب أشارك 
كتالماء، إر المتوجه التجرد الحب على طاغية الأقران مع الخنافس مشاعر كانت 
يلعبون،الفلاة في الصبية ْع عينه تشرد بينما طاعته في يداه تعمل والده، بحضرة كهمي 
فيأبىأرصا الصعب الوافر يرديه بينما المثاليات عالم في خياله به يرفرف ياغ غلام 

عليه.ويوم له يوم السجال، الحرب ئم الخحدي ؤيكون الاستلام 

الخبزإلى مباشرة ننطلق ئم المسجد في لكلأة لمتعد الفجر قبل نستيقفل كنا 
بصلهوقد الخبز، من كيسين منا واحد كل ليأحد حدأ طويل طابور في، دورنا لمأخذ 
منهربوا الذين العاملين وندرة الطحين وقالة الازدحام بسحب الضحى منتصف اكور 

نركبالأهالي، لخدمة متطوعون كويتيون شباب الخبز عملية ليتولى الغزو بعد الكويت 
يكفيما منها احد أن أصحابها لنا سمح المح، القلعام مخازن إلى وندهب الشاحنات 

الرزوأكياس التنوعة المعلبات صناديق نحمل الثحثيون، سرقها أن من بدلأ الأهالي 
لفتيانعسى وماذا كيلو، حمسين منها الواحد يزن الشاحنة، نحلأ حتى ظهورنا فوق 

الطريقةبسبب والرقبة الظهر كالأم ضريبتها يدفعوا أن إلا والعناء الكد امتهان في ممتدتين 
غضروفيبانزلاق بعضنا أصيب بل الخقيلة؟ الأوزان هذه بها نحمل كنا التي الخاطئة 

حموكهامن الشاحنة الخطفة إلى أدراحنا نعود نم طويلة، سنين منه يعاني جعله 
ولمالكويت خارج وهم الغزو داهمهم أو الغزو بعد أهلها هجرها التي البيوت أحد في 

الإجهادمن أطرافنا ترتجف القوى منهكي منازلخا إلى نعود ثم مجددأ، العودة يستعليعوا 
.حياتنامن جزءأ ليصبح قليلة أشهر بحد عليه اعتدنا الذي 

ومحباكلحام إلى عين طرفة في الرغد حياة اعتاد الذي المباب تحول لقد 
بعضآحرون امتهن كما مقابل، بلا الخهلقة أهالي يخدمون وزبال ز وحمال ومتكانيكي 

٠تقرا الحياة عجلة توقف بعد يومهم قوت ليكسبوا الحرف 
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التيالقريبة )الشهداء( مدرسة إلى للذهاب أرشدنا حلف متعا حندى معهم كان 
وصاحبيترحلت مقطوعة، الكهرباء كانت الجمهوري، للحرس عكرية ثكنة أصبحت، 

لمالجنود أن حفلنا حسن من المكان، يعم والظلام المدرسة مجن اقتربنا السيارة، من 
بالتوقفغينا الجنود صرخ التهور، أعماها التي رؤؤسنا في الهللقات مخزن يفرغوا 

بينالمدرسة أعلى جنديا لمحت الرشاشة، بأسلحتهم مدججين منا اقتربوا توقفنا، خورا، 
الموجهةأسلحتهم يحملون وهم الجنود علينا اجتمع للطيران، مفاد رشاش سلاح يديه 
طارئ.لأي الاتداد أهبة على كانوا ولكنهم الأرض إلى 

؛النظرمكتفيا الصمت التزمت؛ أني حين في الجنود ْع الحدبث، مهمة صاحي تولى 
أحهلوواالدين الغزاة من فيها ائتريحج التي المثيرة الغامرة بهذه مستمتعا وهناك هنا 

فلسطين!إلى طريقهم 

بصرحةإدا الجنود أحد من سليمان حال عن يستعلم أن يحاول صاحبي كان وبينما 
كانمكانهم، في متمرين الجنود اصطرب علي(• ريا المدرسة داحل من Jنثعث، غاصبة 

الصخور،صم من جده قد كأنما القوام رشيق صايهل إلينا خرج المرقق، سيد الخوف 
عنأنهك ألم ٠ )علي• ت وجهه في انفجر نم بحيننا، كان الذي الجندي نحو توجه 

.دعراالجندي ارتجف تستأذنتي؟( حتى غريب، شخمى أي مع الحدين، 
لاحقا!معلئ، حابي ٠ ادخل. 

بهذاأفراد0 أحد مع الضابعل كلام كان إذا بالخير، يبشر لا الموقف هذا كان 
متكبرةبخط٠ا منا اقترب والتوجس، القالق فينا دب معنا؟ كلامه سيكون فكيف العنف، 
الضابهديفوق كان الذي صاحبي أنفا يلامس أنفه كاد حتى متغهلرس شامخ وأنقح 

تريدون(؟أيس ) ت

ذنب.دون مخهلوف لنا صاحبابحناعن ن ت

منذمنزله أمام بجثته لرمينا عندنا كان رلو ت قال مم ساحرة صحكة منه انهللقح، 
اعتقاله(!من الأولى اللحظة 

ابتسامتهمن فهمت، لكني معي يتكلم لم كتفي، على وصرب مستهزئا إلي نظر ثم 
فيالعسكرية الثكنة هذه إلى جاء الذي اليافع الفتى هذا جرأة من يستغرب أنه الماخرة 

لبؤةإلى ذهب، غلام كسذاجة وسذاجة تهور بل جرأة ليت، أنها يعلم لم الظلام، هذا 
اختهلفته.الذي أخيه استرجاع منها يطلب 



عن)الغزرة( هذ0 سر كتمت يأعجوبة، نجوت أنى أرى وأنا الستا إلى رجعت 
هذهسر أكشف ولم أحرىا مرة الخروج من بمنعي أعاقب لا حتى وأهلي والدي 

براثنمن اننكوس حرر من أنا وكاني عنها أحينهم كنت التحرير، بعد إلا المغامرة 
المث!

الغللأمكان )الرسب(، منهلكا فى توترا الوصع ازداد الجوية الضربة غضون في 
عننبحث الراديو إلى ستهع شمعة صوء حول نجتمع فكنا الكهرباء، لأنمهلاع دامما 

فيبالأس والشعور الهلمأسنة عن بحثت حين ساذجا كنت كم جدوى، دون مبشر حبر 
زاويةفى المركونة السجادة تلك عن وغفلت واصطرابا، نلقا القلب يزيد ثرثار راديو 

ملكوتفى أنظر بساحله، عالي د لندبا كا عاليا وأحلق عليها فدمي لأصف الغرفة 
البلاء.ومعنى الاختبار سر لأفهم الصر ومداولة الأحدان وتقلي، والأرض السماوات 

يقضىصوته، نسهع نكاد لا الذي العابد ذلك والدي، خال بيتنا في ألمح كنن، 
حالهعلمني قبله، عما الموت بعد ما هول أشغله قد وذكر، وتلاوة صلاة بين ما يومه 

تذكرهو الشدائد عند والثبات الروح وءلخانينة القلب، سكينة أسباب أهم من أن مقاله لا 
الضربةأيام آحر قي لي راق جاشا، وأربْلنا شكيمة أشدنا كان الموت، بعد وما الموت 
تحديدا،)ق( سورة وأقرأ الخاء حاويان بين أجلس المنزل، سطح على الاختلأء الجوية 

الوعمقا أدركه لا غورأ للايات أن شعرت يرتوي، ولا يشرب الذي كالخهلشان كنت، 
علىالبارد زلالها سكب، بها شحرت بقراءتها، أتلذذ كنح، لكنى أفهمه، لا وسرأ أبلغه 
الجيشمعاقل يدك الذي الأمريكي الْلثران زمجرة الروحي، النعيم هدا يقي، التائه، تلي 

كنتجدوى، دون لكن الكويت أرض ملأت التي الطائرات مضادات فتادحقه البعثى، 
لتستفزاستعراضية بحركات وتقوم الماء في تتراقمى الأمريكية الهلاJرات بعيني أرى 

يصفعهءلاله يرى حين يفرح الذي المظلوم عاحلفة غلبتنى البائسة، الأرضية الضادات 
الظالمبانكسار ابتهاجي بين ما مترددآ حيراذ نفسي إلى أعود ثم وهوان، ذل في شرير 
عندماالفاضح وعجزها المذل أمتنا هوان أرى حين قاتل شعور بين وما الفلالم، يد على 

علىالإنساني ضعفى فيحملني غدار، ذئب عند الأمان عن تبحمثج كسيحة كحجوز صارت 
مجنيتحول الذي الأخر الظلمم صورة وتتلاشى سواه، دون مباشرة علي الواي؛ الغللم روية 

تجريديإإر وانعي 

يديمي ووصع صوابي إلي أعاد إيماني زلزال عن عبارة الغرو أيام آحر كانت 
الحزن،على المتطوية البيوت تللثج علو من أنامل السطح، إلى أتسلل كنت البوصلة، 
بسبإبللمنهلقة الهلحام إحضار في اليومي نشاحلنا توقف د، لوا ا تتوشح تخيلتها 

خاصةبالملل أشعر بدأت هنا اكعب،، على الخناق تشد بدأت التي الأمنية الإجراءات 

٢٥



شكوكيثير لكن الذي البيت قاطّي عدد لتحقيق أحرى منطقة إلى حالي أبناء رحيل ْع 
الغبار،عنه مسحت صغيرأ، كتابا فوجدت المكتبة رف فى نظرت البعثية، الاستخبارات 

الخارجية،المنزل حديقة إلى به الغزالي، لزينب حياتي، من رأيام عنوانه لكن 
صاوسربأني الكتاب أقرأ وأنا قوي ثعور نملكنى لماذا أدرى لا بنهم، أقرأ أحدت 

إيوما 

السجونعالم والخفللوم، الظالم عالم غريب، آخر عالم إلى نافدة الكتاب لي فتح 
فمارعهالعملاق المارد الباطل يعربد حين والأرجل، الأيدي من والتعليق والمياط 

آلامها،بكل أحببتها أحببتها، لكنني متعبة مؤلمة حياة جنبيه، بين الحق يحمل يافع غلام 
قيمةلا انه عرف المتسلق، من والمخلص الكاذب مجن الصادق تكتشف فبالألأم 

المحقبين الصراع يعيش حين إلا تتحقق لا تلمك قيمته وأن افّ، عن بعيدأ ان للأن
معنىيفهم الذي الوحيد هو المؤمن أن أدركت، وجوارحه، جوانحه بكل يعينه والباطل، 

منهاوالتي والأرخى الماء بين الصلة لدة يجد الذي الوحيد هو الوجود، وسر الحياة 
الظروف.آحلك قى لكن ولو روحه وسكينة قلبه طمأنينة مد تي 

وبطشا،عنفا للبعثيين الأمنية القبضة اشتدت الجوي القصف صراوة اشتدت وحين 
إطلالةمع نار إطلاق نسمع فحين رالرميثية،، منهلقتنا في حاصة جدأ متوترأ الوصع كان 

نخرجالنور ينتشر وحين جديدة، صحية جمجمة احترقت الهللقة هل0 أن نعلم الفجر 
فارعةعلى ملقى وجدناه الضحية، هو جارنا كان المرات إحدى فى عنها، للبحح، 
مرتالتعذب، من الجد مشقق والمرافق، الركب مهشم منا، قريبة حارة في الطريق 

أقريبها أنه تحلم ولم أهله( افه )صبر تقول* وم، باكتة قريباته أحدى "علته 
ابارمن منبعث، متراكم لحان سوى تكن لم التي المسوداء بالغيوم الممسماء تلبدين، 

حتىالشمس أشحة عنا وحجزت تماما، الماء فغهلتج البحثيون أشملها التي البترول 
إلىنعود ئم ، المابعة فى وكانتا صباحا عشرة الحادية لماعة ا المت، مجن نخرج صرنا 

بالمواد.ملطخة وثيابنا ووجوهنا الخزل 

نستمعوراديو شمعة حول متجمعين الجوية الضربة بعد الليل طوال الهر اعتدنا 
الدخانمن دقيق عامود لكن لليل، نياما جماعة نصليها ركعات تتخللها الأخبار، إلى 

تسيلالشمعة دمؤع لكنت بينما شعلتها، رقمي على منتشيا يتمايل الشمعة من الخمماعد 
حالنمثل لكنت، شعلتها، ضحكات فوقها تتراقص دموعها حزن من عجبت سحاء، 
تمكنهعدم على يحزن ترا0 نم ظالم مجرم نظام من بتخليصه فرح حين الكويتي الشعب 

التيالأبار دخان رائحة على إلا تأت لم أخرى ظالمة بقوة إلا الخدوان هدا صد من 

٢٦



حمولتهاألقت التي الطائرات رأى حض الكويتي للشعب مرلرلة فتنة لكنت شهيته، فتحت 
يشاركهعن بعص وقف بينما العدوان، بصد تقوم من هي وناجازاكي مروشيما على 

بعيدأوقفوا الصست، آخرون والتزم المعتدى، بجانب الصلاة وقبلة التوحيد كلمة 
اللهإن قائلات علي فأشفق مضهلربا حائرأ والري رآني ؤيضهلهد، يهان وهو عليه يتفرجون 

الهم الحقائق، تغير لا المواقف يعلمها، لحكمة عباده من شاء بمن المفللوم ينصر 
٠فوقنا يحوم الذي ودخانها تحتنا تجري اش النفقل أنهار عن بل عنا يدافعون 

للحغلةمتلهفين كنا كم يتحقق، بدأ التحرير حلم نرى ونحن قلوبتا دقات ازدادت 
فىالمتخثرة الأبرياء دماء عليه تشهد العذاب، سوء سامنا متجبر قبصة من الخلاص 

ذاتهالوقت، في وتستمع الغزاة اندحار لأخبار نتمع ليلتنا قضينا التعذيب، مسالغ 
هربالتي المسروقة الميارات أنها لاحقأ اكتشفنا القريبة، الشواؤع في غريبة لأصوات 

اعتبروهاالتي الكويت من هربوا الفارة، العسكرية ياران الصمن البعتيون الجنود بها 
٠فلمسهلين لتحرير الأولى الخلوة 

شاباعشر أحد مع كنت المنزل، من للخروج الباكر الصباح في الفرح استحقنا 
حتىالكويت، شوايع نجوب فرحين انهللقنا ثم سيارتين في انحشرنا أقربائي، من 

باحتراممنا محللبوا للمقاومة، تفتيش بنقهلة ؤإذا البحر، بجوار )البيع( شاؤع وصلنا 
بابعند تقم، بسيارة تفاحانا رجوعنا وعند المنطقة، من قريب إنزال يسبب الرجؤع 
جلاوزةقيل من التعذيب تحح، ابنه قتل ند وكان معارفنا أحر منها حرج منزلنا، 
منهمااقتربنا وحين أعينهما، من تتوقد الانتقام ونار السيارة من وابنه هو حرج البعث، 

يعربونكانوا الذين البعئية الاستخبارات صباط بأحد ؤإذا الميارة، صندوق فتح 
المذعورا، الميارة صندوق من يخرج ؤإذلأل بهمجية البنون تفتيش ؤيتولون المواًلنتن 

تمكيف بارزة، وجثة وعفنام معروفا ووجه طويل شارب ذا نحيلا شكله، أذكر زلت 
عليه؟الفض 

عمالذي والارتباك الذهول بسبب الهرب مجن تتمكن لم التي الفئة صمن كان 
لكنالجنود بعفر أن إلى إصافة شرسة، ملطة بل مبدأ يجمعه لا الذي البعثي الجيش 
ابنهعلى الخفجؤع الأب جاء للجيش، انكسار من حوله يدور ما يدرك لا سكرانا 
رما0ثم المتجمعين، ذهول وسحل بنفسه وحمله الميارة صندوق من البعثي انتنع منتقما، 

لتفجرإلا ذاك وما أشداء، رجال عشرة قوة قوته إلى جمع قد ظننته لأرصن، ا علمي 
الملاح،أحرهم إليه وجه نم ، كبد0 فلذة حق في أجرم ممن والانتقام الغضب مشاعر 

.منزلنا أمام صريعا أرداه حتى لحظات إلا هي وما 
الدباباتمئات لنرى العراق حدود من قريبا الخطلاع طريق نحو بالميارة اتجهنا 
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نسحفتهمالهروب حاول ممن المتفحمة الجنود وجثت المحروقة والثاحنات المدمرة 
أنصدام زعم لمد قريبة، بمسافة بلدهم حدود يصلوا أن قبل الأمريكية الطائرات 

نحوالألف الخطوة بها ؤإذا الأمة توحد نحو الأولى الخطوة هو الكويت احتلال 
الأباربدحان حنقهم أ حكومته مع حلاف على لأنه الكويتي الشعب تتل لقد إ تمزيقها 

أنهاعتبار على إليها تضمه أن لتركيا يسمح لا بينما منه، جزء أنهم يدعى لأنه المشتعلة 
منها!حزءأ كان 

حار0لغزو الألأف شعبه من قتلت التي إيران مع خلافاته كل عن تنازل لقد 
كانتلقد نفسهأ الشيء فعل الدي الكسر لجاره تملق نم الضل سعر خفض أليي الصغير 
لاJالبحنادتها يقودها الحربية الجيوش هى ها ماسة، حلاف تكون أن قبل شعب مأساة 

كتبهل منها! الخروج لهم يضمن ولا الحلبة لحول لهم يقمن أهوج بقرار كالعادة 
عنيف؟مستيد أو ضعيف عاجز بين ما تتقلب أن أمتنا على 

تالهندسة كلب 

يعجعالم عليه، اعتدت عسما يختلفج آخر عالم إلى  ١٩٩٢عام بوابة دخلش 
ذاتها!عن تبحث التي الشباب فتوة صداما يزيدها التي الصائنة بالأفكار 
تشتتإلى فقدانها يودي التي الحشمة لموضؤع اهتمام أي الجامعة إدارة تعر لم 

أشدالقاعة في الهلالبات حلي وسوسة كانت العلمي، الجو على والتشويش الهللية تركيز 
القاعةعلينا دخلت الرياضيه، المعادلات شارحا الدكتور عويل من الهللبة أسماع في نفوذا 

يناديالعاري اللحم كان الزينة، بأنواع مهلرنين فستانين ترتديان فتاتان المرات إحدى في 
الانجراريين صدره في رحاها تدور التي الضروس الحرب ُن التعب الشباب أفئدة في 

قاعةتحويل تعمدهما رأيت حين نفسي أتمالك لم الفضيلة، عالم في والجو الغريزة وراء 
الزفاف(!لحفلة الطريق أضاعا أنهما )يدو ت فقلت الأنياء لعرض ناعة إلى العلم 

انتبهتهنا الخجل، علاهما منهما، الخستاثين بحض من مكتومة ضحكات انطلقت، 
أنحاولت، الحاضرة انتهاء بعد الفجة، الطريقة بهده أحرجهما لم أني تمنيت لخطئي، 

لكنعجل، على ألخلمها أخدن أرضا، كسي فقطت ارتبكت الخارجين، أول أكون 
قالتاوالفتاتان، أنا إلا القاعة في يبق لم أحشاه، فيما وسقهلت، المحدور ونع هيهات، 

احرحتنا؟؟لماذا ت ءاب٠هامس بصوت 

إنأدري لا شيء، على ألوى لا الرأس مطأؤلئ مسرعا خرجت الكلمة، آلختني 
أفضلبصورة الفكرة إيصال بإمكاني كان لهمات أنول أن أود الكلمات، هده تقرآن كانتا 
سامحاني.. أفعل. لم لكي 
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يالسرطان،أمي إصاية عند فجأة الزمن توقف ثم ، JآحاJاثها سراعا السنون توالت 
لهنلوينا تتعالق بأن وامرنا ا نونه بقا الخالق يحكمها الحياة بان نومن كمسلمين نحن 

وبفيالورم، استئصال تم الكوني، القانون مع هي لتما با جوارحنا ونستممل سبحانه 
للمحتاحمن،إعاثي بعمل القيام قارئنا القانون، مدبر الخالق إلى الصالح بالعمل التوسل 
تمالعالم، من للأستزادة باكستان محي الحديث علماء أحر إلى الذهاب أنوي أني خاصة 
المالأحدت الحصار، يسبب الويلات يعاني الذي الفقير اليلد ذلك أفعانستان احتيار 

لنالذي سفري نبل والري ودعت سمجر، وبناء بئر حفر على العرم عقد بعد ومضيت 
لنأني أى لم أحيرة، نغلرة إليه نفلرت ثم البيت من خرجت النهرين، على يزبد 

بالأنيزاتضج عاما عشر أربعة بعد إلا إليه أرجمر 

المفر:

٢٠سنه يونيو شهر مجن المنتصف في كراتشي وصلت  ٠ أحدإلى بعدها لأتوحه ١ 
كتببعفى دراسة لأكمل تقريبا شهرين مدرسته في أقمت فيها، الحديث علماء 

يقودهاأجرة بسيارة الحدودية كويتا مدينة إلى أغسطس منتصف في توجهت ثم الحديث، 
بمجردهائل بفرق شعرت أني الملفت، من العربية، من القليل يتكلم بشتوني أفغاني 
متنقلنقود كيس العربي تعتبر حكومة بين كبرزخ الحدود كانت لقد الحدود، عبوري 

الظرةلهذه كان العالم، ر؛وع ش الإسلام نشروا الذين الصحابة حفيد ترام حكومة وبين 
الحقيقة،من جانب لها ملوكها( دين على مقولة)الشعوب الشعبين، في الواضح أثرها 
أفغانستان،يدحل ممن أنمهم الباكستانيون يجده الترحم، هذا استثناء، قاعدة ولكل 

بينماالمارة نظرات من باكستان في متوجسا كنأتا هم، بلائهم في يجدونه لا ترحم، 
لمجردالحدود على المؤول )الطالب( امة لابترويتي بمجرد عجم، بارتياح شعرت 

الخالقاطعا رفضا رفض أنه إلا عليه الحاجة أثر ظهور من وبالرغم عرش، ؛٠١^؛، علمه
نندهاروصلت لنا، وحيه لطفه لمن أعطيه أنى ظن حنن إهانة واعتبره له قدمته الذي 
قالحماية، دون الصلوات وقت أصحابها من فارغة الدكاكين فوجدت )الهللبة( معقل 

بعدتوجهن، الأن، تراه كما والأمان بالأمن قبل مجن أفغانستان تنعم لم الاتقت لي 
اسمهامشهورة إغاثية متثلمة وجرد عن المائق أحبرني كابل، الخاصمة نحو يومين 

أمسفي قرية لإيجاد مساعدتي منهم طلبت، وهناك الإنساني( للعمل الوفاء )منظمة 
بالميارةساعة العاصمة عن تبعد كانت، التي القرية قصدت مجد، وبناء ماء لبثر الحاجة 

جعلنيوكرم يابغ ينزب والأهالي الزية عمدة تلقاني وهناك مرهق، ترابي طريق همر 
منهيستقون الذي والبتر للسقوط آيلا مسجدهم كان علي، المتفضلون هم أنهم أشعر 
لقدبالعمل، مستبشرين وانهمكرا التكلفة لهم قدمت، عمقه، قلة بسمج بالأمراصى مليء 
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بدورياتيحتفون القرية أهل أرى كنت باحلاقها، كريمة بمالها، فقيرة القرية هده كانت 
الفضولمن الكثير عندي أئار مما والأحرى، الفينة بين عليهم القدوم تعتاد التي الطلبة 

وجيزة.فترة في أفغانستان مساحة معفلم على مطروا الذين هؤلاء عن المزيد لأعرف 

والمخاJراتتطالبان 

قبلمن عليها المفروض الاقتصادي الحصار في الأفغاني الشعب مامحاة تقتصر لم 
دوليا،بهم الاعتراف بعدم السياسي الحصار إليه أضيف بل المتحدة، الولايات 
وجودلعدم العالم لها فيصل حولهم الخرافات نج لأعدائهم ليتسنى الإعلامي والحصار 

صدهم.المسعورة الح٠Lلة لهدم مضاد إعلام 

محروقة،وامحه أرضا التلريق جانب على رأبت إذ الأجرة سيارة فى كنت بينما 
حرقوااليشتونية، باللغة )مجانين( أي• رديواناآ •' متضجرآ فقال اوساوقا عنها سألت 

عين.بطرفة الدولارات ملايين حرقوا لقد حرام، لأنها الخشخاش محاصيل 

فرضتهالذي الغاشم الخمار يسبب جوعا يتضور بلل نحن يقول• وهو مستاء كان 
بلائهمسيغرقون الدين التجار على المخدرات أبثع لا لماذا المتحدة، الولايات علينا 
مجانين،)طالبان( لكن بالمخدرات! بلادهم ندم والجؤع بالفقر بلادنا دمروا كما بها؟ 

منيأتي انتصار في حير ولا بمبادئنا، بتمسكنا إلا أعدائنا على ننتصر لن يقولون 
المعركةمن أهم هي التي الأحادق معركة في سنخسر حينها لأننا المخدرات، 

ليترحرب في بالأ-محادق أزمن لا أنا أحلاق؟ أي ت بيده بلوح وهو قال انمسكرية، 
أدنيء مع حلوقا أكون لن أحلاقية، 

طالبان؟معنى ا جم ت

الشرعية.المعاهد من الخركة هده محنثا لأن بدلك سهرا العلم، طلبة 
جهةعلى أحكم ألا في مهم درس افغانتان، قدومي مستهل في الموقف هذا كان 

المحاز.الإعلام إلى اّتنادأ 

تالقادم الجيل ستمحخ 
يتولونعلم وطلبة علماء أفغانستان، أنحاء في منتشرة الشرعية المع.اهد كانت 

*.وقالواالكتب، الخلماء أغلق الشمال حطوط على الهجوم اشتد فإن التعليم، قبل التربية 
لحمايةالعلم وطلبة العلماع الشمال، إلى الجمع ينفر نم تعلمناه(، ما تهلبيق أوان )هدا 

الثغور.
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وينبعتجؤع ت تال حتى شيء يعدله لا العلم بطالة عمر محمد الملأ اهتمام كان 
سيحملالذي الهادم الجيل صغ هي الحقيقية )مهمتنا لمقربيه* يقول وكان العلم، طلبة 
منذللطلبة الشرب المحاصن فى تربوا الذين الفتية فإن أراد، ما كان وند الراية(، بعدنا 

عشرةالسابعة في الأمريكي الغزو عند أصبحوا عشرة الثانية في وهم  ١٩٩٦عام نشأتهم 
٠حريتهم عن قعوا لبدا السلاح يحملون 

عنه،الناس فابعد المتفيهقون أما الضحية، فى صدق سابقة له من منه يقرب كان 
الأمريكي.الغزو صداتد كشفته إليه منهم تسلل ومن 

منيالأستفادة التعليم وزير عمر الملأ أمر أفغانستان على الأمريكي الهجوم قبيل 
المذاهببين المقارن يالفقه والاهتمام السعودية العربية المملكة في التعليمي المنهج 
التعصب،حدة لتخفيف مهمة حعلوة في الحنفي، المذهب على الاقتصار من بدلا الأربعة 

السعوديةالإغانية الوفاء منفلمة من وطلب الأفغاني، المجتمع في المترسخ المذهبي 
المتهالكةالتحتية البنية لترميم مضنية جهود هناك كانت الهدف، هذا لتحقيق المساعدة 

فرصتهالذي الحانق الحصار يبج يهزيلة كانت، النتاج لكن الطويلة، الحروب بسببح 
التيالبيع من للتخلصن تدريجية حهلة وصع في اجتهد كما المتحدة، الولايامت، عليهم 
ووضعالبدعية كالتمانم الجهل، عليهم غلب، الذين النائية القرى عوام بين منتشرة كانت، 

منالكثير بإزالة فعليا الهللبة وبدأ عليها، الراياُت، ونصب، والقبور الأشجار على الخرق 
لسنندينية إرثايامت، فيها كبيرة لوحة المقابر بعض في بنفسي رأست، ولقد البيع، 

القبور.زيارة و؛دع ومستحبامت، 

هرانفي الأصرحة بعفن السر في هدمنا المعتقل! في الطالبة قيادات أحد لي تال 
تغييرهأو ذللئح عن ؛الإعلان قمنا إن عليه المترتبة المنية تراعي كانا أخرى، ومحدن 

المزارات.وعند والمساجد الإذاعة في توعية بحملة ثمنا لذللئ، فجاتيا، 

1والصالسباطاليان 

إمانيةجهودا يكون أن يف٠رصرا ٌا تمارسي أن الأحمر الصلبب، لهنفلمة العللبة سمح 
الصلسب،منفلمة لكن الشريعة، تعلبيقها يسبب، عليها الظالم الحصار لوطأة وتخفيفا 
هذهتمويل في تشارك التي المتحدة الولايات لصالح تجسسية مشبوهة نشاطات مارستح 

وبعداكجس، في تورطهم تؤكد أدلة لوجود منهم مجموعة على القبض فتم المنفلمة، 
اكتماللعدم ذللئح رفضت، الهللبة قيادة لكن قتلهم الهللبة بعض طالب، الأمريكي الهجوم 

الصالببث,،أعضاء فيه سجن الذي المكان نفس في سجننا تم الشرعية، المحاكمة 
هؤلاءحفلي حبث، كابل، فى الاستخبارات سجن قبو في بالتجسس، المتهمون 
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وهذ0المشمع، من كانت الوزراء بعض نوافذ إن بل جدأ، سعل صغير منزل عن عبارة 
مجهولنلأشخاصن وبعضها الإمكان، لورارة ملك هي بل لهم ملكا ليست البيوت 
للبيتملكه تثبت ثبوتية بأوراق ما يوما اليت صاحب جاء إذا أنه الأمر فكان هاجروا 

السائقْع سيارة بوجود إلا الوزير يتميز ولا لصاحبه، فورآ البيت يخلي أن الوزير فعلى 
الطلبةقادة كان لقد للوزارة، ملكا وتكون فمهل، الوزارة فى وجودْ حال يستخدمها 

بيعأو المخدرات بيع بإمكانهم فكان أرادوا، لو أثرياء يصبحوا أن على نادرين 
ممنالأحزاب كقادة يكونوا الأقل على أو يينع، لمن الإرهاب بتهم أمنيا المطلويين 

شظفه.الشعبج بقية يعاني ييتما العيش برغد يتمتعون كانوا حيث سمهم، 

تالمتح،وة الأمم م مقعد 
إرهابي،ككيان تصنيفها بسبب المتحدة الأمم في مقعد الط-لبة لدى يكن لم 

وناود0لرباني لأفغاسنان المخصهس المقعد هدا أعطح، المتحدة الأمم أن والغريب 
صيلأرا ا من ه•/' من أكّر على يسيطر يكن لم الذي مسعود 0 ا مأحمد العسكري 

مندوبلهم يكون أن لابد أنه الأفغان العلماء ْع ؛التشاور الطلبة قيادات رأى الأفغانية، 
حلالهمن يستطيعون متبر لكنها عائل منبر بانها اقتناعا ليص المتحدة، الأمم منظمة في 

عنهمالحصار ليرفعوا اعداوهم يحيكها الخي الافتراءات ودحض قضاياهم عن الدفاع 
مكاتببإغلاق التللبة تهديد وبعد شرعا، عنه التنازل لهم يجوز لا عما يتنازلوا أن دون 

كرمّيتحطي أن مضمى على المتحدة الأمم وافقت وغيرها كابل في المتحدة الأمم 
المراقبكرسي يشغل الذي فيها طالبان مندوب وكان المتحدة الأمم في لعلالب1ن مراقب 

مجاهد(.لحتكيم ا عبد رالملأ هو 

توالرب طالبان 
إظهارهامن يمنعنا لا مطمورة، عبرة منه لتستخرج العمق، في نغوصى دعونا 

٠موطنه بها يبلغ سبيل عابر بها يتزود فقد ، عليها يتغذى حلوى يراها ذباب 

فيالملم الثعب لهذا السوفييتي الغزو ْع ولدت طويلة، الأفغان مع العرب قصة 
بتسبيلالمتحدة الولايات لم2لالب الحرييه الحكومات استجابت حين بحينيات، الاحر 
المخففة()التذاكر بعهد يسمى العهد ذلك كان أفغانستان، إلى الملم الشاب نفير 
الخحعلشالشباب عاطفة أصبحت وهكذا المطولة(، الجن )أحكام إلى تحولت التي 

لتحترقمنها الانتهاء بحد تحرق ئم الحاجة وقت تستخدم سياسية ورقة مجرد للتضحية 
مؤامرةضحية يقعون بهم ؤإذا الضحايا لنجدة هبوا الذين المساكين هؤلاء آمال معها 
.نفسه الشيهلان مكرها فهم عن يعجز كترى 

٣٤



وتنوعتأهدافهم تباينت بل محدد، لهدف أذعانسنان في العرب بتواحد لم 
جارواوآخرون بالشرمت، تحكم دولة فيها رأى لأنه أفغانستان قدم من منهم أفكارهم، 
وآخرونكشمبر، أو الشيشان فى الملسن لنصرة عسكرية تدريبات على للحصول 

وآخرونالإغائية للأعمال أتى من ومنهم الصهاينة، منازلة بقرب أنفسهم يمنون 
أنهكما القتال، أراد فإنما أفغانستان حاء من كل أن التوهم البلادة من إف للدعوة. 

فمنالدعارة، ابتغى تايلاند فدم من كل ولا العمرة، أراد مكة قدم مجن كل ليس 
كيلوألف  ٦٥٠ب تقدر والتي — لأفغانستان الشاسعة المساحة هده كل اختزال الحمق 

معين،تنظيم أو تدربب، معسكر في - وبريطانيا وألمانيا فرنسا مساحة تفوق واش متر 
الذيالونن، في والإرهاب بالجريمة أفغانستان اسم ربط في الغربي الإعلام نجح لفد 

منطقبلا إعلام وجود إن ٠ العالم أصقاع شتى في الجرائم أبشع الغرب فيه يمارس 
الغربيالإعلام لتوجيه بسهولة تنقاد الأسف، مع والأمة  ٠٠وعي بلا شعب وجود يعني 

تامتغيسيط مع والمعايير والمصهللحات الأوصاف في وتقليده بل للاحدايثح وتقييمه 
للعقل.

حاب،فهم أفغاستان في سنين بقوا الدين المعتقلين أحاديث خلال من امّتطهح، 
بمدبالأمن نعمت التي أفغانستان معظم في هادئا الوصع كان فيها، العرب حياة من 

كابلالعاصمة مجن القريب )بغرام( ختل باستثناء فيها الأمور زمام على الط-لبة سيطرة 
قواتمع مسلحة مواجهات في نيين والياكستا الحرب بمشاركة الطلبة نوات كانت، حيث 
دستمقوات تقاتل حسنإ ن ويدحثا وقتروز تخار وخهل غربيا، المدعوم محول شاه أحمد 

روسيا.المدعومة الشيوعية 

خلافاالملوث، الماء ببب، الصحية المشاكل من أفغانستان في يعانون العرب كان 
تتميزالتي الشمال ومناطق كابل باستثناء الفلروف، هذه على تعودوا الذين للأفغان 
ركفنيها البثتونية المدن آثر العرب من الكثير لكن العذب، والماء النقي بالهواء 

لهمإخوة ويرونهم يحبونهم الدين العرب مع أهلها تعاطف بسب أباد وجلال وخومت 
شاهلأحمد العرقي بالولاء يدينون الذين كابل سكان من كبيرة بة نبخلاف وأنصارا 

عول.جم

مترفاكنت.، فإن الفطور، في أحضر وشاي خبز قطعة وبيطا، قليالآ الطعام كان 
لبنوهو ورشرومبيه، خبز رغيف معها بطاطس فمرق الغداء أما المربى، إليها أصفت.، 
المطاءمإلى الجؤع يعصهم من بعض المضافان من ة خليتلل كان بالعناع، مخلوط 

يالظافة.للعناية الأخرى هي تفتقر اش 
الاستخباراتمحطم مجهر تحت الحالم عن جزئيا المعزولة البقعة هذه كانت 

٣٥









الرجلتسلم منه طالبأ افغاستأن على الهجوم بعد عليه الرزاق عبد الملأ لحل 
علىتخشى وأتت للرزاق عبدأ تكون كيف ت غاصباله فقال الحصار، لتبعات تفاديا 
غيرْ؟من رزنك 

بكثير،ذلك من أعمق كانت بل المرء، على دلأنة مجرد عنده الأسماء تكن لم 
سعتتصبب، معناها من له يكون وأن لمدلولها، الوفاء إلى يدعوه وثيقا عهدا كانت 
جريمةارتكب حين كبارها أحد خى للشفاعة نندهار في الكبيرة البثتوسة القبائل إحدى 

اسمي؟ما فقال الضعفاء، أحد حق في 
أعمر محمد ت أجابه سؤاله، من استعرب 

الصرف؟من )عمر( كلمة منعث لماذا له؛ قال 

والعدل!لعلمية ل ت

يمعناه!التحلي دون به أدعى أن اسمي من أستحي العدل، فقالت 
القصاص.عملية بقسه وسهد المجرم، بقتل أمر ثم 

تنصيحة 

)كيلو(إعنبر غي الهللجة قيادات أحد بجوار كنت، غوانتانامو لمالي إحدى في 
سألته!القرصي هذه استغلال في وكءادتي 

ربانيةفريضة اممه شريعة تعلبيق بأن نومن إسلامية حركة اليوم أفغانستان حكم ي ؛
علىاقتصارها عدم هو الشريعة روح من أفهمه والدي إ بها القيام المسلمين على يجب 

والكرامةالعدالة تحقيق هو فيها لأممي ا الهدف بل كالحدود، العقوبات قانون 
منالضعيف حق بانتزاع المامي الهدف هدا لتحقيق إلا فيها الحدود وما انية، الأن

ليفما عليها، بالحفاخل إلا للمجتمع سعادة لا التي الخمس الكليات وحففل القوي، 
اممهكلمة يرفر مجتمعا أرى أن يحزنني الأحرى؟ الدول ركب عن متخلفا الكيان هدا أرى 

انية؟الأنللكرامة تحقيقا التكنولوجي التقدم على الحرص يعد ألا البدائية، في غارقا 
للعبادة؟الشامل المفهوم في يدحل صالحا عملا الإدارة حسن ثني ألا 

الغزوتبعات يحملنا ثقيلة، تركة يحملنا لكننا التكنولوجيا، نرقص لم ت قال 
ثحمالناالوراء، إلى حلويلة سنينا وأرجعنا لبلادنا التحتية البنية دمر الذي الموفييتي 

انصاعتحين هيمنتها ورفضنا الشريعة تهلبيقنا بسب، المتحدة للولايات الخانق الحصار 
الشم،انتصار نمرة اصاعت التي ألأحزاب اقتتال مغبة تحملنا اكول، عفلم مه 

الإسلاميةللجماعات الحمقاء المياسات تبعات تحملنا الموفييتى، الجيش على الأفغاني 



الولاياتسمحت حين وقضمها بقضها الموفييتي الاحتلال بعد أرضنا قدمت التي 
يمعكراسممأرصنا فامتلأت الدافئة، المياه نحو الأحمر الزحف صد بالجهاد المتحدة 

فرحون.لديهم بما حزب كل ومضافاتهم، 

الجهادية؟الجماعات نقمي ؛ الته 

علىال الم-ويغدق الخاصة أجندته ينفذ منهم كل الجماعات، كل بل ت أجاب 
المتناحرةالأحزاب نادة كان لقد الحزبي، فكره من فريبة يراها اش الأفغانٍة الأحزاب 

انتماوهمينل لم الإسلامية، الجماعة نفس إلى ينتمون كلهم وسياق وحكمتيار ربانى 
بمجردبينها الأحزاب تلمك تناحرت لقد اقتتالهم، من الءلائفى ولا النوعي ولا الحزبي 

الإسلاملمصالح تزني أن ينبغي كان التي بالأموال، تغذيتها جراء الريس سحاب ان
ندحلكان لقد الإيماني، على الحزبي الانتماء وتقديم الأحزاب لمصالح لا والمسلمين 

الذياني الإنالعمل أنمي لا أنا للغاية، سيئا الإسلامية والجماعات الحكومات 
سيحولوصلاحها ائها فمن التثنت، دون لحق المالأحزاب دعم لكن، عليه، نثكرهم 

الأحزاباقتتال في أماسي دور لهم كان لقد هزيمة، إلى المحتل على انتصارنا 
حطبهاتقذف لم وكأنها عليه تتباكى أحلت نم بأموالها، ءلتها التي الفاصدة الأفغانية 

نارْ•مح، 

بسبب،آخرون يفعلها ومد المتحدة الولايات لأجندة تنفيذا العمى يفعلها قل قلت 
فيالفادحة الأخطاء هذه تكرار وأخشى المالأت، اعتبار وعدم الفكري النضج غياب 

منبدلأ زولية الممن جزءأ الطلبة على أن ترى ألا لكن تقبلية، مأخرى أحداثا 
الآخرين؟مب>،إلقائها 

تغرق،فينة الرأينا لكننا البلاد، نزون لإدارة الكافية الغرة لدينا يكن لم قال: 
منوطنتا لإنقاذ شاغرا ظل الذي المقود على القفز من مناص هناك يكن لم فيها، بمن 

لماعدتناالمسلمين كل ادينا حاولاط لكننا تقصير، هناك الفوضى، ني الأم الانهيار 
مناشدتناسمع حين خذلا قد الشريعة راية يرغ من أن والصدمة بالخيبة، صدانا فحال 

أيرفعه الذي الشعار تحقيق في للماعدة 

علىبالثبات الطالبة قيادة تميز من الرغم فعلى نصيحتي، تقبل أن أرجو ملث،: 
نقصاهناك أن إلا الشرعية، الأحكام في الالغ والاهتمام الدنيا متاع في والزهد المدأ 

أسباببأخذ الجهد بذل عدم إن الإدارة، وحن بالتكنولوجيا الاهتمام في ملحوظا 
فىللأنتصار سببا الشجاعة كانت، ولثن معمية، يحل الأخرة أهداف لتحقيق الدنيا 

الكونيةالمنة هذه يدرك لم ومجن لم، الفي للأنتمار ب الإدارة حن فإن الخرب 
ه.نفأمام بعدها سيهزم لكنه المعركة في ءدو0 على ينتصر فقد 



تسيتمبر أحداث 

اعتدتما غير بوحه العمدة جاءني وقت أسؤع في الهدف بإنجاز انشغالما أثناء 
وهوالصدئ عترتنى ا أ جديد من العالمية الأخبار أفغانستان تصدرت لقد ت ل محا عليه، 

لادنبن أسامة اتهام ئم العالمي، التجارة ومركز بالبنتاغون الطائرات ياصطدام يخبرني 
عنتنبئ دراماتيكية بصورة الأحدان تسارعت، إياه، لإيوائهم طالبان ؛4 وألحقوا ؛دللثح 
منالأمريكي الشعب، واستفاق العالم سبتمبر أحداُث، غيرت لقد ، وسيالث، حلل حدت 

ماإلى الإنساني التارخ انشطر لقد والحرية، بالقوة الشعور نهاية على لأني( رديزني حلم 
٠بحدها وما سبتمبر أحدايث، محبل 

القرية،في كتت حينما الراديو طريق عن إلا سبتمبر أحدايث، عن سيئا أعلم أكن لم 
منقرمحن لكنوا ممن غوانتانامو في بعض على تعرفت حض الكير علمت لكني 
مدينةحارج واسعة بيداء في باردة مفللمة ليلة عن احدهم أخبرني القرار، صع دائرة 

المنتصرةهي الليل هيبة لكن الصحراء، صمت يعارك الكهرباء مولد هدير كان محندهار، 
كاناالأجهزة، وبعض محمولة كومبيوتر أجهزة معهما اثنان التجمع عن انعزل كعادتها، 

صدرفي حالسأ عالميا( الأول )المهللوب كان هو، ما يدري لا عمل في منهمكين 
احتفالاكان سريطا، فيه وصع التلفاز، بجهاز أحدهم حاء0 بالأذكار، مشغولا المجلس 

٢٠)لعام الرئاسة انتخابات في بوش بفوز صاخبا  بعيد،من أرمقه كنت لي• قال (، ٠١
طريقعن ت أسمعه أن استهلمتح خات يصوت محال بوش، صورة رأى حين يبنم رأيته 
الدرة(رمحمد محتل نمن بدفع سأجعله الأمة، ونومحفل هدفنا إلى سنصل الأحمق هدا 

غيره!وآلاف 

ترجمتهأنتفلر وأنا الراديو من عمر محمد الملأ لخطايب، يستمع القرية عهدة كان 
يقول؟ماذا ت لأسأله العجلة فتستخفني يضحكاته يستفزني كان الصبر، بفارغ 

مرةلأول يقول• وهو إلي التفت مرهق ترقب ويعد قليلا، لأنتظر بيده إلي فيشير 
عاميةبكلمات تفوه لقد ملتهبة، كلماته كاتتي الغضب،، بهذا يتكلم عمر الملأ أسجع 
الشديد.الغضب، حين البشتون يقولها 

_؟على اصب غ: 

بنأسامة محي أدكهم تقديم رفقهم وعلى وتهديدهم، الأمريكان غطرسة لى ع :
القضيةبل لادن بن أسامة ليت القضية أن ذكر يه، اتهموه ما ثبت إن ليحاكموه لادن 
حوصرتافلماذا المقصود هر لادن بن كان لو اض، بثؤع تحكم دولة يريدون لا أنهم هي 

عود؟مسام أحمد دعموا ولماذا الماسة؟ اكين طوال 



منت لهم قاو تحديا، يشم خطاب تعهده، لم بخطاب الأفغانية الأمة خاطب لقد 
الديالحكم كرمي زوال يخشى لا نفسه( )يفصد رئيسكم كان إن تحشرن؟ شيء أي 

أنتم؟تخشون فماذا جنسه، بين روحه زوال ولا عليه، يجلس 
ثتممهمأفقال؛ بالنصر المؤمنين عباده ادثه وعد لقد فال؛ عظيمة، كلمة قال ثم 

أصدق!أيهما فلنننلر وعدين أمام فنحن بالهزيمة، بوش وتوعدنا بمحإه أق 
الأولى،اللكمة مع الأولى الجولة في الصر يريدون الكثيرين لكن للعمدةت نلت، 

الأخير.الرمق ْع الأخيرة الجولة في يجعلها ما غاليا افه أن يدركون ولا 

الحرب:وبدأت 
للهجوماستعدادا المتحدة الولايات راية تحت العالم اجتمع أحداث بعد 

لموالاعتقال، القتل يستحق إرهابيا أفغانستان في هو من كل اعتبروا أفغانستان، على 
خانةفي كلهم والمهاجر، الداعية والإغاثي، المقاتل والعسكري، المدني أحدأ، يستثنوا 

ليا المنشورات ترمي الأمريكية ت لهناثرا ا كانت الملي، هدا في مباح شيء كل واحدة، 
الثمنيتفاوت أفغاستان، في عربي كل على للقيصر المغرية المالية الجوائز تعرض 
وأخروندولار، ألمإ ومنة آلاف وعشرة ألم، بين ما وتتراوح البفاعة، قيمة حسسا 

لرأسمليون أرمن إلى ملايين وعثرة ملايين ة لحممليون قيمتهم تمل 
قياأخال اكي الحرب هذه في شعاراتها كل عن المتحدة الولايات تخلت لقد 

بتقديم)الهلاإيان( عرضي الختحدة الولايات رفضن، واقتصاديا، عسكريا كلفتها مما أكثر 
الولاياتتطالب، كما الأفغانية المحاكم في ليحاكم سبتمبر بأحداث التورط على أدكهم 

عليهالأدلة كل وتقديم إليها بتسليمه جرمه بلغ مهما أمريكيا تحتجز دولة أي من المتحدة 
خارجيقدس لا الحق لأن ببراءته تحكم ما غاليا والتي الأمريكية، الحاكم في ليحاكم 

حقهلاسترداد سعى إل الحق صاحب يدان حق، أصحابا الأمريكان هب أ حدودها 
حقهم،يسقهل الأفغانية للمحاكم أدكهم تقديم وبرفضهم المحكمة، طريق عن لا بنفسه 
بساطة.بكل هكذا 

حكما،غيره يكون أن يرضى لا المعجرف لكن ه، نفالشيء )طايان، فعلت لقد 
الحقأن يؤمنون إنهم ويطّيع، يسمع أن الجميع وعلى الأرصل سيد ه نفيرى إنه 

منإذن معنى لا واضحة: الأفغان رس،الة كانت، الخكس، ولمس بهم قدسيته سم، يكت
إنبلدنا، في القفائي ، l-lajJJالحاكم رافضين الأمريكان دام ما الفاعل عن الحث" 

نضمنلا لكننا للجمع، مفتوح باينا فليتفضلوا، اليراع بلي حقهم أخذ يفصلون كانوا 
وتوديعهم.الغزاة استقبال في الأبدية الأفغان فلمفة إنها ! سالمين!الخروج لهم 



العسكرةالمراكز يستهدف كان ٢(، ٠ ٠ )١ أكتوبر من السابع في القصف بدأ 
المدنييناستهدما لقد فيه، إرهابيين وجود بحجه والبيوت والمساجد والاتصالات 

ترتفعاللهب أسنة أرى كنت المدن، من للانسحاب الطلبة على داخلي صغهل لتشكيل 
لقدC تسنتاح حين المدن صرخة أنها الأفاق، يماد هائل دوي يعد كابل سماء في 

القريةعمدة رأيت، فيها، أقمت التي القرية فى الأفغان وجوه فى الغضب مشاعر رأيت 
متنزلون،)حتما  SUL؛عليها فصرخ بلده ء مما في تتبختر الأمريكية الهناترة إلى ينظر 

أنتأبى التي اروح ض إلى ينتمي لكنه الهللة إلى ينتمي يكن لم سنتفاهم(! وبعدها 
تقام.

تورابورا:إلى الخلريق 

البئرينإلى الماسة القرية أهل لحاجة عملنا في الاستمرار من القصف يمنضا لم 
مودعا،بحرارة القرية عمدة عانقني بالرحيل، واستعجلت، العمل أكملنا والمسجد، 

وبمجردالأجرة، بسيارة أباد جلال نحو توجهت ثم كابل وصيتا عجل، على انهللفت، 
المدعومالشمالي التحاش، نوات بيد كابل سمومحل أخبار شاعت، كايل من خروجنا 
ثلةأست، العرب، هم كابل من المنسحبين حنالبان قوات آحر أن لاحقا علم-تج أمريكيا، 

حلويلةساعات يعد تدميره تم حتى البيوت أحد في يقاومون ظلوا الانسحاب، العرب مجن 
جوازأجر فلم فلقا جيبي على يدي وصمن، أباد جلال إلى طريقي وفي الاشتباك، من 

مناأنفا التقطنا أباد، جلال وصلت، أبدا، للمودة مجال لا القرية، فى نسيته لقد سفرى، 
للخروجالسير حثثنا المدينة نحو الشمالي التحالف قوات تقدم عن الأنباء لاحقتنا ثم 

العربعن بحثا للتحالف التابعة الهيلبشيات قبل مجن أغلق قد بالطريق ؤإذا منها، 
إلىبمرافقتي المجازفة يستطع لا أنه السائق أخبرني الأمريكية، الجائزة على للحصول 
البأنه أخبروه الحل، عن المدينة في رقه معا سأل تهمة، محل سيكون لأنه الحدود 

وحينالهندوكوش، حبال سلسلة من الممتدة الحدودية الجبال طريق عن إلا مفر يوجد 
لكنيأذني في الحروف، هذه طنت، )تورابورا(، جبال اسمها ت لي قال اسمها عن سألته 

تاريخنافي جبال أسهر ستكون أنها حينها أدرك لم الصعّب،، الاسم ذلك، تجاهالّت، 
المعاصر!

الحدودإلى ومنها القمم أعلى مي القرى سلغني أفاني د.ليل إلى أوصيي 
تنبئكفا.فد في وقفنا كراتشي، مدينة في بلدي صفارة إلى بعدها لأتوجه تانية كالبل 

مشكلتي،نفس يعانون الدليل مع العرب بحض وحدت الرحلة، بطبيجة صخور0 اوة ف
لالآمريكان)تورابورا( جبال، ستكون هل الراهنة، الأوضاع عن الحديث، يتبادلون كانوا 
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الخاتالموات فيها تواجهت التي رجاجي، معركة ليوفييت؟ )جاحي( كجسال 
عليهمبهللق آنذاك والغربي العربي الإعلام كان الذين العرب مع السوفتية 

مياهنحو المجنون الأحمر الجيش تقدم إيقاف في رغبة بل لهم حبا لا )المج-أهدين(، 
المحتدمةالمواحيأت من أس_ادع ثلاثة يعد )حاجي( معركة انتينح الدافئة، الخليج 

سمدهل )تورابورا(، من حجر مرمى على )حاجي( هي ها للسوفييت، منكرة بهزيمة 
الحدرالأمريكي كالمر ليس الهاج الروسي الثور لكن كعادته؟ صيخاح أم نفسه التارخ 

القممهذه على المبارزة سيعتبر هل يهلمثن، أن بعد إلا لأرضن ا قدماه تطأ لا الذي 
أنهمأم البنت-اغونا حهل،ام على المهانة للكرامة واسنرداد شرف معركة لوجه وجهآ 

شا0أحمد قوات الدولارات؟ من حفنة مقابل بالوكالة عنهم يقاتل عميلا صبجدون 
حلبةفي باللعب يجازف فلماذا المهمة بهذه للقيام تام استعداد على ودوستم مسعود 
يعرفه؟لا عدو ْع يجهلها 

لوماذا لكن الأرض، على الأمريكية القوات لمواجهة توافن الفتية هؤلاء رأت 
هذهإلى وصالوا حين النقاش احتد الأمريكان؟ بدل الشمالي التحالف قوات واجهوا 
ماحققت )إذن ت عليه يرد رآحر الأمريكان(، مجن بالقتال أولى )الخافقون ت فقائل الشلة، 
)لا! ونالث، بعيد(، من به ليتحكموا بيتك إلى الصراع تحويل من الأمريكان يتمناه 
فيالكبرى قضيتنا سنخسر )إذن وراح! نا(، أنفعن سندافع مواجهتهم، من مناص 
معهايتعاطف لا المسلمين بين فتنة إلى المحتل طرد فكرة من لتتحول الأمة إيقافل 
٠أحد( 

مواجهةفي حعلتهم يغيروا بأن الطلبة قيادات العرب قادة بعص نصح ت أحدهم قال 
تفادياالمصابات حرب إلى الجيوش حرب من الأمريكية المسكرية الترسانة 

عنأتنازل حين لربى سأقول ماذا ت بقوله هذا رقص عمر محمد الملأ لكن انر للخ
الاصتلرار؟مرحلة إلى أصل أن دون بثرعه الحكم 

مستخدما)تايسون( تقاتل أن الخطأ من عمرت محمد الملأ كلام على أحدهم علق 
الحاجةدون الأسد قتل من الدبابير سرب يتمكن قد أحرى، وسيلة لك احتر الملاكمة، 

مخلبه.من أمضى ومخلب نابه من أقوى ناب على الحصول إلى 

مننابعا كان ما بقدر شمر محمد الملأ عقل من نابحا الخواجهة قرار يكن لم 
بينالحضور اختلف إيمانه، قوة بل عدوه قوة ير لم لأنه الواجهة قرر لقد عاطفته، 

الروحهذه عمق في لأعوص الخلاف سهلح عن بعيدا أبحرت لكني وتخطئته، تصويبه 
تحترمكانّت ما بقدر به تتعامل الذي المياسة بقانون جاهلة أبدأ تكن لم التي، المجيبة 





وفوقعليها شرمة نمنح كا العالمية الهجمة أن منها لأسباب، الطالبة صفوف فى 
العواممن هم )الطالبة( أغلب فان وكيلك الأولى، الضربة صدمة تحمل في إمكانياتها 

المئاتذبح حين ليلي( )لثتي مديحق في العلم وطلبة علمائها صفوة خسارتها بسبب 
فعرفهالشيوعيين القادة أحد فراه ليديح قدموه شاب صمتهم مجن كان بالسكاكين، منهم 

مرةغدرآ الشاب هدا نأسر الأيام دارت الذبح، مجن فأعتقه عليه له كانت يدآ وتذكر 
منهإلا فيها يمكث لم لكنه غوانتانامو، إلى ترحيله تم الأمريكي، الغزو بمد أحرى 

أحدأحبرنا كما الجبال في الهللبة إلى أحرى مرة وينضم وطنه إلى ليعود ونصف 
لاحقا.أمروا الذين الأفغان 

إليناانضم مسيرتنا، نواصل الأفغاني الدليل مع وانطاّقت العرب هؤلاء تركت 
حتىبالسيارة وعرا صخريا طريقا قعلعنا تورابورا، لارتقاء اصطروا ممن رجال بضعة 
مستمتعاكت الأقدام، على ارتجلنا السيارة، تودع من بدأ فيها نجد لم نقطة إلى وصلنا 
وشدةالوين مرور وْع الباسقة، والأسجار المتدفقة والأنهار الشاهقة الجبال برؤية 

مخالب،ذي وحش إلى الخلابة الهلبتعة ُذه تحولت، المرهق الطريق وطول التعب 
ممتلئكبير كيس من عالي أثقل أرتديه الذي والقميءس حطوة كألف، الخطوة صارت 

أين؟إل انمللالأسني:الت ترايا، 
القمة(!هد0 )حلف قريا، ثالحربية وتعنى )نزديلث،( ت أجاب 

فينمشي ساعة من أكثر قضينا الشاهقة، نمتها لأرى إحياٍل في رأسي رفعت 
عنندملث، تزل تراك وهي ساحرة عليلن، نضحك سحيقة أودية مرتفع، ضيق طريق 

.عينهاطرف من باحتقار إليلئ، تنغلر متكبرة وقمم الهلين، فى لتتدحرح الملساء الصخرة 

ءص
زدياك!ن :

بقت؟اعة م ك: 

الصافة.عن اسأل بل بالإحباط، ونماب تتعب لا حتى الوقت عن سأل لا ت 
المشة؟السافة هي م ك: 

زديك!ن :

بالضرورةيعني فلا )نرديك( لك يقول حين الأفغاني أن الأجرة سائق أحبرني لقد 
نفلقعلى الأفغان اعتياد إن ظني، ني أ■حءلأت لقد يبالغ، ظننته تربب، فعلا أنه 

يعتبرونجعلهم الأقوام على سرأ أيام إلى نمل قد التي الطويلة المسافات ونطع العيش 
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التراب،من وجوهنا اسودت حتى رتورابورا( في مكثنا فترة طوال ة للملأ بالتيمم 
نمالماء عين إلى للوصول الجبال يي المشي من ساعة يكلف ماء نربة على الحصول 

لحظةآخر إلى استمر الخاء ثح أل غير بالبغال ذللثا بعد استعانوا نم للعودة، ساعة 
إغلاقبسبب منها الخروج أستطع ولم بها علقت التي، الجبال هدم في بمائنا من 

البانمانة.الحدود 

حصنبأنها )تورابورا( الأمريكي الإعلام عن نقلا العالية الإعلام وسائل وصفت 
كبيرةوطرقا وفندقا ومكاتب الكهرومائية للطاقة ومحطة مستشفى تحوي التي الكهوف 

أالكهوف قي تهوية وأنفلمة الدبابة لدغ تكفي 
بالضحك،غارقون ونحن الراديو طريق عن العالية الأخيار هده إلى تستمع كنا 

هزهاقتحام فى وترددها تلكؤها تبرير فارادت متخوفة المتحدة الولايات كانت لقد 
عددهميصل بينما ١لماتلينا من الألأف فيها التصميم خارقة بأنها الجبلثة الململة 
تحملبغلة إلى يشير رتورا؛وراا في المتو١■جدين أحد كان سابا، ( ٣١٥)إلى الحقيقي 
برميلخندق إلى يشير نم الكهرومائية، الهلاقة مج1حطة هي هده ت يقول وهو الخاء حاؤيات 

الفندق!هو هدا ت يقول وهو الجيل حافة على 

تالمهب 
إلىنفلرت عشرة، الثانية الوقت تجاوز إ نجومها وصفاء بجمالها ساحرة ليلة كانت، 

ظالمةنمزق الشهب إلى أنظر وأنا تام انبهار حالة في كنت العجب، أرى بي ؤإذا المماء 
رسامارصاصا ظننتها اتجا0ط كل إلى اتجاه كل من تنهللق الشهب عشرات كانت الليل، 
الأفق،نحو الماء كبد من ينطلق بمصها رأيت حين خهلتي اكتشفت لكني وهلة، لأول 
شهاباستين مجن أكثر فبلغت الشهب أعد أخذت وحلالا، هيبة النفس يملأ رهيب منفلر 

عزمتأرى، ما ليرى بجواري النانمثن أحد إيقاظ في ترددت فقط، واحدة دنقة خلال 
انقطاع:بلا ردد أن إلا المذهل المشهد رأى حين سه كان فما وأيقظته أمري 

الكثافة،بنفس ليال عدة تكررت الليل، طوال الظاهرة هذه استمرت اممه(، رسبحان 
بهذهالشهب هذه فيها يرى التي الأولى المرة أنها فاحبرني عنها الأفغان أحد سألخ، 

إذن؟هذا ما الكثافة، 

نحنفيه؟ ما الأمر في أن أم الليالي تللث، حدوثها صادف كونية ظاهرة أهي 
أخبرناالقرآن لكن معقد، كوني لقانون يخضع اض خلق من الشهب أن نومن لمين كم

الذيالجن من الماء فى المكنون الخعلومجاتى الكنز لحفظ إضافية وظيفة لها أن كدللث، 
-مثاتيثق م-نثها ألثاآت نتنا ^١^١ بهم، ١لمتعلق القدر أسرار لمعرفة الإسان يرسله 
وكماهتداه شماثا لت محي أون ئنيج ئض للتلخإ مقعد يثبا سد كء ؤرأق١ رشبتاه ثدييا 
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نييكون بالأمر - الغمام ت والعنان - العنان ش تتحدث ارالملائكة البخاري حديث في 
أدرى!لا أراه؟ بما علاهن النصوص لهدم هل ، الثماض١٠شتمع الأرض 

صدهاقضاتي بحكم أفرحت الأمريكية المركزية المخابرات أن أدريه الذي لكن 
وثائقضمنها من لإنترس، ا على السرية المعلومات ْن صفحة مليون  ١٣يقارب عما 
الوكالة،لصالح والتطوير الأبحاث محال في الدراسات من والكثير كيسنجر هنري عن 

بوابة( Star Gate)مثرؤع منها للوكالة، غامضا جانبا تبين خطيرة وثاتق بينها ومن 
الحواسخارج الإنسان إدراك لايشاف أجريت نفسية بتجارب نامت والتي النجوم، 

التقليدية.

عندوالعقل القس علوم من فرعآ النفس( وراء ما )علم الارا'صيكولوجما أصح لقد 
أجهزةأن إلا الجامعات في يدرس لا فروعها من الكثير أن من الرغم وعلى الغرب، 

كالحدسالحسي فوق ؛الإدراك يعرف مجا منها عسكريا، ستخدمها الحربية المخابرات 
منالرغم فعلى وغيرها، المعرفة واستباق والتنبؤ بعد عن والروية الذهني والتخاحلر 

كماعدوهم، على ليتغلبوا إصافي مصدر أي يفوتون لا أنهم إلا المادي الغرب تفوق 
سيأتي.كما غوانتانامو معتقل في الحر لاستخدام محاولات هناك حدت 

ببدءدالاس( )آلن المركزية الاستخبارات وكالة مدير أمر ( ١٩٥٣)عام أبريل في 
بعالممرنبهلة تجاربه مجن الكثير كان والذي للغاية السري ( mk ultra) مشرؤع 

الإيحائيالتانير إمكانية على الخثّروع حلال مجن الحصول أرادت )الباراسيكولوجيا(، 
أمرثم بعد، عن الاصتخباراتية العلومجات على والحصول الأجاب القادة على انتفي 

ببيانفى ( CIA)المركزية الاستخبارات وكالة مدير ( Richard Helms)هيلمز ريتشارد 
استبدالتم نم ونتائجه، وسائلمه لإخفاء الشري ملفات جمح بإتلاف الماضي القرن 

بوابةاسم تحت الدفاع ووزارة الاستخبارات برعاية أكبر آخر بمنرؤع المشرؤع هذا 
فيبالبحث )ستانفورد( جامعة في البحوث معهد تكفل وند (، Star Gate)النجوم 

فيالموجودة بالأهداف متحلقة معلومات على للحصول الحسية فوق الظواهر استخدام 
)هارولدالأول ومديره النجوم بوابة برنامج مؤسسي أحد توصل وقد الأخرى، الدول 

مجالفي العالم في الاختصاصيين أكبر وأحد ستانفورد جامعة خريج بوتهوف( 
الأستتتامإلى توصل بحد عن الرؤية لظاهره كثيرة علمية بحوث بعل الكمية الالكترونيان 

التالي:
المتاتجأن إلا البرامج هذه في البحوث به تتميز الذي العمونحى مجن الرغم )على 

وزمانامكانا البعيدة الأشياء تلمس على الإنسان قدرة على واضحة أدلة تظهر الإجمالية 
لمالحسي فوق بالإدراك الختحلقة العملية هذه في الأخطاء لكن حية، فوق بأساليب 
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الحميمةهد0 بأن قاعة على البرامج هذه محي العمل سوات خلال وجهلش بعل، تفهم 
•١^١^( لتركيبة موصوعية صورة لتطوير محاولة أي في الاعتبار بعين توخي أن يجب 

الاستخباراتوكالة معها تعاقدت التي يونس( )حسسيكا لبروفيسورة ا ونالت 
وحويإنبات موثوق يشكل رنم ت لحسية ا فوق الظواهر لنقد سرآ الأمريكية المركزية 
يمكنما أجريت التي للثحوت الإحصائية النتائج تجاوزت وند الحسية فوق الظواهر 

.بالصدفة( نميته 

برنامجالماصي القرن ثمانينيات نهاية في السابق السوفييتي الاتحاد أطلق وكيلك 
قدراتهموتطوير الحسية فوق بقدرات المتميزين تحديد يتم حيث ري، ال)فينيكس( 

بهدهالشهب لنواحي فهل الأمور، من العديد فى لاستخدامها خاصة مجعدان بواصهلة 
ذلك؟بكل علاتة له تحديدا والزان المكان هذا في ة اكJUالكثافة 

موجودأ؟كان هل 
تورابوراباتجاه أمريكيا المدعوم الشمالي التحاشح بقيادة المكرية التحركات بدأت 

أمريكيةطائرة من صرية أول كانت التالي اليوم صباح وفي رمضان، محن عشر الماع ليلة 
صوتكان العرب، من ثلاثة فيه استشهد نورابورا جبال أسفل متقدما خندقا استهدفت، 
يتشوفونالرب كان النزال، ببدء مؤذنا الجرس كجالجلة للبداية إعلانا الانفجار 
المابق،الموفييتي الجنس مع الشهيرة جاجي معركة كمواجهة الأمريكان ْع للمواجهة 

الدينالأفغان الرتزئة مجن الألأت الخوّاجهة مقدمة فى يدفعوا أن آثروا الأمريكان لكن 
الخائرمن بدلأ الحرب هده في ليستغالوهم سبتمبر، أحداث قبل طالبان يقاتلون كانوا 

وبينبينهم التحام حدوت حال الأمريكي الجيش صفوف في تلحق قد التي المحتملة 
٠تورابورا في المتواجدين 
ورحاجىقدير( )حاجى الخيليشيات قادة بقيادة الشمار التحالم، قوات كانت، 

الرجلهذا غول(، أول )المعلم فاسمه الدبابات كتيبة قاني أما علي(، ورحضرت رمان( 
.لاحقا نذكرها عجيبة قصة له ستكون 

عشراتتورابورا اسم تردد وهي الراديو طريق عن الخالية للأخبار نستمع كنا 
تتمنىروسيا كانن، الخالم، أنظار محهل تورابورا اصبحت أخبار، نشرة كل في المرات 

انهيارتتمنى الصين فيه، غرقت الذي الستتني نفس وتدخل المتحدة الولايات تتورط أن 
أمريكاحليفها، مجع تتعاطف، أوروبا بالقمة، لتتفرد الحرب هذه في الأمريكي الاقمماد 
بيدتعانيها تقدم الأوسهل الشرق دول الألأم، أذاقها من لألأم طربا ترقص اللاتينية 
لأيلةا القوة هذه يخالم، قوي حليف عن الأحرى اليد في وتبحث مذعورة مرتجفة 



لعقود،العالم على همن الذي العملاق لهذا الهابة بداية ظنوها الكثيرون للسقوط، 
لاسراثيل،الشرعي غير الأم، ترغ على داكهاذي، الحلوى لذعت وحماعات شعوب، 

أجلهمن وزعوا الذي البم-ان الإرهابي بالعمل نددوا جديد من ينهض رأوه فلما 
الحلوىا

وكثيرونالثمن، بدنع يهنالبهم حين منه ؤيتملمون المجاني للنصر يتنوعون كثيرون 
واوألبآراءهم بدلوا محدق محلت حلفها كان فإذا والرفض التاييد في لعا'لفتهم ينقادون 
والحماقة.الحكمة ثياب ذعرهم 

لادنبن أمامة أن الذياع في محه يمما يخر الجبال، في المتواجدين بعض كان 
عالمياواحل رنم المعللوب أن يعلموا لم حولهم، يرونه لا إنهم تورابورا، في يتواجد 
!ينحرواأن دون بينهم عتواجد 

الأسوعينحلال، القصف، انحمر نورابورا، على غاراتها الأمريكية الهلاتراات٠ كثفن، 
هد0لتحيل متتابعة تنرل، الهلنية القذ.اوف، ت، كان، كيلومترين عن فهلرها يزيل لا دانرة في 

العالمفي جيش أنوي وبض المائل من، ئراع فتية ض نزال، حية إلمح، الجميلة المال، 
طضبالتأمل جديرة المتكائ غير المواجهة هذه حدوث مجرد إي، المادي، بالمنفلور 

!ذفرجاكله والعالم الملاكمة، في العالم بطل يتحدى ياغ غلام نتائجها، عن النظر 
الدولإحدى في أقيمت كالمهلر عالينا تنهمر الصواريخ كانت الذي الوقت في 

ويرقصونبآلامنا يتلذذون كانوا تورابورا(إ أنغام )على أسموها وغناء رقص حملة العربية 
رحالسعة مقتل موى تذكر فانية أي دون القصف استمر يعد، يتفمر لم الذي بمأتمنا 

ح2لاباته،إحدى في بوش الرئيس وصمهم هكذا ويخفون( يفربون أمباح، رإنهم فقط، 
حلجلةأما الأودية، نحو متدحرجة الصخور فتتفتن، الجبال على تنهال القذاف كانت، 

الصوتيتغلغل الانفجار، على الأذن طبلة توشك حتى الزيادة في آخذة فبطيئة الدوي 
منيتصاعد النار عمود ترى وأنت، هذا كل منك، ذرة كل ذبذبانه فتهز داحلمك في 

التيالمؤوية الأنفجارات بمشاهد يذكرنى ط بعضا بعضه يأكل الماء نحو ممتدا الانفجار 
محنيفهمها لا طويلة فقصة يحويه ما بكل العام المنهي أما الملفاز، في سابقا أراها كنت، 

كماالحقيقية الصورة عرصن من شخعس يتمكن أن المستحيل فمن ، عاسها من ل سمعها 
أنيمكن لا الاباس ونقسه المريح وصخبه المفعمة بالوانه الحي المنهي إن هي، 

.كلمات مجرد حقيقته تكشف 

كنتاالأقدام تحت من الأرض وتفجر الرؤؤس فوق الخصف هول، من الرغم على 
رأيتهمأني ولولا نيرانا، النيران ولا قصفا الاعف، يروا لم آحر، نؤع من بثرأ أرى 

الموتيعتبروا لم الوهم، في المغرق الخيال عالم في إلا بوجودهم صدقتا ما بعيني 



طائراتأحدثتها التي الحفر من تتصاعد النيران رأيت وفيا، صاحبا بل مرعبا كابوسا 
 25( )B محنالقليل نريد ت الطاثرة على يصيح وأحدهم عليه الشاي إبريق يمخنون وهم

للشاي!الكر 

حينمجوزا هدا صاحبه! إلى بيده يشير وهو غاصبا أحدهم صاح حين أسى لن 
عرس!في ولكنه فرحأ الخدق من بمخرج ما شرب الطاترة يرى 

هدمفي سبا ستكون ^ 4jيضحكاالأخر استفزه وقد الأعصاب ثائر إليه يلتفت مم 
روومنا!على الخندق 

علمهأنكر ا القصف لشظايا تفاديا الأرض عر الانبطاح من انف من رأت 
ذهتنصيحته لكن للعدو(، سهلأ هدفا تكون أن الشهادة حب تخفتك يرلأ أحدهم* 

القنابللكنت، حين اللحظامحت، وأشد الظروف أحللث، في عجبا، رأيت، لقد الرياح، أدراج 
ولاأحلد نجل لم بخنقنا، ياليورانيوم الملوث والدخان ينا تحيط والحمم علينا تنهمر 
ولا؛الفصاحة، الشجاعةليت، الداتمة، والابتسامة الحيلة الأجساد أصحاب من أشجع 

فيالمستور لحقيقة الكاشف، الواقع إنه ؛الدعاوى، الثات، ولا الصوص، يحفغل الإيمان 
وقلثج.تضيع فلا ذللثؤ غير أما الصدور، خفايا 

الذيوثقلها نفوسنا حثالة يفضح الغربال، كخشخشة فينا يعمل القصف، دوى كان 
اليالزيتون فكمحصرة المويت، معها نرى التي الاشجارية الموجة صمة أما صفوآ، فلنناْ 

٠نار ه نملم ولو يضيء يكاد ريتؤ عن فيها تبحثا 

سلآطأمزمجرأ الرعد دوى الثها، ععلينا وسالت، ماء الوجه الغيوم جللتا 
ملكوتفي يتلاشى رعد صوت مجرد هذا رهبة، نلبي امتلأ فزعا، رؤؤسهم الجميع 

الديثونة؟يوم فه ١ محكمة بق يالدى بالدوى ، فكيفجبار، ل١ 

ولممتفاوتا، بل متواذ ارتفاع على نحلق ولم نلوبأ، بل واحدا نلبا نحمل لم 
عجيجاالدنيا يملأ كان وقد. البداية خعل يبرح لم من مجنا يل المهاية خط معا نمل 

لمبه ؤإذا السياسية من ولمما العسكرية العلوم من تمكن ممن بعضهم رأيت، ؛الدعاوى، 
جهازتعْلل محكوره أنه وني بأنفه شامخا الهول كأبي فيه تربع هلعا، حنينه يفارق 

بهايزين الس مخابرته منه فطلبه المكان حماية يتولون الذين المؤولين لأحد اللاسلكي 
هلفدعاوى الماس أكثر من غوانتانامحو في وجدته عليه، بها فشح فانية دون صدره 

بعيدة!مسافة من شجعان الاس كل للأمحريكان، ومدحا للمهتقلين وانتقاصا ؛البهلولة 

والمزالأوحده الطعن طيبؤ أرض بان بجالحلا ؤإذا 

٥٢





قدهارفي إخواننا مادام تورابورا من سحب لن ت يقول المسوولين أحد سمعت 
أيتسحب من آخر سنكون يقاومون، 

زمان()حاجى من وفود كانت نندهار، سموحل عن الراديو فى الأخبار ممعنا 
مجهولة•،جهة مع للتفاوض سرأ تورابورا إلى تتوافد علي( حضرت و) فيض( حاجي و) 

ه!نفلادن بن أصامة أنه لاحقا علمت، 

أمامأنفسهم لإثبات الانسحاب سرآ منه وتطلب المواحهة تتحاشى الوفود كانت 
ساعةكل نقتها، لنيل أهل وأنهم أمريكا أعداء هزيمة على ثائرون بأنهم الأمريكان 

فيالانسحاب من لابد المجاورة، القرى في المدنين القتلى من المزيد تعني !صافيه 
وعدمقندهار بسقوط الأخيرة للمستجدات ونظرا الأبرياء أرواح على حفاظا فرصة أسميع 
الحدثكان لقد الجبال، في للمتواحدين الإمدادات توفير على المجاورة القباتل قدرة 
محدودةقليلة ثلة يواجه وعتاد0 بعدته كله الحالم المتاحة، الإمكانيات من بكثير أكبر 

فيللمتواجدين التنظيمي الجانب في الاصطراب سبب تحديد أستطع لا الإمكانيات، 
معا؟لإننين ا أم تقصيرأ أم ضورأ كان هل • • تورابورا 

الشهداء:وادي 
للطلبةموالية أفغانية شخصية مع بالتعاون سرأ المفاجئ للانسحاب خطة ١عدت 

القيادةلادن بن أسامة فوصن بينهما الراسخة والثقة الطويلة الصحبة وبحكم والعرب، 
تورابوراالليبي فدم القاعدة، لتنظيم منتميا يكن لم أنه ْع الليبي الشيح لابن الميدانية 
كوادركل أن رأى وحين الليبية، القيادات بعفى مع أباد جلال سقوط بعد متأحرآ 

ولمللطلبة امي الأمالمعقل عن للدفاع تندهار في متواجدة العسكرية لادن بن أسامة 
المن أو الخبرة تعوزه لكن سجاع متحمس شباب سوى تورابورا في أحد معه يبق 

المواجهاتهده ليشهد الجبال هذه لارتقاء الفلروف واضطرته السلاح استخدام يحن 
الدينأصحابه بقية البقاء عن متغ ا بينما عدنه لما معه البقاء قرر حينها أنفه، عن رغما 
الحدودنحو تامة سرية في رحلوا ثم بأمريكا، لهم نو لا بأنهم معتدرين معهم ندم 

طريقتا'مين يتم حتى حام، الانالشيخ ابن يقص أفغاني، د-ليل طريق ءن الباكتانية 
أنعلى النفوذ ذات الأفغانية الشخصية مع التنسيق تم أفغان، موالين بواسطة للجرحى 

غضونفي ، فق3ل رجاs عشرين مجتها واحدة كل تضم مجموعات إلى الشباب تقسيم يتم 
آخرفي الكل تجمع القنابل، من بأطنان القمم امهلمار في مستمرة الهل-ائرات كانت دلكي 
لنقلهماستعدادا التموين خندق في متواجدين مصابين خمسة باستثناء توراورا في موفر 

وتحتالخنادق في الجمع توزع تم الموالين، الأفغان بعض طريق عن آمن مكان إلى 
مجموعاتشكل على تقسيمهم وضرورة الانسحاب بفرار الشيخ ابن أحبرهم الأكام، 



فكادواالقصف طوال خنادقهم يفارتوا لم الدين أما باكستان، نحو تباعا تتسلل عشرينية 
ابنعلى أحدهم صاح الهزيمة، بذل والشعور الكآبة علتهم وآخرون فرحا يطيرون 

ننزللا فلماذا الزول عدم قرروا الأمريكان مادام بعد؟ نقاتل ولم سحب لماذا ت الشخ 
حراك؟دون القنابل نستقبل هكذا بقائنا من بدلأ عندهم الميدان ونحول الخونة لهؤلاء 

هناكبقلبك، لا بعملك فكر ترى، لا ما أرى إني تضجرت ش الشيخ ابن أحابه 
افعلتجادل، لا شرعي، مطالّ_ا أرواحهم على ظنا حما ا ذنب دون يفتلون مدنيون 
بالأم!

الدليلمع منسحبة دفعة أول ستكون ت صوته ب-اعلى الجميع الشيخ ابن نائي 
علىأحدهم اعترضي وزعزعة، اضطراب حدث هنا السن، وكبار المصابين من الأفغاني 

اختياربدأ وحين إ فرصة بأقرب الجحيم هذا من للمهروب ضمنهم يكون أن أراد ذلك، 
أستعربلم فاصح، وجبن معيبة أنانية في بالقوة بينهم أنفسهم زجوا المنسحبة المجموعة 

والثباتبالشجاعة المعروفين بحص رأيت حين ذهلت لكنى البعض، من الموقف هذا 
فقالالصادم الموقف هذا عن غوانتانامو في اجتمعنا حين لاحقا أحدهم سالت بينهم، 

غيرلقد الداخل، من زلزلتي الانسحاب قرار لكن للشهادة متلهفا كنت، ت صراحة بكل لي 
فجاة!هكذا للنجاة، الفرصة انتهاز إلى الشهادة نتل من أهدافي 

مايقول الشجاع هذا سمعت أن وبعد السابقون، خافه الذي التقإلب، هو هذا إذن 
هذاكان لقد النفس-الشرية، طبيعة يدرك لا جاهل فهو بنفسه ويق من أن أيقنت، نال 

خاطفةلحفلة مزلزلة، لحظة كانت لكنها أسرء، بعد حتى المعتقلين أشحع من الشاب 
ليبينالزلزلة مواطن في أنفسنا إلى يكلنا أن أراد افه ولعل ه، نففي رهيب أنر لها كان 

)لامعنى له ويتجلى شه، إلى المؤمن يركن فلا منا، لا منه والثبات الشجاعة أن لنا 
إلاالطاعة إلى الذضح ولا العزبمة إلى الخور من تحول لا باض(، إلا قوة ولا حول 
كنزبأنها وصفها حين الله رسول صدق باض، إلا النجاح تحقيق على قوة ولا بالتم، 

الر معنى إن الأعين، عن يعيدآ الأرضي تحتج المدفون المال هو فالكز الجنة، كنوز من 
يعيشه،لا فإنه أدركه ؤإن وهلة، لأول الإنسان يدركه لا تتر م باممه( إلا قوة ولا حول 
حتىالأنفرادية الزنزانة تخنقلثه حين والنسيان، الغفالة تراب تحت، مدفونا معناء فيظل 

للث،يلوح محالة لا ستتسلم أنلث، فتوئن ■عنقلث، حول قضبانها وتلتفج أضلاعك تختلف، 
المحققةتغريلثج أو الحسناء الجندية لك تتغنج حين باش(، إلا قوة ولا حول رلأ نور 

باق(،إلا قوة ولا حول )لا تنتشلك السقوط على توشك حتى إيمانك فيتزلزل الفاتنة 
بينماتعصر التي بقيودك مثقل وأنت المحققون؛مكرهم بلئ، يحيط حين 

قلثلئؤبافه( إلا قوة ولا حول )لا تملأ اليأس بل؛، فيحيعل المتتابعة باصتلتهم يحصرونك 

٥٠



قوته،لترى صعقك فيه تدرك الذي الحل إلى نمل أن يريدك إنه تقاولا، وصدرك نورا 
٠به إلا وصك ما أنلث، علمّثؤ وصلت، إذا حتى ندرته، لتمر بعجزك فيه وتوئن 

ظهورلحماية المشيمة الخلوط إلى للرجوع يتهلوع محن الليبي الشيخ ابن طلب 
هدهاحتل ند الشمالي التحالف، أن المرجح من حهلير، جد الأمر كان المحبين، 

حياتهممعرضين انطلقوا ؤإصرارآ، عزيمة عيونهم تفدح شبابه أربعة تقدم الوافا، 
ليمنحواالوين، نحو يتقدمون كانوا حابؤ، للانأحرون تعد يبينما حقيقي لخهلر 

حلجات،معرفة المعب، ومن المؤنق هذا قراءة المهل محن للنجاة، فرصة إحوانهم 
شجرة.كل حلفه المومحته يترقبون والهضاب، الأودية يقهلعون وهم نقومهم 

معالميق تم دورنا، جاء التالي اليوم وفي لام، بالأولك، المجموعة مرمحتا 
ستين،إلى المنسحبة الجهوعة عدد يمماعفة فسمح أجهلها، التي الأفغانية الشخصية 

القمممن هابعل صغير نهر ينمقه الذي الوعر الوادي نحو واحد.أ صفا القافلة تحركت، 
كلامتع الزلقة، المماء المحور من ويرث الأقدام فيه تتعثر دامسا الغللأم كان اكلجية، 

ارتفاععلى تحوم التي الهنائراتؤ من احترازأ استخدامها من اللاسلكي جهاز يحمل من 
الحربية.بالعمليات مفصليا دورأ لعبت حين، خاص بشكل ( ACiSO)وطاترة شاهي 

تالصخرة 

أطلقالوادي، في غريبا تحركا لاحفل الطائرة فاش أن يبدو الوادي، بطن وصلنا 
بالكشافاتالمضاء الرياضي الملعيه يشبه ما إلى الوادي فتحول، مضيئا صاروخا 

لمحراك(، دون ساكنا وليجق ساترأ منكم واحد كل )ليتخذ ت أحدهم صاح الماؤية، 
عنوالنهر يمينك، عن الجل حرف هو إنما حفرة، أو شجرة أو صخرة أي بقربي يكن 

تنهمرباليورانيوم المشبعة الصواريخ بيات بالجبل، ملتصها حدي صممت يساري، 
حتىبعنف أحالنا تعمر الانفجارية والمرحان نارا، الوادي تشعل كانت علينا، 
زمجرةمن الرغم على بوصوح أنفاسي صوت سمعت تخرج، أل، أرواحنا توسلن، 

بعضهاعلى يمهل الانفجارية، الموجات بسبّجج تنهناير الجشث، كانت، الحربية، الطائرات 
القافالةدليل الأول الصاروخ اسهدنج الأخير، التشهد وهمهمات الأنفاس قضة فاسهع 

كانأشلاء، فتمزق المأزق هدا س الخروج في إخوانه ليساعد أهله ترك الذي الأذغاذي 
منينج ولم الأخر، الصف واستشهد نصفهم أصيب رحلا، وستين بضعة القافلة عدد 

الواديهلول على تقريبا مترأ  ١٥٠مسافة الفناغلة امتدت ففعل، اثنان إلا الإصابة 
ليلاالتاسعة مجن القصم، استمر بصواريخه، يقنصهم القافلة، يتصيد ارعليار بدأ المتعرج، 

توالت،غضبهم، جام عليه صبوا تحديدا، الوادي هدا في صباحا السادسة حتى 



أحرىمكانها فتحل أدراجها لتعود أحفادها ال3لائرة أفرغت هوادة، دون الأنفجارايت، 
هكذاأحدأ( منهم تبقوا لا اسحموهم، الوادي، هدا في هنا )إنهم الفجر، طلع حتى 

كنت،اض(، إلا إله )لا أردد أحذمحتج الميادة، ومفر الطائرة قاني بين الحوار تخيلت، 
اض،إلا إله لا بالغبار، الممتزج بالدخان المختنقة أنفاسي ْع تخرج وضوح بكل أسّمعها 

تلكفي تلاشت، المصيرية، الحاسمة اللحaلات تلك، في أقولها كلمة وألذ أحمل كانت، 
الكلمةهل.0 أمام أعمالي سجلأيت، كل ت، وطاثالإمارات، كل وفنن، العبارات، كل اللحظة 

انثغلتحلماذا نبل؟ من الكلمة هن0 حمال عن كنن، أين افه، إلا إله لا الثقيلة، العفليمة 
تمتعاميقولها أتلذذ كنت، ماء؟ الفي الشامخ المتين الجنع ذلك، عن بالأغصان 
دمؤيميك، م، تساقط الجثث، كانت، الدهر، آخر إلى أرددها أني لو وددت، بحلاوتها، 

(aciso)الهتاترة كانت، تصمها، كادت، حتى أذني تخترق، ١لهلانرة يزمجرة سعرت، شمالي، 
بدأتحديدأ، يريدني إنه حولي، يحوم الليزر شعاع رأين، للحبح، القنانر التقاط تلتقطنا 

شظاياتع اخترقت، ال، والشمّاليمين عن قهل تكاننتج علي، الصواريخ بإطلاق 
نعنيمني حركة أي أن أدرك لأني حراك دون التام هدوني على حافظت، جسّدي، 

أصبتح.لقد ت يصيح الإخوة أحد بقربي سمعت، الهاية، 
اصبر.المتحركة، الأجسام ترصد الطائرة مكانك،، الزم قلمتح: 

مكاني.سأغير بليغة، الإصابة أستهليع، لا ؛ 
تفعل.:لا 

سمعتالقل. ، قمح، م ورّماْ جيم حمل قويا انفجارأ سمعت، حتى جملتي أكمل لم 
الموتءلء_( أوثكنإ حتى الدخان من وصدري أنفي امتالأ الموت،، ينانع وهو غرغرته 

أنينعرتح سرة، وييمنة عش تحيد فكانتا اتجاهي الصواريخ يوجه الهليار أخذ اختناقا، 
الداخلي،النزيفح ب، بتالتي الانفجارية الموجة من أقتل فالثغلايا مجن أقتل لم إن 

أنأراد الطائرة قائد أن يبدو ،ء، اللفمن شيثا البارئ الجو على الأنفجاراتذ أضفت، 
أعلم،،من الصخور علي لتنهال الجبل أعلى إلى الصواريخ فوجه بالمخور يدفنني 
إلىتند.أ مكنتن، الصوته، جلجلة من ضخما خلته منحدرأ، الحجر ٠لقطقة ّممتا 
علىالارتطام سة أجبرتني بظهري، الصخرة ارتطمنح حين وركبتي يمرفقي الأرض 
فيمؤلمة بكدماتح وشعرت، رأسي من الدم مال وبطني، بمدري الأرض افتراش 
حياتي،في لحظة أعغلم أنتفلر وهيبته، الموت، جلال أمام وتوجس بقلق وقفتح فلهري، 

^١^٠مح، جمعت ئد والأختلر، الأعفلم الاختبار نتيجة ؤإعلأن المصير تقرير لحظة إنها 
عمليةلتا.اأ والنجاحانط، بالإخفاقات، الخزدحمة حياتي طوال وأعمالي أثوار كل القسّط 
كلسريعا، ناظري أمام حياتي ئريْل مر هنا لحفلة، من لها يا علي، وما لي ما الفرز، 
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وكمالأشياء، بحقائق يعرفني معيارأ الصّخرة منحتني لقد قصره، باب عند عني سارميه 
نتوهمما كثيرأ تراب، به إدا معيته يوم في أفرغه فلما نفعه، مؤملا الثقيل جرابه حامل 

كله،عمري أتعلمه لم ما الصّخرة علمتني لقد بقيمته، لا بوزنه نحمله ما قدر أن 
توقفلهلم وهمه بيداء في تاته من وكم صقيلا، نفسه حلن الذي قلمح، عن الران وأزاحت 

بعد.صخرته 

المكهبقالشف1اوا أزيز أذني في يطن كان بكثافة، والطالقات الصواريخ بيوها توالت 
متمزقكانت الشفلايا هذه كل كالترس، غطتني التي الصلداء بالصخرة تصهلك وهي 

وماحترأ، الد صيره شرأ لي قائد أراده ما ذلك،، عير قدر افه أن لولا حدي 
ثناياهافي تحمل شرا نقلنها التي الأمور هي كم للحياة، بابا أصبح للموت طريقا كان 

وعناية،حفظا الصخرة تحت، الفلهر ورصه الرأس شجه كانت لقد العميم، الخير 
عنيأدفع أن أردت تماما، احتفى حتى فشيئا شيئا يتلاشى الهنانرة هدير بدأ 
نمئوتي، كل واستجمعت حراميزي إلي صممت أستهلع، فلم مكاني لأغير الصخرة 

لحاناأكح كنت بالغة، بصعوبة الصخرة أزحت حتى ورحلي بيدي الأرض دفعت 
امتنشقتها،التي الدخان كمية بسبب التركيز فاقد القوى، خانر منهكا، بالغبار، ممزوجا 

تحولتالخضراء الأشجار تماما، المشهد تغير لقد العجب، أرى بى ؤإذا حولى نفلرت 
فتنهالالشجرة أهز بالبودرة، شبيهة كانت الصواريخ، من المنبعثة المادة بسبمبح رمادية 

هلت صوتي رفعت وشمالي، يميني عن بالجشث، وإذا أتلفت الرمادية، البودرة هذه علي 
حيا؟يزال لا أحد uك 

كانإن الوادي! في يتردد صداي إلا سمعت فما السؤال أعدت أحد، علي يرد لم 
•حتما متعود الطائرات لأن له ساتر عن وليمحث، لأ حا مكانه فليغير يسمعني أحد هناك 

أمالباقون الحفل؟ معيد هو من ئرى التراب، على مجندلين صرعى أحدت 
أمالموت أسباب لتقيه الصخرة غشته من الحقيقة؟ على الناجي هو من الراحلون؟ 

للنعيم؟دركا القتل أم المهلكة من يقاة الصخرة كانت هل ترى يدماثه؟ مجندل لا 
يرىكان الوادي، بطن إلى ننحدر ونحن يبكي كان أراه، بي وإذا التفت 

معفرهو ها يعود؟ باله فما عودة بلا رحلة أرادها العودة، يرد لم هزيمة، الانسحاب 
أراد.كما الممزق حده عشى الذي الرماد عنه لتثير الريح عليه تسفي( بالتراب، 

عشرةقرابة مترنحا مشتت والرماد، الغبار عني نفضت بالدماء، مبتلا Jنهلالى كان 
فأمسكتها،يدي مددت منها، تخرج بيد ؤإذا منها اقتربت أحجار، كومة رأيت أمتار، 
المتفتتةالصخور غطته محي اليمنيين، الإخوة أحد به ؤإذا الأحجار ركام تحت من حدبته 

الصو١ريخ!بّب، ب
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لأنالقمف عن يسنرك مكان عن ابحث ت له قلمت الرماد، عنه ينفض أحذ 
جديد.من الكرة صعيد الهنائرات 

الصخور!ين من تنل مغبرة أجسادا بمد من ألمح ثي ؤإذا التفت 
الموتبراثن من خرجوا جديد، من الركام تحت من نهضوا أحباءإ زالوا لا 
علىتزيد لا الوادي في محدودة مسافة على المتوحش القصف هدا كل رغم وأنسابه 
مزإئلأنمة 

لنالمتوحشة العسكرية الترسانة بكل مسالما شابا ستين إبادة يستطع لم والذي 
أشرمريتحدون أحياء شطرهم نهضي لقد القهار، الواحد بافه آمنت أمة إبادة يستهلح 

حلمه!أصعق في نوته سر يضع حنن اف عفلمة إنها العالم، في متجبر مارد 
فداض نظر لكن تحديدا، الوادي هذا إلى إليهم، متوجهة كله العالم أنظار كانت 

المستسلمةقلوبهم ت وينبغا بالدخان، الحتنقة تهم يشهقا علمه أحاحل إليهم، سبقهم 
القانون في لهم فكان له كانوا لقد له، إلا الخضؤح رفضت، التي رواحهم وبأ لحكمه، 

الخومجنرن.إلا يعلمه 

أنقبل آمن مكان عن لأيحث جرآ فدمي أجر أنهض، ثم وأسقتل٠١ أمشي كنتؤ 
لمصباية، عيني في الروية كانت مكاننا، اكتشفت أن بعد جديد من الط-اثرات تباغتنا 

كبيرةشجرة رايتآ مترأ،  ٥٠يقرب لما المكان عن ابتعدت التركيز، على ثادرآ أعد 
تأثيريكون حين، الوادي يطن عن الابتعاد أردت الارتفاع، الحاد الجيل منتصف معترضة 

جديأرسر أن أحاول، الجبل، عرمحى في أصابعي غرست، شديدآ، الأنفجارية الموجات 
بطنإلى تدحرجت انهرت، عام، بإنهاك شعرت تسلمت،، برجلي، مستعينا الواهن 
أمدوأنا القاسية الصخور على جدي تزحلق ياسة، محاولة في التسلق أعدت الوادي، 

بحسرةإليها أنظر كنت إلي،، يدها تمد أن منها أطلب، كأني، البعيدة الشجرة تجاه يدي 
وصعقتام استلأم في لماني لهح عليه، يقير ولا يرام الخاء، نبع من اليائس القلمان 
والقوةالحول، مطلق من والتبرؤ التام الاستلام هذا إلى وصلمت، حين اف(إ )يا ت شامل 
تحديدأ،اللحنلة هذ0 في عهدته، كما يخذلى لن جديد، من هو إنه حبله، إلى تدلى 
حيننمحه، من تيأس حتى الباب تطرق حين نجاة، ولا حلاص لا أن توقن حين 

نحوالمنهلث، الهزيل جدك لينهار الخرتحثة أصابعك وتستسلم حهلوة مجرد عن تضعف، 
لنأنلث، تدرك حتى إليه تصل لن إنلث، ، جنحتها با الخلأتكة تحملك، فقعل هنا الهاؤية، 

منإيمانلثط، من تقواك، من ، فوتلئ، من نفك، مجن تتبرأ حين إ وحده به به، إلا تصل 
قفلهحلل من وحدْ هو فيكسوك مرتجفا عاريا إليه تصل شجاعتك، من دكاتلث،، 
٠ورحمته 





تعترفلا الانتقام روح إن كله، العالم في قوة عليه تتجرأ لم ما على تجرووا عليه، 
منهم،أنك يعنى المكان ذلك خى وحولك مجرد إن غضبها، ثورة في الخيالة بمفاهيم 

هم،دمروا وكم هم، قتلوا كم يهم لا شعبهم، وتتلوا بلدهم دمروا الذين هؤلاء من 
أوحبا يهف، وباسمهم يحضع لهم والكل يحانبون، ولا يحاسبون أنهم يومنون إنهم 
يهم•لا خوفا 

الدوىارتج الوادي، على حممها لترمي القاتالة الطائرة عودة يع وعيي إلي عاد 
الدخانامتد يعفا، بعضها يأكل الماء نحو الهائلة اللهب ألمنة وارتفعت المجلجل 

صربتوالخشاء، الغرب أصل لم أني تذكرت المكان، ليعم الخريبة برائحته الخانق 
جانبيعلى متدليتان ورحلاي حالما حالي، على صليت نم تيممت الأرض، بكفي 

المجرة.

المجرةوجبروتهم، طغيانهم ومن منهم أكبر اش، يا أكبر أنت أكبر(، )اش ت تمتمت 
البلاء،مقادير في حكيم ، ءالمائ، سعة في كالمجرة والذرة عفلمتك، فقساء في كالدرة 

الرخاء.تباشير في رحيم 

بسياطه،الليل ظلمة البرق مزق المغيرة، ت لهناثرا ا بهدير مجختلهلآ الرعد هزيم دوى 
البرقمن تفر جرذان كفلول القنابل وصارت الهلائرات عالي الرعد زمجرة طعنا لقد 

رعدهصوت هذا ووحشتي، تمي كل بددت علوية نشوة غمرتتي بوميفه، أعماها الذي 
ركنيهذا الأوغاد، أيها به آمجنن، الذي هذا الذلالخون، المجرمون أيها برقه نور وذاك 

نادرإنه ثتتْتزه، بعضهكم ^^١ يمم لأشر اقة يثاء المدلهمان، في المديد 
المؤمنيكون أن عبده من يريد لكنه )كن(، المقدسة بكلمته انمراع يحم أن على 

الرايةأن لذاته، برحيق لا بلهاثه يشرق إليه يمل أن المدلل، الطفل لا ١لخكافح 
المرهل.بجسده الراية ترفعه أن لا المرتجفتين بيديه 

بالجمر،مليثة حفرة فوق تتراقص اللهب ألمنة وارتفعت الدخان وتبدد الهدوء ساد 
أرفلم العصافير أما بالملامة، تهنثني كأنها الأشجار حفيف أسمع وأنا بالحيوية شعرت 

ندالفجر بوقتآ ؤإذا ساعتي إلى نظرت النار، حمم عن بعيدآ رحالخ، لقد أحدآ، منها 
إداؤألئغ ءو عنعس إدا ؤوأثفي تعالى• قوله قرأت جالما، وصنلمت تيممت دخل، 
البهيمالليل أيها أنتا ها عماه، ظهره على يحمل يبرم موليا الليل ذلك تخيلت، ، ^_^ 

بينقضت أرواحا تحمل راحلا، ديرك ولمت قد والدم بالألم المثقل بدخانك 
إليهوتشكو تناجيه، بربها ديجورك فى تخلو كانت، أحبتلث،، لأنها رفتقا بها فكن يديك، 

الأيةأخذتني ئثسب< ردا بيخي له، وماتت له عااش٠ت، من إلى إليه، خذها غربتها، 
توقف،الذي نبضه الكون لقلب يعيد رئتيه، يملأ الصبح شهيق أسمع كد<ت حتى بروعتها 
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ككلليس الدى الوادي ذلك في الاJLلي، ككل لت ليلت في القصف لدوي منصتا 
ماذااحترت المشعيي، النور هالة كللتها وقد المحيطة الجبال قمم إلى نظرت الأودية، 

وستهنيوماذا الشهيد؟ وأواري الجريح أتفقد الوادي في إخواني إلى أذهب هل أفعل؟ 
أدراجيعدت قبلة؟ شظية عليه طبعت وفد إلا موصع جده في يوجد لا من فعله 

متثاقلاأعرج نمي على تحاملت الجبل، أعلى في زالوا لا الدين بإخواني لأستنجد 
منالتقطت! أجمة، تحت أغصان كومة ألفيت حدائي، إلى فخدي من الدم تسرب وقد 

مسافةمشيت ، شفلايا عدة بها استقرت التي فخدي لتسند عليها أتوكأ غليظة عصا بينها 
أجهزتهامن تسترنى شجرة إلى عمدت طائرة اقتربت كلما الهضات، مناكب، قاطعا طويلة 

الرجلئزل حين منى ئق-تلتا مكتومة صرحة تققلعه الدي السير من ماعة وبعد الدقيقة، 
يسيرالوادي بطن في ثابا أرى بي وإذا فخذي، في غرس ككين الجرح فيسفس 
أهو يه ؤإذا إلي التفت، بيدي، ملوحا هتفت، عربيا، يبدو منفردا، 
حيا؟!زال لا .أكبر.اش :

فيالتقينا الشوق، يستخفنا إلي وصعد إليه هيطحا سلامته، عالي ربي حمدت 
فيفطورك تتناول الأن ظننتلث، حيا؟ لازلت، مازحات قلحا طوياs، تعانقنا الجبل منتصف، 

الجاJعةايعلوننا أنهلث، الدي والدحن الزبيب من بدلأ الجنة 
الحورألتختارنى يكفى بما وسيما لست الشرف، هدا أستحق لا مبتسما؛ قال 

بالاختيار،مني أولى ستكون لأنلث، المعيار، هو ليس هدا أن اض أحمد أجبته؛ 
لكم؟حدث ماذا 

وأصسب،نصفنا استشهد قال؛ ثم الليل طوال التوالي القصم، شدة لي يقمر أخد 
أخدناليوم، هذا لمثل جيبي في طبية بلفافات احتففلت، أني الله حمدت النصف،، 

النهر،من به آتي الذي الماء من القليل أسقيهم جراحهم، أصمد المصابين، أسعف 
الزيف،.يزداد لا حتى شل القليل 

وذاكالقدم مبتور هدا الصم، الصخور يبكي منظرهم كان لقد مغتمات يحدثني كان 
ماحاولمتح لقد ماء، قطرة لمعفه يتاديلث، وآخر بطنه أقتاب اندلقت، قد وهدا اليد مقعلؤع 

٠لإخوة ا من مزيدا نحتاج أستعلح، 
عنلثح؟أخبرني العون، أطلم، أدراجي عدت لدلك ظننت،، ما دا ه ؛

شفليةوالكتف،(، الرقبة عضلة تنتصف، التي العضلة إلى )وأشار هنا سّيهل رح ج؛ 
وأنثإ؟الخلف، من وخرجت، الأمام من دخلت صغيرة 

٦٣







شريحه.فيها فوصع مكانه تحديد استطاع الأفغاتي الوفد أن يبدو 
أحد؟يقتل لم ذن إ :
؟امة!قل .بر.:

شيئا.أفهم لم كتف؟ ن؟ م :

كانتفاتغ، أنه علم أن بعد الخندق في فبات يمنى ثاب جاء التاليه الليلة ي ف ٠
بنمسىّهممن ل؛ود لمسهدف، ا مم *لك لأتسل ١ كسة ن ا وال^^ؤلب ، ١ أمحا كنسه 

تص-فيةتمت فد أنه المرجح من أنه التالي اليوم في تعلن الراديو في الأمريكية القنوات 
فعلا!غرب . لادن. بن امامة 

الشاب؟و :

إرئا'جسده تمزق قد ل •

بهلونمن احشرني اللهم فال: حين دعاءه تذكرت الكنية، سمعت حين صدمت 
علىيتجمعون الغربان أرى بي ؤإذا يعيدأ المكان نتجاوز لم الطير، وحواصل المباع 

التناثرةبقاياه نتفقد أحدنا المدني، أسامة أشلاء بها ؤإذا منه اقترب غريب، شيء 
كانتالخضراء، القمة على هناك، دفناها اللحم، منع فيه الفقري عموده فوحدنا 

المكانتركنا الأشجار، أغصان تحت مختبئين نحفر ونحن بكثافة تحلق الط-اثرات 
أسامة.أمنية تحقق وهى والمور للغربان 

الموالينالألمان ْع الالتقاء موعد صار الذي التموين مركز إلى أعقابنا على رجعنا 
الوادينهبهل عاليه، كانت، مما اثقل رحلي وأصبحت الجراح آلام اشتدت للعرب، 

بحدرنجتاز الأحام، ، IsPXJلل نتالمدقق، النهر نقني( المرهق، الصعود نرتقي الوعر، 
حصةمحهلرها عميقة حفرة القصف، آثار نتأمل المحيقة، الهوة حرف على الضيق الخمر 
منأحرى عميقة حفر تحترق، أشجار ، حمرها من اللظى يتأحج مجتران عمقها أمتار 
بعضهاتجمد الجبال أصل من تتدفق ينابح هناك كانت، الخيام، منها نبعت القصف جراء 

فانقطعلأرصر ا تحت الصخور رب ما غير الذي القصف بفعل وبعضها البرد بفعل 
حديدإمن متا-فقا الينبؤع فانبثق المونغ نفس على آحر صاروخ ممعل ثم الخاء، 

أننماما ندرك لأنتا المغرب، نبل المركز إلى للوصول الزمن مع ق محبا في كنا 
لتونحأالمهر عند توقفا فرائسها، فيها لملتقهل العتمة تحشق المي كالمومة ( AC130)الطائرة 

وصلنابالغيوم، ملبدة والماء بارئا الجو كان والصر، الظهر بين جمعتا ثم ونشرب، 
الإخوةعلى ملمنا الألم، وازداد النزيف توقف مبلغا، الجهد مني بلغ وقد المركز 
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اللفاناتأحذ بطولي، بدور صاحبي نام هتا لها، يرثى حالة في كانوا الذين المصابين 
ألتقطيد ئد إجهاد في الخندق داحل استلقت بينما الماء، من وسقاهم جراحهم وصمد 

علىوضعت وعرضا، طولأ مترين في متران تقربما، ونصفا مترا عمقه كان أنفاسي، 
الفللأمحلول و«ع ورطوبتها، الأرض برودة من لتخففا الأشجار أغصان الترابية أرخيته 

لوسنفعل ماذا قائلات إلي التفت، معي، صاحبي ؛اينن، ينما حندقهم ني المصابون بقي 
للمنافقين؟تقدم هناك كان 

منيخشون نورابورا، تفصم، الهلاJرادت، يامتؤ ما التقدم على يتجرووا لن ت قلت، 
.بيتنا الطاترامحت، تمييز عدم 

فيهاأفرط لن ت جيبه إلى ينير وهر قال ؤإصرارأ، عزيمة تتوقد حادة نظرة إلي نظر 
أبدأ!

هذه؟ا م ؛

ممالت،ؤإما الصديق ر تحياة فإما اش، بإذن أوسر لن قنبلة، الخلود، رمانة نها إ ؛
.العداي٠نيفل 

نرىكنا دما، يقعلر أجش صويتن، بعيد، من قائما ( AC130)ااaلالرة عواء سمعنا 
JاVّ١عند وهناك هتا تتحرك حمراء نقهلة الطائرة، من المنبعثة الحمراء الليزر أشعة 

وقصرأجمعا والعشاء المغرب صالينا تها، فريعن تبحن، بعيدأ تذهتح ثم الخندق، 
جذؤععن عبارة المقفح كان القيام، على قدرتنا لعدم الخندق ياحل جلوما جماعة 
الأنفجاراين،دويتف الهلائرا>ّتإ، لتمويه الأغصان وعلبثه الخارج من بالتراب مغئلى الشجر 
الالحفلا>تحهالْ إن أستعلع، فلم القرآن أراجع أن ت، حاولالذخيرة، أنواع بكل متتنالية 
إلاالقرآن، بقراءة الاسترسال فيها يمكنلئ، لا الحناجر القلوب فيها بملغ التي، المعة 

للئ،يتجلى الحرجة الالحفل١دت٠ هذْ في ، يثبتلث، زادأ معناها معين محن تمي تقليلة آيات 
القلب،بملء بل اللمان تحريلث، بمجرد يكون لا القلب، على الذكر تأثير إن الذكر، معنى 

يقدحالذي التشغيل كزر اللماني والذكر كالوقود، للمعنى القلب، اّتشعار معناه. من 
تخرجتصدقها وجوارح يعيها تلب من تخرج لم ما الكلمة متفردا، يضيء ولا الشرر 

إنوالمورت<، الحياة بين الفاصلة الاحذلا'تؤ في يكون إيه.انلثؤ فيه تختبر ما أعفلم إن ميتة، 
بهاتتفاصح فذ.لكة ولا يحففل، شرعيا متنا ولا المنبر، على تلقى خهلية ليس الإيمان 

عنجهيةفي تآمرك الأرض وجه على كرية ع ترسانة أعفلم تواجه حين إنه أقرانلئإ، على 
ر١لنمح،آليثت، ين ءآ»ثا ما عق ئؤ ؤد • ليهول، شامخا قلبلثج فيثبت، لها بالركؤع وغرور 

٠ه قامتي أنت، م١ ثاثهترأ ةطريا 
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نيالمتواجدين يساعدون قبل من يعضهم رأيت الذين الأفغان من مجموعة جاءت 
ينظربعضهم كان سلامتنا، فرحين عانقونا الدليل، أنه يبدو الحمد، للث، اللهم الجبل، 

المجاورالخندق في أحرون هناك ت نلت، بالدماء، اللهلخت ملابسي يرى وهو بثنمة إلي 
فيت ركيكة بعربية يقول وهو بإجلال يدي يقبل بعضهم أحد المساعدة، إلى مني أحوج 
الجبلحافة على الضيق المر عبور في اعيوني ليأكتافهم على يدي أسندوا اش، سبيل 

اطمانالبشتونية، باللغة أعداء أي )يوشمان( أمريكا ت بغضب لى قالوا الشاهق، الوعر 
العجيبة،الأحداث هد0 كل بعد علي قلقان أنهما لاشك وأعي، أبي حيال لي بدا نلي، 

بهما؟لقاش سيكون كيف ترى 

تحوللقد أرصا، بعنفإ تدفعني ويل إلا أنتبه لم الخطرة الهاوية تجاوزنا وبمجرد 
وجدتعين يهنرفة تها، فريمن تمكنت حين أنيابها أبدت متوحنة صباع إلى هؤلاء 
المالي كابوسا كان لو لكن حقيقة، ولبى كابوس أنه لأبد بالحبال، مفيدأ نفي 

إلهييا منه؟ الانفكاك تتهليع فلا يخنقك الذي النؤع من هو أم منه؟ الأستيقافل أمتهليع 
أقسمتلقد للأمر؟ الاستسلام عدم على ءرمت، وقد كيف، مستحيل، حقا؟ حدت؟ ماذا 
حدث؟ىذا القيود يدي في يقعون أدعهم ألا 

متلاطممنللم بحر القدر، بحر شاؤلئ على الرهيبة اللحفلة هده في مرتجفا وقفت، 
قضاْفيما حكمه اعتراض أو ّرْ ، كثفأرادوا ممن الكثيرين ا؛تني له، قعر لا الأمواج 

.أعماقه. في مخبوءأ وجلألأ عفلمة يحوي مخيف، بحر الدهور، عبر 
رحوبوممع عقل ذا ان وكرئ امبرأ أمه لالأراد إذا 
عرتالل مه لعقه منومل ه بالقمى وأعه يأذنم أص
ربتعيله لقعه يإلرح حكمه ه يفد فأنإذا ى نح 

دروقاء خقبشيء كل فجرى كيف جرى فيما تقل فلا 

كيفأعينهم، أرى أن ١^- وجوههم، أرى أن أليد التراب،، في محقر وأنا التفت، 
أندون عاتية إلى الشفوقة أعينهم انقلبت، كيف، عين؟ بْلرفة صباع إلى بشر من هؤلاء تحول 

الشتاءيلف ولا الشفق، رسول بحد إلا النهار مملكة على النللأم جيوش تهجم لا تهلرفإ؟ 
هدافي ثيء لا الأحمر، كاءها ، الخريفبخلع أن بعد إلا البيضاء ؛عباءته الأرض وجه 

بينفارقة لحفلة كاسح لقد الإنسان، أيها قالبك إلا بغتة نقيضه إلى الشيء ص ينتقل الكون 
قاضيهاالأحرة، لحكمة العلرقة دوي إلا الموت ما الموت، من أمد هو وما الحياة 
فيغرفت ملكه، في الله ينانع فاجر ظالم أمام قيود فململة الأسر أما العدل، الحكم 

لا!. لا. مذعورة صرحات على إلا ذهولي من أستفق لم الماومة، س متلاطم بحر 



ماجيبه من ويخرج محنه، يتمكنوا أن قبل الخونة أيدي من يفلت دصا"تمر وإذا 
الخلودإرمانة ت تبل من سماها 

عليهأطالق الذي الوقت محي بينهم القنبلة ورمى الأمان حلقة \وتزع خاطفة وبسرعة 
الأخيرةفرصتي هده وتركوني، وهناك هنا مرعوبين تقافزوا صدره، في النار أحدهم 
أحظىلعلي بالحبال موثقة ؤيدي منتصبا نمت، صاحبي، نجا كما الأسر من للنجاة 
علىأسماعنا تعودت أن بعد الأطفال كلعب اعتبرته انفجار دوى تحررني، تاتهة بشظية 

بعدخدش دون وتريض الانفجارية الموجة صنعتني الأمريكية، للطاترات الظنية القنابل 
بالجائزةيتمتعوا لم اف، محكمة إلى ماحيي لتلحقهم القتلة من اثنين بدلي احتارت أن 

إعربي أسر عر يمض لمن أعدت التي الأمركة 
الحرية،عن تفمالني أمتار عترة من أقل حدأ، تريا مني، نريا الانفجار كان لقد 

غيرؤلردتتي لكنها ، رأيها وتغير ترحمتي لعلها وانفأ ، iJUJs، يابها لي تمح أن أن لكنها 
بينهمايكن لم شل، واحدة محلوة حهلوة، إلا والعبودية الحرية بين يكن لم بحار، آبهة 
حلننتهوهم من هاثالة، نملة لكنها وراءه، ما ، يثنيكاد حدآ رتيق رتيق، غشاء إلا 

•وهم كل دونها يدل حبة إر حبة 
الوداععليه لألقي إليه أتقدم أن من الوثاق يمنعني لم ، فلهرْ عر ملقى إلثه التفت 

قبالّتاآحرته، لوحة رمم في ألوانه كل استنفد لأنه ألوان، بلا باهتا وجهه كان حير، أل١ 
فيالأحيرة أنفاسه يلفظ كان سفوا، الدين وأصحابه س للحبستإ سلامي وبلغته جبهته، 
كشميرغابا>>؛، إلى يعنز، الدي بلده من العلويالة، رحلته انتهت، قفل لأن ا هدوء، 

العلاء،إر رحلته ار مليغير رحاله حهل هتا هنا، وأحيرأ الثيشان، نلوج نم الكثيفة، 
لعالهاالمزرق، لكفه الأخيرة الارتعاشه رأين، عينيه في بريق آحر يضمحل أن وقبل 

متجهاالصياد قبضة من يفلت، حين العصفور كارتعاشة جوفه من المنالة الروح ارتعانة 
هوكم زمنا، فيه حبس مكورأ وقفصا منحسرة نظرة وراءه تاركا البعيد، الأفق نحو 
الأعداء.عن نيابة الأمة فتحاربك الأمة عن نيابة الأعداء تحارب حين مؤلم 

فيأصتفزْ أن نفي حدثتني الوثاق، من المتدلي الحبل من بعنف أحدهم جذبني 
لتقفوبلدك لينال؛، حنت، جبان، منافق أنتا الأمر: ذل( من بها أنجو ة ياناحيرة محاولة 

قريب.عن صتتفد دولارات، حفتة أجل من شعثلث، دماء سفلثح الذي المجرم المحتل مع 
يالمشتويرهلن وهو أرصا دفعني بها، الحدين، يتقن لا لكنه المربية يفهم كان 

يتاوهفلننته رآ، متح غاصبا يصيح أجوهم كان لضربي، توجه حين أحدهم منعه غاصبا، 
)أيلمان مقاتلات البكاء على يوشلث، وهو صاحبي إر يثير به ؤإذا القتيلين، عر 

بالتو(.لم م
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علىبمرخ لكن دولارات، حفنة مقابل الخائن الجمع هذا مشاركته على نائما لكن 
مجبرأثادوني آخرين، تدخل لولا اشتباك بينهجا يحدث أن وكاد غضب، في القاتل 
قبلأصدقاء لكنوا الذين الخونة من العشرات وسهل أعرج الفلهر، خلف مقيدتان ويداي 
منىاقترب خالد، القائد أي خالد( )كومندان ينادونه لكنوا الذي قائدهم جاءني قليل، 

منبطوننا طويت شهر، منذ الهلعام هذا نأكل لم لخم، فيها خبرة لي وقدم بلطف 
أعع1انيثم بإطلاقهما أمرهم ظهري، خلف الموثقتين يدي إلى نظر والدخن، الزبيب 

)الكومندانكان اللقمة، منعني فقدنهم أحباب على الخزن لكن حائعا كنت الطعام، 
بينمندسا الخاصة القوات مجن أمريكي بجندي تفاحأت بنبل، عاملنا شهما خصما خالد( 

الأفغان(يلبسه )وشاح واليتو الأخغاني يالزي يتمتر الأفغاني التحالف قوات من المئات 
جنديافيها أرى التي الأولى المرة هي هذه خفيفة، ولخية أفغانية( )قبعة والبكول 
ليقال تحديدا، قلي على الخمراء الليزر نقطة رأيت بغرور، سلاحه إلي وجه أمريكيا، 

المعتوهأغاطني ركيكة، بعربية نالها لادن؟( بن أسامة )أين أسرني: الذي هو وكأنه 
لادن؟بن أسامه أين بغفسسا: سؤاله كرر تجاهلته، الأحمق، بسؤاله 

لمتجثءا دماؤهم الشهداء، وادي في مجندلين صرعى إخواني مشهد أمامي مر 
شعوريا:لا فيه صرخت الصخور، تحت المتمحمة أطرافهم بالتراب، مجختلهلة 

.(Shut Up)

أمرهثم الأمريكي الجندي وانتهر خالد( )الكومندان تدخل متوفعة غير فعل وبردة 
بالابتعاد!

رفاتهامن أحيتها نخوة أهي نفيره، عن عجزت الكومندان، موش، من ذهلت 
المحتل؟عنجهية 

المترهلةكروشهم برزت قد أكثرهم بحيد، من الجبال يتلقون ن أمريكا حنودآ رأيتؤ 
رامبوأفلام في الحالم رآهم الذين أهؤلاء التعب، شدة من مزرية حالة في يلهثون وهم 

واحتفظواالأمامية الصفوف في البؤساء بهؤلاء الأمريكي الجيش لغ لقد وكوماندو؟ 
عليهمالقبفى لتتم العرب الأسرى عن يبحثون لكنوا لوعية، ا للعماليات الخاصة تهم بقوا 
الأمر؟قضي، وقد آلأن جديدا من 

وشاحهكساني نم رأسي، على ووصعه رأسه من اليكول خالد( )الكومندان ننع 
٧١^.بأني الأمريكان يعرف لا حتى )التو( 

الكثيرأرى كنت القتال؟ في للمشاركة مضهلرأ ألكن يحدت، مما حيرة في ظللت 
منبرية، الأمريكان الجنود إلى ينفلرون الأمريكان راية تحت؛ قاتلوا الذين الأفغان من 
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يستهنيلم حتى القصف اشتد حين تذكرت والقارة(، )عمل غدر بعيني رأيت لقد 
ت SUiiالخندق في يتذمر وهو همنير، بن )منتب معت قحاحته، لقض-اء يخرج أن أحدنا 
الغاتط(!إلى يذهب أن يفدر لا وأحدنا وقيصر كسرى كنوز نأكل أن يعدنا محمد )كان 

ماثيء ألار ين تا م،ن ت يصح صوتا سمعت أعناقنا حول حلقاتها أحكمت وحين 
أبادحلال نحو الحلفاء وتقدم كابل انكسار عن أنباء أسماعنا بلغت وحين ثهثاه، قنا 

بنرأوس قول فتذكرت الجبال من للهروب واتصال وحاجة مرض بين ما الأعذار توالت 
ئاه،إلا مييمة إن سؤتآ ي  ٩٠الحقيقة \ذقو\0 يكشف عئأه ^إن؛ينا مقلي(: 

وحينالفرار، على العزم وراءه يختي حين الصادق العذر اعتبار القرآن ألغى لقد 
هالنجي أمر حين تذكرت نورابورا جبال إلى الخوية يطش من العائلات أحرزت 

الجانعةالبهلون قرقرة سمعت، الخدق، غزوة في الآ»؛لام في فرفعوا اء والمبالدراري 
الأرضصدر يمزقون والأنصار المهاجرين رأيت، سخفته، يخفف بر؛اءل الملجمة 
رغممتعب، بصوت إيمانهم يملون وهم البارئة الغداة في حنادنهم ليحفروا يفووسهم 

مكينةفأنزلن ٠ • صليتا ولا تصدقنا ولا ٠ • اهتدينا ما افه لولا رواقه والجؤع٠ الخوف، 
يثبنهم:الزمن جدار يخترق رقراق عليل بنداء ؤإذا لاقينا(، إن الأقدام وثبت، . . علينا

الهائلةالحشود رأبت، والمهاجرة(، للأنصار فاغفر . الأحرْ. عيش إلا عيش لا )١٧^ 
وهناك،هنا ترتفع اللهب ألسنة رأيت بلادهم، احتل الذي العدو ْع تحالفوا الذين من 

فيالرجال، وقهر الأسر ذل من والكثير الموت رائحة من المزوج؛القليل الدخان أثم 
لوما الشعور من داحلمنى حييت،، ما اها أنلن التي اللحنلة هذْ تحديدا، اللحفلة هنْ 
الماءإلى نفلرت بي، تميد الأرض كان شعرت لهدها، الراميان الجبال على نزل 

منالحيرة، من المردد، من المساولات، من الكثير الكثير فيها نفلرة بالغيوم اللجية 
تقتلني،تخنفني، ت، كانحياتي، في بها أشعر لم حلقي في يغصة شعرت الضياع، 
نظرتالفلنون، احتوئتتي لقد منها، الأنف،ةاك أستطع لم التي الفولاذية بقيضتها تحمي 

بالقرآنحكمت، دولة ومولاي؟ صيدي تريده ما أهدا حائر، وقلم، تائهة بعيون الخاء إلى 
بالخلأسلمكبلين يقادون المؤمنون عبادك هم ها المجرمين؟ أيدي على صقطت، 

الأمراذل إل والأغلال 

جراحمن خر يملول بن أبي بن اش عبد تترك لماذا ومولاي وسيدي إلهي 
وحدهمعبادك تترك لماذا والقعود؟ للسلامة دعاهم حين رأيه بصحة ؤيتباهى الميي. 
يخذلهمبينما دينلئح، نمرة أنحلها التي أجسادهم على لتلتوي الشريرة الأفعى يواجهون 

تتركهملماذا واجفة؟ وقلوبا حاثحة بعيون بعيد من الصديق ؤيرمقهم والبعيد القريب، 
آلامهمعلى يتلق نم العدوان؟ بهلش من أفي هو الذي الخذلان قهر يعانون وحدهم 

لهمليوكدوا القوم علية على الأزياء كعارصات أنفسهم يحرصون لحية ذي داعية ألف 
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المظلومبنمرة يومأ فكرت التي المريضة أفكارهم وعلاج ترؤيضهم على الأقدر أنهم 
بالتراب؟معفرة كانت راية ؤإعلأء 

ينآءدد وإذ ت تعالى فوله معنى صدنا وعرفت حقا فهمن، اللحفلة هده في 
ثاإلى؛و ألهلرأ أس نبملثن ال|حثبير ر>تنت، آمحص )؟ش نإد يء أنمل رمن 
بابلأسرى المح، الماصي كوة من رأت حينها ثدياه، زلزإك ُدإزوأ آلمحمحى ا؛لإن 

يقدمهمالملعونة، بابل إلى المقدسة الأرض من والأغلال بالسلاسل مصفدين يقادون 
الأنبياءوأبناء والأبرار الصالحون فيهم إسرائيل، بني من آلاف عشرة ومعه حزمال السي 

نحوالزبانية ثوره المحصور يحيى تذكرث العياب، سوء يخنصر يسومهم والصديقين، 
حبا،صم فلب ؤيتونف ذكرا، ثنلز لسان ؤيسكت علما، حوي رأس لتمقلم، المذبح 
اراقصة أجل من هذا كل ا وجدأ شهقت أنفاس وتخمد 

منالمعفر حلقتي بأسنانه يستخرج عبيده وأبا الدامية وجبهته الخخلؤع كتفه تذكرت 
اليدتذكرت به، جاء وعما عنه دفاعا حول يتساقطون أصحابه رأيت الشريفة، وحنته 

خيولهمبدماء دماؤهم امتزجت الذين الفرمان تذكرت b قطعت ثم الراية حملت التي، 
فيمجندلأ الخجدع أخيها على تقرحت حين صفية عين تذكرت مزتة، في غابمهم دون 

علىالمدينة بيوت في الهزيمة ليلة المرتعد والخنين المرتجف الأنين سمعت التراب، 
التقمرم شجم' ووما تعالى؛ تول أعامي لاح عندها أحد، سفح من يرجعوا لم أحباب 
نوىتغلبه لم بإذنه، هو إنما حدث ما كل هو، بإذنه وتنام أف نادن آاساتي 
الأنسا،يقتل أن أذن أذن؟؟ أذن، لكه \د\ض هو وحكمه الغالٍة هى إرادته الشر، 

ويتغفالأٍلهار دماء فك تأن أذن بالملأسل؟ أسرى الأصفياء رقاد الرسل محيجرح 
)سنا(استفهاما، بل اعتراضا لمي )زذا( ومولاي؟ ميدي زذا الحق؟ على اuطل 
الملأتكة؛محألتؤ كما حكمتالث، لفهم وءللبا لحكمالث، واستسلاما لعغلمتلث، خضوعا أقولها 

حينلكني ، ٠٤^،وميم، تثنيك منح ونحن ألوث ؤيننف، محنا بمسد تن محتا وأثنل، 
يتركأن يأبى، إنه ثاثمواه، ألتين ولمام ٠ ألثقنس هملمام آم وبإدبب فهمت• الأية أكملت، 
علمهالواقع أرض على ليظهر الحاسمة، المواقف في دعواه صدق إنبات دون المدعي 
للحكمةواطمأنمتج روحي وهدأت نفسي سكنت هنا المحفوظ، اللوح جوف المولع 

*اللحفلة تلك فهمته ما منها أفهم لم لكني لأية ا هذه ثرأت ولطالما الربانية، 

التلةعر ونفت، ند الآيات كأن هاللثط! ثديياو نراك ئزؤأ سوه لإا 5ّوثابم، 
نبغمن الرغم على مؤمنون هم إذن المؤمنون، ابتلى، هناللث، بعجل، من المهم لمثير 

لمعنهم صدر ما لأن مؤمنون هم الظنونا، بافه وظنهم الحناجر قلوبهم وبلؤخ أبصارهم 
أحبوهاالى، والرسالة يه، آمنوا الذي الدين لمصرة تشوفا بل اعتراضا أو سكا يكن 
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همأنفمن إليهم أحب أصحت حتى قلوبهم كل من أ-موها أحلها، من وصحوا 
زلزلهموأحموْ، أحمهم الذي اض اف، زلزلهم لفد ثدياه زلزاك ؤُدلزلوأ وأموالهم، 

محنه•أرض على قلوبهم نات مدى لتركا 
►ؤقأثر1بقوله بداها وفد المنافقين في نزلت أنها العض ظن كيف شعري ليت ألا 

الأمّارزيغ ون ثدياه؟ نواب ئزلنأ مثبى أهأ ؤهنا,لك بقول وأنهاه-ا ءاثرأه أئن 
عرفتهحيل لأفضل هذا حدوث يتعد العض جعلت الإيمان وزلزلة القلوب واصطراب 

أبوابلنا تفتح التي بشريتهم نشت بل بهم، الثقة تفقدنا لا التي الحقيقة لكنها البشرية، 
أقدامهمتعض بشر إنهم المبدأ، سيل في لأقوم ما هول ولتدرك حذوهم، لنحيو الأمل 

أصحابيفهمه لا بالرهبة محاط مخيف معنى إنه بأجنحتهم، يحلقون ملائكة سوا ولي
عننكصت، التي الهزيلة الأرواح ولا الوثيرة، الفرش على المترهلة اكاهممة الأحاد 

كتبمثاليات في يعيش من هذا يفهم لا الباطل، انتفاثة هالها حين الحق أمانة حمل 
الشامتلة على الوليد بن حالي مع هم أنفيتخيلون حين للأطفال، الصحابة قصص 

إنالجفوة، أهل يدركها لا التي الصفوة زلزلة إنها اليرموك، غبار عنه ينفض الخضراء 
هيللوحاُة، المعلمون ولا بالوراثة الملمون يدركها لا عرقا فاض حتى عمر ارتجافه 

برحلهيضربه نم زلزلة لحفلة إلا هي ما شموخ، يتلوها وهزة رسوخ، يعقبه اصتلراب 
شهيدا.أو صديق أو نبي عليلث، فإن أحد راثبن، ت قاو\لآ 

الغدر؛

الثلجيةالجبال يقهلعون الإخوة بقية كان غدرآ بالأسر فيه وقعنا الذي الوقت فى 
الباكستانية،الحدود على قرية إلى وصلوا محي لحا، مبعضهم كان الأقدام، على سيرأ 

الأنانيةفي وآخرون والبذل التضحية في الأمثلة أرؤع البعض صرب الرحالة هده في 
بلقمتهويونرْ مرتعش، بجد الثلوج ليواجه لأحيه رداءه يهب البعض كان والشح، 

الجاء(،الجاء . نفي. )نفي حالهم: لمان وآخرون جوعا، يتضور ليلته هو ليقضي 
علىالحافية برحله لمشى حداؤ، تقطع قد الملاريا، حمى يعاني حينها الشيخ ابن كان 

أحدهمله فهلن حتى يكن، لم نيثا كان بابتسامة قابله الإخوة أحد رأى كلما الثلج، 
للقريةساعات عدة بعد وصلوا أنهم الله لئلفإ ومن فرفض، حذاءه ياخذ أن إليه فتوسل 

والقطع.الغرعرينا من رحله لم، ف

لدولةالعسكرية القوات أن اللييي( الشيخ )ابن أميرهم بمحبة كان من أحد يخبرني 
كلها،تامينها يستحيل التي، الحدود طول على قصوى استنفار حالة في كانت، مجاورة 

كانوقد حدأ طويلا وعرأ طريقا يسلك أن الأفغاني الدليل قصد لقد مريبا، الوضع كان 
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دهاء،بكل خيوطها حيكت، مؤامرة كانتؤ لقد الأمن، السهل الطريق سلوك ياستطاعته 
انتشرتالتي المطلوبة القرية إلى القوى منهكي يصلوا حتى ب الثما هؤلاء إجهاد أرادوا 

جهات،ثلاث من حوصرت نم البيوت، بعض في واحتبووا بكثافة الأمنية القوة فيها 
حانلقد أوفياء، جميعا الأفغان الأدلأء يكن لم الكماشة، عليهم أطبقوا يحلوها فلما 

الضباطجاء الدين، في إخوانهم عن دفاعأ أرواحهم فقدوا حتى آحرون وصدق بعضهم 
لهمالسماح مقابل السلاح تسليم على معه وتفاوضوا الليبي الشيح ابن إلى القرية وقادة 
حبهمقدر على أمريكا يكرهون بأنهم معلفله أبمانا له وحلفوا أمان، في الحدود بعبور 

صراعفي )نحن معناهت فيما قاتلا الأمر بداية في النيئ الشثخ ابن، رفض للمجاهدين، 
تقوونلا كنتم فإن أعداءها، وتدعم ثرواتها وتتهب أمتنا تدل التي الختحدة الولايامتج سمر 

يتركوهمبأن والمواثيق المهود فأعطوه نواجههم(، تتركونا أن من أقل فلا نصرتنا على 
وبعدالحدود، الأسلحة هده دخول بمغ بلدهم أمن لضمان الأسلحة سلموا إن وشانهم 

نثق؟كيف، قائلات المعفى احتج الأسلحة، تسليم قرر تردد 

إنالفلنون، بمجرد اش( إلا إل )لا يقول من قتل من أخشى لكني أم،، لا أجابه■ 
المطاف،نهاية في استتصالنا إلى حتما مستولي المح، المسلحة الواجهة ي*زا فإنه قاومنا 

أتحملالدين الرجال هؤلاء حياة إلى الحفاظ في ننجح لأن احتمال فهناك وافقنا ؤإن 
امتهلعت،.محا حياتهم على المحافظة مسؤولية 

أمرالحذر، ترك على حماله ورعه لكن الناس أسثع من النيئ الشخ ابن كان لقد 
يبكيكان بعضهم إن حتى التام، رفضهم البعض أبدى سلاحهم، بتسليم الجميع 
الشهادة.مأختار وأنا الأسر، ذل يعني السلاح تسليمهم ؤيقول؛ 

الأمير.عصيان يجوز لا ولكن الرجل، ذلك كلتا ت الأحر عليه رد 

صغللغدر، بوادر أي وجود حال في والمسدمات القنابل بعض إخفاء البعض قرر 
لموطاب،، لد ما فيها المثتين يقاربون الدين العرب للشباب وليمة القرية وقادة الضباط 

حشبالغ، باحترام وعوملوا القرية، بيوت في تونيعهم تم ليدبحوا، يسمنون أنهم يعلموا 
السلاحمن تجريدهم بعد مجهول مكان إلى واحدا واحدا نقلهم تم الصفر ساعة جاءت 

مؤقت،تقييد أنه بحجة تقييدهم تم الأسلحة خلو من التأكد وبعد احترام، بكل وتفتيشهم 
الباكستانيونالضباط استطاع الخدعة بهده الملاح، بقوة هدد رفض ومن الخدود لمجور 

الخبأة,القنابل كل مصادرة 

للفابعلقال يجري، عما يعلم لا معزول بيتإ في الليبي الشيخ ابن كان 
محاك.انفلر الياكستانى:
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شبانمتاك البون هذه من بت كل في نال؛ أشار، حيث، بنظر الضابط اخذ 
وأملهمبلائهم تركوا للحياة، غيرهم كعشق الشهادة يعشقون الأسود، من قلوبا أشجع 

تخذلهم.ألا أنس أمكم، وعن عكم دفاعا 
ينبض!قلب فيهم مادام عنهم يتخلوا لن ألهم الأيمان أغلفل أءطا0 

أيديهم.في القيود ووضعت حداعهم تم ند الأسود هؤلاء أن الشيخ ابن يعلم لم 
أياممنذ بغدرها معروفة القرية هذه كانت للغاية، متعبين كانوا القرية، وصلوا 

الجبلمجن المانحبن العرب حشد احتلهل قلوبهم، وتلعنلث، وجوههم إليك م نتالطالبان، 
للعرب،محبة أحرى قرية من الرحال بعض فيهم كان القرية، هذه باهل الرهن، يعلوهم 

يعتىزندباد( )مجاهدين ت يهتفون القرية أهل كان الضيوف، بهؤلاء القرية قادة رحب 
يستطيعوالم لكنهم والمكيدة بالغدر الأحرى القرية رحال علم الجاهدون، عاش 

بتهمةالأمريكية للقوات ليمهم ونلاحقا علميهم القبض محن حوفا ذللث، عن الإفصاح 
الخيانناأمرار لإفشائهم الخيانة 

الرسالةيفهمون للهم بأسمغ رأسه ويهز شديد بحزن إليهم ينفلر بعشهم كان 
العربأحد الجمؤع بين من حفاء في حذب ثم لمل فتصبرا أحدهم يهلق لم الضمنية، 

رالبكول(،قثمته ه ألبنم الخفاء، في يحاك ما المدني فهم المثوية، المدينة أهل من 
إلىالمدني نغلر الأحرى، القرية أهل محن أفغانير كأنه بمدو حتى )البتنو(، رداء0 اه وك

فلامقلتيه، تملأ ودموعه إليهم نفلر يشعروا، أن دون الأسر إلى يساقون وهم إحوانه بقية 
رموالقد والخذلان، والغدر الكر موا رؤية يتحمل هو ولا تحذيرهم على قادر هو 

جريمةعلى ليحاكموهم الدماء، منهم يل نمقبلين بهم وجاووا الغدر ثباك علميهم 
والائاب.الضباع بأنياب المهدئة المستضعفة الخراف قهلح عن دفاعيم 

والقهرالحزن من الكثير تحمل المتبادلة نظراتهم كانت، مجل، في تجميعهم تم 
أمللأمريكان لموننا ،يهل غدروا وإذا بهم؟ سيغدرون هل الجهول، من والتوجس 
يعرفلا الذي والجلاد البهلش حيث، ، لبلمدْ ليمه تمحن يخشى البعض كان لبلل.اننا؟ 

الشيحابن الأمير على والمتاب اللوم مشاعر إحفاء البعض يمملع لم الرحمة، معنى 
واضحاالأفق يكن لم للأمر، عرضة الشباب هؤلاء وجعل الضباط استغفله كيف، اللميم، 
الذيوهو بينفلأ الليثي الشيح ابن يكن لم المشاعر، على اليهلرة هي الشكوك بعد، 
بالتجاربالحافل تاريخه في بها اكتعميقة حبرة صغيرا يحفظه الذي القرآن ْع جمع 

لممقتل على يتجرا لا لكنه الشيوعي، الي. لمد  ١٩٩٠سنة أفغاننان إلى رحيله منال 
فيتحولالجيش مع الح ماشتباك لحديث، رفض أنه ولو خيانته، في يشلث، أنه لمجرد 
الأمةتصل لم بالتوحيد، تثبي فتة مع اقتتال إلى عدوانه ورح المحتل طرد من المار 
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معالسائد الرأي سقف فهمك، اء يأن دون بحقك فيه تطالب كامل وعي إلى حينها 
وحبلذلك أنفسهم، عن الدفاع على تجرووا وحوارج بغاة الفتنة هؤلاء ؤيعتر الجيش 

الحقيقة.الأمة نعى حتى الصر 

اراص:
بوادرأول فانفحت، علميهم؛عنف، الوثاق وشدوا كبيرة، باصاُتح في كدسوهم 

ليتجلمىأ"مى طواف من الحراس فاحتاروا العقاوى الخلاف، الجيش استغل الغدر، 
قدرةتحييد من الحراس أمن وحين سياسية، لأغراصن المدهبية الخلافا'ته استخدام 

وندوالإهانامت، الرشاش بأحمص الأسرى بقرب بدووا المقاومة على مري أل١ 
الثمن،باهنلمة ببضاعت محملا العلمريق فى مسرعا الباصايت، هد0 أحل. انطلق الشعور، 

يقربونالجنود كان العالم، عرش على لهلة المتالقوة هى المرة هل0 نالمشترى 
يإسرايل،لأمريكا بالموت يهتفون بالأمس كانوا الذين وهم مبرر غير حقد مح، المقيئين 

منحصومهم لخشية إلا تصر ان لها كان ما غائرة خهلة في الانتصار بلذة منتشين كانوا 
خصمكيرى حين العالم، في العنف أسباب أكبر هو الخدر هذا إن حرام، دم إرانة 
أنفسهمهم يكونوا أن بالضرورة ليس بالمثل، ميعاملك فإنه القتال بشرف تلتزم لا أنك 

بعد.الحلبة يدخلوا ولما الحدث يشاهدون الذين أولثك بل 

قتودهحل من تمكن المقلات، مفتول شخص بهم الخغدور الأسرى بين مجن كان 
يستطعلم السري جيبه من صغيرة سكينا يالخقاء واستخرج ظ-اهريا، هي كما فابقاها 
الباصرإصوت بسبب والضوصاء الحلبة حالة استغل التفتيس، عند اكتشافه الجنود 

فقالالعربية، باللغة الخرد وجهل القيدين الأسرى يضربون الجنود بصرخات المختلئل 
الجنودعلى جميعا هآو١ للتكبير صماعكم وبمجرد الجنود، جم وأما ماكبر ت عنه للقريبين 

الأخر،هو فتوله حل من الأسرى أحد سممللع ا لإشعالهم، 
٠أكبر. ش ا :

عنقهوحز بيد فخنقه ضربا المعتقالين أرصع حندى على خاطفة بسرعة انقص 
صغيرة!كنافورة يندفر دمه رأت ت المتواجدين أحد لي يصف بالأخرى، 
حلالذي الأمير والتحم الباصات، بقية دون تحديدا الباصن هذا في الجمح ونبإ 

أجسادهمآخرون ألقى بينما الملاح، على الاستحواذ لمحاولة الجنود أحد مع قيوده 
أيديمن الحبال ليق3ني المكين أحدهم انتنع لإشعالهم، الأحرين الجنود على المقيدة 

البعفنسقهل الشديد، الذعر من حالة في وهم عشوائيا النار الجنود أطلق الخعتقالين، 
الباصماتق تفعلن معدودة ثواني استغرقت التي الفوصى هده وسهل بدمجاته، مضرجا 
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منتيرية هحالت أصابته إليه، للوصول عي يالأسرى أحد فرأى حلفه الحرب لهده 
الخالي،في الشاحنت تأرجحت الباص، خارج ه ينفوالقي اياب فتح الهبع، 

حدوى،دون المترنح الباص على يهلرة الوحاول المقود على ه بتفالأمرى أحد ألقى 
فيأخيرأ محيم الطريق جانب ير يتدحرج الماص هرى بعضهم، على الجميع تساقط 

حدعلى والأسرى الجنود من قتلى وداءْ حلف أن بعد المكان في الهدوء عم المتحير، 
القريةأهل بتبليغ أخرى صدمة ليواجهوا القرية القرية باتجاْ فهربوا الماجون أما صواء، 
تهريبهمامتهناعوا نم البهية، على أعلها من المتعاطفون ننتر بينما عنهم، النرطة نوات 

مكانآس.إلى 

وبعدالأفغانبة، الباكستانية الحدود س القريب، )كوهات( سجن في الأسرى أوبع 
هؤلاءإلى الرشوة طريق عن الوصول معلومة غير جهة استطاعت، غرسب،، أمر حل-دث، أيام 

بكمهل واحدأ; سوالأ سألهم الواسعة، الزنزانة كبير باكستاني صابمل يحل المعتقلين، 
اللمى(؟الشيح )ابن يدعى رجل 

الولاياتإلى لتسليمه تورابورا في الميداني القاند على التعرف، يريدون كانوا هل 
بأنهتطميتات مع مواله الضابهل كرر عليه، ترأ نالجواب عن الجميع أحجم التحدة؟ 

عليه،التعرف ص ة التحل. الولايات تتمكن أن نبل جن الس لإحراحه عنه يال إنما 
جرى؟ما كل بعد الخونة بهؤلاء يثق ص لكن 

الوحيدةالفرصة هذه . أرحوكم. يقول؛ وُو أخرى مرة رجع نم الضابعل خرج 
اتخاولكنه بينهم، اللمي الشيح ابن كان أحد، يرد لم اللمي، الشيخ ابن لإنقاذ والأخيرة 

لهحانيدة صورة تمللئ، لا المالية الاستخبارات أجهزة أن حاصة للتمويه، أخرى كنية 
أنشأهالذي المشهور التدريّتا معكر )حللءن( عن كموول اسمه تلءاول ص الرغم على 
الليبي(،الشيح )ابن لدى جدأ معروف أنه يدو اسما الفابهل- ذكر حينها عزام، الثه همد 

تمالغموض، هدا عن تتلاشى الغيوم بيات حقيقي، الأمر أن فتيقن سر بكلمة أتبعه ثم 
تحديدأ،الليبي( الشيخ )ابن مراح إطلاقا مقابل متعاطفة جهة س جدأ كبير مبلغ تقديم 
البقية؟عن ماذا سأل: 

مجنكثير -د ءالبوقؤع الأمريكان علم لقل ١^-*^، مراح إطلاق، نستطيع لا • 
الثمن،أنا ميدنحنى الذي الجيش تواطؤ يعني جميعا تهريهم الأسر، في الحرب الأسرى 

علملخدم هنا س لإحراجلئه عليلثح التستر لمحاولة حقيقي لخلر نفي أعرض الأن أنا 
تحدي،وأ.باءتقاللئ، الأمريكان 

اوحيى خروجي أنل لن بقوله• الضابْل فاجأ هنا 
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الماردنبضة من الذل، وحل من الموت، فم من للخروج رضه يسمع وهو صعق 
الغاصب!

أرجوك،احرج له٠ فقال المحتوم المصير من العمر مقتبل في شاب عاليه أشفق 
صيدامنك يجعل نون العركته الذي وتاريخLك القيادية حبرتاث« كوصعنا، ليس وصعك 

فغالبنانحن أما اممه، يشاء أن إلا تفلت فلن الأمريكان يد في وقعت إن صيد، كأي ليس 
فيالأفغاني الثعب عدة لما خروجك ثم إخوانه، لنصرة هب متحمس شباب مجرد 

فانية!بلا القضبان خلف بقاتك من خير الاحتلال مقاومة 

أخيرةمرة جاءه اش، لقدر مستسالمة روح على ينطوي صمت في كعادته ابتسم 
كياب JJLللفرية الراء في أبناءه يترك من بأب ليس أجابه• الأحيرا ثرارْ ليسمع 
إحواني!دون وحدى الخروج أرض المدفئث، أمام أييكته على يتلقي 

لنا.نمرة حروحك سكون العكس، على بانفعال؛ أحدهم له همس 
بو٠ولا بأس لا المعهودة؛ كلته قال 

ابنتبل لو ميربحه كان كبير مبل، خسارة على قلبه يعصف والحزن الضابط نمج 
الخروج•الشثح 

لمالذي الشيخ( )ابن ضمنهم من كان فندهار، معتقل إلى الأسرى ترحيل بدأ 
اثتادوْثم غيها، يفع التي الخيمة إلى ليلا الجنود جاء أيام وبعد بعد، الأمريكان يعرنه 

له،حرى ماذا أحل- يعلم لا العتقلين، خيام عن بعيدا الخينتن مغمى التحقيق خيمة إلى 
إسمعه أرخى له، المجاورة الخيمة في أنينا التحقيق خيمة في وهو المحتقلين أحد سمع 

اعترف!هو، أنت الحقق؛ يحاكي وهو يمرخ المترجم فجع 
هو.أنا نعم له؛ يقول وهو الشخ ابن صوت تمييز استطاع 

حدث؟ماذا خفية؛ الأسرى أحد سأله البقية، مع خيمته إلى أءادو0 أيام وبعد 
أخبربؤس، ولا بأس لا عرفوني، المعروفة؛ الهادئة ابسامته م يبنوهو أجابه 

فماالغريق أنا لياْ، فليحملني الحققين مع أحدهم فيه يتورط أمر أي بأن الجمع 
اللل؟اخومح،م،

إلى؛عتق، افتادوهنم أخرى مرة الجنود حاءه حتى دثانق كلماته على تمص لم 
يحملونللتحقيق اقتادوء الان.ين الجنود نفس الأسرى أحد رأى نم أحد، يعرف لا حيث، 
المعتقلينلكن هليكوبتر، طائرة إقلاع صوت صمعوا نم المعتقل، بوابة حارج إلي، تابوتا 
خارجارأوْ أنهم أخبرونا كابل من قريبا بغرام معتقل في الوقتإ ذللث، في كانوا الدين 
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شالهابيدي أمك مني، اقترب الباب، يغلق أن قبل بقلق يتلفت كان مريبة، د1لريقة 
باشأنم الطالبان، من أنا ت تفيض وعيونه بالعربية لي همس ثم مرآ، بكاء يبكي وهو 

أخارجا انسل ثم جديد، من ستعود 

عيناليكونوا المملأء ومط اندموا الذين للطلبة الموالين من الكتيرن كحال لكن 
الداخل.من للعللبة 

مليءآخر مكان إلى ذس بعد لنئقل معي ووصعوهم الخرب ببعض جاروا ثم 
يداهتفحمت، قد المعودين المربية لخمالكة ا مجن الزهور عمر فى مابا رأيت بالجرحى، 

مسنبشرةلكنها متعبة نظرة إلي نظر الأمريكي، القصف يب الدم يتقيأ وهو ورجلاه 
قدومقبل عليه الماء وفد قدوم ينتظر فهو النهاية أنها علم مذ نظرة القريب، بالخلاص 
الجان.

فيكبير أمريكي رجل ومعه ( cnn)قناة معار الميكروفون وعلى مصور علينا دخل 
الحراسقبل من مهابا لكن الأفغانية، الثياب يرتدى وهو واللخية الرأس أبيض المن 

Film this)ت للصور فقال الصحف س أقرأ وأنا رآني )٨؛--،(، في صابعل لخله الأفغان، 
holy man ) القدس!الرجل هدا صور

قراءتيصالخ، ووا تجاهلته لكنى أمثلة، عدة لني وما محنى الميكروفون الخصور قرب 
كلمارت،ابمجرد الدنيا مصاب، كل على يتغالمج الذي المعجزة الكتاب لهدا 

آرذم ه ؛؛٦^^٢ ؤإثا تعالى' توله بلغت الميكروفون يجنى نرب حنن أنير وصادف 
نملأوتق ظ' رش رؤم آن ءه دليررا غ>غلإ تن دثممحفم أدي ف، كوؤ' 

أقلئرزه!
أبادجلال سجن إلى الجمع نقلوا ثم الوقت، طوال فيهما مقيدين كنا يومين مكثنا 
المركزي.

تأباد حلال صحن 
بطرقخيانتهم تمت، الذين الخرب الأسرى مجن الخشرات بوجود تفاحأمحت، هناك 

أخفيأن حاولت أني إلا الأسر فح في وقويهم على حزني من الرغم على مخلفة، 
إيرانيةقناة مراسل علينا دخل أيام عدة وبعد كمني، ابتسامتي لكن بلقاتهم فرحتي 
إلىحنث، لماذا سألنيI التهكمي، أسلوبه أغانلني اللبنانية، باللهجة العربية يتكلم 

المكوب،.الشعب، عدا فأحبه: أفغانستان؟ 

الدنياملأتم لكم، عجا ت له نلت، الماخرة، ابتسامته من عروقي في الدماء نارت 
فياليوم حلفاوهم بكم ؤإذا سنة عشرين من لأكثر لأمريكا( )المويت، بصيحاتكم عجيجا 
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المتقعرةالمربين اللخة بنفس مغريي لأسير أفغاني مسوول نال المؤنق هذا من قريبا 
معشريا لماذا التعبير! صح إن قح سلني أنا اللطيف، عبد الشيح اسمي أنا ^اكميد■ 

وشركيات؟ييع عندهم مشركون، هؤلاء طاليان؟ تاعدول الخرب 
اا أمريكيا المدعوم الشمار التحالف ْع يعمل هو بينما هذا لكلمه من صعقت 

تولىكان الدي أن تان باكغي عليهم الشض تم الذين المعتقين أحد أخرني 
سرته!من تريبا مل لحتم باكتاني حارس سذيهم 

يكونأن نبل المنبر إنه القالب، يكذبها شكلية ءلقو>ا بوما الإسلام بكن لم 
النفلهر.

احتارنيهل تحديدأ؟ أنا لماذا يالمجيء، إلي أشار نم جن المدير علينا لحل 
منحالة في وأنا حالية غرنت إلى أحيني متوعا؟ ففكي القوم أذم رآني لأنه أم عنوانا 
أحدهمايتكلم الخير سئما محياهما في أفغانيان شابان علي دخل والتوجس، الذهول 
نريدت بتحففل معي تحدثا يستطع، ولا الحديث يريد من عناق بحرارة عانقاني العربية، 
وكناكم.وأسماءكم عددكم 
أنم؟من لكن :
طريفةلإيجاد إليكم للوصول طانلة أموالا دفعنا لمد إخبارك، ستطيع لا ؛ 

مفتوحاشيكا ندموا تجار هناك الأمريكان، إلى تيمكم نبل الأسر من لتخليصكم 
المزيد.قول أستطيع لا لتخليصكم، دولار ملايين عشرة إلى وصل 

القة.بلمان أتكلم لا كي ل :

علىلكن وأنه عليهم تعرف أنه الواضح من بحرارة، فعانقهم آخر اسيرأ قابلرا نم 
علىلكنوا يانهم الأخبار جاءتنا نم المعلومات، كل إعءلاؤهما تم سابقا، بهم صلة 

بنقلبادروا الدين للامريكان تسرب الخبر أن لولا للأسرى تهريب عملية تنفيذ وشاك 
المركزي.كابل سجن إلى مري ألا 

فييعالجون بالمة إصابات يعانون الذين الأسرى بعض كان الوقت هذا في 
لكن)أيمن(، اممه حضرموت من يمني عظام دكتور ضمنهم من أباد، حلال مستشفى 

صحايااعدة مأراد الحرب وبعد باكستان في العلمإ لدراسة أرماله قبيلة، شخ أبوء 
1 جال , ار ٥ غس ساق كما عنه }غما ساقه القد} لك.*, يستطع، مما القمف   V »ا ١ ار،

عجيأ!حبرأ فأخبري غو1تا1مو في لاحقا الشه 
وةرث طريق عن إليهم التسلل من غرباء رجال اصتطاع المستشفى في هم بينما 
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تعرفه؟هل سألوْ; ثم محورة الحفرعي( )أيمن الدكتور على عرمحوا الحراس، 
فائزأيا صورJالث١ كانت 

أإليه أستمع وأنا ذهلت 
عنمسمع وأنه صديقك أنه فاخبرني منه؟ تريد ماذا سألته منهم، عليك خشيت 

وانفعالاتهوجهه مات ن إلى احلماننت الأسر، من لتخاليمك سعى فهو اءتقالي 
عليك.حزنا وجهه فاكفهر كابل، سجن إلى بالأمس نقلكم تم أنه أتمرته الصائنة، 

الغموضبه انقشع مجا صفته من وأعطاني أفغاني أنه فأخبرني صنته، عن سألته 
نعم!فقالا سفر؟ جواز ش الصورة كانت هل ت سألته الحقيقة، لي ولاحت، 
لبقيتي.ه ينفخاحلر البيل، الشهم القرية عمدة هو، إنه 

فوافقالمتثني، في الجرحى من الموحودين ياعد أن أيمن الدكتور ت طلب، 
الحمامنافدة من القضان ليخلع الحراس أحد فيرثوا مناسا موعدأ ب يحددوا أن على 

المحاطالمستثنى خارج تنتظرهم سيارة ليجدوا منها، فيخرجوا مليمه كأنها يعيدها نم 
تدلتحين طالبان حكومة منعته الذي الحشيش تعاش فى ليلهم يقضون الدين بالحراس 

سقوطها.بعل أحرى مرة انتشر نم الحكم زمام 
وثدوىليتكر الء أنبوب على فدمه الجرحى أحل وضع الموعودة اللحنلة وفى 

.اكتشافهابعد مارة الوتهرب العملية لتفثل مقوطه، هدة 

تالأرض تحت كابل سجن 
كانواأنهم يبدو محكما، تقييدا بالمقاعد قيودنا ريهلوا نم كبير باصن في جمعونا 

كانالأرض حن، الرمبح كابل سجن إلى طريقنا وفي الباص، عملية تكرار يخشون 
نظراتهمكانت، دامعة، حزينة بعيون الطريق جانب، من إلينا ينظرون أباد جلال أهالي 

الواسعة،الفيافي لتحيطنا المدينة من خرجنا بالثأر، تتوعد تواسي، تعتدر، تتحدث، 
siiJ^حر أنت أخي الدود وراء حر أنت أخي ت منشدا العذب صوته اليمنيين أحد رفع 

القيود.

الخاليالطريق أتأمل أخدن حزين بصوت وراءه يردد و١إجمير ينشد هو وبينما 
تعجحلويلة ميرة إنها الابتلاء، طريق على وحدنا نا ل؛المالكين، يعج به ؤإذا أمامنا 

والعدابات.بالألأم 

منأفغان حراس فته يعمل رهيبا، سجنا كان الأرض، تحتآ كابل سجن إلى نقلنا 
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المركزيةالاستخبارات وكالة إشراف تحت الشمالي للتحالف موالون الفارسي، العرق 
(cia ،) عترنلاثة حعالوا حتى حشرا فيها حشرونا صيفة، زنازين نلأنة غي كدسونا

كانأمتار، ثلاثة من أثل في متران احتها مأربعة، من أكثر تسع لا زنزانة في معتقلا 
رحلهأحدنا يمد بالتناوب، نتمدد كنا المحاين، بعض جراح محن يخرج والمديد الدود 

ونكونوهكذا، بالعكس والرابع أحرى ويمد رحلا ث، الثالويقبض الثاني رحل فوق 
وصحنوحبة كل في صغيرة حجز قطعة الآ-خرين، جراح أجدنا يمس أن من حذرين 

واحد.لنخص بالكاد يكفي بينما أشخاص مسعة لكل الغداء في الرز من صغير 
نيالبقاء عالي تجبرنا ضيرة ميالة بينهما وجعلوا والقدمين اليدين في تفنيدنا تم 

أيامعشرة من لأكثر الحال هد0 على بقيت الانتصاب، على قدرتنا لعدم الركؤع ونحعية 
كانواغيره، في ولا الخلاء استخدام عند لا ونهارأ، ليلا القيود يفكوا أن دون 

السالملأصعد الزنزانة من الظهر متحتي أمشي كنت أيام، ثلاثة كل مرة للخلاء يخرجوننا 
الأرضوعمر النجس ماؤ0 ؤلفح الذي الخلاء باب عند مرتفعة دكة إلى أصل حتى 

بالجامة.ثيابي تبللت وقد دلك بعد رجلي أرغ ثم علته للجلوس فاصطر 

صورةلى التقط (، cia)من محققا فيها فوجدت للتحقيق علويه غرفة إلى اقتادوني 
يعتقالونالطلبة كان فيه نحن الذي المكان هذا نفس في ت له قلّت التحقيق، بدأ يم 

الولاياتلصالح التجسس في تورطهم على أدلة وجود بعد الأحمر الصليب من مجموعت 
كلاميأثار الوحشية، معاملتكم عن تختلف انية أنمعاملة عاملوهم هدا ومع المتحدة، 

بالحسنىيقصد كان أنه يبدو لكن بالحسنى، معاملتي يتم أن للحراس وأوعز حفيظته 
آحر!أمرآ 

يمارس)سخي( اسمه المن في صغير الليالي، إحدى في الحراس أخنا جاءني 
النوعيةالنفلمة من أستغرب كنت الحشيش، ؤيتعاطون الفاحشة معه الحراس بقية 

نمأي )بخي( I فصرخ القرآن أقرأ كنت، الهللبة، سقوط بعد حدنّتا التي الأخلاقية 
ينتظروسيالحراس من نلائة وجدت الزنزانة باب من خروجي وبمجرد بلهبه، 

علىونحعوني ، ببعضها والمجدولة طوليا المقهلعة الماء وخراطيم الحديدية بالسلاسل 
بعيدمجن قادما المجن مدير رأيت قوة، من أوتوا ما بكل صربا علي انهالوا نم الأرض 

وغضبا!حقدآ أمناته على يضغهل وهو صدري في ركلتي ثم 
شدةمن الإغماء وشك على كنت، دقائق، عشر من لأكثر حليي في استمروا 

يديفي الزهمة نلتصق كانت، القدرة، الزنزانة إلى أطرافي ترتجف، أرجعوني ثم الضرب، 
اقتحمواالقارس، البرد هذا فى الدفء من قسطأ لأنال التنثنة بالبطانية ألتحفج حين 

وأبدلوناالداخلية، الملابس عدا ملابسنا بخي وأمرونا الليل مجنتصفط في فجأة الزنارين 

٨٧



إلىاثتادونا مود، بأغهلية رووسا غطرا كثيرا، ولا قليلا البرد من تغنى لا خفيفان ياب 
الهليكوسرهزيز محمعنا فيه، كنا عما يعيدأ ليس مكان إلى نملتنا سيارات 

ليرمونناالهليكوبتر محي سيحملوننا إخوة يا ت المعتقلين أحد صاح المكان، على مهيمنا 
*وذامن 

مصرعي.الله محي كان جنب أي على مسلما أقل حين أبالي ولمست، ت أحدهم أجابه 
صفقةأن علمت، شيء؟ كل وينتهي الرأس محي طلقة يكفيهم ألا العناء؟ هذا ولماذا 

.تمت، محي التيم 

؛اكستان سحن 

سجناأودعوا محي الليبي الشيخ ابن مع بهم عدر الذين العرب كان الوقت ذلك في 
محاستنفرواآخر، سجن إلى نقلهم الجيش أراد كوهات(، )سجن الحدود على خاصا 
القصوى،الدرجة إلى والأمنية العكرية القوات حاهزية ورير الشاحنات لتجهيز قواتهم 

ستكونالأسرى هروب إلى يودى خطأ أى أن جيدا يدركون البلد هذا في لمسوولون فا 
علىأجبرتهم الظروف، أن لولا بهم تثق لا التي المتحدْ الولايات مع وخيمة عوافيه 
معونتهم.وطلّ، معهم التعامل 

شيءكل السجن، حول المنتشرة الصنوبر أشجار براتحة يعبق بهيجا المباح كان 
تحت؛الأسرى لازال غدرأ، المخعلومحين ؛الأسرى المكتظة الزنانين تللث، عدا جميلا يبدو 

محيوآخرون والقرآن بالذكر يلهج البعض كان الغدرط ومجناجثة الأمر صدمة تأثير 
الهامة.الأحاديث 

ضابطتقدم الكاملة، والجهورية الاستعداد وضعية محي السجن حول الجنود انتشر 
تفتيشاالأسير بتفتيش الجنود يقوم نم محردأ، نردأ الأسرى باستدعاء وناموا حنرد0 معه 

واحدكل ربط ؤيتم عثونهم تغطى نم وساعات، أموال من معهم ما كل وسرنان ينقا، 
وازدادالجلد حز حتى بعتمط الحبل يشد الجندي أخد نوى، دقيق بحبل آخر بأسير 
حربهله ليتم آخر أسير استدعاء نم الشاحنة داخل دفعا الأسرى يدخ الجنود بدأ الألم، 

طوياs،ومحتا والتقييد التفتيش عملية استااJرقتح والإجراءات، المعاملة بنفس وهكذا أخيه 
السجنخارج يقتادون إخوانهم يرون حنث وتوتر ثلثا قمح، فكانوا السجن فى القابحون أما 

تمرالثواني أصبصت، فقد الشاحنات محي المقيدون أما بهم، يحل ماذا يعلموا أن دون 
بشكلأيديهم انتفخن، حتى الدم ؤيحقن الجلد يحز الحبل بدأ ساعات، كأنها عليهم 

منحركان وأي يتضاعف، والألم أكبر بشكل أيديهم على يضغط الحل جعل مما فظيع 
حينصعبة لحظات فعلا إنها به، المربوط أخيه علك، الألم مضاعفة إلى ستردي الأسير 
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يدرفلم إصمايل يد في أصنظ الزيى، السيل بلغ إدا ١لمعدب تصسب التي الهلوسة 
الالذي هدا أم المبرحة؟ والألأم المنتفخة يده أم الإهانة أم القيد أم الأسر هم أيحمل 

الألأموأن الجميع على أكثر سيضيق القيد أن معناها أحد من حركة أي أن يدرك 
ستفخ؟اش ص أياديهم بل سسقني الذي م الحبل ليس وأنه صتشاعف 
)لاحدأ يأيم محيش حد، يايم محدثي ت عروقه في يفور والدم إسماعيل صاح 

أحدآ(يقيم أحد 
الرحالوكل الحبل؟ نطع عن فضلا القيام تستطع كيف إذ مصيبا إسماعيل كان 

آحروحبل بالشاحنة، مربوحل الحبل وهدا واحد، بحبل مقيدون الشاحنة في المكدسون 
،؛بعضهما اثنين كل أوثقت قد حديدية سلسلة وهنا ، ببعضهما أسبرين كل به قيد قد 

هناكهدا كل وفوق ، _lLlfالأسرى وعيون الأرجل، به قيدت قد إضافي حبل وهناك 
لألأما بب بالحركة على مجبرا كان ولو تحرك من كل يضربون الشاحنة في حنوي 

الفظعة.

وأحرىت للكما با مرة وحشية، بكل الماكين هؤلاء يضربون الجنود كان 
منمتعجب وأنا الخأسوية الأحداث هذه لي يروي وهو يضحلث، 'طارق أحذ بالركلأت، 

تستسلمأن روح إنها صحكة، إلى والألم نكتة إلى الحزن تحول التي الروح هذْ 
ممارسةمن سبعيقها أنه فلن حين منه سخر وهي تتجاوزه نم شديدآ، كان مهما للبلاء 
نشعرلم لكننا عنيفا الضرب كان قال: والأمل، التقاول وهو الإنسانة الحالات أجمل 

الويلات،أذاقنا الذي التعيس الحبل من أيادينا في به نشعر الذي الرهيب الألم بسبب به 
تمنستبل اليد، ألم من سيثا عّي يحقق كان لأنه أضرب عندما أرتاح كنت، وبصراحة 

كلمايتضاعف كان الذي العياب هذا من فأتخلص عالي يغمى حتى الضرب ازداد لو 
العشرينيقارب ما المأسوي الوضع هذا استمر حركة، باي معي المربوًل الأخ تحرك 
لهذاحدآ أصع كي يدي تقُلمع أن بصدق فيها تمنيت سنة، عشرون وكأنها متواصلة ساعة 
موتي•إر أدى ولو الفظح الألم 

ذلكقصة لي يذكر وهو ضحكة قطعتها ما سرعان بجدية هنا يتكلم طارق كان 
أرتاححتى اقتلي اقتلني، به؛ المربوط أحيه على الألم شدة من يصرم كان الذي الأم 

الألم!ذا هس 
اكار؟أنا وأدخل أذلك سلام! يا ت ينه ألما يقل لا الذي أخوه عليه فيرد 
إوآخرة دنيا مسامحك وأنا اقتلتي ت إناعه محاولا فيرد 
يتحركاأن تطيعان يلا شخصين من الثيزنطي القاش هذا تتخيل أن إلا عليك وما 



الشاب ا ت صوته الأسرى أحد رغ إذ الشة المحال هان0 على هم وبينما أ أنملة قيد 
من)اض( أقول أن أسطح لا أئ الماء؟ أذكار آخر: عليه مرد الماء، أذكار تنموا 

الماء؟!أذكار تقول وأن الألم شدة 

حضالأسرى، أغلّح عاشهل حقيقة أنها إلا فكاهة من القصة هده فى ما قدر وعلى 
اممهبحب ينبض ي، القالويبقى الأذكار، إتمام عن اناكs إفيعجز لمتها٥ الألم بك مل 

ءرالمجرمين تديل حين غورها إدراك عن يعجز التي حكمته مشاهد من مئهدأ ويتأمل 
ينبمملأشر أش يثاء يقول• حين حكمته من شيئا بقلوبنا نتلو أننا غير المسلمين، 

ءامتوأه.١^ أق ءؤرلإتتيس ت تعالى وقوله ه يمي تنمهطم لظؤأ رص 

تلكعه بثا من فيها ما يخفف التي المؤلمة الأحداث لي يروى طارق استمر 
منتتصاعد التي، المتقهلعة الاهات هده من انتزاعا ينتزعيا التي الجميلة الضحكات 

ماليةمبالغ مقابل م ما العم إلى ليمهم ومبهم الغدر تم الدين المساكين الأسرى هؤلاء 
مقابللديدة عشاء بوحة البسطاء الجنود يتمغ ييتما الجنرالات، كبار حاب في توصع 

تمتأنها صراحة بكل نقول والتي ألرحال، هؤلاء على القبض عملية فى نجاحهم 
٠والدهاء المكر غاية فى بنجاح 

حينحدث ما على يقص وهو كالعادة افتلتت التي الضحكات كبت طارق حاول 
منالخروج كيفتة يعرف فلم طويلة، لفترة الول حبس من تنفجر كادت مثانته أن شعر 
الكفايةفيه ما تحمل فد كازللث، هو بأنه فأحبره بحاله يه المربوط الأخ أحبر المارق، هدا 
بابمن واحد آن في سويا البول على اتفقا طوياs يدم لم حوار وبعد الول، حصر من 

اللومفيتجزأ لوحده والعتاب باللوم أحدهما يبوء لا حتى الكراء، الجريمة فى المشاركة 
منبد لا -بمائة كل ارتكاب وْع واحد، شخص على كله اللوم رمي من بدلا اتنن على 

منبأنه الأحر منهما واحد كل فاقع الضمير وتأنيب الذنب عقدة من يخفف تبرير 
أحد،به يتادى أن دون الخارج إلى البول منه سيتسلل الشاحنة فى ثقب وحول المؤكد 
أرحلبين من بعدها لينهللق ماحن، بشيء الملابس وابتلت العنان لأنفسهما فأرحيا 

يوحدلا وأنه الأمام إلى مانلة الشاحنة أرمحية بآن تفاحا ثم متحرحة، حركة في المقيدين 
فيهارتكبت الذي الوقت ذات وفي وصاحبه، لتئارق الإبداعي الخيال في إلا نقب هناك 
لينالمقيد وهو الشاحنة أرضية على رأسه يضع الأسرى أحد هناك كان الجريمة يردْ 

شعرإذ كدللث، هو وبينما يعانيها، الي لألأم ا من يسيرا شيئا عنه تخفف الراحة من يسهلآ 
للتعرفسريعة محاولة وبعد ورأسه، وحهه تبلل عليه غريبة ليت راثحه ذى دافئ بائل 

أنوبما ربول،إ ؛ غفسب، في يصيح فأحد بسهولة اكتشافها تم الغريبة المادة هذه على 
مجهول.ضد القضية سجلت فقد المحترفين من الجريمة هدم مرتكى 



عاطفةتثير يأن غاراي المبرحة الألأم هذه لتخفيف حل غي الأسرى أحد فكر 
المعاناة،حدة من يخفف حتى قللا الوثاق له يرحي أن برفق منه فطلب الجنود، أحل 

الحوارهدا لاكن صامتا، الأخ هذا وقلل مضى، نم القيود ليعالج ءلهرْ الجندي أحنى 
طارق!إنه صمؤ، في حوله يجرى ما كل يتابع شخص محلى يخما لم الهامس 

مضض؛على الأخ فاجابه نجحتح، قد محاولته ت، كانإن الأخ هذا طارق ، ،١١
فضلالأسير لكن الموال، على له عقوبة إدخاله من بدلا الوثاق شدة من زاد الحقير 
البعفس!لخرية دسمة مادة يكون لا حتى الممن، 

ألم،صرحة متهم يصدر ولم أنين لهم يمع لم نلة هناك كان المعمعة هدْ وسهل 
إنالذي واكا١تإ الصمود هدا ومن يمتل،5ونه الذي العظيم الهبر ذللث، من طارق تعج—، 

يوصف.يكاد لا تحمل على يدل فإنما شيء على دل 

القيودحلوا حياتي فى أنساها لن التي الرمة الرحلة هدْ نهاية وفى طارق؛ يقول 
بالمكينمقطوعة كأنها الألم شدة من يثنون كانوا الدين وأيدي يدي فرأيت، أيدينا، من 

فقدناوند الأظفار محن يخرج والمديد العلبيعي حجمها أضعاف ثلاثة منتفخة وهي 
.وصلنالقد ٠■ لأسري ا أحن. صاح نهابا، الإحساس 
الشاحنة،في صغيرة فتحة حلال من العين ءعلاء تحتج من ينفلر الشخص هذا كان 

أنناعرفت كيف، ت واردة ولا شاردة تفوته ألا على حريما كان الذي طارق اله ف
ومالنا؟

النلر,أستهلح قالا 
-ري؟اذا م :

شجر.

عد؟ب :

جراش: 

الأن(؟ترى )ماذا والأخرى•' الفينة ين سأله طارق كان 

)نجر(٠مرة كل في نفسها الإجابة فكانت 

يتشوقطارق كان جوابا، يجره لم الأخر لكن المملة أمثلته في طارق استمر 
أنيبدو لكن العذاب، هذا انتهاء لحفلة له توصح ند الش المعلومات من المريد لمعرفة 

بالصمتفاكتفى وصيت،، ند الشاحنة أن ظنه في مخطئا كان أنه اكتشف ند الأخ 



أحييا الصياح؛ إلى أسك تجاهل دفعه فقد طارق أما وانزعاج، غضب، على المطوي 
اسمك؟ما أخيرني ترى؟ ماذا اسمك؟ ما أحي يا اسمك؟ ما أنت؟ من 

فالأن إلا المستفز الإلحاح بهيا صاق الذي الجزانري الأخ هذا من كان فما 
ربل(أأخوك )معاك غضب؛ في الجزائرية بلهجته 

طارقأخذ )زبالة(، تعني الجزائرية باللهجة )ربل( كلمة أن وفتها طارق يحرف لم 
ماكل عن زبل أخ يا أحمرني زبل؟ أخ يا ترى ماذا الابقت من أشد بإلحاح ينادي 

تراه!

ومنذالغضب، من يغلي دماغه كان بينما الصمت من بدآ الجزائري الأخ يجد لم 
وهميسبه كان الذي الش-خصن ذلك عن يبحسنا وهو غوانتانامو إلى لأسري ا وصول 

أحدإلى الحكاية هذه يروي طارق كان منين وبعد إليه، يصل فلم الأعين معصوبو 
)نبل(معنى تعلم ألا يقول؛ وهو صحكه في الأخ فغرق المجاورة الزنزانة في الإحوة 

سين!منذ ييحّثا الأخ وهذا ! حبيثي!يا )زبالة( معناها الجزائرية؟ اللهجة في 
يشأولم صوته، نبرة من طارق فعرفه منين، بعد واحد عنبر في يجتمعا أن الله ندر 

كأنيوميا عليه يلم طارق كان إليه، بالنسبة واحد رقم الطلوب هو أنه له يفصح أن 
فيفاجتمعا مازحا، الجزائري الأخ لدى به وشى الأسرى أحد لكن يكن، لم شيئا 

اإذن؟ هو أنت يقول! وهو قهقهته دوت الجزائري الأخ رآه وحين المشي، قفص 
قيودهمغيروا أحرى، مرة تفتيشهم ثم منها، الأسرى إنزال وتم الشاحنة توقفت 

تسليمسيتم أخرى جهة هناك أن يحني مما الصغ، محكمة بلاستيكية قيود إلى الحديدية 
إلىتسليمك )ميتم الأسرى؛ لأحد ؤيقول يبكي وهو باكستاني جندي جاء لها، الأسرى 

اليدينالقيد الأخ جنب في يده دس ئم )مجبور(، اردية؛ يلكنة نال نم أمريكا(، 
فأخذهانفلار0، إلا يجد فلم منه، ينتزهمها أحثرة غنيمة عن ليبحث الخينتن والمعتلي 

بالدعاءإعليك قائلا؛ يتباكى وهو جيبه في ودسها 

الحضي،ض.هذا إلى النفاق به يصل قد إنسانا أن حليي في يدر لم 

بغرام؛مجن 
الهليكوبتر،بهزيز أسماعنا ترتح جدأ، باردآ الطقس كان يناير، شهر بداية إلها 

قويةذراع التفت كابل، مطار في أننا يبدو الأعين، معصوبو ونحن الهواجس بنا تعصف 
كانواالهواء، في متدلية رحلي وظلت الميارة من انتزعني عنقي، حول العضلات مفتولة 

كنتبيده، جدي يتحسس آخر راح بينما عيني، إر ساطعا كشافا أحدهم سلهل عمالقة، 
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تقيأحتى صربأ عليه انهالوا ثم المتواجدين الأسرى أمام به حاروا بل بدلك يكتفوا لم 
يرحموالم الذين ظلم الله إلى شاكيا الأحيرة، أنفاسه المسكين ولففل الدم، 

قوادهايعتصر التي الخكلومة وزوجته جوعا، يتضاغون صغار صبية على المتوج^ قليه 
•وطنها سلبوا كما زوجها سلبوا الذين الغزاة ترى وهى دما وعيونها ألما 

بعلمهذه القتل جريمه تمت هل الفلنون، احتلنت غاصب، حزن محي الأسرى غرق 
فردية؟بعورة ارتكبت أنها أم المعتقل إدارة 

وتغيراكباح أصبح القهر، جمر على يتقلبون والأسرى الباسة الليلة هذه مضت 
لعلالبارحة، ليلة حدث بما الجدد الجنود إحثار الأسرى بعص فاراد الجنود طاقم 
فجاءباليقين اكلث، قطع الجنرال لكن المعتقل، عن المؤول الجنرال إلى يصل الحبر 

صافحهثم الأسرى أمام وقفوا القتل، جريمة ارتكب الذي المجرم الجندي ومعه صباحا 
الذينالأشرار هؤلاء من المعتقل حماية فى لجهوده تقديرا وساما صدره على وعلق 

أطفالهم!إلى والرجوع الهِوب ؛ربيون 
ينتهي؛الأمر أن يفلتون حين، الخaلا نفس دائما يرتكبون الفللمة أن لتارخ ا عالمنا لقد 

يلاحقرصاص، إلى غدأ ستحول الأطفال دمؤع أن غفلوا لقد البيت، وهدم القس، بقتل 
وأنالأعوام، ومرور الأيام مع سعيرأ تزداد الثأر، نار نفوسهم في، وتوجج أبيهم، ئاتل، 
احتلث،وأوطانا انتهكت، وأعراصأ عذبوا ؤإحوانا قتلوا آباء عينيه نص، يضع قادما جيلا 

تحن،المختبثة الجذور م، وغفل، الشجرة جنخ قْلع غاشم لمحتل، يستسلم أن يمم، لا 
التراب•

الأرض،بها يضربون هراوايت، بأيديهم عمالته جنود المرايت، إحدى في، حاءنع، 
إلمح،الأخرين المعتقلن م، ^/، ئم وجهي،، عر الختاء وضعوا بالقيام، علهم، صرحوا 

محتسباصابرأ كان بجواري،، ، ضعيفلأم عبدالبالملأ ؤإذا الغطاء نزعوا آخر، مكان 
الخارجيةوزارة في، سابقا يعمل كان افغانعر معنا كان ابتلاء، من اش قفاه ما على 

يلحنرأيته لماذا؟ ندري لا مميزة، معاملة يعامالونه الأمريكان كان الهللبة، لحكومة 
فعلا،مريبا أمرْ كان السلتلة، في، كانوا >~وا تعاطيها منحوا قد الهللبة كان الم، الجائر 

إلمح،نظر حوزتي،، في، وجدوه أزرقا دفترا المحقق أراني، التحقيق،، حلساثإ معي، كثفوا 
هدا؟ما ت يقول وهو رأ زن 

في،عملي عن معلومات وفيه وأصحابي،، أهلع، تالفوjاءتح أرقام كل فيه فترتم،، د :
٠البئرين، وحفرت المجد فتها بتيت التي، القرية 

أحرى.قصه عن، للث، ابحثح ت قال نم بالغ، اهتمام في، صفحاته يقلب، أحذ 



ثكفي كنت فإن الدفتر، في موجودة صدقي تثست التي مات كل
بنمك.لترى القرية إلى الهليكوبتر بط-اثرة أحدى فيإمكاك 

مكانه.إلى أرجعوْ للجنودت قال ثم متمعر، بوجه إلي نظر 
الجنودكان الليالي إحدى وفي ؤإذلأل، تحمق بين ما حدأ، بطيئأ الوقت مر 
مزعجةأصواتا ؤيصدرون الليل حلوال بالهراوات الأرصن يضربون وهم الممر يقطعون 

نندهار،معسكر إلى لنقلنا يستعدون كانوا لاحما، السبب عرفنا الراحة، من لمنحنا 
لننتقلالوقت*، ذات في ومؤلمة ومرهقه ومملة حلويلة إجراءات تماما، منهكين أرادونا 

الطويلة.البلاء مراحل من حديدة مرحلة إلى 

الأسمال:حفلة 

حلوالبعنف* الأحزمة علينا شدوا نم الهاليكوبتر، حلّايرة أرصية على حلوسا رصونا 
استغرق*التي النقل نمملمية استعدادا أعيننا غطرا مجهولة، جهة إلى لنقلنا الرحالة 

يضحكوهو ظهري على شيثا وكتب الجنود أحد مني اقترب متين، كانها ساعات 
ظهرعلى يكتبون الأمريكان كان صيافتلئsأ بحسن هناك يستقلونك* من أوصينا ويقول: 

فيوضعه حب بها ملؤه liأن؛؛*.يوصونهم التكط المعاملة تعني رموزآ منا واحد كل 
مبرحا.صربا صرب من ومنا بيسر عاملوه من فمنا اكحميق، 

سيءأي سماع تستءلح لا أنلش لدرجة المكان في يدوى وصوتها الهنايرة ارتفعت، 
والترقب*والتوتر القلق كان القلب،، نبضات ازدادت الأذان، يصم صوتها كان حوللث،، 

بهايميل الجو، في بالط_اورة يتراقص الهلاJرة قائد كان نتجه؟ أين إلى الموقف، سيد 
فرحاالبقر رعاة أصوات يطلقون والجنود أرجوحة، كأنها الشمال وذات اليمين ذات 
بيراعهم.يصنعوْ ولم بمالهم شروه الذي انتصارهم على 

الهلائرةهيطح، الباكستانية، الحدود مجن قريبون أننا فحرفنا طودااs التحليق يتمر لم 
واحدصف، في جعلونا نم أحر، بعد واحدا أنزلونا بالأسماع، يعصف* صوتها واستمر 

أعلىبعتم، مشدودا الحبل كان ا آحرنا إلى أولنا مجن واحد حبل في بثعمطا وربطونا 
إلىبنا ليتقدم بقوة الجمبع ويسحهبح الأمام من الحبل بطرف، يمك* وجندي اليراع، 
الأحر.بايلرف يملأ، الصف آخر في وجندي الأمام، 

اليدينأصاع يتخدر الشعور أن لدرجه ورحالي يدي على ضاغطة القيود كانت* لقد 
بوننىيكانوا ، العنيف* التقييد هااو.ا ببح بأسهر ثمانية من لأكثر استمر والرجلين 
بإذلالي.الشعور نشوة لأحرمهم أنهم لا أني وأوهمهم بالإنجلزة 



ببعفطيرطنا كان الذي الحل وحلوا الصف أوقفوا المحدد، المكان إلى وصالنا 
جندييأتي وفجاة الأرجل، وتقييد العين تغهلية أحكموا الخالق، من مقيدة اليد وبقيت 

ولاشيثا يبصر لا الذي المكين الأسير جا ليتفا يعنف الرجل قيود فيسحب حالفنا من 
فييطير وهو إلا يشعر فلا الخلف من المقيدتين بيديه السقوط مفاجأة درء ستهلح 

؛.الدماءاملابسه وايتلت أنفه كسر من الأسرى من بالأرض، وجهه يرتطم ئم الهواء 
وجوهناعلى منهنرحض ظللنا جبهته، شجت من ومنهم أسنانه، من شيء تمر من ومنهم 

ببيحءم^ جتا ا ى  ٠٧١السدط. لذ^^نط وا الثري ندة مم^ رف^نقدا ١ تمست^ ، *ئ ما 
مرتالتي الساعات هي كم تحديدا أدري لا النوم، من والحرمان الطعام ونله الإصابة 

التوترباغ نتنة، رائحة منه تفوح الذي الغطاء بهذا المغطاة وجوهنا على معفرون ونحن 
الأسرىصرحات أسمع بدأت بنا، سيفعل ومادا نحن أين ندري لا ونحن منتهاه القي 
الجنودمن العنيفة والركلأت الضربات علي انهالت بالفبط؟ يحدث الذي ما تعلو، 

والصدر،البطن عر متواصلة ركلأت الوجه، على لكمة الرأس، على ركلة الأمريكان، 
عرف-ناالأن إلي، وجهت التي، العنيفة الضربات نتيجة النفس وانقهناع بالدوار أحست 

قبلي.الأسرى صرحات سبب 

بقيتاوسبهم، الجنود صراخ وسهل بعنف وأجلسونا الضرب توقفا فترة وبعد 
الظهر،آلام من أرتاح حش وجهير على ُلقكا ظللت لو ونتها تمنيت طويلة لفترة جالسا 

هزايق-ول،: وهو ورقة جيبي في الجندي دس أنفاسي وهدأت وعيي إر عاد وعندما 
لنلأنه اسملث،، تنسى أن حاول السجن، في حياتلث، طوال تحففله أن يجب الذي رقملث، 
أحقير رقم مجرد أنت اليوم، يعد تيمه أي له يكون 

تلامسكانت، التي المقيدة يدي على داُس ثم جندي جاء (، ٥٥٢)هو رقمي كان 
داسهاأظنه تمت لأني قدمه تحت س أصابعي انتزعت الغليفل، العسكري بحياته الأرض 

فعلمتيالأرض، ؤيفركها بعنف أصابعي ليدوس أحرى مرة الجندي رجع قعد، دون 
فعلفلعله الجندي؟ هدا شاكيا صوتي أرفع هل مترددأ وقتها تمت قصدا، ذلك فعل بأنه 

إحده عند الجندي هذا فيوقف، صاب2ل استغاثتي يسمع وتد ه، نفتلقاء من تنفيا ذلك 
لهميمح ض ثم يسر، لا جزائي سيكون قطعا الضابط؟ بعلم ذلك، كان لو ماذا ولكن 

هذ0جاءتني حين ساذجا ىت< أني أعترف، أصابعنا؟ بدعس لهم يمح ولا وركلنا بضربنا 
يدلالاحتمال بهيا للحفلة ولو التفكير مجرد إن الخيال، مرور علي مرت التي الفكرة 

دوىأحرى، مرة يرتفع الصراخ أحذ تماما، نجهله تما الذي الوصع بحقيقة سذاجة على 
يجذبوننيالجنود من ومجموعة إلا أشعر لم يجري؟ ماذا والركلأت، اللكمات حبط 

أيديهماالجنديان ألحل ففد الخلف س المربوطتان يداي أما ؛دمي،، القيد فجرح يعنفإ 





المصرية؛اللهجة منتهرأ يكلمني برجل تفاجأت القيود، مثقل العينين مغمى وأئ أرضا 
إيه؟اسملت، 

اضف :

حمار؟يا إيه اسملث، امّمي؛ أكمل أن تبل نمرخ 
الكندري.جمال أحمد محمد ائر ف ؛

مرك؟ع :

ّة ٢٧:

بيثح؟ج: 

 '■ّ
هتاثج؟م :

الشريعة.كلة في درس أ :
كليهما؟أو القاعدة أو ؤنالبان مع لتعمل أفغانستان جثت، ل ه :

أن)إما ت بقوله العالم ْع رمهم فعل كما الثنائية مة القمغالطة معي يستخدم كان 
الإرهاب(!سمر أو سنا تكون 

حيرية.مشانع لعمل ثت ح؛ 

التنفس.بسببها أستطعر لم البهلن في ركلة تبعتها الرأس، على بلكمة تفاجأيت، 
وجهك؟سنحهلم ؤإلأ الحقيقة مل اممومح، نحج، لا : 

جهة،م من، الضربات توالت التنفس، على قدرتي لعدم الجواب أمتطعر لم 
الأدلة.وعندي الخيرية للأعمال جنت، ونلت; آلاعى على تحاملت، 

عارا.دأ ج إلا أرى لا -محاك؟ فى الأدلة؟ هى أين نال.تهكما: 

بغرام.معقل في إيه آي الي عند الأزرق الدفتر قمح، ، ال: 
اكذرّبدل أزرق وحهلث، نجعل س؛ 

بادئحديدي مس علمحر عاريا ونمح، أجلضربا، أوسموني ئم بقوة الجنود دفعني 
وأناحولمح، والجنديات الجنود عئرالتا ا صدمة ^؛،، الرأس غيناء حي( تم وفجأْ جدأ، 
الذيالإحراج شعور وصف، استعليع لا بالحدب؟، والقدمين الخلف، من اليدين مقيد 

١٠٣



أحدباغتني الشعر، من كبيرة بكومة ؤإذا فدمي نحت الأرض إلى تعيرن أصابني، 
أنزلثم بالجروح، رأسي امتلأ حتى بامتهتار رأسي على مررها حلافة، بماكينة الجنود 

حفيطرف من ألمح وأنا تماما ماكنا كنت وماريي، لحيتي بعدها وحلق تلياد الماكينة 
يحض.يكاد والهوان الذل نعور كان شزرأ، إلي ينظرون وهم ّملي، القوم ُُولأء 

ولحيتي،رأسي حلقوا وقد الحديدي الكرسي على أحلس تماما، عاريا كنت 
تاباصح الشمس طلؤع وقت وأن الماء، في انتشر فد الصح نور رأيت حنن فزعت 

استقبالأو عورة ستر أو تيمم أو وصوء دون تلك حالتي في فصليت أدنى، أو قوسين 
كلسمعوها، لم وقراءة به، بناموا لم إيماء بل سجود، أو ركؤع أو ونوف أو قلة 
جعلأنه ورحمته الإملأم عظمة من إن العجز، حال في تضل والأركان الشروحل هذه 
'إذا• قق ونوله وتعهاه إلا شنا أس بعيف تعالى• فوله ممنة تحت أحكامه كل 

ولمنقرأها كنا التي الكثيرة الأحكام من هدا ا<ستطعتم<، ما منه فاتوا ء بشي أمرتكم 
غوانتانامو.في إلا نمارسها 

فيالكيس ألحل ئم الخلف من جندى جاءني، هذه؟ العذابح رحلة سهي، متى 
أدحلواكله، الجد تغطي اللباس محن واحدة بئهلعة حازوا نم أحرى، مرة رأمي 

أقلنهكنن، الذي الفيلم استمر نم بعنف، جذبوني الأزرار، بحفر أغلقوا نم فيها أءلرافي، 
صربايتؤالمحتفل، وصولي منذ الأعنفح المبرح بالفربه علي الجنود انهال انتهى، قد 

رأسيوعلى الخلف، من مقيدأ كنت، والرجل، والطن والصدر والوجه الرأم، عر ءنثفة 
الجلديحز القيد جعل الذي العدو ندة من القيود قدمي أدمت، ند النتن، الغaلاء هذا 

الدم.منها وبيل 

،، الخلفمن مرفوعة ويدي الراي هيئة على وأنا بي العدو في ينتدون الجنود كان 
إلاالتنفس أستطع لم طريقهم، في عمود بأي رأمي يضربون متواصلة، عنيفة ضربات 
أحرى،والحل حيمة من أحرج أنير أنعر كنت، بالغة، بصعوبة سها أتنفمتقطعة نهقات 

الرحلةهذه كل وفي نفي، على يديرونني كانوا وهكذا، ثالثة في وأدحل منها أحرج ثم 
المقليرامي أمسكوا أرضا، أسنملت، ثم جدي، على يتوالى العنيف، الضرب، كان 

لمتلم التي، الألفاظ بأفظع يسبوني وهم وجههم، بها ؤيمحون بالأرض يضربونه وبينوا 
•منها أ؛ي، ولا أُي، 

أنيأحن، ظهري، على كتبوه الذي للرمز تنفيذأ جاء الضرب هذا أن أيقن 
أقوىلا وأنا بغلفلة رفعوني، وركلا، صربا ض الإجهاز يريد كمن كانوا ضربا، ّأذر، 

أينإلؤر لأرى وقمت، آلامي، علم، تحاملت، وحشية، إلا ذللث، زادهم فما الوقوف علم، 
الغطاءفي تتغلغل الشمس وبحرارة الدافئ بالهواء أحت الرهبة، الرحلة هذه ستنتهي 





حلقواوقد الأسرى ل'ماذي بعض إلى انظر وأنا بغمة شعرت للشفقة، مثيرا منظرهم 
يةقرنية جنعنده مغربي أخ معنا كان ولحاهم، رؤؤسهم مع ورموئهم حواجبهم 

لقد، صلس، ثكل على رأسه سعر حلقوا وآحر ، صليب شكل على صدره سعر حلقوا 
غيرحرب فى لمصالحها الدين العلمانية توظف، حين الصارخة الصور إحدى ذللث، كان 

وهولما مإلي تقدم ونفقة، بتعاطفؤ إلى ينظر اليمنيين الأسرى أحد كان أحلاقية، 
رأيتهملقل ت قال، تفهما، مإليه نفلرمت، أماتك، بعدما أحياك الدى لله الحمد يقول، 

منبهلحوأنا يى فحلوا ماذا صالته؛ يحالة، لا قاتلوك أنهم ظننت، ط مبرحا صريا يقربونك 
ينزلئم يقفز الجندي رأيت قال؛ صلعي، كوت عنيفة صربة صّربِت، لفد وجهي؟ على 

^^■١على بركته 

أحرجهالثح؟ ملأبداخل تخبئ ماذا الخيمة؛ حول أمني وأنا مرة فواد لى فال 
قيعانك!شيثا تخفى الجندي يظنلئذ لا حتى 

شبا!أخفي لا قلت: 

أرام؟الدي البروز هدا ما قال؛ 

المكور!صلعى سوى يس ل ؛

Iأيام تسعة ينم لم 
الوفاءلمنظمة مديرا كان المعلرفي، اطه عبد اممه عودية المن أخ محتا كان 

أوسلثؤوحدوه يهلوس، فبدأ أيام عة تسبغرام في النوم ُن حرمانه تم السعودية، الإغاثية 
علىحده تعود الحفل لسوء لكن بالنوم، له وسمحوا ذللت، عن فتوقفوا الجنون على 

الحادياليوم وفى -،-*'، ٥٠يفقد ص أنه ظن حتى إضافيين ليومين النوم يستطع فلم السهر 
حفلةفي به الاحتفاء تم الجدد الضيوف، محن وكغيره قندهار، سجن إلى نقله تم عشر 

خيمةفي الجنود رماه بالدماء، ملطخة ونيابه عليه أغمك، القرب نده وْع الاستقبال، 
وفتلحل وحين ، ببعفها وغ3لوه بثءلانية فحملوه سبقوه، الذين الأسرى من عدد فيها 

الفلهرملأه وقتؤ دخل نم فتركوه، يهلوس فبدأ أيقفلوه حافلة ليلة بعل الفجر صلاه 
إلىينغلر أخد نم استيقفل الغروب، على النص أوثكت، حتى نائم وهو والممر 
توقظرنيلم لماذا إخوة! يا اطه سامحكم منزعجا؛ فقال حوله الأسرى ؤإلى الشمس 

الثمس؟أمرفتح حتى الفجر لصلاة 

غروبها،،بل شرونها فُ، الشمس منغلر ليس )هدا يقولون؛ وهم الأسرى صحك 
.الجنون من نجاته فى محببا الضرب كان لقد 



الإمام؛رأس عر داموا 
إخفاءحاولت وقندهار، بغرام معتمل في بقائي فترة طوال أدؤية أي لي تقدم لم 

كنتالتحقيق، خيمة إلى نقلي أثناء صربها يتعمدوا لا حتى الجنود عن إصاباتي كل 
أحاولالأرض على يرمونني وحض بعنف، التحقيق إلى يفودونني والجنود آلامي أكتم 

بالأرض.المكسور ^ ۵١١اصطدام تفادي 
كانواوالترائي، الضالؤع ع-فلام لاحت حتى حدأ والطعام فارسا البرد كان 

الإصرابعن الكثير نعرف حينها نكن لم وجبات، ثلاث من أكثر رمحض على يعاقبوننا 
بالطريقةمذبوحة غير ولحوم خنزير لحم وبغرام ر قنيها في لما أحضروا الهلحام، عن 

كلنتجمع فكنا والحيوانية، النباتية الوجبات بين الاختيار حرية لنا يكن لم الإسلامية، 
بأياستبدالها منهم طلبنا الحيوانية، ونترك البانية الوجبات ونتقاسم بعضهم مع ثلاثة 
الجؤعوآثرنا فتركنا0 دعوه(! أو )كلموه ؛ وقالواطلبنا، فرفضوا أكله، نستطح آخر شيء 
ؤإنتسلمت سليتها إن والقس قليلة، لقيمات إلا هي فما بالحرام، بطوننا ندنس أن على 

الحرب،هدء في انمين استخدام ثانية يفلهر وهنا تمادت، أعطيتها ؤإن انفطمت، فهلمتها 
صدنا،الأمريكان استخدمها اكي التجويع سياسة في دور له كان الأمني الجانب أن كما 

لهوسوس إن الصّحراء هده في الهروب على يقوى لا المنهلث، الضعيف، لجد فا 
قبضتهم!من ؛الإفلات الشيطان 

برجبةيعوض لا ثم المحقيق، إلى المعتقل ليأخذوا الطعام توزيع أوقات يتحيون كانوا 
فيانفراليا جعلوه الذي المستوح في أما أضعافا، لجؤع ا ليعاني رجوعه، بعل أخرى 

أمجاإدلألأ، اكراب على الماء وقارورة والخبز الطعام كيس يرمجون فكانوا قندهار معكر 
الجلوسعند مولخة حاجتلثح، لقضاء عليها تجلس خيمة، كل في ستللأ وضعوا فقد الخلاء 
تفشل!ما وكشرا النجامات، تصيبلمثح ألا كبيرا جهدأ وتبذل نية جسمكتستر عليها، 

رأسوطئوا ثم سجود، والعتقلون الصلاة حال المرات إحدى خيمة اقتحموا 
الجنودكان ضعيف،، الملام عبد الملأ طالبان سفير سوى الإمام هذا يكن لم الإمام، 
فيليقرعه قدميه الجنود يقيد ثم الحاجة، قضاء سهلل ياخذ معتقلا خيمة كل من يعللبون 

المهمةهذه أداء على ضعيق، الملام عبد الملأ يجبرون كانوا لكنهم البعيدة، الحاوية 
هذابفعل أتشرف ؛ واعتزاز باريحية العمل هذا بمستقبل كان أنه بيد لإهانته، 

المنضمينبعض فعل كما معهم العمل الملام عبد الملأ على المحقق عرض 
منأحرج أن أريد لا للممحقق؛ فقال الدولارات ملايين عليه عرض فرفض، للتلمالبان 

إيمان.بعير الأسر 

٠٧





نصرانياكان والرمالة، والرسول افه وجود ئضة عن تكلمنا عدمها، من الفكرة صحة 
كانوالإنجالّزية، الكلام يترجم وقواد أتحدث كنت، اممه، ابن . المسيح أن يؤمن 

تجولهيواصل أن عليه يجب، أنه مبررأ باحترام يقاطعني ثم بالغ باهتمام ينمت، الجندي 
إلىبيده ليلوح أحرى مرة أدراجه يعود المعكر حول حولة أحذ أن ربعا المكان، في 

بقيةعكس احترام بكل يكلمنا كان الحدين،، لمتابعة إليه الاقتراب، منا طالبا ؤإلي فواد 
تجدأن الصعوبة من الأسرى، على والعطرسة الهمجية يمارسون كانوا الذين الجنود 
فىالجنود ذكاء نوي ميكون ما وعالما انية، بإنمعلثط يتعامل محترما مثقفا جنديا 

الذيالجندي ذللث، أنى ولن الأسرى، بعض تعبير ب، حعلى الباذنجان ذكاء وى ت م
يصيحبه فإذا ١ بالأمري فيها نكلوا مفاجئة تفتيش حملة بعد الأسرى أحد حذاء أحد 

اكتشف،حين عينيه من يفور والغض، نال تم الحقير(، الإرعابى )أيها ت المعتقلين بأحد 
مكتوبهو ما تقرأ )ألا المعتقل؛ وجه في الجندي صرخ الاتهام، هذا يؤكد دامغا دليلا 
طائراتناؤ لخلفنعى إرهابي ؛انالئ، دليل أكبر هذا بالحذاء؟ الملصقة الماركة علامة على 

إرهابي!( tenorisl)مكتوب: عماراتتا، وتحْليم 

نالقرأها فلما الكلمة، تلك؛ ليريه الجندي مطالبا الأمور لتهدنة كعادته فواد تدخل 
سائح!أي ( tourist)لكنها ( terrorist)ن، ليأنها صحكاته: يكتم وهو 

منأنتم بل الأحذية محل من بشرائه نحن نقم لم الحذاء هذا بأن له وصح نم 
جذبإرهابي؟! حذائه؛ على يكتبح الذي العقري الإرهابي هذا ما نم أحضرتموْ، 

لمسيئا وكأن بهدوء انسل نم بدقة، الكتابة يتفحص وأخذ ، ؛عنفالحذاء الجندي 
يحدث.

جذرياتغير حتى اليوم، بعد واليوم الأحرى بعد الفينة يعتادنا المؤدب الجندي كان 
وفيانيته، إنعليه تمليه بما معنا يتحامل ان إنإلى بغلغلة محنا يتحامل سء جندي من 
يمشىنم ية الثمالفلارة غالبا يلبس للغاية، سيئا وكان الرقيب، لاحظه الأيام من يوم 

نادا0الفاشل، تمثيله من ماحرين )رامبو( لقب، عليه نطلق جعلتنا متكلفة بهلريقة متبخترا 
العكر،أنمى في حيمة من قريبا عنا يعيدأ أحذْ نم الجندي فأتاه بحيي من الرقيب، 
حتىأحرى إلى خيمة من الشفوية رسائلهم توصيل طرس عن هناك الإخوة أحجرنا 

إذاأنه من وهيئه المجرمين الأسرى هؤلاء إلى لاستماع ا على وبخه أنه إلينا وصلت، 
فسعاقب.المخادعين هؤلاء لكلام الاستماع في استمر 

مالناعا ن إنسا من فتحول عقب، على رأسأ الاوسررر الجندي نقالب ا لأسف ا مع 
أنرصي السابق، من أسوأ معاملته صارت وحس، إلى واحترام ولطف إسانية معامله 

لغي'عقلهفا الإنسانية، الحقوق أبسءل تراعي لا اش الذلاJة المفلومة هدم في آلا يكون 













جميلة؟ّ هل 
خلعتمرة، ككل ليس علي دخلت أخرى، مرة التحمق إلى أخدوني أيام وبعد 

وكأنهامفاتنها، حدت نل صفة خفيفة فانيلة وارتدت العسكري القميص المرة هده 
منى،اقتربت ا فيه روح لا أجوف لكنه التقاسيم حمال، يفلهر الذي الطين من منحوته 

لونتع، هل جميلة؟ أنا هل انفلر'إلي، مني•' تقترب وهي ناك الأرض، إلى نفلرت 
بي؟

المكان.الصمت، لف، 

I رأسك.ارغ للت، لتح ن

نمرجليها بين وفرجت خدي على كمها وضعت ثم أكثر، اقتربت رأس، رفعت 
أغلإلا بيما يكن لم حى مي وحهها نربمن، ثم حضي، على لنجلس وته؛ا'دت، نقدمت، 

إلىللوصول، معنا نتعاون أن نريدك فائر، ت متعنح ناعم بصوت نالت، نم ثبرا من 
شيء.كل ولك، شيء بكل تجرنا أن نريدك لادن، بن أسامة 

تريل.!ما كل فائز، يا تريد ما لك ت عريقة ابتسامة وجهها حللت 

احترتوجهي، تلاص وأنفاسها ض نربمة تتكلم وهي فمها من رذاذة أصابتني 
منهاوجهي أصاب، الذي الرذاذ به سحت، ومكممي جهة وجهي أملمتؤ معها، أتعامل ، كف
-ساعدكم.أي أ،للث، ولا الرجل هذا هو أين أعر؛، لا أنا غلتح: ثم 

نيمحاولتي نجحت لفد قليلا، فابتعدن الرذاذ مح من _>lS وجهها امتقع 
.غضبهاإثارة دون إبعادها 

والإرهاقالتع.بإ مجن مزيج جدآ، عميبة حالة في كح\ أني تعالى اض أحمد 
كلبعظامي، تمتلئ، التي والقيود المكور، بضلعي يعصغح الذي والألم والقلق والجؤع 

جراءقدمي عن الألم تخفيف، في وقتها تفكيري كان الموقف،، هذا في رحمة كان هذا 
أصبحلقد المجهول، المستقبل من المتوجس وتلمي المكور وصلعي الحديدية القيود 

محانيمن معنى أي فيه ليس أبقع غراب، كعيهم، الفاتن وجدها المتغج الناعم صوتها 
افأرحم ما بل منهك، معذب ْع الإغراء استخدموا حين أحمقهم ما والإراء، الأنوثة 

الثمعممه من إلا معصوم لا يعف، الأخر نحو المنجذب البثري الضعف، رحم حين 
يثقلن والمعصية الإيمان عالمي بين وتقلباتها البشرية النفس طيعة ه عرفومن بفضله، 

■عين طرفة ه ينف

التيالعناثرات، حغليرة إلى الخلم، من واليدين القدمين مقيد العينين مغمى أخدوني 



القيودضحوا التراب، ليتعفر بطني على الجنود رماني انفرادية، زازين إلى تحوك 
أنبعد الصلوات من فاتني ما صلست، لأسل، بالالباب أونفوا نم الرأس غطاء وأزالوا 

بالوتوفثم اذ-هردني، الأرض على جنك، وصت الجنود رش كلما تيممت، 
أيام،الخمسة يقارب ما النوم من حرمتإ الإغماء، على أوشكمتح حتى الجلوس وعدم 

معينهامن نهلت عمران(، )آل الثداك عند شسى إلى المحسة السورة قراءة فى شرعت 
قمنج، ^؛١؛؟!، تعالى• نوله نرأت نلؤ،، كل وأزال وحشة كل عني أذهب، ما العذب 

محبوأش آمستكازأ وتا ضعنإ وما آثو ميل ؤآ ر،ا؟هم لما وهنوا ما ،أأّ رتيو0 ممه» تنثل 
أذد١متاوست، مثا يآ ذ\م؛\ه دمثا ٥ أعفن ج درأ ١٠أن إلا قرنهم َكاث رن، ٠ الثتيدن 
الأؤلهاروالحوارين الكرام بالرسل محفوف بأني فشعرت آلًفنبيتيه ألعدو عد دأم،مثا 
يتراءىكان ؤإن والوحشيه التعدب إن أجال، ما عالي فهان مصابي في يواسوني الذين 

الربانياللطم، من بفيوض مليء بحن، أنه إلا الرحمة معاني كل من مجردأ للنافلرين 
يدركلا الإنسانية معاني بيديه يخنق الدك، الجان حتى الداحل، من إلا يدرك لا اليتم، 

عليهيغلؤ، وحين، الضيقة، ه نفالأسير على يومحع ه اش فإن القيود يفيؤ، حين أنه 
يوصم،.لا ما رحمته أبواب س له يفتح الثه فإن الزنزانة باب 

أحرى:مرة الدروم، 
البسْناء،الأفغان عوام من أكثرهم الأفغان الأسرى من مجموعة الخيمة في كان 

الشماليبالتحالف علاقة له آخر وبين بينه مالية خلافات بسبب بأحدهم الوشاية تمت 
تجزملحاله سريعة ونقرة الطلبة، كبار من أنه فزعم المتحدة، الولايات نبل من المدعوم 

منأتهرب وأنا المعكر نرمى وطثت أن منان للإمامة، قدموني ، مضحلث، ادعاء انه 
مشاكلمعها تجلب ما غالبا اش الديية القيادة الأمريكان عد نعى كاثت لأنها الإuمجة 

معناوكان آخر، ليومنا أحيانا واتهرب إماما مرة أصلى كنت عنها، غنى خى أنا وبلاء 
عنحدنونى المشهورة، )حنغى( قالعة أحداث فى كانوا الذين العرب الأسرى بعض 

الخيامفي رأيتهم آخرين مع متطاشا كلامهم كان الخيال، إلى أفرب هي نصص 
فلجانافاقل، أشخاص ثلاثة كنا إذا إلا بحضنا مع الحدين، من ممنوعين كنا الأخرى، 

ظهورنانعطي كنا بينما بعضنا مع الأحاديث، نسترق فكنا القانون هذا على التحايل إلى 
٠العسكر أرجاء في بأسلحتهم يتجولون الدين الحراس انتباه نثير لا حتى لعمى 

الملةنوثيق إلى الإيمان، إلى الإنسان حاجة تتجلى ارهيبة الأوصاع هذه مثل في 
اعهليأن الأسرى بعمى مني طلب السماء، من التدلي الحبل بدلك ليتشبث، ، •. باض 

جندىدعوة فمجرد الأمر، هدا تبحان جيدآ أعلم لأنيق ترددت القرآن، نمير في درسا 
حديثمن وجلا كنت، لكنى للأسرى؟ بدروس فكيف المعاناة، هد0 كل إلى جيب، 





جدوى.،درن الهواء من صدره يملأ أن يحاول وهو أحدهم تنسج الشاحنة، بجوانب 
عليه،مغمنا ليسقط الأنفس بشق عص غأبعدته عنقي، صفحة في وعصني علي لهجم 
الخاصةبطريقته يصنع أن الجنود أحد القاني أمر الموت على الجميع أوشك وحين 

أبالتنفس الأمري لهؤلاء سمح الشاحنة في فتحات 
حموتالرصاص، من بوابل الشاحنة وأمطر صلاحه فوجه الرماله الجندي فهم 

الهواء!من صدري فأملأ الفتحات على فمي لأصع بالدماء الملطخت الجثث فوق 

منالقوط 
والهيبةالوقار صلب من اللجة حلق يتمكن لم رجلان الأفغان الأسرى صمن من كان 

أدرىلا جدا، معهما علاقتي توطدت والدعاء، والأذكار الصلاة على انكبا فد منهما، 
مامجندة، جنود الأرولح ١٠قالالمي.ت فعلأكماسنين، من بعقمنا نمرق وكاننا لماذا، 
إحدىفقد قد أحدهما ا بهما علاقتي توطدن ، احتلفء منها تناكر وما ائتلف منها تعارف 

الواضحْن السابق، السوفييتي للاتحاد الموالين الشيوعيين صد المعارك إحدى في عينيه 
كانتحديثه، وحسن وسلوكه شحصينه من ذلك يفلهر طالبان، كوادر من كان أنه 

علىالأيام أحد في معه حلمت رو{ضا.( ملعبأ فحيله المكان تملأ الساطعة الكشافات 
موالهعلى تجرأت أطرافه، تجاذب في وأنسأ الحديث في انطلاقا منه أحست انفراد، 

مماعات،أر وشاة لوحول تفاديا ه نفعلى فيها الإنسان يتقوع التي لأوصاع ا هده مثل في 
التجارةبرحي دمروا الدين هؤلاء على غاصبون أنتم هل له؛ تلت فعلا، حريثا سؤالي كان 

بالإسلام؟تبمحكم كانت الي دولتكم مقوط في مبيا وكانوا والبنتاغون العالمي 
وهيالدموع أتدكر زلت لا عيني، في النظر يحدق وهو رفعه ئم برهة رامه أطرق 

أعدلم حتى عمرتي دهنه وسهل بغزارة نسيل كانت والخفقوءة، السليمة عينه من نسيل 
يمحوهو يال، المدفونة، الكلمات من الكثير دموعه في أرى كنت أنول، مجا أعرف 

الولاياتأن نعتقد لكننا دولتنا، وسقطت، البيوت وهدمت، الكثير منا نتل لقد ت بكمه حده 
لنأمريكا بلام، سبتمبر من عشر الحائي مر لو حتى غرونا على عازمة كانت المتحدة 

إلىسرتا الصين مجن امتد عريق بمجد يذكرها لأنه بالإسلام يحكم كيان باقامة تسمح 
سنة،ألف من لأكثر جنوبا أفريقيا أدغال إلى شمالا ا فرنحنوب ومن غربا الأطلس 

نحتاجكنا لقد الأحداينج، ففرزتنا والضعفاء الأنتهازيين من الكثير صفوفنا في كان لقد 
أناالعلريق، عن ليحيدونا القيادة دة إلى الماكرون يصل أن قيل الغربلة هذه لثل 
سقطت!قد دوكا أن اف أحمد 

الكلام.هدا سماع عند صعقت 

ف،؟ك: 

١٨



أحو،الملم قال؛ حين . نبينا له أمرنا ما امتثلنا حين شك ئد دولتنا لأن 
حلواالدين الملمين إحواننا سليم منا يريدون كانوا بمسلمه، ولا بفللمه لا الملم 

مماأقوى أحرى مرة ستعود دولتنا أن نعتقد ونحن عادلة، محاكمة أى دون عندنا صيوفا 
الداخل،من قطنا لإخواننا سلمنا ولو بمثدنها، لتمسكها كان سقوطها لأن عليه كاننح 

قائمة!يا تقوم قلن الداخل من شلنا ولو 

كاذب،أنت 
عليهمايكن لم العرب الأسرى من اثنان إليها ملوز، التي الجديدة الخيمة في كان 

حملةالإسلام من تبرؤوا بل للقرآن، قراءة ولا صلاة لا البقية، ه بخلافالتدين سمة 
يتاجروالأخر وأفنان—تان، تان باكبين ؛المخدرات يتاجر أحدهما كان التنمر، والعبا 

علىالمحدة الولايات إلى وسلمنهما الشمالي التحالف نوات عليهما قبضت، بالملاح، 
جنيبكلام تلففل لأنه أحدهما عوقب نمنهما، ليقبضوا وطالبان القاعدة أفراد من أنهما 

المعتقلينأحد علي لم العكس، فكان الأمريكان عند له سينفع ذللئ، أن ظانا جندية مع 
التحقيق،إلى المنمر أخذوا الفقهية، الأسلة بعض وسألني المجاورة الخيمة من 

)ogالأسرى في يصيحون وهم أعينهم محن يتطاير والنقب الجنود جاء بقليل وبعدها 
،bacl ) أيديناسبكنا الركب،، على جثاة الخيمة مؤخرة إلى رجعنا ، الخلف، إلى تراجعوا

(.٥٥٢): صاحواوالترنح والقلق الانتظار من فترة وبعد كالعادة، رؤؤسنا فوق 
صلحييهاب ألا وحرص حذر في بُلني عر انبهلحت نم الخيمة مقدمة إلى نمنتإ 
انادتيتضاعمح، نل صلعي في الكر أن نت، أحظهرى، على الجنود نفز المكسور، 

وأنامني يقترب الكلاب نباح سمعت، وسب، وركل ولكم صرب عنفح، بكل الجنود 
الماق،بعظام تصهللث، التي للقيود يآبهوا أن دون بي يجرون الجنود كان العنين، مغش 
الطريقش أوقفوني حعلوات، الهواء في وتمشي حطرة الأرض نلامس ندمي كانت، 
هلنتنة، برطوبة ممزوجة أنفاسه بحرارة سحرت حتى الكلم، نباح مني اقترب، إ فجاة 

يعفني؟سيتركونه 

بهلنىعلى بهلحونى التحقيق، خيمة دخلنا أننا فعرك رطبا مكتوما مكانا أدخلوني 
عناإغaلاء نزعوا الaلاJر، كالثبح صرت حتى الخلف، من برجلي المقيدة يدي وربهلوا 
ثمالخلف، من برأّي حندى لثح أم والإعياء، التعب، ندة محن ألهث، وأنا ، ؛حنقرأمي 
كانت،غضبا، عيونها من ينط-لق والشرر المحققة أماس كانت، بعنفه، أعلى إلى جذبه 
صورةوصعت، صدرها، من وجزء ذراعيها عن ، تكشفضيقة ملابس المرة هذه تلثس 

هذا؟تعرف هل تمرخ: وهي عيني أمام 
المجاورة.الخيمة من فقهية أسئلة سألني الذي الأخ صورة كانت، 



نعمت
منهم؟أحد معرفة فأنكرت المعتقلن صور علياك عرصت لقد لكذب، تت أ ت

مرةلأول بتلاسبي، الشائن مفتول حندى ١^١ والصفع، بالضرب الجنود بدأ 
الحقيقة.تقل لم إن وجهك سأحعلم وجهي؛ في صرخ ثم ا عده ما يغطي الوشم كان أراه، 

أعرفه!نعم الحقيقة، لكم لت، ن :
تعرفه؟بأك قبل من تخبرنا لم لماذا ت تصح وهي جدآ غاصبة لكنت 

هداأيام، تبل لنا المجاورة الخيمة في أراه مرة أول قبل، من أعرفه لا ني ألت 
عنه.أعرفه مجا كل 

اصديقك أنه يبدو إليه، تتحدث بأناث أحبار صلتنا و ؛
الأمر.في ما كل هدا الإسلامية، الأحكام بعض في أسلة عدة سألني بدأ، أ ت

الوغدأيها يا ت وجهي في السجائر لحان ينفث وهو العملاق الجندي علي انفضن 
بالقاعدةعلاثتك تفهم؟ هل شيء كل كاملة، بالحقيقة تخبرنا لم إن ءفلامك ساهشم 

الأن؟لادن بن أسامة هو وأين وٍلاوان، 

بهم.علم أدنى عندي يوجد لا الخءلا، الثخهس *ع تتحدث نت أ ت
فيأطفأها حاطفة حركة وفي حسدي، في صيطفئها ظننته فمه، من السيجارة ننع 

الكاذب!لسانك في القادمة المرة مأطفتها أرأت؟ نالت ثم هو، ساعده 
لإبطالتستغل لا حتى آثاره تظهر تعذيب كل تجنب على حربمين المحققون )لكن 
وعلىمحاكمتهم، الأمريكية الحكومة فررت لو ما المحاكم في المعتقلين اعترافات 

الضرببب بللمشلل الأسرى بعفن فيها تعرضن حالات هناك كانت ذلك مجن الرغم 
الطبيبفضربه معافى غوانتانامجو في المعسكر عيادة إلى ذهب الذي المصري لكلمعتقل 

صغيرومحمد فأصيب؛الث-لل، ضرب سوري ومعتقل بالنلل، فأصيب الجنود مجع 
الجنودضربه آحر باكستاني وأخ عقله، فقد حتى رأسه على صرب الذي الباكستاني 

فعمست(.عينه فأصايت باحذيتهم 
أعينهممن الشرر ينطلق عايسة، بوجوه علي لحلوا الجنود، تنادي المحققة صرحت، 

ثياك!احخ ذللئ،، احترت أنت ت بغضب لي قالت، بهم، الخيمة اكتظت الحاقدة، 
تقصد؟ماذا بشدة، قلبى حفق 

احلع.ت صرحتا 
ماذا؟ل :





لفترةالحال هدم على جثاة سمون الرأس، في طلقة نعتي حركة أي أن ويحذرونهم الأسلحة 
لمن،الألام هدم امتمرن، ركبنا، في والألام الجروح سبب مما محاية، ، نمقإلى نمل 

الجنود،من ائنان منا واحد كل وعلى تجاهنا، يركضون وهم الخيمة الجنود يقتحم يعدها 
علىأرصا يبعلحوة الخيمة، داحل جهة في معتقل كل يفردون نم الخاف من أيدينا يقيدون 

كالدابة،أحيانا ظهرْ على ون يجلبل ظهره، على ويدوسون بالتراب وجهه ويمرغون بطنه 
منالانتهاء يتم ان إلى هكذا بها، ؤيعبثون العورة يمسكون ؤإذلأل، بعنف تفتيثه ويتم 

يبدأالخيمة حارج في التجمع نداء سمعا فإذا المعتقل، على جالمين الجتديان يبقى الكل، 
وسهلتدريجيا يخرجون الباب، عن البعيدة الخيمة حرة مؤ من ابتداء بالخروج الجنود 

حرجواقد كأنهم الابتهاج صيحات يطلقون حين متهم أستغرب كنته الماحرة، القهقهات 
يأمرونهمكانوا الأمريكي الجيش قادة أن لاحقا أدركنا نم منتصرين، المعركة من للتو 

سديدبحدر معنا يتعاملون كانوا لقد طريقة، بأي جنودهم فلوت من الخوف، ليزيلوا بدلك 
يديوضعوا التحقيق، إلى ليأحدوني عمالقة جنود المرات إحدى في جاءني بالغ، وتوتر 

غرين،بشكل ، ترتجفيده بأن فتفاجأت ، لتثبيتها يدي على يده أحدهم وضع ثم رأسي فوق 
الأحرالجندي مع المكان تبادل ثم حارأ، الجو كان فقد البرد مجن يكن لم بالتأكيد جدأ، 

يكونونحين بنا يستهزئون نراهم كنا الأحر، هو يرتجف فوجدته يدي على يدْ فوضع 
هلعا!ارتعثرا المعتقلين مع تلامس هناك كان فإذا الخيمة، حارج 

المنمون؛أيها أكرهكم 
فيالأسرى جمح فتفاجأ القرآن، الإخوة أحد ْع أراسع الخيمة في جالما كنتا 

محاحرين،يتضاحكون وهم بمحفة الأفغان الأسرى أحد يحملون بالجنود الخيام كل 
أحيكم!عن أبصاركم غفوا صوته.' يرغ الأمري أحل سمعنا 

مقيدتماما، عار بالأخ ؤإذا يجري؟ الأي ما أكثر، قفولنا تللث، كلماته أثارت 
المشهد،هاوا من متألمين أبصارنا صرفنا النفلرات، متكسر ،، الأطراف

ليتال تقريبا، أمتار ثلاثة وعرضها أمتار ستة طولها كان التي الخيمة حول مثيت، 
الخراقثة.برج إلى انفلر ا; هامالإخوة أحد 

به؟ا م ؛

الجندي.علقه الذي الميء ذللث، إلى نفلر ا :
ليبح؟صت 

المور.، خلفرؤؤسها البائية العلويلة الأخشاب تللثإ في النفلر تمعن أن حاول عم، ن ؛
لمان!صت 
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اصرفن:فقد سامحص 

فيواحدة بطانية إلا تملك لا ةندهارا معسكر في للتاية صب الظروف كاك 
عنصرالنوم، من الحرمان الجؤع، بالاحر، وتلتحف نصمها تفترش القارس، البرد 

واكحقيق.الليلي التفتيش في المفاحاة 

جراءبها أصيب ياليهلن خعليرة جروح به كانت وند التحقيق من المعشلين أحد حاء 
إلىجلس نم بجواري، المعتملين أحد من فاقترب حيمتنا أدحالو0 أسره، قبل القصف 

•احي يا محامحني له: نال ورحمته، عليه أنقمت، حش الخوف من يرتعش وهو جانه 
بك؟محا استغراب! في سأله 

أرصا،رأسه أحلرق كلاهما سيء، بكل حيرتهم فا عنلثs المحقز سألني قد ل !
قلقا/والخاز محجلأ لأول 

نواي•حارمت، أعترف، كي الجرح مكان على صربوني ا محني ما أتحمل، م ل ؛
بالعونلي اه ايع ،، iUاه غفر نال! ثم مهموما، بالحصى الأرض ينكت، أحد 

والصبر.

للتحقيقأحدوه برقمه، ينالون وهم غضبا يتلمفلون الجنود حاء حتى ساعة تمر لم 
إلىالأمريكان حولها (، Hangar)للهلائراتا حفليرة إلى أحدوه للخيمة، بعدها يرمع ولم 

المعتقلين.لتعدس.، انفرادي 

)تؤيكس(:
قالالأسرى، حيمت أدحلوه فلما قندهار، في التحقيق حيمة من الأسرى أحد جاء 

أنهلدرجة باغ بلطف معي تحامل الخلق، دمت، محققا قابلت، لقد الصدر: منشرح وهو 
إصبعااستخرج نم فتحها )تويكس(، من إصبعان فيها سوكولأتة قطعة جيبه من اخرج 
كانلقد شبا، محه أخفي أن فامتحييت الي نم فأكلته، الأحر الإصع وأعطاني فاكله 

طويل!حؤع بعد حدا شهيا )التويكص( 

منعينه جحفلتح والمزاح، الشجاعة بين جمع سن الإخوة أحل بجواره يقف كان 
شيء؟بكل أحبرتهم سأله: يسمع، ما هول 

منه.استحسن، لقد عم، ن !

يعتنالو )تويكس(؟ بإصثع بحتنا عروقه؛ في الدماء ثارت وند متهكما له قال 
عندك!لرحصنا يا واحد؟ إصع لكن غمحبت،، لما بإصبعين 



٠الجاسوس 
ويتحاشونشخص من ينفرون الميتقلين فرأيت قندهار معتقل في خيمة أدخلوني 

وغلكنه العربية الدول إحدى أرملته جاسوس بأنه أخبروني سألتهم فلما معه، الجلوس 
والوساوسالهراء س مزيجا وحدته الاتهام أصل عن يحتت فلما ة لبقية ا مع الأسر في 

أخبرتهحفله، منها للشيهلان كان التي المنامية والروي الشبهات على المعتمدة والفلنون 
الشيطانس وحلم اض س رويا .ت النبي بدلك أخيرنا كما أمام ثلاثة المنامان بأن 

أنقبل الفتنة نار افه أطفا ظاهرة، بينة بدون إنسان أي اتهام يجوز ولا نفس، وحديث 
الجماعيالرابع المحسكر في والتقينا نين الرن ثم الإطفاء، على وتستاصي تستفحل 

فيالفتور وأصابه إيمانه صعق المحققين ؤإغراءات البلاء شدة وْع غوانتانامو، في 
؛عضكان المحققون، إياه يمنحه الذي النسوار يتعاطى وكان لحيته وحالق العبادة 

والزجرالتعنيف بتجنب نصحتهم عاليه، طرأ الذي التغير هذا على يعنفه المعتقلين 
فيللحثرات معرض فكلنا ورسوله، به الله أمرنا الذي والرفق الحسنة ؛الموعنلة والاكتفاء 

يوبحه،الذي السليهل اللسان لا تنتثله التي الممتدة اليد ينشد والمتعثر حياته، مسيرة 
القسمةبجانب والوقوف الدين في بالتساهل يتهمني وهو غاصبا وجهي في أحدهم انفجر 
الربلا المشفق العبد معاملة العباد ذنوب مع يتعامل أن في نصحته تعبيره(، حد )على 

وجلالوقف وتحولاتها القلوب تقلب أدرك ولو مغرور، نصحه فى القاصى، 
أبىفرارأ، اف من لهزداد يزجره ولا ,يعود كي فيرجو٥ فيه نفسه لهرى العاصي أمام 

أماته بابتسا الجنديان يلاحق وهو إلا لمعنما ا على سنة مرت فما النصيحة 

الهردب؛
أصافعت،البارز، كرشه على يسنده كان الذي برشاشه يتباهى الوجه، محمر سمينا كان 

مثارفكان الحاد العلفولي صوته أما بشاعة، العدواني سلوكه على ايارزة العلوية أمنانه 
لاحقاليتناوله خبأه طعاما يأكل السن صغير باكستانيا يوما رأى الأسرى، محخرية 

من؛الاقتراب أمرها هروب محاولة في صبطه وكأنه عليه صرخ الوجبة، بقايا تسلهم بعد 
بالإهانةجميعا شعرنا اياكستاني، الأخ صفع ئم يده أدخل السياج، حيطه الذي اياب 

بينمن يده أدخل تونسي، معتقل مع نفسه الشيء يفعل أن أراد بيوم وبعدها والغضب، 
إلىتعز أن قبل بعنف يده يمك وهو بالأخ فتفاجأ التونسي لهصفع الشائكة الأّالآك 

فلميده يسحّ_ا أن الجندي حاول الحضلأيت،، مفتول الجسم متماسك الأخ كان وجهه، 
فجرحتالأسلاك فأصابت مذعور وهو يعنف يده جر إلى فاصطر ذلك، س الأخ يمكنه 
أخذواعليه، الاعتداء أراد الأخ أن زاعما الضباط عند الجندي فاشتمر الدم، منها وسال 
إصفعه س للجندي يسمح لم لأنه هناك ليعاقب المعسكر انفرادي إلى الأخ 
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I أجمل.والثانية جميل، كلاهما ستشهد، أو الهروب قي ننجح أن إما
فيالأمنية الثغرات يرسم هل المكان؟ تعرفون هل أبن؟ إلى لهروب ا ت

كثيرةأسنلة الخارج؟ من عدة ما هناك هل الأرصى؟ تضاريس تعرفون هل المعسكر؟ 
.عليها تجيبوا أن لأبد 

درّتالمد شمرا، شبرأ ويعرفونها المنهلمة هده سكان من أفغان إخوة معنا 
الهروب.عملية في نحتاجها التي المعلومات كل ولدينا ١لموصؤع 

عالطالمطالأن الأبراج في الحراس وهزلا، بالأسلحة المدحجض الجنود عن اذا م ت
والأملاكبالممكر المحيتل ور واللقها تولا كرها يمكن لا التي الحديدية والوابة 
الخيام؟على اسة الشائكة 

مهل.هدا ل ك :

عالية،غيها المجازفة ية نلكن ذكية حطة كانت كاملة، الخطة لي يشرح أحد ثم 
يكونلا وأحيانا سكارى، أثباْ أو سكارى والأحد بن، الليلة الليليون الحراس يكون 

رصدنم ولقد الكبير، العكر ، أطرافيجوبان اثنان أو حندى إلا كله العكر في 
ساهون.غمرتهم في الليلمن هاتض في فوحدناهم الأبراج حراس 

لأبدالقيابية، الرحلة إلى نمل الشلة ُده إلى فال! حهلته نرح أكمل أن ويعد 
منمرة ألم، حير ، بشرفالوين، للثه، قلت، كما أو ننجح أن إما الفللأم، في قفزة من 

المعبة؟المهمة لهده الكافي العدد لديالث، هل أولا، اف أمخير ت قلت الذل، حياة 
الوآحرون عليه، ونعوا أم عليهم الموتا أوقع يبالون، لا بهم، أثق عم، ن ت

•اسل في إلا 
الأمورولعل الرأي ذوى تئير ونالاستخارة ونكثر الأمر نقلب، أسبوعا أمهلني 

تتغير.

والإذلال؟الإهانة س المزيد محوي أسبؤع في سيتغير الذي ما 
نمرلا مرحلة هو إنما البلاء هدا أن س واثقا كنن، يبل، بب لالفكرة أحثي لم 

فيوالمجاح فيها الانتحار تاريخنا، في أ حاو مهمة صحلة كلها، الأمة بل وحدنا بها 
لكنهامؤلمة ستكون له، نهاية وضع في وليس الميدأ على الثبايت، في يكون اجتيازها 

قومهليدرك الماحر غلام يموت أن يجبؤ كان النفوس، وتتمحمر الحقيقة كغلهر مهمة، 
الغلام.برمبج آمنا ؛ صاحواالنهاية حتى تابتا رأوْ وحين الحقيقة، 

المزياوّأنتنلر لن ، فقهل واحل. أسبؤع متقدتين! بعينين لي قال 
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الضعفنقاؤل عن وسحث الثغرات يتفقد المعكر، إلى مليأ ينظر أرام يوم كل في 
انمرائة.أبراج في والوضع الحراس نديل وأوقات 

ؤإذاحولي نظرت ا اللطيف برذاذها تهالنا والسماء الليل منتصف النوم من استيقظت 
منهاالملونة، الجميلة الصغيرة الطيور مثات رأينا مثله، ش حيا في أر لم عجيسا بمشهد 

يدخلمنها بالعشرات ؤإذا التفت المعكر، سماء تملأ والأحمر والأخضر الأصفر 
تقتربوحل، أو خوف دون بينهم تتقافز كانت نائمين، المعتملين معظم كان خيامنا، 

اضبح يوهو المشهد إلى ينظر قندهار سكان من أفغانيا رأيت أمسكها، أكاد حتى مني 
الأولىالمرة أنها لى فأكد فدهار، فى قبل من الأمر هدا رأى كان إن الته مستغرا، 

ولاالبشر تخاف أن الجميالة الطيور هذه في الأصل كهذه، طيورا حياته في يشاهد التي 
ممطرأ؟الجو كان إذا فكيف أشبه، وما الأشجار في تختبئ بل ليلا الماء في تحلق 

غوانتانامو.معتقل إلى ترحيلنا سيقت الص الليلة في ذلك كان 

اقتحمتللهروب النهائي للفرار حدد الذي الأنتفنار أحل انتهاء من واحد يوم ونل 
نمخيمة كل مجن أشخاص عدة يختارون وبدووا الجنود، مجن كبيرة مجموعة المعسكر 
وازدادوالتحليلأت التساؤلات كثرت يحدث؟ ماذا البوابة، حارج وينقلونهم يقيدونهم 

صاحالخيمة، آخر الركب على بالجثو أمجرونا وكالعادة خيمتنا إلى حاووا التوتر، 
الوصعهذا ظل وفي ينتظرني، ماذا أدري لا إ قلبي، نبضات ازدادت (، ٥٥٢)الجنود! 
بياشتدت كلما للخالق، التسليم من خيرأ أر لم والتوجس بالقلق والمزدحم المتوتر 
الرش اش •• اض ل-اني: لهج الأيام وجهي في داكفهرت المحن بي وعممت الأمور 
سواه،مجالك لا الملك، هو متمردا، عاتيا ولا مستبدا ظالما يه أشرك لا ، شيثا به أشرك 

لن، شاووا ما فليفحلوا سيلك فى هو الأرباب، رب يا وروحى حسدي لك سلمت 
٠ريا رصبت، أردت، مجا إلا يفعلوا 

اجتمعتإني نم مقدمات، دون فجاة غوانتانامجو حزيرة إلى نقلنا عملية بدأت لقد 
يقولكانه عتاب، ابتسامة ْع إلي ينظر فكان الهروب، فكرة صاحب مع غوانتانامو في 
اممه.قضى فيما الخير لكن تتكرر، لن فرصة صيعنا لقد ت لي 

إلىنقلنا تبل الجنود سمعت ١لاإيل، إلى العصر مجن الحال هذه على مقيدين بقينا 
صوتمحسمعت ليلا، الثامنة على توشك الساعة بأن آخر جنديا يخبر بقليل الطائرات 

رويةاستطعت العين، غتناء أسفل صغيرة فتحة هناك كانت مني، تقترب أقدام قعقعة 
هلت تهمس ومي أذني، ٌرا قربمآ فمها جعلت نم السماعة رفعت امرأة، إنها الأقدام، 
ءرض؟

المحققة.أتت نعم، أجبتهان 
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أذكارتكرار فررت وأصحو، أغمر كنت التركيز، صعق من أكملها فلم الإخلاص 
كذلك،إكمالها أسهلمر لم عديدة، مرات الدلاور0 إلى الصعود قبل فلتها التي المساء 

صلاتيبين جمعت لقد فزعا، انتبهت مبالغة، دون المرات مئات والصحو الغفو تكرر 
وقتها،يحل قد الفجر صلاة أن لأبد مقيد، وأنا الءلاJرة صعود قبل والعشاء المغرب 

الركعةفي أنا بينما الطهورين، فاقد بحكم أحدآ تيمم، أو وصوء دون للصلاة كبرت 
أقرأوأنا نفسي على انتبهت ثانية الصلاة أعدت صليح،، كم أدر ولم غفوت إذ الأولى 
المائةكررت التركيز، انعدام بب بأكملها فلم الفاتحة قرأت الفاتحة، بدل التشهد 

الهلاJرةتسق3ل أن مرارآ اممه دعوت إنهائها، من أتمكن أن دون مرة *همشرين من أكثر 
الفاتحين،خير وهو بالحق بيننا ليحكم اللوك مللخإ أمام حميحا لتجتمع فيها، بمن 

الكرب،ندة من الدعوة بنفس دعا أنه لقيته من ، كإ أخيرني غوانتانامو وصول، وبعد 
أحاطالذي الرهيب العذاب هذا نهاية أتراها حقا؟ بالهبوط، بدأت الطائرة بان شعرت 

انتظرتالهلاJرة، توقفت، يوصم،؟ لا ما فيها عانينا التي الرهيبة الرحلة هذه فى بنا 
ساعةمن أكثر دام توقف بعد أخرى مرة أقلححج حين صدمتح لكنني ، منها إنزالي لحفلة 
.تقريبا 

إذاالحصين حصني إلى رجعت ، بها تفاءلت التي الضئيلة الأمل شعلة انطفات 
هماكل سينتثمب حتما الدنيا، بفناء والتفكر للخالق المهللق التسليم ت، لخيلهما ا ادلهمح، 

إلىمرعي، نبح من الموت يتحول، هنا الموت، من حميعا لتا ولابد بالموت، نحانيه 
زاهيةحيوية أنه على القسح الموت شحوب إلى أنغلر صرت الصبر، بفاؤغ تنتظره حبيّس، 
.لأ حما تتدفق 

نادصالتي الجهة من الأذن مماعة في ونحعوا أنهم الأمريكي الجيش مكر من 
يزدادالرحلة طول، ومع إ الرأس فروة يلامس صغير طرف منه يخرج دبوسا، الرأس 

فكنتأشعة، رأسي على سلهلوا أنهم الهلوسة حالة في أظن كنت، مبرح، يشكل الألم 
إجازةأخذ الذي عقلي توهمها التي الأشعة هذه لتفادي ويسرة يمنة رأسي إمالة أحاول 
أكتب،وأنا هذه العذاب رحلة أتخيل الجمجمة، إلى الألم وصل راتب، بدون طويلة 

بعنف،والقدمين البدين مقيد ودهشتي، عجبي في فأغرق حريتي يعد الكلمات هذه 
الضن،مغمى والأنف، النم مكمم بازهرصى، وكتفي وندمي بملي في بأحزمة مشت 

آثارمن آعاني وأنا رأسي في )الدبوس( رمحها وتركز الأذن إغلاق ثحكم دايايت، وال
إلىالأرض مشرق من المذاب رحلة قطعنا الحال بهذه والهذيان. الهلوسة جبوب 

فوقحلقنا والأنهار، الخحيهنات والبحار، الجبال والقفار، الفيافي اجأنزنا مغربها، 
لثبصقالحرية تمثال من بالقرب مررنا ، طائرتنا في وئدت أنها لتعلن الحضارات مهد 
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اسملئ،؟بها مررنا التي العذاب رحلة بعد الأسير يعينها الذي الضعف حال لبتغلوا 
عمرك؟جبك؟ 

والثبات،القوة من ميلا علي أخانحنؤ بنشوة شعرت دينلثؤ؟( )ما ت مالي حين لكنه 
هذاكل وراء وغاية ونمد هدف، وحول وهو بلى لكل مهما أمرأ السؤال هذا أبرز لفد 

العفليمةالمعاني من مجلدات نقمتن لكنها واحدة بكلمة أحبته لقل لم، مأنا الألم، 
اللحفلة.هذه في لها الحاجة أمس في كنتؤ التي 

منعشر الحادي لادن، بن أصامة طالبان، القاعدة، الأسلة، سيول تتابحتؤ ثم 
التنغليمية،الحركية، الفكرية، الخلفية الحكري، التدري_> المالي، الدعم سبتمبر، 
لأهلي،رسالة كتابة مني طلتؤ بعدها فيه، ورأئي الإسلامية الدول في الأمريكي التواجد 

أحفيأني ظن أنه أم لأنهار عاطفتي اسارة أراد هل إليهم، تمل لن أنها وائقا كنت، 
إيصالهامثكورأ سخصيا هو سيتولى التي الرسالة هدم في لأهلي ساكتبها مهمة معلومات 

بالضبط؟أراد ^ا إليهم؟إ 

ألْلنلنرليمثنل ئثا عنغلأ اثن ثحجى الرحيم الرحمن اممه م ب■' فيها كتت 
يثةءاي ,رش لا رُريآم مئبج، ثهلبمث ه آمحث محي قمح، لعم ؛دحرج إنا 

العنليم.اممه صدق هوآأُه 

الهواءكان المرتعش، العاري حدي تقيد التي السلاسل صلصاله واضحة بدت 
فيهالأرى أحرى غرفة ألحلوني الغرفة، في المنتثرة التبريد وحدات محن يلفحه البارد 

هذا؟من النفليفة؛ البيضاء بملابسه عابا واحما طبيبا 

ميدي.( ٠٥٢)الجندي: رذ 

مقاتلأنت، فال: ثم فيه، المنتشرة الإصابات ويعد الهزيل حدي يفحص أحذ 
كيلك؟أليس 

.ال: 

 : U ْإذن؟الإصابات هن

ومقاتل.مدني بتن بمرق لم الذي العشواتي ، لقصفا :

الشظاياإلى يشير أحذ وهذه، وهذه هذه عليلئ،، أدلة وهازم مقاتل، أنتؤ ل ب :
يل0وضع نم الضرب، آثار من حدي بها امتلأ التي والكدمات اللحم في المغروسة 

دليلأنها على الأحمق دفتر، في فجلها طفولتي، في ثلة إثر كتفي في قديم أثر على 
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ريك.على اجث ( on your knees)المدى: بي صاح ثم 

السلسلةعلى الجنود أحل داس ركبتى، على وأجئو لأقر دفعني تلكأت وحين 
كانواتجلدت، أنى لولا الألم من صرخ أ كدت والسري، اليمنى القدم بقيود الموصولة 
متوجننكانوا الخلف،، فى والثالث، جهة في جندى كل، عضدي، س بعنف، يمسكوننى 
رأسيعلى وضعوها نم اليمنى اليد قيد فكوا الأمنية، الإجراءات ينقدون ومم مفتلربين 

ثمالأحرى اليد فكوا ثم فوقها، بالقفاز ١لمغهلاة يده احدهم وصح ثم وقلق، بتوتر 
رأسي،عر وضعهما بعد بقوة عليهما صغهلوا ثم ري بالجاليمنى يدي أصاح أدحلوا 

للاحرين؛الجنود أحد همس وحينها الرجلين، قيود فكوا ثم جدأ، مؤلما الوصح كان 
نعيون؟مأنتم هل 

مأستحا.ون.٠ قالوا ميفربوتني، أنهم نفى في أضمرت 
واحل،( one, two, three)أحدهم: صاح ثم ورجلي، يدي على أكثر بالغغهل بينوا 

ثلاثة!اثنان، 

فائقة،بسرعة بالقفل وأحكموه بعنف الباب أغلقوا ثم الزنزانة، خارج اندفعوا 
سماعاتولا كمامات ولا الحركة من تمنعني قيود بلا بأني مصدق غير وأنا ننإ نهف
سعرتحر، أنا حرية، بكل وأتنص وأتحرك وأرى أسمع أًبحت، نفنارات، ولا 

سعرتلكني صغيرة زنزانة كانت يوصف،، لا مريح إحاس سراحي، أؤللقوا كأنهم 
فيسنتيمتر ( ١٧٥)حلولها الأهوال، فيها ذقنا التي العيان رحلة بعد منيد قمر كأنها 

سنتيمتر٥ • ارتفاعها ومغسله معدنية صفيحة من سرير فيها تقريبا، سنتيمتر ٢( ' )٠ 
ومرحاضى.

ممنكان فارغة، زنانين وبينه بيني تا كانيعيدة، زنزانة ض الأسرى أحد رأبتا 
وجههتجلل سنة، الخمسين تجاوز قل. ءمرْ الروص، طي الأفغاني الجهاد في نارك 

بإشارةاكتفى بل لام اليرد فلم عليه سلمتا عزام، افه يعبد مرات التقى ثهياء، لحية 
إبيده 

والأجر.بالخبر أبشر )فلأن(؟ عم يا حالك، يف، ك :
إلىينقلونا حتى الانتظار تستطيعون ألا الخلاء؟ في تتحدثون ؤ كيفمنزعجا: قال 

إلتا؟ يحلو كما لنتحدث، الجماعي الجن في الإخوة بقية 

بيتلث،هدا الحمام، ليس هدا )فلأن( عم يا ضاحكا: فانفجر الأسرى أحد سمعه 
؛الفرجالنا اض يأذن حتى فيه ستبقى الذي الجويد 
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معزوفانثلاث تمدح فكانت المعتقل، أرجاء في للصوت مكبرات وصمت 
الشمس،غروب قبيل والثانية صباحا، الثامنة في الأولى أونات،، نلائة ني موسمية 

أظنهاحزينة معزوفة وهي ليلا، المكبرات من تنبعث، فكانت، الثالثة أما الوطني، النشيد 
سمبر.نش تري 

قلعةفي أسره تم قد الأمريكية الجنية يحمل سعودي أخ المعتملين صن من كان 
فيالأمريكية الحكومة من وفد زاره يدللث، الأمريكية الإدارة عوقت وحين )جانغي(، 
غوانتانامو،في العقلين بقية ستحقها لا بحقوق بمع أمريكي أنه وأحبروْ غوانتانامو 

مقابلحب عن للتخلي ساوموْ وهناك المتحدْ، الولايات إلى نقله على التريب وتم 
فيلحفلاته آحر وفي الأم، وطنه إلى لجمه تفتم تردد، دون ذوافوا عودية للليمه ت

هلالأصيكي؛ العلم إل ينم وهو أمريكي جندتم( ماله أمريكا إر نقله ينل غوانتانامو 
لا.فاحابه: العلم؟ هاوا تحب، 

روحتتنامى وأحدُت، المحن الحزام وتجاوز الرمح، الجل وبلغ ثقيلة الأيام مرت 
التيالمهينة محالة والمعا العنجهية بالقوانين ذرعا صاقوا الذين المحتملين نفوس في التمرد 

منخوفهم الجاترة القوانين صد الثورة من الخعمملتن يمنع لم المعتقل، إدارة بها تعاملهم 
عاليالحصول ولا لترتاح الموت ببلؤخ لك يسمح لا الذي التعذيب تفادى لكنه القتل، 

المزيد،تحمل محيها يمكنهم لا شلة إلى وصلوا لكنهم انية، الأنالكرامة درحات أدنى 
لصلاةبالأدان صوته رغ مم الكلام من المغ قانون على فتمرد المعتقلين أحد نهفأرإ 

انتشرتإ جدوى دون وذلك، لإيقافه، عليه يمرحون زنزانته حول الجنود اجتمع الظهر، 
لماذاحقوقنا؟ أدنى من لمح لماذا شامل، عصيان إلى لتتحول المعكر في الشرارة 

محاكمة؟دون التعسفي الاعتقال لماذا التعذيب؟ 

إلايزدهم فلم المعتقلين وصربوا الزنارين بعض انتحموا نم الشغبج نوات اجتمعت 
أصفمهما عجيب، بشكل يتزايد أحذ الذي بالتمجير الأقفاص صجت وتمردأ، مقاومة 

العين،رأي رآها من إلا كاملة الصورة يدرك فلن الأمريكان الجنود على التكبير تاثير 
يسقهلكان بعضهم أن لدرجة التكبير بسب والهلع الذعر من غريبة حالة الجنود أصائن 

التكبير،الجنود فيها يسمع التي الأولى المرة هي هذه كانت، الخوف، ئدة من أرصا 
وخارجه،العسكر داخل فى الأمريكان واستنفر الموحد التكبير بصوت العنابر ضجت 
جنودهملتحميس الوطنية بالأغاني الضخمة اليكروفونات بتشغيل المعتقل إدارة قامت 

٠جنودهم يقنع الذي التكثير صوت على والتغطية 

وهيلمعسكر با والمدرعات الخاصة القوات أحاطتا إضافية، قوات استدعاء تم 
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وهذالأمريكية، ا المتحال0 الولايات صد تجنيد آلت أكبر لتصبح سيطرتهم عن تخرج فقد 
غوانتاناموأل عديدة مناصبات فى صرحوا الدين الأمريكان الجنرالات باعتراف حدث ما 

صدهم.التجنيد آلة من X/ ٠ تشكل باتت 

لهدمتجد حتى الثائرين المعتقلين مع التهدئة سوى خيارأ الإدارة تجد لم 
يعدالعالم قي أمير أي يمتالكه ملاح أقوى ْع فيها تتعامل محكمة حطة وتضع المشكلة 

الطعام.عن الإضراب وهو وصبره إيمانه 

إحدىفي الملمين اكءاة لأحد فتوى المعتقلين على المعتقل إدارة وزعت 
وأنهغوانتانامجو مجعتقلي إصراب بحرمة يصرح التحية الولايات في الإسلامية المراكز 

سخرغوانتانامو، لمعتقلي حصتصأ صادرة الفتوى أن والخثير التهلكة، إلى بالنفس إلقاء 
الوهم لا كيف عندهم، شرعية نمة أى لهم ليس الدين هؤلاء إقحام من المعتقلون 

الحكومةمنهم طالبت أن وبمجرد عليهم، الو١ني لتعذب ا عن همسأ لهم يسمحون 
الفتاوىإنها الطالب، حب المعلبة الفتاوى بتصدير لجدتها هبوا المساعدة الأمريكية 

وتصمتالجزار فدم تحت برحليها تفحص وهي الذبيحة باصهلراب تندد التي العوراء 
يفعلكما انمين رحال ؛يض المتحدةالولايات تستغل وهكذا يده، في السكين عن 

كانالشخصيات هذه اختيارهم لكن بالدين، الدين ولضرب أجندتهم لتمرير الكثيرون 
دائماعادتهم هي كما حطّأهم يصححون الأمريكان جعل مما المعتقلين من صخرية مثار 

لاحقا.صيأتي كما ياحرين المعتقلين عند نرلأ تلقى لا التي الشخصيات هذه واستدلوا 
باللغةالمتحدين المعتقالين أحد أمام ركبتيه على وجثا الجنرال جاء وبعدها 

عنالخعتقالين مجحفلم توص والصلاة، الصحف إهانة تكرار بعدم ووعدهم الإنجليزية، 
عددتناقعس سراحهم، إطلاق أو عائلة بمحاكمة مهلال.ين قلة استمر بينما الإضراب، 
معمستقبلا للتعامل ناححة طريقة في بجدية وتفكر أنفاسها تلتقعل الإدارة جعل المضرين 

مهمةمن وللتخلص الوقت لكب إلا ركبتيه على الجنرال يحث لم الفلروف، هذه مثل 
الههدةلتساليم فاستعد شخصيته، يناسب لا والذي الصيت، سيئ غوانتانامو معتقل إدارة 

ميلر.المفاح إنه ■ءرب<، وأبو بغوانتانامو اسمه ارتبهل آحر لجنرال 
مهماالمحققين ْع الكلام عن التوقف على المعتقلين غالبية اتفق التمرد موجة وٌع 

مجحاصاتتوفير وعدم التعسفي الاعتقال ظروف على احتجاحية كوسيلة التعذيب كان 
فيللتحقيق ضوابمل هناك أن لاحقا الميحتقلون اكتنف غوانتانامو، قضايا في للنفلر عائلة 

الإدارةأوقفت، ويغرام، قندهار في المابقة الاعتقال معسكرات عن تختلف غوانتانامو 
بمصلأنتقاء الناسبة الأرضية لتمهيد التحقيق.ات حلال بالضّرب التعزبؤ الأمريكية 
غوانتاLمجوفي التحقيق حعل من فلابد ومدنيا، عكريا محاكمتهم يمكن الذين الخعتقلين 



ندالذي التعذب وحوي على أدلة أي تفلهر أن دون المعلوطت تنتنع حذرة لالية يخضع 
.نمتهاالاعترانات يفقد 

ساعديني:
Jمصادرeعوقب نم المعتملن أحد زنزانة الشغب توات اقتحمت المواجهات أثناء 

القصيرالسروال سوى عليه يكن ولم القفص، في ما وكل والملاءة)الشرشف( الحمير 
فييندر اعدته، ملمعتقالين ١ من ت، ويهلليثن فبدأ الشديد، البرد في رالشورت( 
ساحقةالالغالبية من رأيته والدي مساعدته، غيره من يطل—إ معتقلا مع تأن غوانتانامو 

متتمف،في يناديهم كان غيره، على وقع إن والنمرة البلاء، عليه وفر إن الهبر هو 
نومهممن المعتقلون هت، الرد، شدة من يتن وهو بمر كان محاعيوني، إحوة يا اللل• 

وارتفعت،الخميان، واشتد لنصرته، الجمئر انتفض تنجدهم، يوهو يجيرْ صوت على 
علىوالضرب بالتكبير الحكر صح لنجدته، هتإ ممن الكثير وعوقتإ التوتر، وتيرة 

استنجدالذي المعتقل إلى أرجعوا حبيثا، تكتيكا الأمريكان استخدم الأبواب، 
يخرثلم المعتقل أن الغريب، نصره، من بعض عاقبوا نم والبعنانية الحمير بالمحتقلين 

البرد،من برتجفرن ليلتهم غضوا بينما عيق نرم قمح، بمل وراح نمروْ الذين بإخوانه 
هداأن غوانتانامو معتقلي لجمحر أمبتث، الأيام لكن صنيعه، على يلوموه ولم عذروه 

مثتيمن أكثر اتهم إنه حين، المحمقين، عند حانهم ند نجدتهم يطلب، كان الذي المعتمل 
غدرلكنه أحله من وصحوا إليه أحنوا لقد طعام، وحبة مقابل باطلة أكثرها بتهم معتقل 
كانالمخدرات في الغارق ماضيه لكن بالالتزام، عهده لقرب معه يتلطفون كانوا بهم، 
لهنما افه يهن ومن بقله، لا بجده المؤمنين هؤلاء بين عاشه الذي حاصره مجن أقوى 

الله.بإذن لاحما نمته وسأتينا مكرم، من 

تالمجنون 

للمحيشالأفغاني الشمالي التحالف، قوات باعته مجنون، أفغاني معتقل عناك كان 
المحققونمعه تعاملر بالجنون، يتفناهر ^^ ٥١١فيادايتف من أنه على مالي بمبلغ الأمريكمح، 

الصدمةفاكتشفوا الفحص لجهاز ذللئ، بعد أحمعو0 حتى الأساس هذا على ١لأمربمن 
أشهرعدة بعد أرحعوه نم مجنون، مجرد فباعوهم استغفلوهم قد حلفاءهم أن وعلموا 

حمموفي الإعلام، أمام بفمحوا لا كي تامة سرية في أحرى مرة تان أفانإلى 
التيالوحيدة الإنجليزيان بالكلمة صوته بأعلى يصيح الجنون هذا قام المواجهات 

إذبها يصيح هو وينما للول، الأمحريخن بها يرمز كلمة وهي (، Number One)حففلها: 
وجوههمقتكلخت الجنود به ف؛بر*ك، ليحمله البشرية بالفضلات الممتلئ المعلل نحر توجه 





بخطالطول حهل التقاء نقطة بمعرفة مكاننا ت1حدبد نستطع ت حولي لمن قلت 
٠ثطعآ السرطان مدار من حدأ قريبون فنحن العرض حعد أما العرض، 

بهيا؟مهلمر كيفح أحدهم؛ سالتي 
بالزيادة،بدأ نم احتفى حتى يتقلص بدأ حين الشمس طل بالأمس ترنت ؛ نلت، 

السرطانمدار من قريبون أننا يحني هدا يونيو، شهر من الأخثر الثلث في أننا تعلم وكما 
الزوال.عند عمودية الشمس فيه تكون الدي 

عمان؟في أننا يعني هدا ل ه: 
أنيجب السرطان، مدار على يقع كلاهما وغوانتانامو عمان فإن الحفل سوء ل *
الهلول.حعل لمعرفة نجتهد 

وملاءةالحصير إلا فيها نمللث، لا التي الأقفاص هذه في ونحن نعرفه كيف و ؛
السرير؟

فيذللث، ساعدنا فقد الرحلة ومدة وصولها ووقت الهناترة إقلاع ونت علمنا لو 
أحروتقييدنا قندهار في الخيام من إحراحنا نم قد أنه تعرفون وكما مكاننا، تحديد 

والعشاءالمغرب صلينا طويلة، لساعات وآذاننا أعيننا غطوا وند مقيدين بقينا الحصر، 
منقريبة الساعة بأن ؛الaلائرة نقلنا نبيل آحر يخبر الجنود أحد سمعت تلك، حالنا على 

التيالزمنية الفترة تحديد منا أحد يستطع لا طويلة لساعات الهناترة بنا حلقت الثامنة، 
عاليووصعونا الناقلة من الجنود أحرحنا حين أنه أتذكر لكني التحليق، في قضيناها 

أذنبأيام ها وبعل العصر، لصلاة يوذنون العنابر في الإخوة صوت محسممتح رأض ألا 
وهىالجنود أحد يد خى الساعة فرأيت مثله الإنارة عمود ظل صار حين كعادته المؤذن 

منفقريبا وعمان أفغانستان بين التوقيت فارق أما تقريبا، والنصف الثالثة إلى تنبر 
لاسغرنتعمان في كنا لو أننا أي ساعات، فثمان وكوبا أفغانستان وبين ساعة، نصف 

كناؤإن بينهما، المسافة لقصر يعقل لا وهذا تقديرا أقل على ساعة عشرة تع الرحلة 
أظنولا تقدير، أقل على ساعة وعشرين سبعا اصتغرنت، الرحلة أن يعني فهذا كوبا في 
الطويلة.الفترة هذه كل استعرف، رحلتنا أن 

كوبا،أو عمان ني أننا رأى من سواء حولي الإخوة جميع ذلك على ووافقني 
الملة؟لاتجا، المشير الهم تخالفه لماذا المعتملين؛ أحد سألني 

لمما كد;ة الأ٠ريكان أن عدى الأصل له؟ كالم الإمام.اللخ، وضعه وهل أ-أبه: 
ومحامونمزيفة أمنية وفودا استخدموا والخيانة، بالكذب اعتقلونا ذلك، عكس لي يثبت 

صلاتنايهينون نم قبلتنا يحترمون كيف القبلة؟ في أصدقهم فلماذا معنا للتحقيق مزيفون 



ادعاءسوى كوبا في وجرئنا على دليل معكم لص واحد؟ آن في قرآننا ويمرنون 
فيوأصيب اكيجة في أحطئ ولأن الحقيقة، لمعرفة جهدي فسأبذل أئ أما الأمريكان، 

أعملتالأقل على الوسيلة، في وأحطئ النتيجة في أصيب أن من إلي أحب الوسيلة 
صحيحة،الجميع فصلاة أحطأنا أو أصنا وسواء للامريكان، وأسلمه أهمله ولم عقلي 

المصلينأن الفقهاء من الكثير قرر ولقد مخالفته، تجوز لا قويا دليلا أحدنا يملك لا إذ 
التيالشلة إلى منهم كل فليصل قاطع دليل دون رأيه له منهم وكل الشالة في اختلفوا إذا 

الأحر.أحدهم يقلد ولا يراها 
نصيعلى اعترفت لقد أحد، يعرفه لا بامر سأخبرك بجواري؛ معتقل لي همس 

فيأهلي على بالاتصال لي بالمماح الخءا،محقق-ون فكافأني أحدأ أصر أن دون بأسياء 
شيا؟مني تهللب فهل اليمن، 

عندهم.الماعة هي كم واحدا، سوالأ اسالهم أرجوك ! متلهفاأجبته 
والعشاء.الغرب بين ما عندهم الوقت كان إلي• همس ألظهر قبيل عودته ويعد 

نتوجهكي الخبر بهيا صوتي رفعت استئذانه ويعد عمان، في لمنا بأننا تيقنت هنا 
الاتجاهفي صلاتنا عن ماذا الخعتقلين؛ أحد سألني الشرق، إلى صلاتنا في جميعا 

المعاكس؟

المقدس،بيت تجا0 المّابفة صلاتكم أي لضخ آثث ماز ^^٠^١ أجبته؛ 
ببالبدلما أن بعد به لما طاقة لا ما يكلفنا فلن نمره ^UJ، النامحن أثن ؤإ0 

القبلة.لتحديد واجتهدنا 

أنفهو عليه نادما زلت لا الذي الثقيل أما يسير، علي القبلة تحديد في خطي كان 
وقمكوبا، في وجودنا اعيار على الشرق إلى يصلي قم قسمين، انقسمت العنابر 

بمليبجواري الذي وأخي مرْ صليت عمان، في وجودنا اعتبار على المغرب إلى 
الرأيالمحتفلين لإخواني أذكر كنت النفلر، هذا من نفسي اشمأزت لي، مواجها 
بينالاختلاف سبب ولو القبلة في الاختلاف عند المقاليد عدم في المائذ الفقهي 

الأمريكانالجنود كان الوام، أرض على دأ متج رأيته حين كرهته لكنكب المصلين، 
أنيعلمون كانوا بيننا، الاختلاف منظر فيبهجهم القبلة في مختلفون ونحن علينا يمرون 

يعطونهاالتي الدورات في تعلموه ما خلاف على يرونهم لكنهم واحدة الملمين قبلة 
بإتمامعثمان اجتهاد تبع حيءن حكيما مسعود ابن كان كم غوانتانامو، مجيئهم عند 

وحدةأن الإسلام علمه لقد شرو، ؛االخالف نائلا؛ خهلآه يرى وهو )منى( في الصلاة 
فيالجزئية الاجتهادات على الهيمنة الكلية القاعدة هي تكون أن يجب المسالمين 

غرقفقهيا رأيا تبعت، لقد سبق، لمن التقليد تأثير تحت كنت لكنني الجماعية، العبادات 





وطالبتالعصر، هدا همجيه تمثل بانها )غوانتانامو( الدولية العفو منظمة وصفت 
عان()كوفي آنذاك التحية للأمم العام والأمن ميركل( الألمانية)أنملا الخسشارة 

كلينتون(و)بيل كارتر( )جيمي المابق الأمريش الرتيس فعل كذا المعتقل، بإغلاق 
غوانتانامواستغلوا الدكتاتوريون الرومحساء حتى بل الإنسان، حقوق منظمات وعشرات 

ومعاهدات)جنيف( اتفاقية بالتزام وقاحة في تعلمالبهم التي الختحدة الولايات لإحراج 
أوإعلامي استعراض سوى يكن لم والاستنكار الشجب هدا كل لكن الإنسان، حقوق 
سياسية.حسابات تصفية 

تعليه أطلقت أللف آحر بيصطلح )التعذيب( ممهللح الأمريكية الحكومة لت امتثل. 
يرنامجاسم وهو (، Enlianced Interrogation Tecliniques)المعزز( الاستجواب )أسلوب 
استخباراتووكالة ( cia)المركزية الاستخبارات وكالة لدى للمعتقلين الممنهج التعاويب 
ثمغريب، وأبو وبغرام وغوانتانامو رداء الالمواير محي استخدمته الذي ( dia)الجيش 

توثقالتي الفيديو أثرٍلة بإتلاف •٢( •عام)ء في افركزية الاستخبارات وكالة قامت 
معةلومدمره حدآ فظيعة المشاهد أن وبررت التعذيب، نحى المعتقلين استجواب 

الاستخبارات.وكالة 

يطلقمتكاملة منظومة ؛1، محرديا سلوكا المحتفلين حقوق وانتهاك التعذيب يكن لم 
(Survival/Evasion/Resistance/EscafK)؛؛ لحبارء اختمار وهو (، sere)عليها 

علىوالجنود المحققون فيه يستخدم والهرب(، والمقاومة والتجب )البقاء ت أي 
الهلويلةوالعزلة النوم من والحرمان الماء( في الإغراق )محاكاة أسلوب: المعتقلين 
ضيقةزنانين محي والاحتجاز حدأ ومنخفغة جدآ عالية حرارة لدرحات والتعرض 
أماموالتعرية والجني الدبمي والإذلال العالية الأصوات باستخدام الشديد والإزuج 

وحرالرأس وتغهلية الأنار تظهر لا كي والمعدة الكتف، على المبرح والقرب الجنود 
(؛Gods Worship)اسمها وضعية على ؤإحبار بالجدار والتعليق بعنف المعتقل 

الرأس،مءلاطئ ركبتيه على حانيا بهلنه محي لة لبوتلصق الأمام من يل.اْ تقيد حيث 
المراتإحدى محي رأيت، وند الكل—،(، )صندوق يسممى: حدا صغير قفص واستخدام 

ومحدمفتوحة زنزانة على محمررت المحامي، للقاء )إيكو( معكر إلى الجنود قادني حين 
محنالنؤع لهذا أتعرض لم طويلة، لة لبمعلق صغير محمص قف الفتحة من تدلى 

.مالمعتقل مججهزآ كان أنه و يبل. لكن إ مخصيا التعذيب، 
اتفاقيةمن الأسرى بند في الإنسانية حقوقنا من حرماننا الأِيكية الحكومة أرادت 

Enemy)مقاتل( )عدو وهو نبل من ف ثنن لا حديدأ تصنيفا كا ناستحدئت، حنيف،، 
Combatant،)

٤٧



تبعاتأي دون ^^تفين تعذيب فى بسهولة خطّتها تطبق أن بدلك استطاعت 
بها،يؤمن نمه ان الأتيكن لم هما العدالة توفير وحده القانون يستهلع لا قانونية، 
يدفي أداة مجرد القانون ليص-بح الظالم، لترسيخ القانون يستغل أن الماكر بإمكان 
المعتقلينلتحطيم الإجرامية حملتهم وصعوا حيث غوانتانامو في فعلوا وهكذا الف1الم، 

تلجملة اختصار وهو ( sop)أسموه حاصر قانون في 
(Sundard Gyrating Procedures ) الموحدة.التشغيل إجراءات ت ونعتي

الذيالغموض يكتنفها الكاميرات، م* بعيدة الكتمان، طي في غوانتانامو بقيت 
الحكومةعلى نقية ( Associated press)مؤسسة رفعت أن إلى رهبة، يزيدها كان 

القضيةوكسجت (، Free Information Act)سد تحت المعلومجات عن للإفصاح الأمريكية 
المعتقلهذا ني ارتكسث، التي الانتهاكات مدى عن الخطيرة المعلومات نشر فنم 

الريب'

معتقاsكاست، بل حكمه، فترة السجين فيه يقضي عاديا مجنا غوانتانامجو تكن لم 
وضعهاالداخل، من لتحطيم والتعقيد الدقة فائقة تقنية فيه تمارس استثنائيا 

لتحقيقدينيون ومستشارون أمنيون وخبراء عسكريون وجنرالأت متخصصون نفس علماء 
أشرافهم.

نواضبعض مها ورقة غوانتانامو وصولنا من الأول الأسؤخ في ءلينا وزعوا 
العنوانانتباهي أنار للعقوبة، تعرض خالفها ومن بها الالتزام يجب الّكا المعسكر 
الخيول،ترويض )ميدان أي ( Rodio range)العنوان: كان الورقة، بداية في المكتوب 
الجامحة(!

هوالإيمان أن الأمريكان أدرك لقد تحديدا، منا يريدون ماذا البداية من ذعرف٠نا 
تحطممن لأبد وأنه تلك، أهدافهم تحقيق من وتمنعهم وجوههم في تقف، التي الصخرة 

النائيالعنصر استغلال منها عوامل عدة على فاعتمدوا الطرق،إ بنتي الصخرة هذه 
الوضعيةفى التحقيق غرف فى والتقييد والمحققات، الجنديان طريق عن مكثفا بشكل 

يمغساعة، وثلاثين ستا إلى أحيانا تصل وند ساعة وعشرين أرع من لأكثر الجبثة 
وتبنحقوية، كشافات عليه تسلهل جدا، باردة غرفة فى الحاجة قضاء مجن المعتقل فيها 

أعدائه؟(،بيد وتعذب تعاني يتركك كيفح بلثح رحيما اض كان )لو مثل،* العقدية الشبهات 
نظاماستخدام ومنها المعتقالين، إيمان إلى للتالل والقدر القضاء مالة على والتركيز 
معتقلونهناك الأمريكان، لأوامر التام الخضؤع على المعتقل لتعويد ناس ءقوبارتح 

الموزنشر أو التفاحة عود كان ولو بالفاكهة الاحتفاظ أو الطيور إطعام بمب عوقبوا 

١٤٨



الإسلامعن الجنود منانثة وسب الدروس بب وآحرون العفويات، عض في لشهر 
العقوبات.بأني الأصباب لأتفه يعاتب المعقل كان والإلحاد، والنصرانية 

برنامجأن الشيوخ مجلس في لامتخبارات ١ لجنة عن الصائر التمرير كشفه 
فيالمعلق الأمريكي والجيش المركزية الاستخبارات وكالة استخدمته الذي التحديب 
)جيمسيان النقالطبيبان تهلثيفه على ا وامرقصممه قل وغوانتانامو وداء الالمواقع 
فاستغلأالدولارات، ملايين تبلغ جائزة على حصولهما مقابل جثسين( دربروس متتثبل، 

ويدمراالمعتقلين ية نفليكسرا ؛التفكير والتحكم البشري العقل عمل بكيفية معرفتهما 
أنتايمز نيويورك صحيفة وذكرت التجنسد، وأغراض المعلومات لاستخراج عقولهم 

المهنةأصول لانتهاك ( cia)ال مع أمريكا في النفي الطّب أعمدة توامحلو أظهر التقرير 
الأطباءرابطة رئيس وأن غوانتانامو، في التعذب عمليات على ، الإنراففي والمشاركة 

(،cia)ال لخاJمة الجمعية ولواح قوانين استخل.موا زملائه وبحض الأمريكيين يين النق
الرئيسهذا زعم بل التعذب، على والتعاون ( cia)ال مع منتظم تواصل لديهم وكان 

شركةفي حصة على حصل المقابل في وأنه تعذيبا، يعد لا النوم من الحرمان أن 
اخامتنتم ثم الوكالة، في التعذب برامج على المشرفين من اثنان ها أماستشارية 

•العراق في ر.ب أبو سجن في البرنامج 
تصريحفيها قضيتنا، محتعالقة بأحبار اعتقالما ص سنوات عدة بعد المحامي جاءني 

تالأعماق س هزتتي كلمة نال غوانتانامو، برنامج وضع الذي النفي العالم 

لقدغوانتانامجو، صخرة على تعلمناها التي ية التقالدراسات كل تحعلمنؤ )لقد 
اإههتقل(أهذا س أهدافنا تحقيق في فشلنا 

اممهمن فضل هو بل التحمل، على وندرتنا بقوتنا يتعلق لا الأمر أن يقينا أعلم 
تحلنلم الرهيب، المعتقل هذ.ا في واحدة ليلة نصبر أن اسمملعنا ما لولاه والذي وحده، 

الربتدخل لذلك إيمانهم، على بل المعتقلين أمخاص على الحرب المتحل.ة الولايات 
غلامايمايع صغير كطفل إلا فيه نكن لم الذي المتكافئ غير الصراع هذا في سبحانه 

أنهمتوهما الساذج ضحكه في الهلفل فيغرى الغلام، ؛ها ويضرب بيده أبوه فيأط يافعا 
٠بأبيه لا بقوته غلبه 

الزنزانةفى الإخوة أحل. سألتى غوانتانامو وصولنا على أصبوعين مضى وبعد 
بنا؟الأمريكان ّيصغ ماذا المجاورة؛ 

انيةالإنحقوقنا كل يعهلونا أن إمحا لهما، ث، ثاللا طريقان أمامهم ؛ ت، قل

١٤٩



الكاذبة،الشعاراين، حلف مختبئة حقيقتهم ومتخلل القفية ّنخسر وحينها والقانونية، 
أماموميظهرون القضية سكب حينها كثيرأ، فيها نتألم صعبة أيام أمامنا تكون أن ؤإما 

حتىيحبر من هو والمنتصر بر، نم أن لابد الثانية، وأظنها حقيقتهم، على العالم 
الهاية.

التعذيبعلى وفندهار وبغرام الظلام جون ني الأمريكية الإدارة تركيز كان 
يتمولا بالض، والثقة والكرامة الإرادة كر على فالتركيز غوانتانامو فى أما الثدنى، 

كاثالخى والقوانين للأوامر الخام الانصياع رفض عد إلا الجيني الإخضاع استخدام 
داخله.في إنسانه لتحطيم المعتقل نفسية تستهدف 

أسيدي لي فقل أن أردت ذا إ ٠
هذاعن تنازلوا ما وسرعان غوانتانامو، قدومنا بداية في الجنود مجنا طالب هكذا 

إصراباتمجرحة من فخشوا تزداد المشاكل وبدأت ذلك المعتقلون رفقي حين الطلب 
الجنودمع المواجهات وتشتعل إلا أسبؤع فيها بمر لا التي عرانتانامو في حديدة 

الأركان.

صدالمعتقلين بعفى توظيف لجماشة ا العقوبات طريق عن الأمريكان اء|س-تطااع 
عنمميزا وضعا الرابع للمعكر جعلوا الجائرة، بالقوانين يلتزمجون لا الذين الأحرين 

خاصةامتيازات ؤإعهنانهم إليه تمردأ الأقل المعتقلين بنقل وناموا كرات المح بقية 
بينالتضامن ^ في نليلأّ ولو الأنر له كان مما الجماعية، بالحياة لهم كالسماح 

يصهرهمعام بلاء في المعتقلون يدخل حين يتجر ما سرعان الكسر هذا لكن المعتقلينا 
حينكالمحنة يوحد ما يوحد فلا متماسكا، قالبا حديد من ليصاغوا واحدة بوتقة فى 

•لعم 

موقعفي الجنود جعل شيء كل فى الجنود على للائماد المعتقلين اصعلرار 
فبالغواعليهم اكسلءل بتشوة ينحرون الجنود جعل مما بالمحتقلين، وتحكم نوة 

لهداتفاديا لخلطهم والاستسلام لهيمنتهم الرصوخ على ليجبروهم المعتملين باستفزاز 
الاستفزاز.

لهمجناء الرصوخ إلى تودي الحراس عدوانية أن المجون معفلم فى العتاد 
ماءّكل ديدانهم هم وملأبوشرابهم ٍلعامهم غي الجنود على لاعتمادهم كامل بشكل 
دفعرضاهم ب، كومحاولة لأوامرهم التام الانصياع إلا أمامهم يكن فلم بهم، يتعلق 

فيحدث الذي لكن الأحرين، ثالمهمفالين الوشاية ؤلريق عن ولو الخفع جلب أو الضرر 



جثاممن القيل إلا عليها وتمرد المعاد لهذه مقاومحة هناك كان مختلف، غوانتانامو 
جهرأ.أو سرأ رتمتثه على 

Iالطعام 
الملاحيةمنتهي أو جيدأ مطبوخ غير النوعية، سيئ الكمية، قليل يكون ما عادة 

البرتقالةأو السلطة، على الرز أو المرق، على الخبز قطعة وصع الجنود يتعمد أحيانا، 
اليمحمطعام، دون لتبقى وحيتك أعطاك أنه راعمآ الجندي يتخهلاك وقد الصلصة، قي 
محكناالسمالش أما ١^^٠٠، وليس العصب وجبة نسميها كنا أننا لدرجة بالعصب، مليء ئص 

وناكلالدجاج محهلعة في المتجمد الدم نزيل كنا حالأ، أرحم الدجاج لنأكله، أنوفنا نغلق 
إحدىوفي المعتقلين، طعام محي يبصق وهو الجنود أحد المعتقالون رأى ما كثيرأ القتة، 
الغاتهل.راتحة الطعام من شممنا الأيام 

Iالأسان هرثاة 
مجردالفرشاة وكانت الاعتقال، من تقريبا ستة بحد إلا أسنان فرشاة لما يوفروا لم 

الفرشاةتجويف في سبابتلث، تدخل C أصبع نصف طولها صغيرة بلاستيكية قطعة 
عاديةأسنان فرشاة أعطونا التسوءس انتشار ويعد بالغة، بصعوبة تستخدمها مم البلاستيكية 

مشكلة.أى عند المعتقل من وتننع الأولى، للدرجات كامتياز 

الماء:

نيلةلفا ١ نضع كنا اللون، أصفر الملوث الصنبور ماء من نشرب سنوات أربع فلللنا 
البنياللون إلى لفانيلة ا لون فيتحول استهلاءتنا ندر الماء به لنصفي الصنبور فتحة على 

بمياهيكون ما أشبه رائحته والرائحة، الهلعم كريه كان التلوث، شده من الداكن 
العنبرأنتن حتى فطح بشكل للماء النتنة الرائحة ازدادت أن مرات عدة حدث المجارى، 

الحالهذه على ساعات استمر الكركم، كلون صار حتى اللون وتكدر الجاري برائحة 
عليهيجرون والأن معالجته يعاد الماء هدا أن الجنود بعض محآحتزنا طبيعته إلى عاد نم 

محلقةللجنود تحذيرية ورمحة فرأيت التحقيق إلى لهبت حين مرة نفاجأت صيانة، عمليات 
منطلبت للشرب٠ صالح غير رماء فيها مكتوب التحقيقات عنبر فى الماء صنبور فوق 

غيرهذا فقلت: الصنبور، نفس أمام مقيدا فاومحفني الماء من قليلا أشرب أن الجندي 
بعدلكن الزنزانة، ني منه تشرب الذي الماء نفس هر فأجاب؛ للشرب، صالح 

٢٠سنة الكبير الإضراب  كلمع التقى الماء من فقط واحدة ماء بقارورة لنا سمحوا  ٠٦
وجة•



فيهكان الذي اللاصق المعتقالين يعفى أزال القرآن ؤإهانات الجنود مشاكل وْع 
لإهانتهمانقامأ الجنود أمام الخرحاصى في رما0 ثم الخاء ؛واؤير على من أمريكا علم 

علىتونيعها نل الفوار؛م كل من اللاصق يزيلرا أن جنوده الجنرال أمر القرآن، 
يعدهاالقرآن إهانات استمرت يوميا، كبيرين ووقتا جهدآ متهم ستهاللث، مما المهتقالين، 

بصقتلماذا ت فأله القرآن، على داءس الذي الجندي صدر على المهتقالين أحد فبصق 
صدري؟عر 

أصدرك على تعلقه الذي العلم عر يصمت بل عليك، أبصق لم أنا أجابه! 

كامادش-هرآ فيه ليقضى للعقوبات المخممى الأنفرادي أومكار عنبر إلى أخذوه 
البرودة.ثديية زنزانة فى الحديد على فيه ينام 

الصحية!العناية 

فىله تععلى ، الدواء من بدلأ المريفى للممتقل مسكنات صرف يتم مجا غالبا 
فىكقرحة الهضمي الجهاز فى جديدة أمراصا له بب فتفارغة معدته تكون أوقات 

يتعمدوند بالملعام، بالاحتفاخل للممعتقل يسمح ولا محددة العلعام أوقات لأن العدة، 
ئانمةصمن مسجل غير اسمه أن أو الدواء، أءLطاه أنه مدعيا الخريفي تجاوز الممرفن 

نقمه،المرضى تأسر من أشد الاستفزاز له^.ا النفسي والتأير الدواء، لهم يصرف من 
منإلا ذلك يدرك لا البدني، بالألم الشعور من أشد النفسي بالقهر الشعور إن 

جرب■

محلويلةفترة بعد إلا الأسنان آلام وخاصة الخرصى لمعاناة القلي الطاقم يستجيب لا 
بتعمدأيقنا حتى القيم ؛دل، الماليم السن خلع حوادث تكررت أشهرأ، تستغرق ند 

أسنانه،أحد في شديدة آلاما يشكو لمعتقل سليمة أسنان أربعة خلمر تم ، لذللث، الأطباء 
يقحلونأنهم مجتاكد يقول! وهو الأسنان عيادة طلب في مستمر ذللث، رعم أنه والعجيب 

الألمبب بأسناني كل خلعوا لو حتى إليهم الذهاب في ساسنمر لكنى عمدا بى ذلك 
أخيرآ!المريضر المن على سيأتون حينها لأنهم أعانيه، الذي الففلح 

ترهقالتي المنابر فى سنين البقاء بب بالنظر صعق يعانون معتقلون هناك كان 
منأكثر ترى أن تستهلع لا نذإارة فامحلوهم الوقح، طوال القضبان بين من بالظر العين 

-؛>،•٣٠

سخريةمحل أصبحت، التي المحتالة الجمالة له قالوا لمرضه دواء معتقل طلب، كلما 
(.drinlc water)الخحتةطلين: 
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الملابس

أصبحتثم الأولى، السنين ني الرتقالية الملابس بارتداء المعتقلين جميع الرم 
الجماعي،الرابع المكر ني للمعشلين نهي المضاء الملابس أما للمعانين، خاصة 

فللشة.والرصاصة البنية أما 

مماالجلد على التأثير ثديية معقمة بمواد المعتقلين ملابس بغل الإدارة تقوم 
الهاعمن منحونا وحن الماء، عالتا كرة رغوة فنرى نغسلها فكنا امية، الحيا بي

حفية.نغلها كنا 

عادةالمعمملون يتغاضى محظوظ، فهو الما'—V المقاس على المحتمل حمل إن 
المروالاك لإمحاضهلررين، ما كثيرأ المروال، مقاس مو الهم لكن الفانيلة، مقاس عن 

أحفلىلعلي بعدم الذي لأسمع ا إر معاناتي تمر وتحموي، من قط يلا حتى الواسع 
النفيالضخ، من، حالة لمح، س جدأ ضخ، سروال، علمح، أحصل وند أقفل(، بمقاس 

الملابس.استبدال، فيها يتم التمح، الفترة وهم، أمبؤع، لمدة المستمر 

والاستحمامالمشي 
فيأربعة القفمى حة ا مالمشي، قفمى إلى لأحذ0 استعدادا المحتمل تقييد يتم 

٢• ' ٥ سنة أحفر سياء تغعليتم تمت، لكن للنص، فيه يتعرض تقريبا، أمتار ة حم
نقصب محيرة بأمراض، إصابتهم إلمح، ألتم، مما الشص، أشعة من المعتقلين ليحرموا 

)د(.فيتامين 

لأسمهمع،ا في مرايث، ئلأُث، دقيقة عثرين الاعتقال، بداية في المشي مدة ت، كان
حمسوالاغتسال، يوميا دنيئة عشرين المشي أصح أشهر وبعد شل، دقيقتان والاغتسال، 

ساعتين،أصح تقريبا  ٢٠١٠سنة في ئم يوميا ساعة المشي أصح نين موبعد دثاتؤ،، 
تخدمهيالأى، والشامبو الصابون نؤع والاغتسال،، المشي في كثيرة استفزازامت، هناك 

يدعيمجا محيرأ والجفاف،، الحساسية با بؤيالقموى(، رالمحماية نهمع من، المعتقلون 
رفقي،أنه زاعما ال، الاغتمجن المعتمل يحرم وأحيانا أوانه، قبل الوقت، انتهاء الجندي 
رأسه،على والخامبو المعتقل حد على والصابون ة واحل. دقيقة بحل الماء يغلؤ، وأحيانا 

يعمق،وجسيم رأسه على والهابون زنزانته إلى العتقل فير-؛ع انتهى، الوقت، أن زاعما 
والهوان.الاJل، شعور به 

الزنزانة:
ترىلا مصمتة انفرادية زنازيتها انمقوبايتح فحنابر الخاصة، طبيعته له معسكر كل 

١٥٣



رويةتستطع لكنك فانمرادية والثالث والثاني الأول المعسكر عنابر أما أحدأ، فيها 
الجهةفي ونافذة جيرانك، مع سهولة وتتحدث القضبان، بين من المجاورة الرنانين 
الأخضرالشراع لأن المماء، من صغير جرء روية خلالها من تستطع للباب، المقابلة 

الخامسأمجا جماعية، فيه الحياة الأفضل، فهو الراع أما الكاملة، الروية عن يعيق 
تستطعلكن مصمتة فانفرادية المادس أما أحدآ، فيها ترى لا مصمتة انفرادية فالزنارين 

أماتقريبا، ٢ ٠ ١ ٢ محنة جماعي إلى اوادس تحول ئم النافذة، فتحة من لأخرين ا رؤية 
محمد،الشيح خالد مثل سبتمبر ياحداث المتهمون المعتقلون ففيه الماع المعسكر 

للمصسكراتيأتون لا العسكر هدا حراس المعكرات، بقية عن معزولة انفرادية زنازين 
الزيرانةتحتوي العاسكرادت،، وبقية ع لسا ا المعسكر بتن الأجبار تنتقل لا حتى الأخرى 

لأرخىا عن مرتفعة المعسكر، حب على خرّانية أو معدنية صفيحة مجن سرير على 
ماء.وصنبور ومغسله ومرحانحى تقريا، متر ينصف 

عهللوجود منها أسباب، لعدة أخرى إلى زنرانه من المعتقل انتقال عملية كانت 
وأحياناالتنمست، أجهزة أو المراقبة كاميرا أو الخرحاضى أو كالصنبور زنزانته، في 

أجهزةفترصد محا ليتحدثا آخر من يقربوه أو شحص عن يبعدوه بأن التحفيق، لأسباب 
الحقوبات.بسبب أحيانا أو ، مهمةمعلومات التنصت، 

الخلاقة:

كلالمحتفل يعهلونها حلاقة، أمواس لنا وفروا غوانتانامو وصولنا من انهر عدة بعد 
ضمنالخلاقة فترة وتكون شهر، كل وأحيانا المغتسل، في وجوده خلال أسوعين 
لمسنة من لأكثر الخلاقة من الخحتقالون مغ نم للاغتسال، المخصصة دقائق الخمس 

عرمقيدا المحتفل يضعون فكانوا الشعر حلاقة أما الخساسة، الأماكن حلاقة من يتمكنوا 
يتعمدونكانوا لكنهم ويحلفونه، حلاقة يماكينة الجنود بأني ثم المشي، قفعي في كرسي 

طاJنجأن وبعد الهينة، الطريقة بهده الخالقة يرفضون العتقلين جعل مما وجرحه تشويهه 
٢٠سنة فوقرت إعلامجيا، استغلالها من الإدارة خشست، ملحوظ بشكل المحتفلين شعور  ٠٩
منفهللمح الوبائي الكبد بمرضى ١لمملكة من محتفل أصيب عنبر، لكل واحدة حائقة ماكينة 
وأخبروهالإدارة فرفضت إخوانه يعيي لا حتى به خاصة حلاقة ماكينة توفير المعتقل إدارة 

استخدامعن وامتغ نفسه على إخوانه فآثر للعنبر، المتوفرة الماكينة استخدام بامكانه بأنه 
المرضى.عدوى من إخوانه ليحمي المنة قرابة إر وصلت ٌلويلة لفترة الماكينة 

سنةإلا يالمنهل ياتونا ولم ياصابعنا، ئمشحل ونحن تقريبا سنوات نح قضينا 
غيره.يمتلكها لا بامتيازات يتمح كان الذي الرابع المعسكر عدا تقريا،  ٢٠١٠



كعقوبةلسنين منها حرمونا ثم أشهر عدة كل الأظافر قصاصة يوفرون كانوا 
مرةأعادوها ثم ملفت، بشكل طالت أن يعد بأسناننا أظافرنا لقمحري فاصطررنا جماعية، 

•أحرى 

التقييد:

القدمينعلى التضييق يتم عنيفا، أفغانستان في )بغرام( معتمل في المييد كان 
فيخاصة ثدييه، آلاما سب مما بالحفلم الحديد يصطك حتى الخلف من واليدين 
يجتمعونالجنود فكان رفندهار( معتقل في أما الحقيق، غرفة إلى المشي عند القدمين 

المعتقلينحمثع يامرون تم مؤخرتها، وفي الخيمة باب عند الرشاشة بأسلحتهم 
تمسأن دون الركب على جثاة الخيمة، مجوخرة في لاجتماع يا الخيمة في المتواجدين 

اعليالجنود ويصرخ رؤؤسهم، فوق أيديهم يشبكون أقدامهم، أعقاب حرنهم مؤ 
الأوغاد.أيها ركبكم على الخلف،، إلى اذهبوا صون،: 

المعتقل،برقم النداء يتم المتعبة الوضعية بهذه ساعة نصف إلى تصل قد فترة وبعد 
ثمرأسه، على يديه مشبكا الخيمه، بوابة من قريبا التراب على بطنه على ليستلقي فيقوم 
الحقيق.خيمة إلى واصهلحابه لقييده الجنود يدخل 

الحقيقإلى نقله أرادوا إذا المعتقل يجبر القانون كان غوانتانامو وصولما بداية وفي 
يدخلثم رأسه، على يديه يشبك وهو للباب دبره موليا زنزانته في ركبتيه على يجثو أن 

منقريبا الأرضي على وجهه ؤيضعون بحنق ويضغهلونها بيديه ؤيمسكون الجنود 
فيالإحوة بعض جهود نم اش توفق بعد الغاوْ تم القانون هذا لكن المرحاض، 

اليوممن أنا أحدهم: وفال القانون هدا على تمردهم ئلة أعلن القانون، هدا رفقي 
وحدثتالجنود وبين بينهم المقاومة بدأت الأوغاد، لهؤلاء ركبتي على أر؛ع لن فصاعدا 

صربمن قتالية لحبات يجيدون الدين المعتقلين من مجموعة نجح عنيفة، اشتباكات 
المواجهاتيسبب بالكسور المحتملين بعض أصيب الزنزانة، خارج جهم ؤإخرا الجنود 

صربوالقد الشعب، قوات مع مواجهات من عانوا ما الله سبيل في عانوا لقد العنيفة، 
المعتقلإدارة فاضطرت البقية بتن لانتشار يا المرد شرارة برأت كثيرأ، ونالوا وأهينوا 

لقييلعلوية إحداها زنزانة، كل باب في صغيرتين نافذتين وأحدثوا القانون، لإزالة 
بها،يقيدوننا كانوا التي المهينة الطريقة انتهت وهكذا للقدمين، سفلية والأخرى اليدين 
هؤلاءمن تعجن وكم الذل، إحوانه ءن ليرفع وبذل صحى من كل نمرأ اف وجزي 

رسرعن عاجزة وجله المليار أمة تقف بينما القنالم، يد عنهم يكفون بالأفلأل الممنيين 
رقبتها!عن الفلالم حداء 

ْهأ



تالشغب قوات 

ملابسبارتداء يلزمول حيث للجنود، جدا مرهقة الشغب توات استدعاء عملية 
رالركبوالمرافق للرب وراق والدرؤع لكلخوذ مهم أجا حرارة •ن تزيد ثقيلة حاصة 

حينالأذى لاحتمالية أنمسهم يعريفر تم الثديية، الجو حرارة إلى إضافة وقفازات، 
العنبرالشف_ا نوات ندخل وحين ؛المواجهات، المعروفين المعتقلين بعض يواجه 

نحفعةأصداء العنبر في لتدوى الثخينة، العسكرية باحاويتهم الأرض بخبط يبدوون 
هدامعنى يعرف لا غرانتانامو فى معتقل هناك وهل موحد، إيقام فى العنيفة أنرامهم 
الصوت؟

نفه،على المعتقل يقطعه وعد يكل يثقون سواء حل على والجنود الضباط كان 
عندالرعد قدسية أن طويلة سنين المعتقالين مع تجربتهم حلال، من رأوا أن بعد 

مشكلةحدك الفلروف، كاث مهما به بالوفاء الإلهي الأمر قدسية من تنبع المعتقلين 
الجنودليجبز ؛الممشى الاعتصام ١لمعتقالين أحد فقرر المرات إحدى في الجنود مع 

وسألهونحه ليفا الضايهل جاءه فلما الشغب، بقوات الإتيان أو الضايعل استدعاء على 
يعتصم،أن دون سيعود بأنه المعتقل وعده زنزانته إلى الرجؤع عن صيمتغ كان إن 

تخلفلن انك أعلم ا(  know that you win not back off on your promise)الضابط: فقال 
وعدك.

الهويات:

والنومللصلاة وحصيرة البرتقالية الملابس فهي المعائب المعتقل ممتلكات أما 
استحدثواالسنين بحفس وفى والقميحر، بالشورت ويبقى منه الحصيرة تصادر وند عليها، 
الخامسةحتى ليلا عشرة الثانية الساعة من اJهلانية المعاقب المعتقل بإعطاء قانونا 

علىيمشي فيظل كيلك النعال تصادر وند ليلا، ساعتين يجعلونها وأحيانا صباحا، 
وأصيبالدمامل بعضهم أقدام في حرجت حتى حافيا، الباردة الحديدية الزنزانة أرضية 

الأسباب.ياحتلأف مختلفة فالعقوبات W المفاصل بالأم أكثرهم 
تعاقبحين بالإهانة الشعور وكبيرة، صغيرة كل على ومذلة صارمة العقوبات كاث 

سخصىفيك يتحكم حين صعيج شعور إنه ، نفسها العقوبة مجن علينا أشد الأمور أتفه على 
أيه ينعل مخنث بأنه يفتخر تراه مم غرور في عليك يتعالى جبان، حقير 

حدعلى والجنود الضباط له قال ونسوتها العقوبات جور من معتقل شكا كلما 
إجراءاتأى (، Standard Operating Procedures)اختصار وهي Thisis(SOP ،)))سواء؛ 

فقدعليه، يتحايلون مجا وكثيرا لهم، يحلو فيما إلا به يلتزمون لا وهم الموحدة، التشغيل 
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كيالأسحار سحاولة الاتهام هي غواسانامو في بكثرة المتخدئ الابزازات من 
االانتحار يحاول لمن المخصصة الملابس ارتداء منها شديدة، بعقويات المعتقل يعاقب 
وندميهكفيه سوى منها يخرج لا لها، أزرار لا السابغة بالحبة تكون ما أشبه وهي 

ارتداهاممن الكثير أصابت نتنة، رائحتها الخيمة، كخباء حدأ غليفلة وهى ورأسه، 
الجلدية.؛الحامية 

Iالتفتسثن 
يفتشونحديدأ قانونا وضعت حديدة، باستفزازات الإدارة بدأت ٢ ٠  ٠٧رمضان قيل 

الكثيرفيه نعاني الدى اليومي التفتيش على نيادة عشوائيا الينبر في معقلين ثلاثة بهوحيه 
نمالذي الجديد القانون هذا الإدارة إلى شكونا والإهانات، والتحرشات المضايقات من 

المبارك.الشهر هدا في لأستفزازنا إلا رمضان من يومين قبل يوضع 
أحدعوقب الزنزانة، تفتيش بحجة الليل منتصف في النوم من يونفلوننا كانوا 
رزجمة على اجتمع ئد النمل من الغليل وحدوا لأنهم لكمل أموع لمدة المعتقلين 

٠بها يشعر أن دون زنزانته فى الوجنة من سقطت 
منلث،يطلبون بحنق الزنزانة لباب الجنود ركل على فزعا نومجاك من تهب مجا كثيرأ 

هلقلق، في داتمأ فتغلل الحشواثي، التفتيش أحل من لتفييدك اّفذة الاقتراب 
لا؟أم الليلة هذه ميفتثوك 

الرسائل:
فظنها( ) ضوحض قوسن الجلألأ لفظ وكاباتا رايا في تجدل تما 

علىيدومون كانوا الذين الأمريكان •ع الجلالة لففل يهان لا حتى ذلك نفعل كنا شفرة، 
التفتيش.حلال الرماثل 

كانتحيث أهله، مع صل للتوا غيره من أكبر بفرصة المعتملين مجن القليل حظي 
عليهميمر لا أهلي أن من الرغم على هؤلاء من أك«ن لم أهله، من رسائل شهريا تمله 

•تقريا سنتين كل واحدة رسالة إلا لتصل تكن لم لكنها رسائل، لي ؤيكتبون إلا أميع 
داخلتعر محنين هناك ب،، فحغوانتانامو داخل بالتعديب، متعالقأ الأمر يكن لم 

هذهالسجن إدارة استغلط، لقد يوم، كل مأساتنا تشاركنا عاتالة إلى النفس حلجات 
إنارةسوى سبب دون مشطبة إلينا تصل رمحانالهم كانت تحديبنا، في الإنسانية المشاعر 

تبدأالمرات، إحدى في والدي من رسالة جاءتني المعتقلين، نفوس في الهواجس 
عليكمواللام ت الأخيرة الجملة إلا الرسالة كل شطت نم الرحيم الرحمن افه م بب

أوالدك . وبركاته. فه ا ورحمة 
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التفي.للمهّغط كوسلة الشوق ومنام الوالدين دمؤع استخدموا لقد 

صاوام1تت

كانتالأول، المعسكر في )g( عنبر في غوانتانامو فدومي عند وصعوني 
علىيجبر كما التقييد، عند الركب على الجثو على المعتمل يجبر مهينه، الإجراءات 

أحلالجنود صرب الأسفل، إلى رامحه الجندي يدفع رأمحه رفي فإذا الأرض، إلى النغلر 
الأبوابوصربوا الجنود صد العنبر في المعتقلون فثار المني، نقص ش المعتقلين 

علىالزنزانة جانب فى مالحومة معالة.ة مع.دنية صفيحة عن عبارة كانت التي والأبرة 
التيالقشة عن عبارة المحادثة هده كانت الأرض، من تقريبا مم ونلأين متر ارتفاع 

والإهانةبالإذلأل الشعور من هائل كم منه تسرب الذي والمتنفس المعير ًلهر فممن 
الجنودعلى رشها نم بالماء الورقية الأكواب يملأ المعتملين بحض بدأ أشهر، مدى على 

هذاأمام الماء يفعل ماذا فعلا والضحك، والبج الاستهزاء في اسمروا الذين 
الطغيان؟

ظنهالذي الجندي به رش نم المرحاض ماء من بالكوب المهتقلين أحد اغترف 
فيورغبة تقزز إلى صحكه انمالبح ما سرعان لكنه واستهزاثه، صحكه في مق ماء، 

الأن!صحكلن، فلأسمع ت مستهنتا المعتمل له قال نتنة، رائحة الخاء من شم حين التقيؤ 
طوالدناتق عشر كل الباب يضربون اللبيب، الإزُكاج في لأسابيع الجنود استمر 

لبابكان الأيام، مرور مع عقولهم المعتقلون محيففد ؤإلأ فعل ردة من لابد الليل، 
اليدينتقييد ينم الرجلين، لمقييد سفلية وأحرى اليدين لمقييد علوية فتحتان، الزنزانة 
لتقييديديه ؤيدحل المقلي الباب الجندي يفتح نم الطويلة لة ملبالاولأ والمحفو 

منومنهم الجندي يد يدوس مجن نمهم أفعال، بردود المعتقلين بحض بدأ الرجلين، 
معهميخرج من ومنهم الطريقة، بهذه الجنود أحد يد كسرت أن وحدث بالباب، يركلها 
علىيعتدي كان لجندي سنين بكسر المعتملين أحد نجح برأسه، ينهلمحهم ثم مقيدآ 

الأخفيضربون الجنود من وهيجان غضب نوبات الأفعال ردود نتع ما دائما المعتقلين، 
لبهملخطا الاستجابة تتم حتى يسشسلخوا لم المحتقلمين بعض لكن مبرحا، ضربا القيد 
إيذاثهم.عن والكف 

يجلالبنية، صغير يمنية، أصول )حدة(، من بالشجاعة مشهور أخ محنا كان 
مقاومةمن عنه رف لما والضباط الجنود يخشاه بالغا، إحلالا صنا منه الأكبر المعتملين 

بهاامتلأ وجروح وكمور ركبته أربعله انقطاع عضده يفتح ولم الشنبا، لقوات شرسة 
المبالاةوعدم لتهور با يصفه المحتملين من الكثير كان سابقة، مواجهات بسببح حده 
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فواتاقتحمت فرفض، الامننملأم منه طلبوا _،1_، المعتقل ليبقى ناجحة العملية 
JاJتقاماالأول الجندي يضرب أخد متوئعة، غير مواجهة حديت هنا زنزانته، الشغب 

الجنوداستغراب وسهل أرصأ ليرميه أخرى مرة يحمله ثم ، أرصأ يرميه ثم 
الجعله مما العمالية آلام خافت قد الانتقام مشاعر أن ييدو سواء، حد على والمعتقلين 

المعتقلينأحد زنراتة أمام كثيرا المعتقلين آذى حندى مر الأثناء هده خلال ، بها يشعر 
إطلاقصوت يقلد وبدأ كلاثينكوف يحمل كانه بيده إليه فأثار المملكة، جنوب من 

فيالمعتقل صاح حقيقية، طلقات ولكنها الخوف من يرتعش وهو الجندي فسقعل النار 
ورذإمن نمر أنتم حجل؛ في هاربا ور الذي الجندي 

منممكن قدر أكبر لجمع المعتقلين أحاديث كل نرصد التنصت أجهزة لكفت 
ففوجئكثير، ابن ير نفعلى للحصول الكبير شوقه المعتقلين أحد أبدى المعلومات، 

وآخرالتحقيق، في تعاونه مقابل كثير ابن ير نفعليه يعرض المحقق أن التالي اليوم في 
فسألهالنووي، يحيى زكريا أبي للأمام النوؤية الأربعين كتاب أحاديث، بعض تشرح كان 

جافتفا التهم هذه المعتقل أنكر لنوؤية، ا لأمسلحة با علانته عن بيوم بحدها المحققون 
يمتلكهاالتي نووية نبلة الأربعين عن نعلم لا أننا أتظن ت مستهزثا سم وهو بالمحمق 

القاعدة؟تقلم 

)المسألةلهم فشرحن الفرانض، أحاكام في المعتقين لبعض يرمحا أعهلي كنت 
سألنيفأكثر(، نقيق وأخ فأكثر لأم وأحوان وأم )زوج الورثة يكون حض المشثكة( 

المتفجرات!تثريك في حبرني عن بأيام بعدها المحقق 
أمحلوبيستخدمون الأمريكان كان والثالث، والثاني الأول المعكر في كنا عندما 

وانثناءجهة من بروز فيها متعرحة معدنية صفيحة عن عبارة رير فالالذاتي(، )الإزعاج 
وجودإلى إنحافة الفلهر، في ثديية ألاما تصيبك عليها استلب، إذا أحرى، جهة من 

المائميتفادى أن المحب، وٌن عليه، جدك وصع بمجرد مزعجا صوتا يصدر ا تجويف
تهبايجعللن، المرير على قوية بقربة أشبه صوتا فيصدر ونحعيته، تغيير نومه فترة محلوال 

فيمواضع عدة في ، نجاويفصنعوا كما بجوارك، والذي أنت، نومك،، من مذعورا 
فدمهالجندي وضع بمجرد مزعجا دؤيا نمير للخراقبة، الحراس غيه يمني الذي الدهليز 
ينعمولا بالنوم يهنأ تجعله لا التي الأصوات هذه من متوترأ المعتقل تجعل عليها، 
الوقت،.محلوال بالهدوء 

لإحلأءالمعتقلين عدد من بالتأكد تقوم النبر لحراسة الجديدة المجموعة تأتي حين 
يبدأعندها وهاكذا، ( one, two, three, four, five)الخل: ش احدهم فبدأ المهلة، مزولية 

مرتفع،بصوت وهاكذا ( six, twelve, twenty, one, five)عالمه بالتشويش المحتقلين بحض 



زنزانة، ٤٨على يحتوي عنبر في مرات حمس من أكثر العد لإعادة أحيانأ يضطر 
علىتشوشوا لا أرحوكم إخوة )يا المتين أحد فينادي أحمقا الجندي يكون وأحيانا 

بأصابعه،مستعينا بالأرقام يتلفظ وهو الرنانين الجندي فيعل بالفطرة(، مشوش لأنه هذا 
للعداأخرى مرة ير-؛ع حتى العنبر منتصف يكمل فما 

لإزعاجالعنبر دهليز أرصية على أرحالهم خبهل الخبثاء الجنود بعفر يتعمد 
قبيحةبامماء الجنود بمناداة المعتقلين بعفر يقوم مضاد، باستفزاز حوون فيفا الممتقالين، 

لوحدهاكفيلة تكون الجنود من ماخرة ضحكات آخرون ؤيعللق وسخرية، اصتهزاء هع 
طالماحدأ خبيث جندي على المعتقلين تركيز كان المرات إحدى في معنوياتهم، بتحعليم 
استهزاءبسبب يعيشه الذي التمسي الضغط نفسه عن بحمق أن الجندي فأراد آذاهم، 

للمراقبة،العنبر في يمشى أن مضهلر لأنه الدهاليز في آخر حنديا يساير فأخذ به المعتقالين 
بجانبهيمشي الأخر الجندي رآه وحين به، المعتقلين سخرية سماع على مجبرا فكان 

الاستهزاءمن نصيب يناله أن خشية ابتعد، ( go away)قائلات بيده يشير وهو انتهره 
المستفزة.والضحكات 

فأرادكالحيوان(، قفص في الأن )أتت ت له فقالوا المعتقلين أحد من الجنود سخر 
والبنتاغون،التجارة مركز تضرب وهي الطائرات بيديه يحاكي فأخذ يغيظهم أن المعتقل 

سدةمن يبكي الجنود أحد رأينا حتتى عليه فحقدوا يبكي، وهو بوش يقلد أخذ ثم 
لكثرتهمفامتهناعوا اللكمات، وتبادلوا الزنزانة عليه ودخلوا الجنود فاجتمع الغضب، 

الشغّبإ،قوات مع مواجهات وحدثت العنبر في المعتملون فثار ضربه، بعد تقييده 
العسكريةوالقبعة اللاسلكي جهاز خعلف من المعتقالين بعض نجح الجنود ارتباك وبسبب 

مقلدأاللاسلكي في يتكلم المعتمل أخذ ئم للتقييد، الافذة فتحه عند الجنود أحد من 
المسوولينللجنود رمز هو ( Sallyو)البوابة، افتح سار ( Sally open the gate)الجنود! 

جهازوكسر إخوانه لنصيحة استجاب الشغب قوات ْع عنيف لمدام ليا وتفا البوابة، عن 
ومنالجندي، من ١لبخاخ آحر واختطف المرتبكين، للجنود فتاتا أرجعه ئم اللاطلكي، 

يشحررفرحك الفلل؛ خفتم، معتقل له فقال يكبر، أخذ العمالية هذه بنجاح فرحه شدة 
فيسببا سأكون الأقل على ابتسامته؛ إخفاء يستهنح لا وهو فاجابه القدس، حررت أنلث، 

عليهرد بالبخاخ؟ أفعل ماذا ت حوله من اسنتشار آذانا، الذي الحقير الجندي هذا عقوبة 
أخذالتعيس، البخاخ بهيا تبار لا أنك للامريكان لتثبّنت، نفسك رض الفلريف! الأخ 
الانتباهعن الغامرة الفرحة أعمته الخانق، السعال أنهكهم الذين الجنود على يرثى 

شديدة،سعال نوبة قانتابتهم اليخاخ فوصلهم المقابلة، الجهة ر المعتقلين لإخوانه 
سخريته!ئمن فرغ بينهم من المرح الأخ كان مختنقا، بعضهم وسقعل 
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إليهسحبه أن المعتقل واستهفاع الزنزانة، قمل في المفتاح الجنود أحد نسي 
أماالمعتقل، هروب محاولة اقترح من فمنهم بينهم، فيما المعتقلون تشاور بصعوبة، 

حنودفهناك غوانتانامو، في مستحيلة هروبه فكرة لأن لهم بإرجاعه عليه فأشارت الغالبية 
أخريانبوابتان وهناك حراسة، حنود حولها أخرى بوابة ويعدها المغلقة العنبر بوابة عند 

هناكثم المشددة، الحراسة أبراج تعلوه كله، لمعسكر با المحيهل السياج ثم بعدها 
فيمنه الأخ فتخلمن المفتاح، صناع أدركوا أن بعد الجنود استنفر دلك، بحد المجهول 

الحديد.على لينام أغراضه من تجريده بحد الأنفرادي في عوقب ا ضن المرحا 
للجنرالالمعتقلين بغض مدى حيدأ يعرف، وهو العنابر أحد الجنرال ناسا دخل 

نفسه،الجنرال أنه المعتقلين بعضن مجن حلنا عليه للاعتداء نية هناك بأن فشعر )ميلر(، 
لأنلث،واحدة )بصقة قائلات المعتقلين أحد عليه فبصق الجنرال(، لت )أنا ت يصيح فاخذ 
الشغب،قوات عليه دخلت، ثم مرتين(، عليك لبصشتح الجنرال كنت، ولو الجنرال، ناس، 

هناك!والأستجمام الراحة فترة ليقضي العقوبات انفرادى إلى ونقلوه فضربوه 

كلمن الثغبط قوات به أحاطت غوانتانامو، إلى القدر فقاده أوروبا في لاحتا كان 
تقاوم.لا اخرمن، ( shut up. Don't resist)ت عليه يصرخون حانب 

أخرجوهالأسد(، جثة على ينبح الذي الكلب دلك شجاعا )ليس I صوتي رفعت 
دونابتسم ، جروح، بلا بطل رلأ ناديته• ينزف، أنقه رأيت محمولا، مقيدآ زنزانته من 
حينأبناؤها ضاع أمة على أحزاني تجددت القهر مشاهد رأيت كلما إلي، يلتفت أن 

•مجونها ني حريتهم عن أو الغرب شوارع في هويتهم عن يمون الوطن، هدم 
الجنديهدا نوبة كانت أيام وبعد العنابر، أحد في يمنيا معتقلا الجنود أحد ضرب 

فتحوحين اليمني، الأخ صرب الذي هو أنه فعلم سعودى معتقل رآه عنبرآحر، في للحراسة 
يلكموبدأ النافدة من الثانية يده أخرج ثم بقوة ملابسه من خاطفة بحركة أمسكه للطعام نافيته 

إلىالجندي وم تركه، نم أرضا يسقهل كاد حتى قليلا الجندي نزل لكمه كلما الجندي، 
قافلاالمعتقلين أحد رآه له، شيء حدولث، عدم ويتصنع هندامه يرس، وهو العنبر مقدمة 

وبينبثني تفاهم سوء )مجرد حدت ما ير لم المعتقل أن يظن وهو فقال حدت؟ مادا ت فسأله 
إخوانهم.أحد ضرب لأنه آخرون يثور أن خشي لأنه بالحقيقة يخبره لم المعتقلين(! أحد 

فيالشغبط قوات على التدريبات يجرون الجنود كان الأولى غوانتانامو أيام في 
البرتقاليةالملابس يرتدي وهو المعتقل دور يمثل الجنود أحل. نرى فكنا المشي، قفص 

لكنتمثيل، مجرد ها فعلننا المرات إحدى في الجندي صراخ سمعنا الجنود، عليه فيهجم 
ضدهلمستحدم ا العنف، سسب، يثلل أصيب الجندي هذا أن لاحقا أخبريي المحامي 

لتوه.بالجيش التحق قد كان وقد الخدمة من فأعفى 
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تحرشلأنه عليه بمحز أنه تعلم أن دون العقوبة عليه فكتبت نمها الجندية جاءت 
المعتقلنهاه أجلها، من ذلك فعين يأنك مأخبرها ت المتعاطف الجندي له همس ، بها 

إلىقليل بعد أخذو0 ثم والساءا الاحكاك أؤيد لا تخبرها، لا أرجوك ت يقول وهو 
الانغرادي!

هلعجسب، موقف م أبتوأنا المجاور للأخ نالت، الحدث، من قريبا كنت 
ْعمتسامح بأنه الجندي يوصف بينما النساء ْع عنيف بانه يوصف الأخ هدا أن تصدق 
فكريا!ومتحرر النساء 

وتررواالمعتقلون فثار عليه، حداؤه طبع حتى القرآن على فرمه الجنود أحد وصع 
احتلم،حننها الإدارة، فرفضت، أحرى مرة يهان لا كي الإدارة إر المصحف يعبروا أن 

ابنيخذ له؛ أقول فكيفح ؤيهينه ابني يستفز الجندي كان )إدا ت بعضهم قال المعتقلون، 
)مثالكيردت وآخر أبناثنا(، من أشنا محي أعغلم والقرآن أمامي؟ تستفزه لا حتى عندك 

استغلالمن الإدارة حرمنا سلمناه إذا لكننا وأولادنا أرواحنا من أغلى القرآن خاطئ، 
جهودناتستنفذ فعل ردة إلى مره كل في نضطر محلا علينا نفي صغهل كورقة القرآن 
مجنالخروج عن الامتناع المعتقلون قرر متكافثة(، غير طويلة مواجهامتج في قوانا وتنهك 

المستولونجاء لها، الماسة حاجتهم من الرغم على والاستحمام للمشي الزنزانة 
الأمريكانيبالي لا الرففى، هذا نتائج سيتحملون بأنهم المعتقلين ؤيهددون يتوعدون 

أنالتمرد لروح الماح يريد لا لكنه والاغتسال، التشمس يرقص حين المحتقل بصحة 
جبرفا مختلفة، بصورة للقانون الخضؤع محنى على الحفاظ أراد لذللئح فيه، تولد 

القوةاستخدمت، أبى ومن والاغتسال، التشمس رفضهم حال محي التفتيش على الخحتقلين 
الشغّتجقران جاءت حتى معدودة دقائق إلا نمقي لم الشقي،، قوات بواسطة المفرطة 
بضربتقوم نم الحارق، بالبخاخ رشهم بعد الأخرى تلو الواحدة الزنازين لتقتحم 

وصرمبجالزنزانة جنود خمسة دخول وبعد الشريرة، البلاستيكية بالقيود وربطهم الخعتقلين 
أرصا،هناك يطرحونه نم المشي، يفقس إلى محمولا مقيدا نقله يتم وتقييده المعتقل 

جفنهويجرحون فيشجونها الخرمانية بالأرصن المعتقل رأس صرب يتعمدون ما وكثيرا 
ولحيتهرأسه بحلق يقومون الوصعتة هذه وفي، ئالقثود، موس وهو وجهه على الدم فيسيل 

الممرصى؟تريد هل آ لباله الجندي يأتي ساعة وبعد الانفرادي، يودعونه ثم وشاربه، 
الظالمين،من افه ينتقم أن بالدعا. ؤيكتفون والهوان القهر مشاعر بسببج بعضهم يرففى 

تتحدىلا التي الطعام فتحة خلال ومن الممرض، استدعاء المصابين بعض يطلب، بينما 
بلاصق!ويغمليه الممرض ليخيطه رأسه يخرج عشر في بوصات ثلاث 

المعتقلإدارة علينا تمارسه الذي النفي التكتيلئ، ذات الخعتقلين من قلة استخدم 
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معفقط ليس مشاكل له حدثت فقد )مونيكا( .أما )لومي(، وئاك )مونيكا( وآخر 
إلىمجرة العقيد حاء ولوما، خبثا وسامته مع جمع ، كذللث، الجنود ٌع بل المعتقلين 

تجنودْ على الأسماء هده إطلاق عن يتومحوا أن إليهم يتو_صل وهو المعتقلين 
(do not bother my guards ) الليلةحدث ما يشكو أخذ نم حراسي، نزعجوا لا
لمزْحين ونملأته )مونيكا( الجندي بين الجنود سكن في عنيفة هدامات من القانتة 

أ)مونيكا( ت عليه المعتقلون أطلقه بما آخرون جنود 

حيدأاسما كان سواء بينهم ينتشر فإنه جندي على المعتقلون ي»للقه لقب كل فكان 
)اميالمعتقل الجزيرة قناة مراسل إلى مرة )مونيكا( جاء للخبثاء، ميتا أو للمحترمحين 

)ولماذاأجابه؛ مونيكا؟ تدعوني لماذا ت فماله مبلغ، كل الضيق به بلغ ونل الحاج( 
يتوقفأن في طمعا باسمه إلا يناديه لا فاصبح سامي؟(، اسمي وأنا ( ٣٤٥)تدعوني 

يايوفقنا لن بأسمائنا نداوك المحتقالين أحد له نال بمونيكا، نياته عن المعتقلون 
لكنهقليلا، معاملته تغيرت نحترمك، ستجعلنا من هي معنا معاملتك تحين بل )مونيكا( 

كظمه،يحاول نرأ عينه في نرى فلازلنا الحمامة، مشية يحاكي أن يحاول كالغرات بدا 
علىجعله إلا عنبرا يدخل لا الأفعال، ثرير لكنه الصمت عليه يغلب أخر جندي وهذا 

يضقالأرض، على اللأسل ويجر الرنانين ؛ركل والأستفزاز، التوتر من ملتهب، صفثح 
أوالمعتل إلى دفعا ؤيدفحهم وسقانهم، مواعدهم يدمي حتى القيود المعتقلين على 

المراحيض.تتظيف، مضخة أي ( plunger)المعتقلون ّماْ التحقيق، 

(!Hey plunger)يعيد: محن يناديه الجنود أحد ّمعنا 

استثناءيعل مثله باعتتداء أشهم عن الاعتداء المعتقلون فيها يرد التي، القصصن هذه 
المعتقلأن افترضنا ولو الرد، عن والعجز ن، والم؛الاضطهاد م المتالعام الوضع من 

البهلولةإنما الجان تسالهل في البهلولة فلين، إيذاءه، طفل لأست3لاع قفصه في أسدأ كان 
محنأكثر الطغيان على المنتفضة المواقف هذه تقصي على جرصت، لقد السجين، تجلد في 

المظلومظهر على المنهالة السياط آلافه بمداده يونن، لا فالتاييح ه، نفالتلغيان نقصي 
)لا(,ت فيه بملء للاستبدال يقول وهو_ المظلوم كلمة بإجلال يوثن، ما بقدر الجلاد بيد 

منكثير وعدد الشغب، قوات وبين بيننا محتدمة مواجهات بحد للغاية متعبين كنا 
كلاستلقى الهدوء، لفرض أمنية كتعزيزات الأخرى العنابر من جاءونا الذين الجو.د 

انتزعوالمد ، الزنزانة في شيء أي لدينا يكون أن دون الحديدي السرير على منا واحد 
والمناشف،الصغيرة الصابون وئهلعة والكوب والنعال والشرشف والحصير الفراش منا 

نباللم التعب شدة ومن ، دنا أحسا على التي الملابس إلا شيء كل من محرومين بقينا 
والذياليمن من يميني عن الذي الأخ كان نحتتا، البارد الحديد سها التي الظهر بالأم 





المعتقالونيتنقل الجماعي، الرابع العكر إلا انفرادية كلها معكرات منة في 
كلءاJا، عنرايا يتم لا إليها مينممل التي والزنزانة المعتقل تحديد مدروسة، بالية بينها 

ن،ح؛التنفيذ والالتزام المسبق بالتخطيط الأمريكان يتميز حدة، على ندرس حالة 
تتحولالتخفل في والّراعة حسن،، مكر إلى يتحول الإداري الذكاء هدا لكن الخطة، 

كرإلى تهدف، غوانتانامو منظومة كانت، شريرأ، الهدف، يكون حين منظمة جريمة إلى 
هذاكان لقد حديد، من برمجته إعادة ثم الخ غل عليهم ليسهل الداحل، من المعتقل 

_؟مروض من >ال؛ إلمح، نض بمد تحول ثم نرارأ، الترؤيض 
دأح ليس التحدة للولايات الأرض شعوب، نفوس في المتجذر البغض هذا إن 

فيوالقوة التطور هدا لأسخداسما بل المكرية نوتها ولا التكنولوجي تهلورها على 
الأرضأمم يرعوا أن القر لرعاة سمح الذي الرٌن دورة يترقبون الذين الأجرين اسعباد 

تحقيقفي الفذة قدراتهم الأمريكان امتخدم لو ماذا بعضها، مع ص-راعها غفلة في 
هدههداية في أمنّات أمامي تلوح بكثير، أجمل اّلم سيكون الخير؟ ونشر العدالة 

الجلوسفي سمها الذي المالم عرش على للجلوس دورمحا حاء التي الأمريكية الأمة 
فينمرها عنه منزاح الذي العرش هذا منيرة، وحضارات بائدة أمم من غفير جم علته 
الكون.سنن عودتا كما الأيام قادم 

منهايبق لم عابرة ذكرى مجرد أحبت الألأم هذه بكل ؤإذا ورائي الوم ألتفت 
ووعيده!بوعده غرنا كبير وهم الدنيا بأن تعظا التي تروى، نصص سوى 

اللحظةمنذ إربا تقطيعهم أو المعتقلين حمح نتل على قادرين الأمريكان كان لقد 
كماالعيون ونلع الأجماد وشوي ١لأطراذإ سر على نادرين كانوا لاعتقالهم، الأولى 

ميداناوليس الجامحة الخيول لترويض ميدانا غوانتانامو أرادوا لكنهم السفاحون، يفعل 
لدىيوجد لا أوصالها؟ قعلعت أو قوائمها بترت حيول ترؤيض في نجاح وأي كلها، 
الولاياتأما صوره، أغبى في البياني التوحش بمثل إنه يخسره، ما الشام سفاح 

علىتتربع أن عليها يجب فإنه العالم عرش على متربعة تظل لكي أنها تعلم فهي المتحدة 
يفشلدائما لذلك الكاذب، بالادعاء ولو الحرية شعار ورفع انية الأنالقيم عرش 

والخروقاتالأنمهاكات ركب لا الذي الماكر السفاح غالبا ينجح بينما النبي السفاح 
فيهؤلاء يستخدموا أن يريدون الجد، لا الةاوسا يريدون إنهم إليه، بمحتاج ُا بقدر إلا 

لماستثنائية، المحتفلين ْع التعامل محلريقة كانت الحلبة، من يخرحوهم أن لا صراعهم 
وسكناتهحركاته مراقبة بل وشأنه، وتركه انفرادية زنزانة في المعتقل قذف مجرد تكن 
معالمعتقل تواصل يقتصر لم الأسر، في بقائه مجده بلحظة لحظة شديدة مراقبة اته وهم

بمحاورونهمكانوا الذين والجنرالأت والضباط الجنود مع حتى بل والمحامي، المحقق 
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لكنتهناك، للزنازين خرب هنا، من سحب سلاسل الثديية، والعفوبايتج الضرب 
غحِحالممهلين على لبر والغرور، الكر عليهم يغلب بداية في المارينز فوات 

كانواوأنوى، اذكمح، هم أنفيرون الحرية، أو الجيش من سواء الجنود عر حو بل 
الاحكالكتلكنت، لدلك، مواء، حد على والمقلين الأمريكان الجنود نل من بشين 

المقلينأحد جذب العامل، محن الؤئ هدا يرفقون الدين المعتقلين وبين بينهم كثيرة 
المارينزلكن كفه، فخلع بعنف المافدة فتحة من بقوته مغترا لكن مارينز جندي ذراع 

الجنودوكأنهم الرنانين بين الدهليز قمح، يمشون وهم خيلاء في المعتقلين إلى ينذلرون 
النورماندي؛شاطئ في الحور قوات، على المنتصرون 

بالضربالمقلين بعض فقابله ويهينهم، المعتقلين يؤذي المارينز الجنود أحد كان 
لإحوانلئ،قل مسكنة: في له ونال، المعتقلين أحد إلى فجاء المرحاض، ماء من والرش 

أذيتئ!عن التوقف منهم فاطلب أٌلمت، إني 
أذيتناعن ، فتوقفلم، مغير لكن ولو يؤذينا لا من نؤذى لا نحن المعتقل؛ له قال 

الاحرين!بفللم تخالفه الذي الإسلام ادعاء بدل 

الفرصةل نحنح أن بعد لها عاد ئم وحيرة لفترة أذيتنا عن الجندي ، توقن
.الصلاحيايتهمن المزيد الإدارة وأعهلتهم 
الجنودأمر المنى، قفص إلى ليخرجوْ عودين الالعتقلين أحد الاريتز حنوي قيد 
الأخرين،المعتقلين زنازين بانجاْ يلتفت، أن دون الأمام إلى ووجهه يمشي أن المعتقل 

لحية<ّع_، أن إلا الجندي من لكن فما بالتفلر، فاستمر امنعيادأ اعتبرها المعتقل لكن 
علىدفعه فأرادوا عليه المحتقل بص الأمام، إلى الفلر على ليجيره ازدراء بكل المعتقل 
وينزعواالقيود ليحلوا المشي قفص أدحلوْ بالغة وبصعوبة تهليعوا، يفلم الأرض 

وحميةغضبا دماوْ فارين، وقد العتقلين أحد المجاور المقمر فى لكن عنه، السلاسل 
الأحرالمعتقل من قريبين المارينز جنود لكن ١ المعتقل لحية يحب، الجندي رأتم، حين 
الماريتزجندي وجه بهما صرب نم نعليه واخذ الوضع فامتغل عنه، القيود يفكون وهم 

علىبتعليه ثانيه ضربة ضربه نم عليهم، البمق في بدوره هو استمر الذي للأخ انتقاما 
جديدةضربة لتستقبله ويرتد ضربة كل «ع الخلف، إلى يرجع ووجهه ة، وخاموثاكة وجهه 
عنالقيود غالئ، تهليعون يهم فلا يمنحون، ما يدررا ولم الجنود اضهلرب مذهول، وهو 

أوجوههم على بالنعال يضربون هذا كل وفوق، علميه، المقمر باب إغلاق، ولا المعتقل 
بعمرمن الأفعال ردود نوالي وٌع المأزق،، هذا من المارينز وأنقذوا الإسناد جنود فجاء 

أنهمإلا الخعتقلين ْع معاملتهم وتغير؛تح وغرورهم المارينز كبر من الكير زال المعتقلين 
المهتقلين!نعال يملكون لا الذين الأخرين الجنود على وغرورهم تمرهم قمح، استمروا 
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اسطاعوحين للكسر، قابلة غير بنوافذ جاروا النوافذ المعتقلون كسر أن فبعد أخطائهم 
بمركوالم حرا، وهلم اليد حاول عن بعيدا القفل جعلوا القفل انتزاع المعتمين بعض 

.نقالوها إلا لصالحهم استغلالها المعتقلون استهلاع ثغرة 

لدرجةتانهة، كانت ولو الماعة مدار على بالأعمال الجنود نشغل الإدارة كانت 
وتجهيزهاقطعها ثم لفات أربع المناديل بلف فراغهم أوق'ت في يأمرونهم كانوا أنهم 

الجندييبقى حتى أخرى مرة كانت كما بردها يأمرونهم وأحيانا ا طلبوها إذا للمعتقلين 
يهتمونوكانوا بينهم، سآكل قبب الجنود فراغ أن يحلمون لأنهم مستمر، عمل في 

ديننا،تعاليم من كلها وهي الوقتا، واحترام بالنظام والتقيد بتنفيذها والالتزام بالخطتل 
يقيمه.الالتزام عن الملمين تخلف تبعات الإسلام يتحمل أن المحزن ومن 

الدابة:

عنأبعدتها فككا أستطع، فلم أهشها أن أردت ذبابة، ءازعجتني أصلي كنت 
كانختجاهلتها، الحركة بكثرة صلاتي علي تفد أن فخشيت أخرى، مجرة رجعت وجهي 

عدوانرد في أنفسهم المعتقلين إسغال صد كنت الجنود، ْع التعامل في لي درسا ذلك 
النفسؤإسغال المعتقل، في يتجزأ لا جزء الظلم لأن وكترة، صغيرة كل في الأمريكان 

يندما وتثذب القس وتهذيب القلب مرآة صقل إن أعظم، هو مما سيحرمنا كله بدفعه 
فانجحذلك على نمي أروض كنت البعوض، الانشغال؛مهلاردة من عندي أهم منها 
تستحقلا تفاهات مجرد الجنود مضايقات ليرى أحيانا صدري يتسع مرات، وأقتل مرة 

الأخيرةالمنة في إلا نفي تطؤع ولم القهر، بنار لمحترق أحيانا ويضيق إليها، الالتفات 
قضاءالجنود أذى أرى بقيودي، أرمق وأنا ملكية حالة أعيش كنت غوانتانامو، في 

فيهيعترصني طريقا كالخجتاز كنت للمباررة، يدعوني خصما لا يمحصني مكتوبا 
الأسرهذا من أخرج أن هو الأعظم التحدي وأن مغالبتهم، لا تخطيهم همي المجاض، 

الممتهن،الممهل في بالتفكير أصرفه أن مجن بكثير أغلى العمر أن أعلم كنت بإيماني، 
أنأستطع لم لكني النابحة، بالكلاب الانشغال من بكثير أعفلم بالسباق الفوز وأن 

ماوامتثال شيء فالعلم والتدريب، الترويض من سنة عشرة ارع بحد إلا أعلمه ما أعيس 
الذيبالعلم أنفنا ترويض في طويلة لمنين نحتاج أننا أدركت، تماما، آخر شيء ئعلم 

جمعه.فى أعمارنا قضينا 

•فخور أنا 
ربه،أزال ند أمريكي من رجل ءسرزا لحل غوانتانامو لقدومنا الأول الشهر في 

معه،وتعاملهم له الجنود احترام من ذلك علمنا عالية، رتبة ذو أنه الواضح من لكن 
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المعتقينفي يقلبها الشمال وذات اليمين ذات بمره يجول وهو العنبر في يمشي أحد 
ومنهمالقرأن يقرأ كان من ومهم بملي كان من مهم الأنفرادية، زنازينهم في القابعين 

داخلأصابعه ادخل ئم أمامي توقف المجاورة، الزنزانة غي أخيه إلى يتحدث من 
كيفت مصطنعة ابتسامة يبتسم وهو مأني بأصابعي، نماقحته ممافحا زنرانتي، فتحات 
(Praiseصا  to Aliah)فه الحمد نلتؤ: حالك؟ 

(wiiat you feel)?ألي: ف
فخور.( proud)قلتؤ؛ 

لماذا؟: متغربا وجهه اكفهر 

نبيلعمل تفعغين المإغاثة ن،، التعدي^ا تستحق حريمة أفحل لم لأني، 
ويكشم<إيمانا صينيينا النازي المعتقل هذا في لحظة كل أجله، من أضحي أن وأتشرف، 

حقيقتكملالعالم.
حييالعمر، مقتبل غي ثاب فيها كان التي المجاورة الزنزانة إلى الضابمل اص 

الأخبرفض تفاجأ لكنه معي، فعل كما مصافحته يريد أصابعه أدخل الجزائر، من خلوق 
صعقأحي،، لماتل يدي أمل لا أنا له قل غاصبا: يقول وهو إلي الأخ التقته مصافحته، 

ويخاطبهم؛هذ.اانمحا.ة الولايات قبضة في العمر مقتبل في شاب مجن الرد بهيا الضابهل 
الاستعلاء!

دودة:كن 
قانونإلى الجريمة لتتحول مية رمح جهة ترتكبه لم ما جريمة الفللم يعد عالمنا في 

وتمردا،عصيانا القوانين تنفيذ في تلكو أي نعتبر المعتقل إدارة كانت ينفذ، أن يجب 
تالقوانين رفض عقوبة فسموا الإله، كاوامر نقاش دون تنميذ0 يجب حتم فالقوانين 

(Discipline ،) علىمتمرد فوصوي مجرد بحقه المطالب وكأن والانضباحل، التأديب أي
أتلوكه لتقويم يؤدب أن يجب النظام 

ؤاقناعالمفاهيم لقلب بالكالمات التلاعب في ينجح حين للظالم انتصار أعظم إن 
أهمالفكرة على القضاء إن تفاديه، يجب وهرجا فتنة يعتبر بالحق المطالبة بأن القطح 

يعدحقه عن دفاعه أن المفللوم يوهمون إنهم عنها، الناشئ الفعل على القضاء من 
باسمالمتحدث أنه المغفلة الجماهير اقتنعت الذي القانون القانون، علبها يعاني، جريمة 

والاستسلامشهامة، القوة عن التخلي أن أفنعوهم لقد والمبادئ، والمثل الأخلاق 
هم،إلا يملكها من يبقى لا حتى أعامهم تقف قوة كل كسر في نجحوا وبذلك ملام، 

مخلبا،ولا نابا ، iiL!i_-لا الأغنام من قطع إلى ويحولوهم البشر استعباد لهم ليتمني 
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المعتقلتوانين على التمرد المعرونض الإخوة أحد سراح بإطلاق الشرار جاء 
كانا فيه كانت حدة ْع لإخوانه وتضحيته وصبره كجاعته ولارك أحبه كنت الجائرة، 

الصغيرةغي الجنود مع المواجهات في اس الانغمسعدم على إحوانه يلوم هما كنترأ 
القلةلكن الإيمان بتقوية والاهتمام الكبيرة للمشاكل الجهود بتوفير أنصح كنت والكبيرة، 

أرىأن فرحتي هي كم ت بيوم سراحه إطلاق قبل له قلت المسؤولية، عن تخليا رأتها 
وأنتالدرس تنسى لا أن أتمنى لكني وأحبابك، بأهلك لريا فيه ستجتمع الذي اليوم 

التلومهم كنت الدض إخوانك من الكثير هناك أن أحبابك بين الساخنة القهوة تشرب 
بالعيرأحق فإنهم حر وأنت لعجزك نصرتهم عن نفك عذرت فإن هنا، يعذبون يزالون 

نمالأفعال، ردود دائرة تاثير تحت واقعا كنت أنك ستدرك تخرج وحين أسرى، وهم 
الهلويلة.معاناته لانتهاء فرحا ودعته 

الحنان!محرقة 

كانالضرورة حالات ني إلا عموما النساء مع التعامل يتحاسون المحتملين أكثر 
لدفعالإدارة من مجقصودأ الأمر يكون وند معهن، للتعامل فيضطر خبثاء الجنود يكون 

اختراقفي ساعدهم قد الأيام ْع علاقة لبناء معهن التعامل من الإكثار إلى المعتقلين 
أهدافهم.تحقيق وبين بينهم يحول الذي الإيماني الجدار 

الرحليستطع لا ما إلى الوصول على دائما أقدر المرأة أن المعتقل إدارة أدركش 
وتنعميالعتقالين، لترؤيفى برامجها فى ش النسا الخنصر فاستخدمت إليه، الوصول 

وعندإغوائهم، ومحاولة المعتقلض بحراسة يقمن ت ناوا حبجنديات الإتيان أحيانا 
منحمامة بمواصع وولأمسنهم المعتقين بأح.اد الاحتكال يتعمدن كن التقييد 

وناديرايته فيها الشيهنان غرر ند بالشهوة، مشحون مقلق متوتر حو فى أحالهن، 
مارز؟س هل الجميع؛ 
بمجلةللمهتقل يأتون كانوا تدؤيجيا، مجدروصة بطريقة بل اعتباطا النساء تستخدم لم 

فيهابمجلة حازوه رفض فإذا قليلا، أقل أخرى بمجلة حاروا العتقل رفض فإذا جنسية 
حنسية،منحوتة تمانيل صرر فيها بمجلة جاووا رفهمل ؤإذا صورآ، ولجت جنسية رٌّوم 
الخلوةإلى به للانتقال المهيأ هو مجن ليروا والغرام الحب روايات علينا يورعون كانوا 

الصخرةتفتت لا المهلر قطرة لأن النهاية في ستستلم أننا موقنين كانوا لقد التالية، 
بالتكرار!بل بالعنف 

المعتقلفإدارة المعتأنل، إدارة عن قراراتهم في ما نوعا استقلالية للمحققين كان 
(nsa)وال ( fbi)وال ( cia)لد فتابحون المحققون أمجا غالبا، للبحرية أو للجيش نابحة 
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بينيخلبه مجنون حب ليت٠اكه نمنمتا فلبه فى حبها تمكن إذا حتى وتغويه تستهويه 
ندالنم لجة في به ؤإدا النظرة على يعنف كان من رأيت ولقد والهيام، الغرام يدي 

إلىإطلاقه ومن البصر إطلاق إلى البصر غض تجاوز حتى قاربه واتخرق مجدانه انكسر 
امجمراءومروءته طينا سمنه وتحول ، . . إلى. ومنه اللمس، إلى النظر ومن مدم، 

كانالمتمرد، حياله فى صررتها إلى ينظر يفلل غيابها حال في أصبح حتى للخوارم، 
)كان(أيكلمه المابقة الجملة أصدر أن محزن هو كم القرآن، يحفظ 

عصفورمع الغلام تعامل إيماني مع أتعامل جعلتني موعفلة، أيما حاله وعقلتي لقد 
أرجعة بلا يعيرآ رفرف غفلة لحفلة قى كفه أرحى إن يخني يرْ فى 

اللحغلةفي معه ا مإلى فتالل هالك نيل حض الرذيلة مستنقع في غارق فكم 
القرآنحففل ممن وكم سعادته، حلها يا في تحمل بدرة قلبه في فانتقضت، الله نور الأحيرة 

أردتهتلبه دهاليز فى كامنة بخبيئة ؤإذا فاز قيل حتى بشاشته عليه وظهرمت، الحلم وتحلم 
بدمائه.مصرحا صريعا 

تعبنح.لقد لي' قال 

فلمالغبار فيها ارتُع الوطيس، حامية محتدمة معركة فيهما فرأمتح عينيه في نفلرمتح 
المنتصر.من أعرف 

اللكنى هناك للمؤمنين افه أعده بما من مؤ أنا •' حائرة نفلرة إلى ينظر وهو قال 
أمامي!الماثلة الصورة وراء ما رؤية على اقوى 

وراءما رزية إلا الإيمان وهل أوله، كلامه آحر ألغى حين مشفقا إليه نفلرمتج 
وعدنيهاالتي للمائدة أرائ التي الحلوى أترك أن إلا الإيمان مجا أمامنا؟ الخاتلة الصورة 

إليهمجادا أسفله أباه فيرى حرفح حافة على العلفل يقم، أن إلا الإيمان ما غدأ، أبي 
والىفي يهوى يتركه لن الذي الرحيم بوالده ثقة يديه بين ه ينففيقذف، مبتسما يديه 

الهلاك.

البلاغةمن الوعظ بلغتح مجهما وأنه العطش في الغاية بغ قد أنه حليا كان 
أنلابد الكلمة نحيا ولكي ظمأه، بها يروي العيون كأس وبين بينه تحول فلن والفصاحة 

والبلاغةالفصاحة إن تتضاءل، بقائها فرص تجعل التي المواصفح عن بعيدا بذرتها ُزرع 
إلىلينهللق قمقمه كسر يريد الذي المارد ذللثح تقييد عن عاجزة تففح المواتفح هذه في 

الأسماعتدغيخ العاطفية والقصهر البليغة الكلممامتح انغماسا، فيها ينغمس الشهوة فضاء 
يفتحلم مجا فراشها من المشلولة ولا لحدها من الميتة الروح بعث على تقوى لا لكنها 

ثماليسار من وأحرى اليمين ذراعه من المحتفل لثح تم الجندية كاستح بابه، لها القلب، 
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الزوجيةالحياة يحترم الذي هو التلبيمر الأسان أرى أنا تصورات، اختلاف ت
الهائم•تحيشخا التي الجنسثة الفوصى عن ويتر؛ع 

الجمال؟هذا بتغطية مأمورة كانت إن جميلة المرأة خلقت لماذا و ؛
المرأةتحمر حين كله؟ المرأة؟ جد كل على الكلام هذا تعمم أن نستطح ل ه ت
نفلرا مسموعة غير بكلمات تقول فإنها للرجال مفاتنها عن حاسرة جدها ونملر سفتيها 

مخالبالرجل في لتستمز التغنج وتتكلف الإغراء تتصغ بدلك إنها جميلة، أنا كم إلي 
له،ليسحق يفساعة يسرق سارق إلى سيتحول حينها لكنه أنوثتها، لإنبات وأنيابها الشهوة 

المرأةجد جمال فى يرى لا الموى والرجل المرنة، إلا فابى مثلها يشترى أن له كان 
ليتجلىالمرير تغهلية وجب لذلك كله، الكون روحها جمال فى يرى لكنه المرير سوى 
الكون.جمال 

التخلف؟هذا ما سوداء؟ خيمة فى تسير تريدونها اذا ملت 

تفوحثخين موحد عكري بلباس والجنديات الجنود إلزام من تخلفا بأكثر يس ل •
هدفمن أنبل بالحجاب الالتزام هدف إن أ الشديد الحر هذا فى النتنة روائحهم منه 

المكرية.بالملابس الالتزام 
القانون.إنه ؛ غيظها تكفلم وهي فالت 

الحياةحلهرية على للحمافل إلا سرعه ما الذي الله بقانون نلتزم نحن كذلك و ت
دمر.نار إذا الذي الجنس بركان من الأسرية 

لكم؟كتبه رأبه هل اف؟ هانون أنه الدليل ا م :
المشرعينرأيت هل صحيح؟ المعطرة لخلابكم الخفليم قانونكم أن الدليل وما 

بشسكج؟عليه يوقعون 

.لأولكن.:

تبلبالحكم الاستهزاء عدمه، من القانون نبوت خلالها من تعرفين آلية هناك 
لكنهله، منكرا المرور بقانون يستهزئ كمن حماقة، يعد ثبوته عن التجرد البحث 
أنعليه عار إنسان وصعه لقانون يخضع الذي الفواتير، تسديد عند استهزاته لمن بد؛، 

افه.لقانون يخضع من على ينكر 
اش!لت لكلن، :

الالتي المغالطات هذه معي تستخدمي لا رجاء القانون! ليس الجنرال أن ما كت 
أنتت بقولكم والأرض الماء بين الصلة نطع تريدون المغفلين، على إلا تنطالي 

المقليبالدليل عندي ثبت لكن باسمه، أتحدت ولا اممه، لمتآ أنا بالتأكيد افه! لمحح 
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ومنهامنا، الخالق يريده ما تضمنت التي الرسالة ونبوت النبوة وصدق الخالق وحول 
فعلت.فيها النقاش أردت فإن الحجاب، 

اتركالجب؟ الحرية ر المنكلة ما مرارأ، فيها تكالما فقد بدلك ر حاجة لا : 
المتعةمن نفك تحرم لمر جميلة، هي كم الحياة إلى وانظر التخلمفة ^١^، ١٠٢٢عنلئ، 

العقل؟ألغى مغبر لترايث، 

؟^^١١٠١الحور أم أجمل أنا قائلة؛ بأصابعها شعرها تخلل وهي تتثنى أحدت نم 
ناعمةصحكايت، أءللقأإ نم وهن، في يذوب بدأ ثابتا صدري في حك ما أن أحسست، 

يضحكانهافإذا تيقفل، يبدأ نلي في بشيء شعرت البلور، كتكر ببعضها تتحهلم حلتها 
لوما يغطي، جلديا وعاء إلا أمامي أرمح( لا وأصبحتح الحية، كفحيح مسمعي في تنقال، 

ثثز،إما يفرز أن إلا ريأمح، كبميله جهد كل نذل ء؛ن، كل لماء ظهحّ 
النساء؟محن تفضل من ت بحيث يبشم وهو سألني الذي المحفق ذلك تذكرت 

منأنك أم متوفرة! كلها النوتيلأ؟ أم المثيلة الحناء؟ الأحن2لاووة أم الغداء الشقراء 
الحور؟عشاق 

يشوننايستهزئون كانوا لقد ، عنها برودة تقل لا التي بضحكته البارئة الغرفة ارتجت 
العارياللحم ذلك أمام ١لعلاهر للحب أوفياء يجعلما الشوق ذلك لأن العين، الحور إلى 

الحبتب فإنها بها الأحرين الرذيلة!^٤ تريد عندما لحظة، كل نرا0 الذي الرحيص 
أيام؛بعد نفه هو لي قال حين الدهشة نملكتني يم ال3لاهر، بالخلق وتستهزئ العفيف 

اعليكم؟ المسي2لر الجنسي التفكير هذا ما العين؟ الحور عن الحديث تكثرون بالكم ما 

علىالعاهرات تسكب الحمراء لياليه يقضي من نرى حين للسخرية ٌثير هو كم 
الجني!حل نحطا لا يا الحور إلى الشوق واصفا يصبح يم الخمر كؤوس رأسه 

كلفي ليليا ناديا سنصغ ت الأسر من الأولى السنين في المحققين أحد لي فال 
جب؛م في نودعها نم بيت 

فشلتمجين المناحل، تحصده لا الله زؤع لٌت نلت، لكني حيتها، قاله ما أفهم لم 
نورتغطية تريدون لأنكم كذلك وستغللون فاشلون أنتم الإغواء، إلى لجاتم الإيناع في 

بمنخل.الشمس 

الناديإقامة في تنجح قد ت نلت حين حنقا ازداد نم بالغ، بحنق إلي ينظر كان 
يصحوحين الصلاة فيه تقام مجد إلى يتحول محا سرعان لكنه حيبمس، كل في الليلي 
العالمكل في والتفسخ العري نشر الناصر عبد حمال حكم عندما سكرته، مجن القلب 

بنشوةسكارى المتساقلون وتاقتل القلوب وترنحت الانحلال صربات ونوالن، الحربي، 
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غخهاني الرنؤع من مهرب يكن لم المكان، نفس في أمامهم تجلس لكنت كد 
حينلجامها من تفلت طائشة نظرة هناك، التفاته هتا، التفاته نمد، غير عن ولو 

حاحاتكطالب في لمحادثتها تحتاج أنالث، صعوبة الأمر يزيد وما صوتها، تسمع 
معالعنبر، في اشخاص نمانيه بلاستيك، كوب أو صابونه أو الماء قارورة أو لكلطعام 

الطائشةالنظرات مجمؤع فان الصمود في قوة أوتيت ولو يرن صرتها نّهع طلب كل 
إنآلما، يكن لم ؤإن جارح سهم منها كل عشرات، أحيانا تكون ند البريتة الفجاتية 

المتكسرةاتها همتساللتؤ ه نفعنها ألهى ؤإن سمعه، أرهف بصره غفن فى تهد حا 
الكي مكانه حول ؤإن W يرى لا ما ثرى مبصرة عين إلى المئئ أديه باب لئحود 

حيالهفى عارية صورتها قفزت الزنزانة باب ظهره ولى فإن مبتسمة، أمامه وقفت يراها 
المرهزإ

أولهمن يقروه وهو القرآن أنوار منه تتبدد الذي المتوجع الفلم، بهيا ريي رحماك 
واحدة.مجرة إلا يرها لم فاتنة صورة نليه مرآة في ترمخ بينما مرة ماتة آحره إلى 

الُفة:الأسود أيتها مرحا 
ونفحتى جندي جاء جولف، عنبر في أمامي اف أبوعبد الربتعة فواد الأخ كان 

إلماالممن، والضباط، الجنود من يرام لا أحال'أ أن ليتآكد رة وييمنة نلفت، مني، زيأ 
.( welcome great lions)!قاتلا: رامه إزاء يدم مئيرأ العسكرية بالتحية وحيانا 

سمعه؟هل اش: عبد لأيي نلت، تمرنه، من اّتغريتح 

ذلك،؟قال، لم اله ! :
عفلمة!أمويا أراكم لأني قال: اله فلما 

ومفك،•سا س انل( ثم 

الذيما أتساءل: كنت، الأسر، بداية في الجنود بعض مع المواقف، هذه تكررت 
أعداءيرونهم من مع ليتعاملوا لم مبلد ْع حرب قمح، دخلوا الذين الجنود مولأء يجعل 

!لطريقه؟؛هذ0 

أنتم؟البتر من نؤع أي المتعاؤلفين: الجنود أحد لي قال أن بعد الصورة انفحن، 
نقمي؟اذا م :

أعظمعليها؟ تجرأتم ، فكيفالتحدء الولايات، من أوصالها ترتجف، عغلمى ول د :
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فيرأمه مطأطئ والكل وأجوائهأ الأرض بحار في م نص العالم في عكرية ترسانة 
تجرأتم؟فكيف خنؤع 

أنقبل إلي التفت ثم الممر في حطوات مشى أجيب، أن دون برهة بي حدق 
أصدناء،كانوا وأن الحناء حتف ١ و أعداء كانوا وان الشجعان م أحن فقالت ٥ سآ , كما

١كرقمقيأحرئكم!

*فرئيا ك\ لسى
منظومةهو بل فرئي، ملوك أنه أماس على التعذيب إلى ننفلر أن الغباء من 
أذهانهمفي انغرس لقد الأوامر، تطبق وأبد يديرها وعقل تحركها آلية لها متكاملة 
فيالرغبة ينازعهم إرهابي دين الإسادم وأن أشرار، المسلمين أن قلوبهم ني وترسخ 

الإملأمبولاية التصور هذا ولد بل ، ٩/١١وليد هدا يكن لم العالم، على السيطرة 
حاولحقيقة يؤكد الغرب في المسلمين صد الكراهية لجرائم المتزايدة النسبة نفسه، 

ليسالإسلام صد التعصب أن وهي إحماءها، أمتنا في والخونة الغربيون السياسيون 
عقديةلأسباب الغربية المجتمعات في متجذر هو بل الغربية الحكومات مياسات ؛سسسا 

عدائهاأو معتقد أو فكر أي مع الأمم من أمة سامح لمعرفة الحقيقي المعيار وثقافية، 
مععلاقانها في نعتمد لأنها الواقع تمثل لا فالحكومة الحكومة، وليس الشم، هو 

المجتهعأما ، ئناعاتها وراء والأنستاق الانجرار من يمنعها مجا المصالح على الأحرين 
يخافه.ما عنده يوحد فلا 

كرهومحنا؟لماذا ت قال محم أمامه الهلاولة على يديه يضع وهو مليا المحقق إلي نظر 
يلتفتالأمنة، مدننا على الموت حمولة لتفيغ المغيرة طائراعم تتعاقب ت أحبته 

قفولدامعتين بعتنثن الطارة إلى ينظر المجزرة من الناجي الوحيد الطفل إلى التليار 
يكرهوننا؟لماذا فجور: كل الطيار 

الرغمعلى كرهوننا لماذا الوحشية؟ بهدم كرهوننا لماذا بسؤالكم: أحق نحن بل 
نيويورك؟في المنصوب تمثالكم أمام الذل مذبح على لكم تهدى التي القرابض كل من 

لماذاوعماله؟ وسفالة لوكا ومفكرأ لكم التملق بعضنا حاول ؤإن تكرهوننا لماذا 
الدين؟رجال وبعض يامحيون اللكم يقدمها التي التنازلأت كل من الرغم على كرهوسا 

علىالنمام حمرة تضع كخنزيرة إلا ترونهم لا فأنتم وتزينوا رؤؤسهم لكم طاطاوا ومهما 
لونيتحين أطفالنا من التوجس أهو الحد؟ هذا إلى عرهوننا لماذا أنتم، تعبيركم حد 
أحلامنا؟يوممح غدأ ليكونوا الأمس بامجاد اليوم ماسي عن 
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سائحالف )نعم( نال ؤإن سؤاله، أبطل )لا( قال فإن أمره، من حيرة في وقع 
وفدنفسه إلى انتبه الملمين، ولا الإسلام صد ليست حربهم أن التأكيد في حكومته 

ولمتالمحقق هنا أنا غاصبا لى قال الاستجواب، حلمة فى حدث حلاs أن أدرك 
لإفهامك؟آحر أسلوا معك أستخدم أن تريدني أم فهمت؟ تجيب، وأنت أسأل أنا أنت، 

منك.الأمر لأستوصح سألتلث، لكني تماما فهم أ •
الإسلامية.الشريعة تهلبق دولة بأي نسمح لن المحقق؛ قال 

ذا؟ّ: 

الحالم.على هيمنتها لفرض تسعى لشريعة مح ن ن ل !

التحىشيثا، الإسلام في تفهم لا فأنت اعتناقها على الناس إجبار تقصد كنت ن إ ٠
.من أزئد ؤتثآ ف الدمن ؤآ إثأه ^لأ أنه يؤكد القرآني 
الجميع.على قانونها تفرض كنها ل ت
القانونفرض عن تخامحلمي لا دولة، ليست مواطنيها على قانونها تفرض لا ولة د ؛

عدالته•ن عل 

قوانينهاتفرض التي المتخلفة الشريحة وليس مح ا والتالملام هو لإسلام ا ت
بالقوة.

والأساطير؟بالدبايات الديمقراطية فرصكم عن اذا م :

نفرضوحين والحرية، العدالة تمثل وهي بنفسه، الشعب حكم تعني الديمقراطية •' 
والحرية.العدالة نفرصن فإننا الديمقراطية 

وصولهي بل للشعب، لأكثرية ا حكم ولا بنفسه، الشعب حكم ليت ي ه ت
فيالأكثرية تشارك لم قوانين لتشريع الأكثرية >يق عن للحكم المفرد ذات الأقلمة 
للوقت.مضيعة معك المقاش أرى ثم صنعها، 

اذا؟مل: 

قانونا.وليت آلية الديمقراطية الحكم، وقانون الحكم آلية بين تفرق لا نك ألت 
لتجيب.هنا وأتت لأسأل هنا أنا •' بغضب 

وصحتغوانتانامو عموما الديمقراطية؟ عن لأحاضر الجزيرة هده في أنا ل ه ت
الديمقراطية.معنى ما بجلاء 



الأزرقالزر على ضغط ثم القمري، الروية درجة في وجعله المكيف نحو توجه 
مهم.ا*طن جاء محي ت لحظ إلا محي وها الجنود، لاسدعاء والمخصص حلفه 

سيدي؟مساعدة تحتاج هل 

القيود.:

يديعلى القيود مزلاج فضخ، الأحر وجثا ورك~ي،، ص من أحدهما كني أم
خمسفرابه الغرفة في تركوني كلمه، جدى في الألم من بتيار شعرت وندمي، 
تضلم ملابسي، في المول، على أوشكت، وقد البرد من فيها ، أرتجفكننا اعات، 

عانيتؤ.ما عانى 1حر لجين قديم بول، آثار سوى الغرفة أرضية في الداكنة القع 

Iالمعكرات، احتلأن، 

وتهدأمعكر في الظروف تثتل فد بل واحدة حالة في كلها المعكرات تكن لم 
معإحترام الجنود يتعامل بينما عنر في التعذيب وسالل أبشع تمارس وفد "؛مّ، آش 

أندون يعلمون وقد شيئا، إحوانهم محأماة عن يعلون لا بحيي آحر عنبر في المعتقلين 
الإعلامتراؤخ أن الأمركية للإدارة كافية مساحة أعهلى التفاوت هذا نصرتهم، يتقوا 

العقلينْع اومات للممساحة التحقيق تحهلي كما غوانتانامو، في العاملة بخصوص 
فيالمعتقلين مع انية بإنيتعاملون الجنود كان الذي الوقت، ففي الصفقات، ؤإجراء 

العتقلينيعذبون الجنود كان جماعي إلى  ٢٠١١منة تحول، الذي المادس العكر 
الرياضمن المعتقلين أجد كان التعنّي_ح حمم وفي الخامس، المعسكر في المضربين 

انعزلبينما الجنود، ضحك ومط أنينه أنغام على يرقعس والجندي الألم، شدة مجن يئن 
طْبالدمؤع، عيناه اغرورقنؤ وقد حفي طرف مجن المشهد يري وهو متعاطفا جندي 

علىعصية غامضة، غوانتانامو ستظل الصارحة، التناقخات من مزيح غوانتانامو، 
صدورفي خجرها تغرس الوقت، ذات في ونكتها الأنساب جراح على ترقص الفهم، 

الذيالكبير المأتم ذلك ٠ غوانتانامو. إنها الدخن، مرامحم في بحزن تشارك نم المعديين 
 vالمؤمنون.إلا حفره ما عرسا جنبيه بين صم والذي ج كلها لشرية ا فيه ثارك٠ت

الكتب:

علىوالحصول التعليم من المعتقلين هؤلاء تمكين أن الأمريكية الإدارة اعتبرت 
يستخدمهقد فتاك ملاح بمثابة الكتب طريق عن الذاتي والتثقيف العلمية الشهادات 

المفيدةالكتب من منعهم فقررت الاخرين، على التأثير في الأشرار الإرهابثون هرلأء 
لإبهامإعلاميا استخدامه يمكنهم ما بمقدار الشرعية الكتب من النادر القليل إلا 



والخص-صالروايات كتب ْن الكثير ْع الأنانية، حنونهم المعتقالين بمنح العالم 
الخليعةالمجلات عن المعتقلين عزوف رأوا فلما الخليعة، والمجلات الماجنة 

بعضطعام في ترصع التي الإنعاظ عقاثير إلى إصاخة تدرحية بوماتل عنها استعاصوا 
المعتقلين.

الذاتي،والتعليم الأكاديمي تعليمهم مواصلة العالم معظم غي السجناء بإمكان 
الماجستيرنال من هناك سانية، الأنالحقوق بانتهاك المشهورة الدول في حنى 

مختلف،فيها فالأمر غوانتانامو أما والإسرائيلية، المصرية السجون في واللكتورا0 
كام،العلم، من الاستزادة في الأسر استغلال من منعنا الأمريكية الحكومة أرادت 

أئااتافهة، آلكب للمعتقل؛لا يقدمون لا لكنهم اس بالكب مكتظة المعقل مكتبة 
أشدوكان فرحا بها طار منها شتتا نال فمن الإنسانية الملوم كتب أو الشرعية الكم، 

كنزكاعفلم المرحلي( و)مير الباري( )ثع مع نتعامل تما وطعامه، لحافه من بها شحا 
عليه.نحمل 

عشراتفيها صغيرة عربة يدفع وهو المكتبة عن المهرول الجندي المنبر يدحل 
المعتملينبعض يتحايل أسبوعين، كل ُرة العملية تتكرر المعتقلين، على لتوريعها الكتب 

محاولاتهمفي يفشلون ما غالبا لكنهم به، حفلوا حيد كتاب بأي للاحتفاظ القانون على 
)حمارأو تان( )تان كتاب مكانه الجندي ليعطيهم إكمال قبل تسليمه إلى ليضطروا 

الصوفيةكب أحيانا علينا يوزعون كانوا بوتر، وهاري كريمتي أغاثا نصمر أو الشرق( 
)الكافي(،مثل الأحرى المذاهب وكتب الذكية( و)الختوحات الحكم( )فصوص مثل 

منلاحقا علمت مات(، )المقا باعي اليوسف كتاب المرات إحدى في لي تدموا 
الإياه، إعهلاتي وراء كانوا أنهم علته حصلت الذي الجديد الكتاب عن المحققين أصئلة 
اسممن ذلك يظهر كاذبة؟ الأبار لحفر أفغانستان في وجودي نمة أن فدوا هل ادري 

علىتسخط من القصة في لما علي التأثير نمدوا أنهم أم مات(! )القا الكتاب 
افه؟أقدار 

مسوولحاء وأحيرأ بال، ذي بكتاب أحفلى أن دون طويلة أشهر علي مرت 
علىلتوزيعها الكتب، بعض فيها صغيرة عربة حلفه يجر طويل ١نقطاع بعد الخكتبة 

لأكثراصتمر طويل حرمان بعد الكتب برؤية العتقلرن اغتبط المنبر، في المحتقلين 
الكبحلتتفحمى أحيانهم من تثب أعينهم تكاد النافدة، من الجمع اقترب ستة، مجن 

يلصقونكيف إليهم انفلر ت الكتبة لمسوول يقول الجندي سمعت، وصولها، نبل 
إلاالمشير هذا نرى لا ذللثح، يفعلون لا بالطعام نأتيهم عندما يالنافدة؟ وجوههم 

إمجئك عند 



الحصولمن ن يثالعنبر، فى الإخوة أكثر على مرورها بمد عندي الكتب، وصلت، 
غينحايخ إلى يدي أمد وأنا انتشيت حاجته، منهم كل أحذ أن بعد ظمش يروي ما على 

نعقيكاب، على أحمل لم عنه، إخواني غفل كيف أدري لا الإسلامي، التاريخ 
فيبناظري أسرح وأنا الفرحة تخفني تالحمير على امتلفيت، منين، مند القراءة 

الصورةكانتج والروم، لمين المبين المواجهايتح بعض يحكي الكتاب، كان كلماته، 
تثلحيكتاب وأي جرى، ما تفاصل توصح لا الأحدايث، محن حاطفة لمحات في مختزلة 

حرى؟ما حقيقة لتدرك والمشاعر الأحداُئ، بكل الإحاطة 

بالأحدايئطالمليئة التجربة هذه بعد لكني الأم نبل من اوكتاب هذا ثرأت لقد 
تغيرتالتي هي القارئ عين لكن تتغير لم الملومة مرة، لأول أفرأ0 كأني شعرت 

نهصلنا يحكون الوعاظ إلى نمع ن ونحن الصغر منذ احتلن،، الذي هو والقلب، 
أيدينافي يقعوا لم لكنهم أحلامنا، قصور عليها بنينا ؛انتصاراتهم، ويتغنون أمتتا أبطال 

كناحيبته، أذيال يجر العدو اندحار علينا يقصون كانوا واقعنا، في لنبنيها ومعولا قاسا 
النصر،بلذة منتشيا الخضراء التلة على يقف، وهو القصة بطل تشحر ن ونحن نملرت 
ونختتقيف، السلة مع ن ط معهم كانتا بلحفلة لحفلة المعركة وقاع نحيش ونحن نستمع 

العدوفلول نمنارد وهى اللاهثة وأنفاسها الخيل ّنابلمثج صوت تثيرنا يالحركة، بغبار 
يخبرونالم القمة، كل وليس القصة من حزءا كان هذا أن يخبرونا لم لكنهم الهارب، 

مبتسمايقف، وهو للبطل الأخير الشهد قبل حاما وتضحيات ءذلاما آلاما هناك أن 
لأنهمالأحير المشهد يروا لن البطل رفقاء من الكثير أن يخرونا لم الخضراء، تلته على 

لنالأسر ظلمات في قابعين أيامهم باني يقضون وآخرين اكرى، تحث، سيكونون حينها 
لموالرياحنن، بالزهور يرمونه الذين المهلين صفوفإ يثق وعو الصر موكبؤ مع يكونوا 

رمحقاته،قصة عن تختالف البطل قصت وأن فعلا، النهايه نعتي لا القصة نهاية أن يخبرونا 
المعامعفى العرق قطرة أن تعلمت لقد القصة، بطل هو يكون لا ند الحقثقي الطل وأن 
منأشرف يحرابهم حوله أعداته تحمح وأن المنتصعر، حبين على المساك قطرة من ا أطي٠٣

منأعفلم ثابتا مومجنا روحه بقدوم الملائكة احتفاء وأن بالنصر، يهنثونه حوله رفاقه تجمع 
.منتصرأ سالخا بقدومه أحبابه احتفاء 

الميالة:

بعدالجنود من أربعة اقتادني ٢ • • ٢ المتوهج أغعلس نهر أيام من حار يوم في 
صيقوابالسلاسل، وقدمي وحصرى يدي قيدا التحقيق، عنابر إلى زنزانتي من تقييدي 

اعابر إنط )M( محلهر من معهم مشءسنلم ، بى وع2مها بألم ، سدة 
الحادةللقيود المتواصل الاحتكاك يسب دما قدماي نزفنتا الأقدام، على سيرأ البمدة 
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الجلد،تحز شفرات كأنها الحادة القيود أؤلراف أصبحت المشي محلول، ومع بالجلد، 
القيوديستخدمون بينما حادة بقيود عليهم المغضوب المعتملين يعفى تقييل يتعمدون كانوا 

البرتقاليةبالملابس وأنا الحارق بوهجها تلفحني الشمس كانت المعتقلين، لبقية العادية 
كانالحكة، ؤيبب الجم حرارة درحة من يزيد الذي البوليستر من المهنومة 

وأحيرألالقاJمين، القيود حز فيشتد المني في لأمع بقوة ؛'٠^، يتعمدان الجنديان 
قدمىوأوثفوا لخديدي ١ الكرمي على ونى أحلللوفود، لمخصعس ١ آ  Blue)عنبر وصلت 
أمريكيرحل علي يحل انتظاري، يطل لم دافئة، الغرفة كانت، بالأرض، المثبتة ؛الخلقة 

رزين،سمت، ذر القامة، حلويل والشارب، الشعر أبيض ، ءمر0 من تين الفي أخلنه مجن 
نفلرشيئا، يقول أن دون ارحل جلس الأصل، فلسطيني انه لهجته من سدو مترجم معه 
إطلاقالجنود محن أطلبح أن تريد هل علي• بمن كأنه فقال المقيدتين وندمي يدي إلى 

يديك؟

.شكرأ.:لا.

هدا؟بلثؤ فعل من وندمي: معصمي على الدماء بقع إلى ينفر أحد 
تت.أ ت

٠تظامأالأثراب.إلي نظر 
المحقمين.من بأمر م إنما للمعتمل يحدث ما كل •' 

القيود؟عنك أحقق أن يريدني هل بالإحراج• شم 
ماعدتك.إلى أحتاج لا . كرأ. شت 
وكالةمع متعاقد لكني التاريخ، في دكتور أنا بنفسي، آعرفك عموما •' 

لنعوانتانامو في وحولي الإرهامب،، صد حربها في للمساعدة المركزية الاستخبارات 
وزارةفاعطتتي معينة، نوعية من المعتملين بمص أقابل أن أردت أمبؤع، من أكثر يستمر 

منأكثر بين مجن اليدين أصابع تتعدى لا أصماء نائمة الأستخيّارات ووكالة ١لخفاع 
وهوبحدة إلي نظر ثم ، . ..يا تتفضل فهل بينهم، من أنت وكنت معتقل، صبعمثة 

أصئكي؟عر بالإجابة ا يقول: 
اصتغرتبأسمائهم، لا بأرقامهم المعتقلين ينالوا أن والجنود المحققين عادة كاث 

باسمي•ناداني حض 

تتوقفأن نبل ليس ولكن تريده، موال أي على الإجابة من عندي مانع لا • 
المصحف.إهانة عن المعتقل إدارة 





إلىليدفعوه رأمك على أكمهم يضعون بك قدموا حين الجنود رأيت لقد 
ذليلا؟هنا نفى أن تريد هل الأسفل، 

أندون رأسي لطاطأت ذليالآ كنت ولو ، عزتنا عّلى دليل هدا قائلا ابتسمت 
ذلك.على لأحباري الجنود يحتاج 

تقضيأن المحزن من فيها عينيه يقلب أصابعه مشبك وهو بالحزن متظ-اهرا قال 
فيعليكم سننتصر أننا لك أؤكد لكني البثيس، المكان هدا في عمرك وبقية شبابك زهرة 

.علينا التمرد نفسه له تسول من كل رقبة على و'*نطأ أفغانستان 
أخبركأن لي ثمامحمح واحدة، أمة أنفسحا نعتبر كملمين لكننا أفغانيا، ت ل !

كانالذي قندهار معتقل في كنت حينما شخصيا لي وقعت ألتي الحقيقية القصة بهدم 
والجنودبنا تحيعل الشائكة الأسلاك كانتغ معتقل، إلى تحوله قبل قندهار مطار سابقا 

الأمةهده حال في أتفكر الخيمة حول أمشي كنت! مكان، كل في باسلحتهم منتشرون 
الصغيرالجدار حالم، مرتفعة اإصاامان أرى وأنا الحزن غلبني قد الظلومة، الأفغانية 

عتهاوأزلت لتقهلتها ا الشمس، ضوء تحتآ تلمع معدنية قعلعة رأيت إل ، لمعتقل با حيهل ملا 
ماإلى الذاكرة بي رجعت والشاكوش(، )النجل الشيوعية شحار نقش عليها فإذا الغيار، 

ألفعشرين من أكثر فيه نحن الذي المكان ذات في احتشد حين عاما، عشرين قبل 
الذينالموفييت الجنود أحد علقها ميدالية كانت أنها الواضح من ، سوفييتي جندي 

وبقيحييته، أذيال يجر وهرب الموفييتي الجيش اندجر لقد المكان، هذ0 في تواجدوا 
الزمانتقلب على بها نتعقل ميدالية سوى منه يبق ولم مجهولا الجندي هذا مصير 

تملكنيالأن؟ هم أين سوفييتي جندي ألف عشرون حين، بعد ولو الغزاة واندحار 
تستخدملا كي المعسكر من المعدنية القني كل أزال قد الأمريكي الجيش لأن العجب 

الأمنيةالإجراءات كل من العدنية القهلعة هذه افتلتت لقد المعتقل، أمن زعزعة في 
اض؛قول أقرأ وأنا معتبرا أناملها أحذت حيدأ، فهمتها التي الثليغه رسالتها لتا لتوصل 

ووجهفجاءني الأمريكان الجنود أحد انتبه هنا آقايزه، يثن نل١ؤلها الإثام 
يدك؟في تحمل ماذا ت قاتلا نحوي الرشاش سلاحه 

الملاح.من أعفلم وعغلة عبرة يدي في أن يعلم لم ملاحا، يدي في ظن 
٠انفلر •' يدي إليه مددت 

هذا؟مجا يقول! وهو مستغرأ راها 
ثارةلكت هذْ لا: أم انمرة مهم هل لأرى منه في أنظر وأنا فأجبنه 

الثارةهذه أن نعلمه ما كل سنة، بعشرين قبلك المكان هذا يحتل كان سوفييتي لجندي 
إفيها بدفن أو الأرض هذْ عن يرحل أن قل منه نقى ما كل هي 







الخليجبحرب ش-اركوا حين امملموا الدين الجنود آلاف من فكان )يوسف( أما 
التقىقوية، الأمريكي الجيش صفوف في الدعوة كانت الصحراء(، )عاصفة الأولى 

الجيشفي بقاء© الأفضل من أن حلن إسلامه، وأعلن هلإ باز ابن بالشيخ بعضهم 
يرىكان الرحيل، قرر صبرا عليه يسنطع لم ما رأى حين لكنه الدعوة، بحجة الأمريكي 

فيحير وأي الأبرياء، نحور في بندقية محوي ير فلم لأن ا أما للدعوة، حرية بصيصر 
ظلمه؟على الظالم إعانة من سق دعوة 

أحلاقيةبقضايا فورحله المتكررة الدينية الإساءات من تبرما منه آنس الجنرال لكن 
هدهذكرته انفرادية، زنزانة فى وأودعوه أسود بعؤناء رأمحه وغطوا يديه قيدوا ملفقة، 

^لمعتفلين.حدث مما بشيء الإجراءايت، 

لأسريا على الواقع الفللم رأى كلما يتمعر )حمزة( وجه المعتقلون لاحغل 
قالالانفجار، لحفلة جاءت حتى المعتقل، إدارة عليهم تمارسه الذي الديني والاصطهاد 

الفللمهدا مشاهدة من المزيد أتحمل أن أستطع لا دمعات تفيفن وعيونه الإخوة لأحد 
استقالتيأالدينية، والعنصرية 

وقالالجنرال على لحل بأنه الأخ وأخر مدنية بملابس العنبر إلى حاء أيام بعد 
الملمين،صد الدينية لحرُب ا هده في الاستمرار أستطع لا ت له 

الإرهاب!صد لكنها والمسلمين الإسلام صد حربا ليت إنها ت ل لجنرا ا عليه رد 

نعطيهملا لماذا القرآن؟ اهانة أرى لماذا الملمين؟ غير هتا أرى لا فلماذا ذن إ :
تقول؟كما إرهابيين كانوا إن الحائلة والمحاكمة الإنسانية المعاملة في حقهم 

عكريأنك تدكر ٠ حسنا. ت سماعها على يعتد لم التي ردوده من الجنرال امتعض 
الأوامر.اتباع عليك ؤيجب 

وهمالطاولة على وضعها إ استقالتيأورثة هده ٠ اليوم. بعد عسكريا ت• ل! 
بالاضراف.

ستخسرعموما ٠ غوانتانامو. في معنا النوعيات هد0 نريد لا . مقبولة. ستقالة ا ت
الامتيازات.من الكثير 

أصابعهالحل السوداوين، وجنتيه على تسيل ودموعه الأخ ْع يتحدت حمزة كان 
اليوم،بعد أراكم لا قد • إحواني• يا محامحوني مرتع؛ بصوت يقول وهو القضبان بين 

يرم•م مخض في سأراكم لكني 
ستفعل؟uذا الأخ: اله 







خجولة.ابتسامة وجهه علت وقد بالصمت حنيف اكتفى 

حيف!ا له م : 

عبرة.تكون لعلها حيف يا قصتها عن أخبرني قلت. القصة، لمعرفة الفضول تملكني 

الولاياتعع المتحالفتان عود مناه وأحمد دمتم نوات كانت تردد• يعد قال 
أحمدنوات أن خاصة لهيالبان، اندتهم مبسبب والباكتانيين العرب على تقم المتحدة 

والتاكتانيونالعرب نم افه لولا للطلبة القتالية الخلوؤل كر فى مرات عدة نجحت، ناه 
منالماوعومة دباباتهم تقدمت، حين ذلك ومن حديد، من لإرحاعهّا لوا اّتبالذين 

فلهورهم،ليحموا الباكستانيون وبفي الطلبة قوات فانحبت، الأمريكية، الجوية القوات 
وأبىالدمكة بسلاح يرميهم نظيرها، قل ببسالة يقاوم آخرهم لظل تدينجيا حبوا انئم 

اقتريتحمكانه، يبرح أن دون إليه تتقدم الال.؛ا؛ة أرى كنت، قال؛ إخوانه، مع الانسحاب 
•ته لهحتى يرميها وهو منه 

الويلات،فاذاقونا ءال.رأ، قبضتهم فى أسرى وقعنا حدأ، عليهم حنقين كانوا لدللئح 
احترتم والثبور، بالويل ؤيتوعدنا يصرخ وهو غاصبا دمتم قادة أحل. مرة علينا دخل 

وّقءلوجهه فى الرصاصة دخلتخ عليه، اكار أطلق ثم حيف، محمد إلى ووجهه م—دمه 
منالمرصود المبلغ يخسرون جعلهم لأنه لاموه الأخرين القادة لكن لماله، في غارقا 

خروجهموبمجرد الطلبة، من قائد أو باكستاني أو عربي أسر لكل الأمريي الإدارة 
فبدؤوايغرغر كان النزيف، ؤإيماف تطبيبه يحاولون حنيف محمد حول الأسرى اجتبمع 

لكنهالجمع دهشة وسهل وعيه يسترد بدأ ساعات عدة ربعد يس، سورة عليه يقرؤون 
وتلمييننمه في الماء تقطير يحاولون ؤإحوانه أيام، عدة استمر سديد بصداع يشعر كان 

فشعرإصبعه ألحل الأذن، فى شديدة بحكة شعر أيام عدة وبعد لإطعامه، بالماء الخبز 
أنبه افه رحمة من إذنه، محن انتزاعها في نجح محاولات وبعد الرصاصة براس 

منه.وحرجت فكرته الأذن تجويف وصلت، الرصاصة 

م؛ل■'
رائحتهافتقد الذي الخبز بأكل اّتمتاعنا من أكبر الطيور برؤية استمتاعنا كان 

فتأتىالخبز محن عندنا ما كل )بابا( عنبر فير للطيور 'رمي، كنا العهن■، طول من الشهية 
مرةبتها حهاتلة، الزنازين؛أءل.اد نوافذ من تقترب دقانق، خلال آخرها على الئليور 

لآ؛اوناالفتات هذا ثواب نهدى نم حمامة، وخمين زرزور مائة من أكثر بها فإذا 
ارتقوالكنهم الجؤع من يعانون المعتقلون كان .، الفتات يحتقر لا محن عند وأمهاتنا 

الفتات.تلضل وهي بمنفلرها ليتمتحوا الهليور مع اللقمة يتقاسموا أن 
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اليابسللعود لتعيد الحياة بماء محملق الفضاء عباب تمخر السحاب أمواج كانت 
الحبالمن العشب رائحة معها تحمل عليلة نسمة هبت ا رونقها الذابلة وللزيرة نضارته 

بينمن إلينا تهربها أن إلا الريح فابت بجمالها الاستمتاع من حرمنا التي المحيهلة 
ط-اثرهو ها العنبر، في الطمأنينة يبعث بالقرآن الإخوة رحل كان الشائكة، الأسلاك 
الصقورمن المهدئ الوطن ولحرامة حلال لقمة عن للبحث دورياته يرسل رالغربل، 

تريباليقم، الشائكة الشباك يتجاوز الجميل، اللاهع الأسود بلونه يتمير كان الإبرياليه، 
قاللهم، أمتهم خذلان على يواسيهم كانه العذب بتغريده ليطربهم المعتقلين زنازين من 

هوأين الرخيم؟ غناءه تسمع ألا معارضات آخر عليه فرد غراب، هذا المعتقلين! أحد 
الحراس.إلى فانظر الغربان أردت إن للغراب؟ المقرن، انميق ذللث، من 

فيالغراب يثبه فهو الكوبي، الأسود للهلائر المعتقلون عليه تواصع اسم رالغربل، 
بصفاتيتمتر كان بينهما، يجمع له اسما منهما له فاتخذوا تغريده حمال في والبلبل لونه 

الرراريرمن كبيرة أعداد المعتقلون رماه الذي الفتات على تجممّتإ الطيور، بين من راقية 
(،grass quit)ت المسمى الكوبي( )جسون وطائر الحمام من والعشرات المة، تتجاوز 
الطيورلتأكل النافذة قضبان بين من بالماء المعتقلين بعفس فرسها )الإغوانا( منها اقتربت 

٠. أطيقهالا قائلات فابتسم أحراا، رطبة كبد كل ُاذي ت بالحديث ذكرته أمان، في 
فيوحدتنا البشرية، نفوسنا في مظالما جانبا يكشف، به فإذا كلامه، تآملتا إ بشع منظرها 

التيانمية بالراحة نشعر حتى الأخرين إلى ونحسن المعيق نرحم الأحيان من كثير 
لحاجةنعطي لا ان، الإحمشاعر في حتى أنانيون نحن نين، المحبها اض يجازي 
والسعادة!للراحة لحاجتنا بل مطاء الأخر 

أدنىدون الخبز من الكبيرة القعي لتبتالمر عنجهية بكل متبخترة )الإغوانا( اقتربّت، 
القانونلأن ذللث، لها ويحق القضبان، بين من إليها ينظرون الذين للمعتقلين اهتمام 

السيدةلتقهلمر ؛التوقف، المركبة سائق تجبر أمريكيا المحتلة الجزيرة هذه في به المعمول 
١٠يكلف، القانون هذا ومخالفة يهددها، خهلر دون الطريق )الإغوانا(  ٠ ٠ دولار٠ 

الكهرباء،عمود قمة إلى متجها بمخالبه ليخطفه الزرازير أحد على صفر انقاس أمريكي، 
وسهلبراننه من العصفور ليخانمى المقر نحو بشراسة الغربل اندسر صائمة وبحركة 
المقريناوش كان الأخرين، أجل من والتضحية والاستبسال الفدائية هذه مجن دهشتنا 

أعلىمكانه من ليزحزحه المقر على ينففر نم عاليا يحلمق بجناحيه، ويسرة يمنة 
صغيرةأعمال العصابات، حرب يشبه وما المستمر الإزعاج سياسة معه يمارس العمود، 

اومستنزفة ومزعجه كثيرة لكنها 
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الطانرإلى اننلر لصاحبه؛ فقال المقر يهاجم وهو الغربل الجنود أحد رأى 
إالصقر على يعيي إنه . الأسود. 

عنيدانع الذي الضحية وuمص المشهد يجزئ حض الغربي بالأعلام ذكرني 
•أمنهم يهدئ الذي المعتدي صورة ني الأبرياء 

هذاعن يعيدآ لينسس1ص؟ج العصفور إفلات الصقر ثرر حتى هجومه في الغربل استمر 
انمليور!ين السقي التعايش ؛زمن لا الذي المتطرف الغربل 

كلمةالعصافير من يطالسؤ أن دون بعيدا ذهب التضحيات هذه كل بحد أنه وانمبمج 
منأعوادا ؤينهيون لقمته في يزاحمونه راحوا ونيله بشهامته اعترافهم من وبدلأ شكر، 

الفهو صاعين الصاع عليهم يرد أن عليه أبت مروءته لكن أعناشهم، بها ليبنرا عشه 
.بغواإن بالأقوياء بل سفهوا إن بالضعفاء يأبه 

.النبيل. الغربل أيها ويحك ت صوتي رفعت أمامنا، يحدث كان هذا كل 
عنلن إلا تنشأ لم عوانتانامو لأن بالجوار، الفارغة الزنزانة هذه في سيحبسونك 

التيالعصافير هم للصقر الخاك وييخذللثا من أول وسيك^ءن والمستضعفين، الأبرياء 
٠أجلها من يت حص 

حنبل:بن احمد 
تحقيقتقريبا، فجرأ ة الخامحتى  Sljالتاسعة الساعة من يوميا، معي يحقق كان 

علىلهنان مباهران كشافان يعننج، والرحلين اب.ين مقيد حدأ، بارئة غرف؛ في متواصل 
ي

متفرقةدول من عليهم القبض تم كثيرين رحال اتفاق^ لي ر تفكتف بغفب؛ نال 
لادن؟بن بأسامة وثيقة صلات للث، بأن عتالث، معلومات على مختلفة أوقات في 

أنلي كيف، الحقيقة، تقول لا لكلن، خدي، قويا دJالآ لكان صادقا كنت، و ل ؛
تعرضونقد المكان؟ هدا في لنا حقوق لا بأنه تعترفون وأنتم التحقيق في أثق؛نزاهتكم 

ماتكرار على تجبرونهم ثم عني مماعه تودون وما اسمي لهم وتدكرون صورتم( علتهم 
ضدي.إثباته أردتم 

إرادتهم.يمحص اعترفوا قد ل :

تفعللم إذا عالي، شهودأ وتحفرهم عائلة محاكمة بمحاكمتي أطالب، . نا. ح؛ 
،؟منمقكلامي هل ادعاتكم، كذب على دل 



لأمثالك.مناسب دواء عندنا الصعب، النؤع من أنك يبدو تهديديه• بيرة نال 
عنى؟تسقط المحكمة وفى التعديب تحت كاذبة باتهامات أقر حنن تتقيد ماذا •' 

المضل؟ثسخلئج هو من المغيرة؛ الغرخة في متجولا كرسيه من نهض 

ولاالسمك لأشتري السوق إلى أذهب قاتله، وليس عندي المفضل هو لحق ا ؛
.اصطادهامن يهمتي 

مرجعية؟ك ليت أ ؛

لتدخلالباب لك يفتح بواب مجرد العالم الشخءس، وليس النمى هي رجعيتي م ؛
المرجعيةعنه، منعك وليس إليه إيصالك مهمته عنه، يحجبك حاجبا وليس الملك على 
انفكاكلا التي البشرية الغفلة تعتريهم أشخاصا وليس والقانون والنفنام النهج هي 

منها.

تجلهم.الدين علمائلثج من واحد اسم لي ذكر أ ؛
ذا؟ّ: 

الشيaلانية.الأفكار هذ0 الجهال عقول ش يرؤع الذي ص من تعرف تى ح؛ 
غيره.اتهمتم كما ؛الإرهاب ظلما تتهمو0 أن أحشى 

محاكمةحاكمناه جريمة عليه ثبتت ؤإن بأذى، يمس فلن تقول كما بريئا كان ن إ •
عائلة.

لأرىأسايره أن أحببت العدالة، عن الأجوف حديثه من الحرية مشاعر كظمت، 
الأجلاءالعلماء من الخثات بين من اسمه احترت لماذا أدرى لا الْلريق، بنا بمل أين 

حنبل.بن أجمد الشخ محلتؤ؛ باسماثهم، تاريخنا عبق الدين 
سيكونالذي الخْلير الاكتشاف لهادا الفرح تهاليل وجهه نسمات على بدت 

!٥٥٢المعقل يخفيها الي الأسرار لكز الشاح 
بلد؟أي ن م :

لعراق.ا ؛

المزموم،فمه أمحلراف من تند كانت، آثارها لكن المنتشية، ابتسامته يخفي أن حاول 
اللحظةهده يحلم كان أنه إلي حيل بالعراق، القاعدة علاقة ثمينة، معلومات من لها يا 

لسنين.المتحدة الولايات حير الدى اللغز اكتشافه بعد صدره على الوسام بتعليق 
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المرأةبدأت مواله أكمل أن وبعد الأهل، أسماء الدراسة، الديانة، ية، الجن
فعلاالغريب، أمحا أعجمٍة، بلكنة العربية تتكلم لكنها الأصل أمريكية كاسح بالترجمة، 

يتأملنية حلألمحه كنت، ئفة، ؛بنت، ينبر لم حلفي، الجالس الكهل ذللئؤ أمر فهو 
نفسيأحصاتي أنه ظني على ب، يغلالدفتر، على الفلم صرير صوت أسمع ثم بإمعان 

غيإلا ساذجا غبيا يكون أن العالم في أحد يتمنى لا ثخميتي، تحليل يريد 
مهمةله منهم نخص كل أن لاحظتؤ سراحلث،، إطلاق من تحجل نعمة فهي غوانتانامو، 

إظهاريتعمد كان الشاب والمعحقق ترجمتها عند التغنج تحاول كانت، فالمترجمة خاصة، 
اكتفىبينما والتلقاتية العفوية إظهار يحاول فكان سن المأما ساعديه، ملأ الذي الوسم 
نموكلماتي صوتي وسرة حركاتي وتامل بالصت الخلف جهة يمني عن الجالس الممن 

بالتسجيل.الانهماك 

إلينفلر نهايتها وفي، تفريا، ونمق ساعات أربع اصتغرفت، هادتة ة جلت، كان
بالهرب؟تفكرون هل استهزائبة؛ ابتسامة يبتسم وهو فقال مليا المسن المحمق 

غوانتانامو؟من لهرب؟ ا ;

بالعكر؟يحيتل حاجز كم تعلم هل • معلوماتلثا. إلى إ أصيفعك، د •

■محيرة أرى.حواجز لكنى • • لا ؛ 

وحقولالشاتكة والأملاك الخواجز تتضمن الأمنية الإجراءات مجن الكثير ناك ه ت
سوبرمانأنلئح جدلأ انترصنا ولو باستمرار، المتعلمة نجوب التي والوريات الألمام 

البحريةالمطقة أن علما فأحيطلنؤ الأطلسي المحيهل إلى ورصلمثؤ الحواجز كل وتخطيت، 
صغعلصامتا، ظللتح بالضحكات، القاعة صجت، القرش، بأمماك مليثة تجاورنا التي 

فهوالأزرق أما وأحمر، أزرق جرسان هناك كان الخاممل، على المثتح الجرس المحقق 
أماالتعذيب،، في المحقق لمساعدة أو زنزانته إلى معتقل لإعادة إما الجنود لاستدعاء 

منتجاهه يمارس ما المعتقل يتحمل لم إن العلبي الطاقم لاستدعاء فهو الأحمر الزر 
بالملسلةحمرى ولفوا ^-^، فيدوا نم بالقيام أٌرونى الجنود حاء وبدنية، ية نفضغوط 

ييوانطلقوا بالأرض رجلي قيود يثبت، الذي القفل فتحوا نم بالقيود، المبتة الخديدية 
رأسيعلى يد0 أحدهم وضع بينما بعنفح بحقدي آخذون وهم الزنزانة إلير ذلك بعد 

بإذلال.الأسفل إلى يدفعها 

•نيون ركحتا ك١ 

الشرقية،تان تركمن ينحدرون الدين الأسرى من مجموعق غوانتانامو في كان 
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يينعالمكتبة مسئول فجاء التركنانيين، الإحوة أحد شربي كان المرات إحدى في 
لغته،ب، حكل لمعتقالين، ١ على ليونعها والمجلات الكتب، بعض فيها صغيرة عربة 

منبدلأ قيمة ذي كتائب، على تحمل حين يالغبهلة تشعر المكتبة، من المعاقبون ؤيحرم 
نانىالتركالأخ إلى التفت، حصحص(، )الحمار أو بوتر، )محاري أد تان، رنان كتاب 

أصابعيأدحلت، عرام، اش عبد محورة عليه بالتركتانية كتابا يده في رأيت، حين فصعمت، 
•لمحنا بض، أحملمح، وأنا ومحنه يني الفاصل السك في 

اوكتابه؟عدا  ١٠:

بلكنةممزوجة بعربية ونال الدهشة من كذللثج هي تخلو لا بابتسامة أجابني 
اضعبد للشيخ الأعيان( فروض أمحم الملمين أعراض عن )الدفاع كتاب هدا أعجمية؛ 

أنالعلم ،ع فعلبح، ليد الطريق( في )معالم كتاب، آحر تركتاني أخ عند ورأبن؛، عرام، 
تعتبرهالدي الجهاد ورٌور أقهلامب٠ من عرام اض وعبد تج قعلسيد تعتبر المتحدة الولايامت، 

الغرب،على شخصية أحعلر أن وصوح بكل المحققين أحد لي صرح بل وت٠لرغا، إرهابا 
يونع؟أن الكتابح لهدا إذن سمحوا فكيف، ثح، فهلمحيي هو المامحي القرن حلال 

مصالحها،خدمة فى لها المعادية الأفكار تستغل أنها الأمريكية المياسة دهاء من 
فىوهو منهما المنتصر هى لتواجه الأحر منهما كل يستنزف، مشترك عدو نحو بتوجيهها 

فمنبها بتهان لا قوة الجاهدين هؤلاء أن ة المتحد الولايات تدرك كما الأحير، رمقه 
الدولمن الكثير استخدمت، كما خصومها، بهم تخوف، كبعبع مهم نخل تأن الذكاء 

الهدف،.لدات الإسلامية والجماعات والأحزاب، 

حاءالثمن، غالية بضاعق حوزتها فى أن الصيني خصمها التحية الولايات أبلغتإ 
ليسالمعتقل، يقدم أمني وفد أول كان '٢، ٢• سنة غوانتانامو إلى الصيني الوفد 

الإدارةأن من يتاكدوا حتى هوياتهم من للتشبتج بل مواحلنيه صحة على للاحلمّثنان 
الحكومةالتحدة الولايات أطمعتج تقليد، أو تحملة مبضاعة تبيعهم لن الأمريكية 

الأمنيالوفد اؤلثن شاءوا،  ١٠بهم ليفعلوا لها تانيين التركالأسرى كل بتليم الصينية 
تانيينالتركالأسرى بعضن يتوعدوا أن إلى الوعود بهدم المهللقة الثقة فدفعتهم للوعول 
اتفاقيةمن الانتهاء بمدد أنهم وأفصحوا الصينية، ل2لات للتسليمهم حال والثبور بالويل 
بينالمفاوضات أحريت، نوعها، يحددوا لم صفقة فى المتحدة الولايات مع تسليم 

وسياسيا.اقتصاديا للمينين حدا مكلفا كان الأمريكي العرض لكن الجانبين 
إرسالوهو بالضتهل يريده ما وفعل الأمريكي المر فخ في الميني التنين وسر لقد 

ةالمحي الولايات ْعر يتعاونوا لم ما حقيقي خطر في أنهم نانيين التركللأسرى رسالة 
أتذكرالاقتصادي، بتفوقه الإنسانية حراتمه يغطي الذي المشترك الجرم العدو هذا محي 





برمودامثلث تمال الواهعة )برمودا( جزيرة إلى التركتانيين الماُمماون بعض نقل تم 
منالفالبض، شرق الواقعة ربالأو( جزيرة إلى وآحرين كيلو،  ٥٣احتها مت؛الح الغامض، 

أحدمع يلم التي النائية الأصقاع فى تفريقهم هى المتحدة الولايات حطة أن الواضح 
يقولم إليها، نملهم المتحدة الولايات بعزم واجهوه حين إلا ■ينها المعمملين هؤلاء من 

إلىنقلهم فأرادوا الواحدة، اليد أصابع من أنل إلا نانيين التركالمعتقلين من حينها 
كيرجزيرة 

لألهمالجزر، هذه إلى نقلهم لمحاميهم القاطع رممهم التركتانيون المعتقلون عبر 
فإذامل، من والاصعلهاد بالتعذيب توعدلهم التي الصين لهديد من مأمن في يكونوا لم 

المعتقليناستقبال، نرفضت، ألمانبا على الاقممادية صغوطها فى نجحت الصين أن عرفنا 
محيالخمسة تنانيين التركلإحوة ا استقياب عقب ألبانيا هددت حين وكدللث، تنانيين الترك
٢٠عام مايو شهر  عفوآليت، وتم، ؟ آ دركيرياني فكيف، المزيد، أثقبال( اسّفرممن،  ٠٦

لكين.نابحة دولة أي أو الصين إلى المعتقلين هؤلاء تسليم تمنع اتفاقية أي محي 
جمهوييةإلى التركتانيين المعتقلين نقل حكومتى تريد مندهثأ: المحامى لى قال 

مسلحة!ت، ليفيها الشرطة قوات حتى بل جيش؟ ب ليس أنه تحلم هل )كيرساتي(! 
لأياستراليا من آحتر إلى ونت، من حراسة دورية فاربط تعير ن أب ذللت، من والأدهى 

صغيرةجزيرة ونلأنين ثلاثة من تتكون دولة ولأي ا حدودها لحراسة دورية تماللثؤ لا 
تتخيلهل تحيلأ، ميبدو حدودها فتامين المحيهل فى الأميال آلاف مساحة على جدأ 

قامت، ١٩٦١و ١٩٠٧عامي بين ما الفترة وفي الدولة؟ هده إلى ّنثرملهم حكومتى أن 
حنثالجزيرة هده فى وامحعة نووية اختيارات بإجراء نيا وبريهل! ة المتنحي الولايات 

النوؤيةالحنوات من طن ملايين حمسة أي طن ميجا حمسة حوالي ؛ريهلانيا فجرت 
فقامت،أمريكا تها وناقمباشرة الجزيرة فوق طن ميجا  ١١٨وحوالي منها بالقرب، 
الجزيرة،إخلاء ينم لم التتجاربؤ هذه وخلال الجزيرة بجوار طن ميجا  ٢٤بنتفجير 

ساليةاللحظة هذ0 إلى التفجيرات هذْ من تجة ١Jاوالصحبة البيئية التأثيرات ومازالت، 
وسرية-

عنهمارة كيرياتي جمهورية سنة، مثة مل نعيش كنا لو كما عنها يخبرني انطلق نم 
منالأميال آلاف يعد على لي اي المحيهل في تقع جدأ، وصغيرة فقيرة مرجانية جزيرة 

خدماتالدولة هذْ محي يوجل ولا جزيرة وثلاثين ثلاثة عن عتارة وم آحر، مكان أتم، 
سنةسبتمبر في الجزيرة يخدم كان الذي الوحيد الجوي الخط وعلق متنثفلمة، جوية 

٢٠ تْليرراكبا  ١٧نع مروحية طائرة وهناك للعليران، والخليرة السيئة الحالة ؛___،  ٠٨
القواربإإليها تمل ولا العبارات، من نؤع أي يوجد ولا أسبوعيا، واحدة مرة للجزيرة 
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والبريدلاسلكية، اتصألأت أو تلمزيون الجزيرة هده في وليس متباعدة، ءترارت، على إلا 
أيفيها يوحد ولا الإحللاق، على يصل لا وغالآ الجزيرة إلى لمل أسابيع يسنغرق 

فوقأمتار ثلاثة من أقل توى م فى تعيس الجزر هذه ومعفلم واللام، للأمن قوات 
الهلمستغيران بسبب ستختفى دولة أول تكون أن المتوني فمن ولذلك لأرصى ا سطح 

الحراري!والاحتاس الكزتة 
٢٠سة يونيو ض أن يخبرز وهو صاحكأ انفجر  رجمهوريةريس أعلن  ٠٨

ونيوريلاندااسراليا إلى طلبا وقدم اللاعودة نقطة إلى وصلت الدولة أن للعالم كيريباتى( 
فيريس أول يجعله مما دائمين كلاحئين سخصا هو يهم بمن بلده مواطني، لقول 

أحرى.دولة فى اللجوء حق بالكامل ولشعبه لفه يطيب، البشري التارخ 

المعسكر

بامتيازاتيحفلى معكر افتتاح من لأبد كان لغوانتانامو السيئة الصورة ببج ب
تنقلكى الصحافة لزيارة مناسبا مكانا يكون الأحرى، المعسكرات مجن أكثر وحقوق 

أعينعن البعيدة الرنانين خى المرتكبة الجرائم لتغهلية غوانتانامو عن حسنة صورة 
وللتفاوصىلتجنيدهم المعتقلين ابتزاز فى الجماعي المعسكر هذا ولامحتخدام الصحافة، 

تمللممحمقين، يفدمها معلومات مقابل الراح المعسكر إلى لنقلهم التحقيق فى معهم 
(.٢٠ ٠٣مراير  ٢٨)توم و الرابع السكر تدشين 

سوءاإلا السنين مرور مع تزدد ولم غوانتانامو، في حدأ مزؤية الأوضاع كانت 
والمماحالجماعية الحياة حنث لغوانتانامجو، الإعلامية الواحهة الراع، العسكر باسناء 
الإضافية.المشي وساعات المضاضط والطعام متراصين صنوفا حماعة بالصلاة 

فتهايعش المح، الأولمح، الدرجة عنابر إلى التحقيق عنابر من مفاجئة بصورة نقلي تم 
فيهايرتدي إضافية، وبهل-انية وطاقية صغير مشعل على الحصول مثل امتيازات المهتقل 

معروفةكانت، مترحمة مع المؤول حاء ثم أسوعا فيها بقينح البنية، الملابس المعتقلون 
محفلوحل!أنت، الراع، المسكر إلى ستتتقل وقال؛ الختقلين مع بالتغتج 

تحديدا؟أنا لماذا ترى دراسة، يعد يتم شيء كل هنا، للحفل مجال لا إ ا محظوظ 
اعترفبل التحقيق، مع مشكلة أي عندهم يوحد لا الذين الخعتقلين من الكثير هناك 

الراحالمعسكر إلى انتقاله في طمعا وكذبا، صدقا غيره على وتكلم نفه على بعضهم 
أنا؟فلماذا أراد، U له ينم ولم 
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تنصحتىالمجاورة العنابر كل من الإخوة نداءات انطلقت المسوول، صعق 
المجهول،المستقل في متام، من يأتي ند لما واسجمام راحة فترة واعتبارها بالذهاب 
الأمرفي وجدت إن مجيئا بالعودة نصحوني وراءها، ما الأكمة وراء أرى بأني أخبرتهم 
مشورتكم.سأنبل لكني مكيدة، قطعا هي ت نلت مكيدة، 

مخصصةمكشوفة صغيرة سيارة موحرة في جندسن بمن وصعوني ثم فدوني 
وومسلثاالمعتقل برحل رجله يلصق أن عليه يجب حندى كل المعكرات، بين للتنقلأت 

لتقومالجندي يدل جندية تكون حين المعتقل عون في فه ا وكان الرحلة، طوال بعقده 
الإجراءات!بض 

الجبلوثمة الواسعة الساحة أرى وأنا صدرى انشرح الراح، المعكر إلى وصلت 
!)ويسكي(!قبيحا فيه أمكنوني الذي الضر اسم كان عليه، المهللة الخضراء 

مجنأكثر بعد مرة لأول والجري، القفر في ملحة برغبة سعرت القيود، من أطلقوني 
فلمأمشي أن أردت حين صدمت لكني نود، دون مترين مجن أكثر مسافة أمشي سنتتن 

منفلريكان أتعثر، أكاد ببعضهما رجلاي تصطك سوية، عير مشيتي كانت ! أستطع!
أعصابي،ريثما لأرض ا على الجلوص فآثرت نفسي من حجلت للشفمة، مثيرا 

بجمالعيناي تتنعم سنين منذ مرة لأول الماء، إلى ونطرت الحصى على استلمت 
معتقلمعنا كان بالدوار، شعرت الشائكة، والأملاك الشباك من حواجز دون الماء 

الإنسانفإن طويلة لفترة قصيرة مسافة في نظرها حصر إذا العين أن أحبرني يمني دكتور 
التعود.مع تدريجيا الدوار ويتلاشى يعيدأ، أفقا يرى حنن بالدوار يصاب 

كتفيلاصق كتمك، جماعة، تصلي أن تستهلح أنلن، الجماعي في الأمور أجمل من 
يجتمععنبرنا، في للإخوة دروصي كثفت، حرمها، من إلا يعرفها لا عفليمة نعمة أحيلئ،، 

حزبالهم أمر يوم الممحمعة، عدا يومة دروس متلاصقتتن، رض من معتقل  ١٦فرابة 
الكتبمن محرومين كنا المرام، بلؤخ من حديثا لعشرين شرحا الأحر واليوم كاملا، 

بدايةني طرية غضة زالت، لا العلم طالب أيام والقرا.اات، المحفوظات، س ذاكرتي ئكن 
كيفالجنود، على غريبا المنفلر كان الأنفراديات؛، في السنين رياح تدريها لم الأمر 
المتكلمتأثير بسبب ليس ذلالثح أن إقناعهم الصعب وس شخهس، على العدد هدا يجتمع 

الإخوةبعض نصحني الذكر، حلق على لمين المحرص هو ما بقدر المستمعين على 
الرغمعلى علي الأمريكان لنقمة سببا متكون التي الدروس ش بالغت، لأني، أتوقف أن 
قالالمعتقل، داخل أو الخارجي توى لم١ على للعنف، دعوة أي س تماما لوها حس 
الرصاصة.س حولهم ص أشد الكلمة ص حولهم الإخوة: أحل لي 

أدعوالوهابي بأني، وأخبره آخر عنبر في معودي لمعتقل ساعد الموشوم حندي حاء 
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إنهاواقتصاديا، عسكريا تهزم أن نبل نفسا منهزمة مترددة، خائفة، اليوم الأمة أبوابها، 
دمه،نفك حليفه دفاع على اعتمد ومن جوعآ، مام—٠١ غيره طعام على اتكل من أن تدرك 
ومقوماتالقوة مصادر كل ؛، _1LJأنها تعي لا إنها الإرادة، مسالوبة نفسها ترى لكنها 

علمياة مجفلبأنها الخاطئ تصورها على تعتمد وتخفي تحلل حين إنها النصر، 
للجهلاستسلمت، لكنها صحيفة، فقيرة جاهلة لسن، الأمة هذه وعسكريا، واقتصاديا 

معوضعهم قبضته، في فوقعوا الأسد لأشبال فخا صياد نصب ، والصعق، والفقر 
رأتهمخرافا، أنفسهم ظنوا حتى معها البرستم ياكلون سويا، يلعبون ، زمنا الخراف 

الأسودأيها بالكم ما ت يشفقة ليم قالت السنين، تجارب، عركتها التي الحكيمة السلحفاة 
ئدأنلثؤ لابد أ أسود؟ نحن ت مندهشين بعضهم إلى نظروا خرافا؟ كنتم لو كما تعيشون 
الراعيوذاك البرسيم وحزمة المربقس إلى انفلري بائسة، خراف مجرد نحن أ خرفتإ 

ومخالبكمالقاطعق أنيابكم تروا لم ما ت وقالت، برثاء إليهم نظرت بعصاه، يقودنا الذي 
كنتم.كما الغابة ملوك تعودوا لن الحادة 

تاكحقيق 

٢٠سنة ديسمبر في رامسفبلد دونالد الدفاع ونير وافق  طرقاستعمال على  ٠٢
الاستجواب،،ات حلمفى للمحقمن أكبر صلاحيات أعطى مما التحقيق، فى قاسية 

الجراحأماكن على والتركيز المبرح الضرب، وبغرام قندهار معتقل في فاستخدموا 
الألملإيصال عوانتالأمو في مباشرة غير طرقا واستحيموا الجراحية، والعمليات 

لفتراتالقارس والبرد الشديدة والأضواء الصاخبة الموسيقى استخدموا كما للمعتقل، 
بالعلمالمعتقلين أحد لمح تم التحقيق، غرف في المعتقلين يعص على طويلة 

لهماح الثم الصلاة من والماغ التحقيق، في مدل بوصع مقيد وهو الإس-راتيلي 
الصلاةحال البول ورثى له، يسجد كأنه ساجد وهو أمامه المحقق ليقف بالصلاة 

الخلف—٠٠من الأطراف وتقييد بالسلاسل، الموثق المعتقل أمام القرآن على المحقق ووطأ 
لهمألماح أو شرب أو أكل دون طويلة لساعات الحال هذه على أرصا والإلقاء 

حاجاتهم.بقضاء 

ولإدارةللتحقيق عربية أصول من أمريكان ؛مترجمين يستعينون الأمريكان كان 
أماوالحراهية، المصرية الجنسية من كانوا العنابر في المترجمين معفلمم المعتقل، شؤون 

الكويتيةاللهجة يتقنون وآخرون والفلسطيني والعراقي المصري أتاني فقد التحقيق في 
حصولهمقبل وسعوديين كويتيين مواطشن كانوا إن أدرى ولا كبير، بشكل والسعودية 

اللهجة؟فأتقنوا عمرا فيهما قفوا أنهم أم الأمريكية الجنسية على 
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جعلالذي الثديي البرد منها التحقيق، فى أساليب عدة يستخدسمن المحققون كان 
يعفىإن حتى الشديد والحر المفاصل، في بالأم يصابون غوانتانامو معتقلي من الكثير 

عاقبنيأن حدث طويلة، لفترة ق ختنا لا يا شهور0 سبب رأمه نحر ينتف كان المعتقلين 
هواءتنفث الزنزانة سقف فى التكييف فتحة كانت العقويات، انفرادي فى المحققين أحد 
الشديد،يالاحتناق شحرت تماما، التكييف أطفاوا أن الجنود لبث فما ضعيفا، دافئا 

منصدري لأملأ الباب شق على فمي وضعت فائدة، بلا بعمق الاستنشاق أحاول 
كامل،ليوم الأسلوب هدا يستمر قد الإغماء، من السقوط على أوشكت أن يعد الهواء 

لتعودالهواء من صدرك تملأ الباب شق على فمك لتضع الليل منتصف النوم من تستيقظ 
المستمر.الإزعاج وسْل جديد من النوم نصايع أحرى مرة 

يحاولوأمانا إرادتنا كر إلى تهدف والاحتقار والمب الإهانة أسلوب كيلك 
بملولأتم!عن بالحديث لإغرائه والمدح الإطراء في المبالغة المحققون 

بالحملز سبتمبر، بأحداث الخعالقة الخعلومات عن بالبحث، المحققون يكتف لم 
تعدوال منها، لكل الاجتماعي والمسح الشعوب طبيعة وبقهم ؤإدارة تمويالآ الخيري 

بالوقودالحاصى ( blue)عنبر إلى المرات إحدى في الجنود اثتادني غرية، أمور إلى ذلك 
منحالة انتابتني (، cia)من المحققون كان غوانتانامو، حارج من والزوار الأمنية 
والخلاحم،والمهدي للروي الملمين تصور على المرتكزة للأسثلة أستمع وأنا الدهشة 

وتصوراتهم.المهتقلين أيديولوجيا فهم على الحرصى غاية حريصين الأمريكان كان 

بلده،من المبعوث الأمني بالوفد يلتقي أن قبل المعتقل يستفزون أحيانا كانوا 
يلتقيحتى والإهانة الضرب مع الحارق بالبخاخ ويرشونه زنزانته الشضب، قوات تقتحم 
الوفودهذء إن ت للمعتقلين المحققون فيقول غاضب،، متوتر الأعصاب متشج وهو بالوفد 
وكانواإرهابية، عمليات ارتكاب في تورطكم التي المعلومات وتقديم لخدمتنا جاءت 

الجنودؤيخبر الأخضر، الغطاء خلف العنبر حارج من التجول الأمنية للوفود يسمحون 
باببالالمحتقلون فيستقبله الفلاني، البلد من جاء الأمني الوفد هدا أن الممتقلين 
بغمرالهلريقة؟ بهده الخثحرة الولايات تتصرف ّدا الحدث، أنأمل كنت والمتاتم، 

تثيرتلماذا أتساءل لغواjتاJاموإ الأمنية الوفود لمجيء الحقيقي المسبح عن النظر 
الإبقاءّذا ضدهم؟ حكوماتهم تؤلب، ئم حكوماتهم ضد المعتقلين الختحدة الولايات 

كحولبينهما التقارب الختحدة الولايات تخشى هل ، بينهما والخداء التوتر هدا على 
أمميةفكرة لتصبح فتة أو جماعة أو تنفليم في حصرها من الاحتلال على المرد فكرة 

جديد؟من للنهوض نسى 
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اتهامهمنم الإغاثية، المتثلمان في معقلهم يعمل جزائرية أصول من كانوا جميعا، 
سرايموأفى الأمريكية المفارم تفجير وم1>اولة 

دعوىكانت كد الأمر، بهيا لاتهامهم شبهة مجرد ولا بل دليل أي هناك يكن لم 
جمحمن ببراءتهم فلع لمؤمني ١ المضاء لكن العالم، في الملمين لإرهاب كيدية 
فهددتالمحكمة، عدالة على الأمركان غطرسة تغلت هدا كل من الرغم وعلى التهم، 

ؤإلأ!إليها بتسليمهم البوستية الحكومة انمحدة الولايات 

الأمممبنى إلى نقلهم نم فد الرب المنة هؤلاء بان الأهالي بين الصر انتشر 
فانهمرتغوانتانامو، إلى سيرملونهم الدين الأمريكان إلى لتسليمهم نمهيدآ الخحدة 

والنفيسبالغالي صحوا الدين الخرب اليم لترفضا المبنى لمحاصر الموسنيين حشود 
توتردُع والعيد، القريب همنهم تخلى حين والكروات الصرب أنياب س لتخليصهم 

تتكاثرأن نبل الأمريكية الفارة إلى بنقالهم بالإسراع الخسكرية القوة أمرت الوصع 
ثباناستلقى الثاني، كانون Jثالوج مغْلماة والأرض البرودة شديد الجو كان الحشري، 
أحرىمرة للدحول المجارة اصطرت المرور، من للمارة منحأ الماؤع على وسابات 
الخلفي!اuب من والملل 

بينماالمجارات، عجلات تحت أحالهن وصعن حاسران مسلمات بينهم كان 
المزامفي الهلمبح تقصير بين كالفرق إنه لمّليمهم، هللوا لخى ذوو شيوخ هناك كان 

ألبشرية ا الأعضاء في يتاجر لكنه به ملتزم وحلمب عماله، في مخلمى لكنه الرسمي الرداء 
الرئيسيأن البومستية )الحرية، حريدة فى البومني،ان الهسحفين كبار أحد رسني( سسر 
يكنلم بأنه أجاب البوسنيين المنة تسليم سبب عن مثل عندما )زلادكو( البومستي 
المغارةبي )اتملت؛ وصوح! بكل قال ثم المتحدة، الولايات معارصة بمقدوره 
ئمغاصبا، الأمريكي المنير وحدت حشهم فلما إليها، الخصور مني وطين، الأمريكية 

انمربسنترك أو الخة لم تأن إما لهما، uلث لا خياران أماملث، نائلا: هددني 
١^!ليأكلوكم 

أنعالي الصس_بخ ومن ؛براءتهم البومتية الحكمة حكمت لقد للمفير: فقلت، 
انمزم.حكمها بعد إليكم أسلمهم 

هناندعالث، لم نحن قال؛ نم بالكون، يأمره فمه على إصبعه المفير فوصع 
.فق2ل لك نقوله ما لتنفي دعوناك ؤإنما لنتتانس، 

أسلمهم!(أن إلا مس كان فما 
تاريخفي الأمريكية المنارة لتفجير يخهل2ل كان بأنه أحدهم اتهموا غوانتانامجو وفي 
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مدربماعد الستة بين من كان جوازه، سب مسجونا التارخ هذا محي كان وقد معين، 
هودلك على ودليلهم القاعدة، في عضو بأنه اتهموه للكاراتيه، البومتي المنتخب 

الكاراتيه!في )دان( ثلاثة على حصوله 

فيهخاتما يلبس منهم واحد كل أن هو منفلمة إرهابية سكه أنهم على استدلوا تم 
بينهم!شمرة بأنه وفسروها الكريمة، الأحجار من فص 

تاشيرةعلى للحصول سراييفو في الأفغاتية السفارة إلى حاء بأنه أحدهم اتهموا 
أالبوصة في أفغانية سفارة يوحد لا أته مع أفغانستان، ليحول 

بعمىيستشيره والدي نفوذ، ذو أمريكي محام اليوسنيين المعتقلين أحد قضية تولى 
الحكومةفي كبار ومسثولون العليا المحكمة في كبيرا منصبا يحتلون ممن أصدناته 

غزومن عليها ترتب ما وكل ٩ ا/ ١ أحداث أصع ٢(ت ٠ ٠ )٩ سة في قال الأمريكية، 
الأحرى،الكفة في غوانتانامو ومعتقل كفة في فيها الباهفلة وخسائرنا وأفغانتان العراق 

والعاربالخزي نشعر تجعلنا معنوية هى ما بقدر مائية ليت عوانتانامو فى خارتا لأن 
الإنسان.وحقوق والديمقراحلية بالحرية ونادينا أخرى مرة أفواهنا فتحنا إذا 

مجحاكمة٠أي بدون حميحا سراحهم إطلاق تم طويلة منين وبعد 

■الهخاسن 

حديثيفي معه أتحففل لا فكاهة ذي تنقيطي أخ بجوار )ليما( عنبر في أنا بينما 
وراءمن ارتفعت ما سرعان حديدة منتاه وساق قدم على يبنون عمالأ رأينا إذ 

المحققينطريق عن تتوالى الأخبار وكانت الأخضر، والخطاء الشائكة الأسلاك 
الأمريكانسينتهي الخامس( )المعسكر عليه يطلق حديدا معسكرا أن الأحمر والصليب 

إليه،ليقلوا سعمئة من أكثر بين من معتقلا حمين احتار وسيتم ئربما، بنانه من 
The Core Of)أو الإرماب،( )لب أمحموم ولما الأشرار لشر مخمما يكون س

Terrorism ،) ،مخيفة،الخامس إلى سينتقلون الذين هؤلاء على الأمريكية الدعاية كانت
الدعايةهده المحققون استغل إليه، الانتقال من باه يتعوذون كانوا المعتقلين أن لدرجة 

المعتقلين.لماومة 

أبيضبعيد، س حميلأ متنلرْ كان الاليالي، إحدى في المرتفع البناء إلى نطر كنا 
صورأبشع داحله في أن نعرف، نكن لم لكننا حمالا، القوية الكثافات، تزيد0 اللون 

الجميل،الأبيض القصر هدا إلى انظر مازحات الئنقيطي لأحى نلت، القسي، التعدي_، 
القول:يراجعني وهو ضحكه في غارنا كان انتقام، أشد منا فيه منتقمون أنهم أشعر 

٢٢٧













كانوالأشهر، الأسابيع توالت، نم بوم، بعد بوم رياصّة، تمارين دعاء، القرآن، 
إدارةاستعانت، ط الونت، أكثر نا أنفعلى، ننطوي جعلنا مما مرهقا بعمنا مع التواصل 
واحدأ،نوعا ت؛ ليأنها الأعراض حلال محن عرفا التلعام، ني العقاقير بوضع المعتقل 

صهريوآحر منوم العقانير بحص تجاهه، المحققين هدف، يناسبا ما يعتلى معتقل كل 
للإنعاءلاوآ-م للتلعام جامحة برغبة .بشعرك وآخر 

وقدللطعام الورقية المحون يوزعون وهم الج>و_د الزنزانة قحة ثقب من نرتم، كنا 
أنمن الرغم على المحن هذا له حمص الذي المعتقل رقم منها واحد كل عل، كتب 

لفلانقلي الالمحن يلتقعلون نراهم الومتا، ذللتا في المعتقلين لكل متماثل التلحام 
يغلب،شخص وآحر، شخص كل بين متفاوتة غريبة بآثار شعرنا وهكذا، لأحر والعلوي 

فلاالنوم أغالب، كنت، هؤلاء، ضمن من كنتج غرب، بشكل الوفتح طوال النوم عليه 
فيثقلالقرآن مراجعة أحاول الإعياء، محن أمقتل فاكاد الزنزانة في ماشيا أقاوم اصتعليع، 

لنالهائلة، الضغوط من هربا للنوم البعص أخلد مخدرأ، تعاطيتا ند كأنى، لسانك، 
الروحؤيقتل الكآبة يزيل لأنه للنوم الاستلام من لإخو.ْ ا حذري—٠ افه، بإذن أستسلم 

أحلسمعنا لأيام، النوم تتليعون يلا آخرون هناك كان المتفكر، والعقل المتفائلة 
الثامنهو اليوم هذا أن أخبرنا حاله، عن نسأله عليه هتفنا بالحائتل، رأسه يخيعل الإخوة 

علىأخبرني وآخر ا متواصلة أيام ثمانية بالنومأ عيناه تنعم أن دون علميه يمر الذي 
لأياممستمر هيجان التلعام، قلة من الرغم على غريبا جني بهيجان ينعر أنه استحياء 

هناكتح كانإن سألته وحين التناسلي، جهازه في ففليعة بآلام نعر حتى أبدأ يهدأ لا 
الإغراءمرارأ معه حاولتا محققة وجود عن لي أفصح التحقيق في ية جنإغراءايتح 
منييطلبون المحققون كان كذللمثح أنا ، تتكشف، الأمور بدأيت، هنا ، حلوك، دون الجنمى 
طبيعةعن غرب بشكل التحقغ، في، يالوني، كانوا أفعل لم وحين الدووم،، عن التوقفغ 

لمالشراب في اللون رصاصية حييصامت، المراُت، إحلءا في رأينا لأل أم تغيرت هل، نومي، 
علىيضعونه الذي القليل كالمرق واتل والالشراب تناول عن توقفتا ذوبانها، يكتمل 

حالهمفغير الشراب عن ، بالتوقفالإخوة نمصحت، نومي،، واعتدل حالي فانقلبا العلعام، 
فيشيء أي عن الامتناع الإخوة أحد رفض زاد، الجؤع لكن ^م، بة بالنكذللثج 
فيكا حين قليلة الطعام كمية تح كانالجوع! إلا شيء كل أتحمل قالأ; التلمام وحة 

المحكرقدمنا حين النصف، على أصبحت، لكنها والثالثح، والثاني الأول المعكر 
فأفؤغأصوم كنت، الأشرار(! رشر أسموهم من لترؤيفى معسكرا أرادوه الذي الخامس 

فيأضعه بالغداء يأتون وحين الإفعلار طعام فيه أضع ثم الشراب من الفليني الكوب 
عليه!لأفتلر وجبامت، الحجم؛ثلأرّثح المتوستل الكوب فيمتلئ كذللثج والعشاء الكوب ذايته 

الإدارةتكتف، لم وججايت،! لأث من يمتلئ يكاد لا ، الكفمن أقل ارتفاعه واحد كوب 
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أحتفظكنت الجؤع، شدة من نثن كنا الشهية، من تزيد عقاقير تضع كانتج بل بذللث، 
قشرأكلنا الجؤع، سخفة محن شيئا عنى تخفف لعلها ماعة كل أشمها لأيام، بالتفاحة 

الجنوداله وحين الفاليتي! المحن أكل الإحوة أحد المرات؛، عشرات والبرتقال، الموز 
المحنلاستخراج الشم، قوات عليه اقتحمن، أكلته! يتجشأت وهو نال، المحن عن 

ؤلعمعن الناه إ للجنود المحن إرجاع عدم على عاءبوْ هناك، أو هنا مخبأ ظنوه الذي 
بانشع!أشعرنى لكنه المرارة، من القليل لولا به بأس لا فقال،ت المحن 

ؤإلأأشبه وما والبرتقال الموز كقشر الهلعام مخلفات إرجاع المعتقل على يجب 
فىالمتبقية العلعام مخلفات في يفتش وهو المرات إحدى فى الجندي الني ءوقلإ_،، 

عليها،للقلق داعي فلا آمن مكان؛ في بأنها أخرته وبدورها؟ التفاحة عود أين المحزن 
تقلت، أرجعها، لم إن؛ الشغب، بقوات هددني أكلتها، لقد يهلني، في ت قلته مواله، كرر 

الأمرتجاهل الحرس مؤول لكن الشغب، قوات فاستدعى للئح، بدا ما افعل • تهدد• لا 
أحن•علق نبلي، إخوة ثلاثة على الشغب، قوات يحول بيط يجدا متعبين كانوا لأنهم 

فوائد.قوم عند قوم مهاتب؛ ت حديث، ما على بجاثي الإخوة 

الفتحةمن الإخوة أحد سألي أوصالا، فيها ترتجف؛ البرودة قارسة الزنازين كانتح 
أحبتهوحين منه، قمحكن، أسنانه قعقعة حديثه ,؛فل كان ترعيا موالأ للباب، الجانبية 

وأيالمكيف،، فتحة تغهلية يمغ القانون كان للانتقام، دوره فجاء منه أشد حالي كان 
الزمهريرهدا في الإمستخ على لينام أعراضه جميع مصادرة لحقوبة يتعرض يغلقها معتقل 
أعلىالموجود البغيض المكيف، لهدا حد لوضع حيلة من فلابد حصير، أو غءلاء بدون 
كفتحاتسوداء فتحات عليها رسمنا للمحامين، رسائل لكتابة ورقة ءللبنا لة، المغ

الورقةألصقنا تم الخالق، من عليه المبلل الصابون بمح قمنا نم تماما، المكيف، 
الد0،بب؛ ؛الصابون يجف، حتى الوقت، من برهة لانتفنار ١ علينا يتوجبإ كان بالفتحة، 

شبيهةكانت، لأنها الفتيش في الجنود يكتشفها ولم الخلة نجحت، المكيف،، لهواء القوي 
المرات.إحدى في الجندي أمام الورنة سقطنا حين اكتشفت، أنها إلا الأصلية، بالفتحة 

منأسبوعين بعد إلا المشي قفص إلى يخرجونا لم الخامس العكر قدومنا عند 
والاستحمامساعة تلث، لمدة أسبؤع كل مرة بالشمس لل سمحوا نم الزنزانة، في البقاء 
الليل!منتصف في اكثمس إلى باحراجنا بدووا أشهر عدة وبعد سل، دقيقتين لمدة 

مغثشةنافذة هناك كانت، الشمس، أشعة أجسادنا تلامص أن دون أشهر عدة علينا مفت، 
الهار،من الليل نميز أن نستطع لكننا حلالها من الروية ستطيع لا الزنزانة مؤخرة في 

علىالشعاع هذا وأِرت قميصي حلعتح الثمي، شعاع منه ينفذ صغيرأ نقبا فيها رأيت، 
عانيتخلكنني فح.، اك. محن ليمنحني الضئيل الشعاع بهذا أنعم لعلي، وجدي وجهي 
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مجردجلدي يتحمل لم والجم، الوجه في واحمرار وحرنة التهابه من التالي اليوم في 
الشمس!من العهد ملول سب سط شعاع 

قلةالأو الجانسة الفتحة 'لريق عن الدروس أو للمامرة بعفنا سمر نتحدث كنا 
جديدةآيات يحفظ أو أحيه •ع القرآن يراجع أن المعتقلين أحل أراد فإذا الزنزانة، لماب، 

والراجعةالحفظ ليكون للبابه قلية الالفتحة من فه ويقرب الأرض على تلقي يفإنه 
وأحياناالعنبر مقدمة في ووضعوها كبيرة مراوح الإدارة أحفرلتا بحدها واضح، بشكل 

عد0ظلت بالغة، بصعوبة إلا التواصل من المحتقلين تمح ضوضاء لتصدر المؤجرة ني 
ذهنيؤإجهاد مستمر بصداع ننحر جعلنا مما ا تقريبا لسنة توقف دون ندور المراوح 

.ونهاراليهد الونتج حلوال المستمر المراؤح هدير بته يالتركيز على القدرة وعدم 

لنأننا غيه أدركت لقد يتأمل، وقلب يتألم جل الخاص العكر في كنتح لقد 
المعارضة،الأهداف من هائلة فوضى وسظ أرواحنا أضعنا ند دمنا ما اف إلى نمل 
أدركتلقد رضاهم، على والحرص الناس مراد في نا أنفمجنا دمنا ما نتحرر لن وأننا 

حينإلا الأمام إلى نتقدم لن وأننا نا، أنفحقيقة نجهل دمنا ما الخلق م نفهم لن أننا 
أرواحنانغل وحنن والمخ—ح، الضجج ْذا محن نا أنفذّتذع حنن الوراء، إلى هما نت

باق.الأنس لحفلة الوجود، في لحفلة أجمل لعيش الغفلة رض من 
والأفكارتفور، المشاعر ، مريره على كان ؤإن نورة ياحله في يعيش ان الإن

النفسأعماق في نغوص حين ندهل يتصارعان، والشر والخير بلوم، والضمير تموج، 
بهإذا مشيدا قصرأ ظناه ما أن فنكتثف المفللمة دهاليزها ونفيء غورها بر نالبشرية 

الغللمةقلوبنا في نشعل أن وعقلنا الفضيلة إلى الماس بدعوة انشغلنا وأننا حرب، بلقع 
اشّإلى حلريقها تضيء شمعة 

موحششحور نوانا، كل المفى برنامجهم تنرف وامحالأمر، وطأة علينا اشتدت 
بكلأنفاسي صوت سمعت الإممنتي، المرير فوق الحصير على استلقبتؤ ؛الوحدة، 
متفرجاوقتي أقضي ّذا وموته، المفس ولادة صوت أسمع زفير، يتلوه شهيق وضوح، 

بعدلما صالحات باقيات معي أحمل أن دون الموت نحو متجهة عمرى نححلوات على 
فيتركيزى يكون القرآن، أراجع ؤإيابا ذهابا الزنزانة لأقطع المرير من نهضت، الموت؟ 

Iتعالى قوله تأملت كالمني، حفيف بدني بنشاط الراجعة حلال أقوم حين أكبر القرآن 
ءاموأنبمتثتين يهء يجيننث ثنيم يممي ميمئ حثلث وتذ ألمس بجلوث ءؤألإ?دا 
مله يم عدل يبجم صييلك ُأئعمإ ثابجأ لق!اث منن لعلما رح-ثه شمآ} ءفإ، ؤمحنث، 

حيان إنمجرد يكن لم ُعزولة، جزيرة في انفرادية ززانة مجرد ظنت، كما الأمر يكن 
والحركةبالعاؤلمة مفعم حولي ملكوت هناك نائية، فلاة في المدفون تابوته في محبوس 
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المبعثرةالكلمات بعاس لي المجاورين لإّمحوة ا أحل سمع ط بمزح أنه شك لا حقا؟ 
أينإلى الكلمات تمارين يحلون كما وحلها تجميعها وحاولوا الحوار، من 

فاض؟يا 

والتحميدوالتهليل التكبير بدأ الرابع! إلى الجندي يقول ت يتملكنى والعحّثا نلت 
وهناك.هنا من كالمطر علي ينهال والمريك 

منأحرج لن أني المحققون أحبرني لمد مخعلئا، أحلنه ستعجلوا، لا إحوة ا ي ت
عمليةيعتري مريب غموض هناك كان الجماعي؟ إلى يآخذوني يلخاذا التابوت، هذا 

للإيقاعبإحكام وجدلها فتلها ينم مؤامرة حيوحل هناك أن أدرك لم الجماعي، إلى نقلي 
فيعونا حلتها يدا الفلهر، في طعنتني غادرة يدا كاث بل المحققون، بها ينفرد لم بي، 

٠الخفاء في تمكر بها ؤإذا الشدائد 

منأربعة ثنادني ا نم حلوبالة حديدية بيلة بخصري يدي وندت ندمي لتين 
العكرإلى لنقلي ساعة من أكثر الإجراءات أحدت المصفحة، المجارة إلى الجنود 
الإجراءاتكانت ففعل، متر الخانة قرابة فيه أنا الذي الخامس عن يجعد الذي الرابع 
هواءنفحة هبت مقيدا، وأنزلوني للميارة الخلفي الباب الجنود فح ا جدأ مثيلة الأمنية 
الدافئالجو كان لقد يذوب، بدأ نلج قالب بأني شعرت جسدي، منها انتعس ساخنة 
الدمويةأوعيتي أن أحت الأنفرادية، الثلاجة في عشتها التي المنة تلك بمد أمنيتي 
فيأخذه الذي الحنون الدفء بهذا الأخر هو منتشيا فيها الدم وتدفق الأتساع في أخذت 

لخديمنطلقا بصري امتد نلييا بمجامع أخذ صاحر بمنظر وإذا رأّسي رفعت أحضانه، 
بعدعنها اللجام أحللقوا أنهم مصيفة غير وهناك هنا تقفز عيوني كانت، وأرحب، أوّع 
جمالروية من تمنعلث، التي والحواجز الضيقة والأقفاصى الأنفرادي الحبس في منين 

أحقاعديدة، سنين منها حرمت، التي الماء يمنظر ؤإذا رأسي، رفعت وراءها، الهلبتعة 
زذاالأخاذ؟ والإبداع الأسرة الروعة هذْ عن الأسر قل كنت أين الطبيعة؟ جمال هذا 

وتالألئالصافية المماء وزرقة الدافثة الذهبية الشمس بخيوحل الاستمتاع من نفسي حرمت 
ينمانأتلذذ وأنا عميق نفس أخذ من نفسي حرت لماذا الليل؟ غلس في النجوم 
انتبهت،جليلة؟ نورانية هالة تهحيطه القمر وجه عن بوجهي أشحت كيف والأصيل؟ البكور 

أكثرليكونوا الجنود دربوا لقد العربة، من النزول إلى برفق يدفعني، حلم، الجندي إلى 
جماعة،والصلاة الجماعية الحياة يختلف،، هنا شيء كل الراتع، المعسكر في ألفة 

مزعجةماكينة كأن شعرت شعّت،، قوات لا ؤإهانات، استفزازات لا بي، النالهدوء 
الراع،للمعسكر وصولي بمجرد فأغلقت، صوضاءها أعاني عديدة سنين رأسي في كانت 

الخامس.المعسكر في مجضن طول إجهاد بعد تام ونفي وعصي جسدي استرخاء 



وأهازيحالتباريك علي توالت حتى الرابع المعسكر أرمحي أثدامي وطنت أن وما 
الأحرىشعورهم إليهم، بقدومي فرحا الرابع المعكر في المنابر كل من الترحيب 
وحمعف المتاسة القلوب يوحد أن بتعاليمه امتْلاع الذي الإسلام لعظمة يا أحرجني، 

أ'اتينر،ي نا أنثئت لو مأس .'ثث لهلان، الس-بقوة لا البرهان بقوة يكون القلوب 
أرىكت .ك_ثه، م؛تر إقن دب| أف ه وله=كس ظوي؛ح محي أثث، ة حمما 

المواقفمذْ يشاهدون الدين الجنود أءين في معا والاستغراب الإعجاب نظرات 
نيالموجودة المنابر على مريعا مرورأ ■مني مر'-٠ عليها، يعتادوا لم التي الأخوية 

ترىوريونيفورم(، و١ذكتور٢، ورويكي،، ولذدلوا، ريانكي،، بمر الرابع، العكر 
نقليأثناء الجنود مع أسر وأنا تام واسرحاء غيبوبة ثب في كنت سيودعوض؟ أيها في 

الإجراءاتإنهاء حين إلى ة الرنيالموابة عند أونفوني فيه، بفاني المقرر النبر إلى 
إلىعنبر أقرب، كان المهللوب، لمل القيادة مركز على والاتصال النقل لمملية الأمنية 
منالمنيين المعتقلين أحد اقترب ليونيفورم(، جر هو المار من الرئيسة الموابة 

أنودون إليه، نقلي المقرر السمر عن مألني بقدومي، فرحا بي مرحا الثانكة الأسلاك 
حمصنل فيه هو يوحد الذي )يونيفورم( جر أن بالغة بقرحة أخبرني إجابتي ينتظر 

فرهملتمهيدا العنبر هدا ني جمعوها قد مابقة مجموعات عدة هناك وأن ا للمافرين 
البوابةفتحت لهم، وباركت لهم فرحت فيه، بوجوده جدا مستبشر وأنه وترحيلهم، 

مفاجأةكانت نقلى، ميتم سمر أي إلى المنابر في الإخوة ومن مني ترقبا وسهل الرئيسة 
سابقاخصص الذي )بونيفورم( جر إلى ار، البإلى الجنود يي عرج حين للجميع مدؤيه 

والأخالمحك، فى غارق وأنا السمر بوابة أمام اوففوني بلائهم، إلى المعتقلين لترحيل 
الموجهةالمكذوبة الخطيرة التهم يعرفون المعتقلين معظم مصدوما، إلى ينظر المكين 

أحدلا أنه الأمر في الضحك، تتبخر، الفرج أحلام من يجعل السمر لهذا فنقلي إلي، 
لعزلتمهيديا جرأ يمد لم المنبر أن تأكد الجميع بل معهم افر مأني ظن منهم 

تغيرمن مرة ألفج عندهم أهون النبر عن التصور فتغير ترحيلهم، قبل المعتقلين 
معهم!أسافر فد بأني عي تصورهم 

فيغارق وأنا فاه فاغر وهو وعانقته الأخ على لمت، فالقيود من أطلقوني 
معي!متقى لكنلئ، لا ت نلتج معنا؟ مسافر أنتج هل ت براءة فى قال الضحلثج، 

فىإلينا لجبثك، أحزن أم الرابع العكر أفرح؛مجينك، هل أدرى لا نال• 
سمرنا؟

لى؟الأمريجكان اتهامات تخيفك الدرجة ألهدم مازحات أجبته 

منكؤ!لهربتج ولدي كنتظ و ل ؛





المعكرفي لي تظاهر الذي الشخص لكن لقد فصعقت، ساعته عن لي فكشف 
هداأراد بوجهه، أحاطت التي اللحية سا أعرفه لم جندي، مجرد أنه الراع 

٠الجندي شخصة فتقمصر فرب عن حياتنا يرى أن 

الإضراب:
٢٠)عام اشتدت  ازدادوالقرآن، الصلاة في الدينية والإهانات التعذم، وتيرة ( ٠٥

القدرالماء بسب نهار ليل الألم شدة من يثنون كانوا الذين الكلى ب٠رصر^ المصابين عدد 
شرارةبدأت اغ، يستلا وطعم عفنه رائحة ذا كان الصنّور، من نشربه كنا الذي 

ماالمضربين عدد أصبح حتى الهشيم، في النار انتشار المعتقلين بين تنتشر الاضرابج 
هذاإصراب تتوقع لم المعتمل، إدارة حنون جن المعسكرات، كل في الأربعمئة يقارب 
شديدين،وقلق بحذر الإصراب حالات مع تتعامل المعتقل إدارة لكنت الفخم، العدد 

فيالجنود يرهق مما المعتملين، من أكبر أعدادأ فتشمل الإضراب دائرة تنومع فقد 
فيأحدهم يموت وقد الممرية، التغذية لخمالية المرهقة والإجراءات المشيئة الحراسق 

منها،الاستفادة بالإمكان لكن ورئة خسارة مع الإعلام في حرجا لهم بب خيإضرابه 
تستفيدند كرهاتن بنا تحتفظ الأمريكية الإدارة أن صراحة بكل الحامي أخبرني ولقد 
عسياسية صفقات عقد أو حربهم في محتملة أسرى تبادل صفقات في مستقبلا منها 

أحدهم.تجنيد في النجاح أو المعلومات جمع أو بلدانهم 
حدعلى الطبي والطانم الجنود استنفر تزايد، في المضربين وعدد أسابيع مرت 

الاحتجاجاتموجة لامتصاص اللين إلى العنف من سياستها بتغيير الإدارة برأت سواء، 
بدأحقيقيا تغييرا هناك أن المضربون رأى وحين المعسكرات، كل عمتؤ التي الجارفة 

تقنعولم إصرابها في ثلة استمرت التراجع، في عددهم أخذ الواقع أرض على يظهر 
منالرغم على صع-تا هدف تحقيق أرادت بل العاملة، كتحمين بسيعل هدف بتحقيق 
بقيةعن المضربون هؤلاء عزل المراح، إطلاق أو المائلة الحاكمة إما وهو عدالته، 

مختلفة.لأسباب والأخرى الفينة بين بريهم يلتحقون معتقلون مناك لكن المعتقلين، 
النافذة،فتحة من لأخذها تقدم حين الطعام وجبة في المعتقلين أحد الجنود استفز 

وأخذالوجبة، فرفض بالإهانة شعر الأسود، الخهل خلف بالرجؤع مهينة بهلريقة فامره 
مجنالجنود يتمكن لا حتى بدمه الزجاج لطخ نم الرم، منها سال حتى بيده الباب يضرب 

معروفاوكان وح.ل.ه واجههم زنزانته، واقتحموا الشفبا نوات فاستدعوا مرانيته، 
ملابسهكل بننع عوتب القرآن، وحفظ الخلق دماثة بين جمع ند والجلد، بالشجاعة 

يتهملخن المخصصة الخضراء البدلة ألمو0 الزنزانة، في أغراضه كل من وتجريده 
تععليواحدة قطعة وهي تمزيقها، يمكن لا جرا سميكة الرائحة نتنة الانتحار، بمحاولة 
ؤيصابالجم حرارة فتزداد مباشرة الجد يلامس بوليستر من مصنوعة ئه، الجسد 
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أجلمن كرامتي امن لن الطعام، عن إنحرابي أعلن ت للضابمل غال الجلد، بحساسة 
لقيمات.

لكنالعذاب، ألوان فيها تحمل طويلة سين إصرابه في اسمر الموقمح هذا سب 
لكنثم الأولى، السنن طوال الشغي، قوات باستخدام التغذية إلى بالقوة يخرجونه الجنود 
المذهل،جلده من أعجب كت رية; القالتغذية على إجماره ليتم طواعية يعدها يخرج 

•يل جماني في مثلها راب—، ما نماذج غوانتانامو في بسمي رأيت لمد 
أنأمرك الجندي أن لمجرد طويلة سنين الإصرات على يحمللث، الذي هذا صبر أي 

فىلقمة أجل من كرامتك عن التنازل ايى جعلتك عزة أي الأموي؟ الخل حلف ترجع 
الخاطمصلحة دون هى مصلحة أجل من وحقوق مبادئ عن يتنازل من نرى أننا تمن 
شاهقجل أمام أني أنعر قممهم أتأمل من طويلة؟ سنين جوعا والتضور النفس على 
الشماء.جهته إلى قاعه من يإعجاب أنفلر 

فيالإضراب قضية عاز الأضواء يط يالوف ذلك في العالمي الإعلام كان 
ولوالمقريين أوزان يرغ الإضراب لإيقاف، القوانين تشديد الإدارة ففررُت، غوانتانامو، 

أنكرسرأ، مضربا الإدارة فنلتته المرض، أنحله مضرب غير معتقل هناك لكن يالقوة، 
طلبهرفضن، الإدارة لكن ذللئا، لهم ليثبت، تغذيته وتحسين علاجه منهم وطلب ذلك 
منيخرج لن بأنه دأجمروه الطعام، كل تناول على وأجروه الأنفرادي فير لوه وعز 

تلقيدولن، يعانيه الذي المرض سب ذلك يستطع لم لكنه وزنه، يرم حتى نفرادي الا 
كرسيإلى المسكين احدون فكانوا تماما، المضرب معاملة معه فتعامالوا العلاج، 

المزعوم.إضرابه ليوتف التعذب أنواع عليه ويمارسون القمرية التغذية 

عنيتجاوزون فد وآخرون إضرابهم، في جدأ متشددين المضرين بعض هناك كان 
فييستمر نم العسل مجن ملعقة أو حلوى كفهلعة حفية، يوحذ الذي الطعام من الثلغة 

البدنيأنرها من أعظم القسي أثرها لكن مثلها، فيأحذ ليحول والشهرين الشهر إضرابه 
عزيمته.وتقوى همته تنثعل بث، 

ؤإنالكمية هذْ أن تعلم لأنها أجزم، ولا أظن كما أحيانا ذللث، عن الإدارة تغافلتح 
إلىبالمضرب الأمر يمل لا حتى ؛الحيوية الأعضاء تمد أنها إلا جدأ قليلة تج كان

نخالهحتى الإضراب أنحله ق- فكاهة ذو الفلل حفيف مضرب أخ هناك لكن الموت، 
كرةأو حلوى قطعة بدهاء يختطف تقريبا شهر كل لكن لكنه أفريقيا، مجاعة ضحايا من 

يفصلوقد طويلة، لفترة ذبولهما بعد والشم الذوق لحامتي الحيوية فيها يجدد جمز 
المراتإحدى وفي لقمة، فمه بدحل لا لكمل شهر الاحتطاف، عمليتي بين ما أجمانا 

وبجلهاالجندي يشعر أن دون لكملة حبز قهلعة ا يخطفالمراقبة على التحايل استطاع 
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فيتعانيه ما إر إضافة غواسانامو في أحرى أعباء تتحمل أن الأمريكية الإدارة تشأ لم 
معتقلكل من واحدة يدا وقيدت العيادة إلى المضربين فنقلت وأفغاسستان، العراق 

هداحالهم على يتركون نم أنوفهم، في الأنبوب بإدحال الممرضون يقوم ثم بالسرير، 
طريقعن والتغذية بالكاميرات، اكتفاء المكان من والجنود الممرضون يخرج أن بعد 

الغداءاستهلعام من المضرب فيحرم الفم، طريق عن الطبيعية كالتغذية ليت الأنف 
الاستفادةمنه الجسم يتقيد ولا المحدة، إلى مباشرة يمر المغذي لأن إضرابه فترة طوال 

الهضمعملية في كثيرا يساعد الذي اللعاب إفراز ينشْل بالفم الغذاء مرور لأن الكامحلة 
والضعفبالإرهاق يشعر الجد فيبقى بعملها، لتقوم المعدة في الأنزيمات يستثير كما 

العقاقيروسبب الشرية التغذية بب بالأمراض من الكثير تصيبه كما الوقت، طوال 
فيوضعها الأمريكان يتعمد الش والخمول والغثيان والإمساك الاكتئاب بب تالتي 

الهلييعية.لتغذيه يا استبدالها على المضرب ليجبر المغذى 

سياستهافي وتماديها المراوغة في المعتقل إدارة استمرار المضربون رأى 
الأنابيب،طريق عن تغذيتهم تم أن بعد تقريبا الصحية المضربين حالة استقرت حين 

والمراقبةكيفا لكن المعدة، من المغذى السائل إحراج وص للمصرين، فكره فلاحت 
بعدإلا ينصرفح ولا المضرب يراقب الجندي يظل الساعة؟ مدار عالي ؛الكاميرات 

المضرب؟ليرامج أحيانا بقه الطبيب يقف وقد التغذية، عملية من الانتهاء 

المملوءةبالقربة المثت، الأنبوب طرف بمنع ثم بالبطابمة، نفه يغطي، آلمضرب كان 
الداخلالأنبوب من معدته في استقر الذي المغذي لصهاس فمه في يضعه يم بالخغذي، 

الماجوفت ياتي وحين معه، ويخفيها الفارغة الخاء قارورة في يفرغه نم أنقه، في 
الخضراءالعصارة كانت الجنود، يشحر أن دون المرحاض فى يصرفها الحاجة لقضاء 
الذينالضربين بعمى المعدة، من المغذية المائة شفقل عند المضربين بعض من تخرج 
أنبعد حتى معهم استمرت عديدة، أمراضا عانوا معدتهم من المغذي يشفهلون كانوا 

يتقيأه.حتى طعام معدته في يستقر لا بعضهم كان بسنين، إضرابهم أوقفوا 
لماذابالضبهل؟ المشكلة ما إذن يرام ما على يسير شيء كل بأن الأطباء استغرب 

تسببلكنها الوزن في تزيد حديدة بنوعيان وحاووا المغذي كمية زادوا أوزانهم؟ تنزل 
ولازالتفترة، لأطول المحدة فى المغذي تثبت ومواد فيتامينات وضحوا شديدا، عثيانا 

إذن؟المشكلة ما تناقص، في الأوزان 
طبيةنجدة المعتقل إدارة تطالب أن استدعى مما بحدة المضربين حالة تدهورت 

يجري،ماذا ليروا الماهرين المدنيين الأطباء من عددآ أرسل الذي ١لبنتاضن من عاحلة 
لقدالخضريين، بهؤلاء تعريهم بان كفيلة غوانتانامو في مكثوها التي القصيرة المدة كانت، 
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.منهاشيئا غطى قد العلوي القميص أن لولا عورته عن انكشف ئد سرواله ؤإذا فأفاق 

وأمروهقتالية، لعبة يحسن كان المخsربين، أحد زنزانة أمام الشغب قوات وقفت 
عليه،فانقضوا الباب فتحوا قرفص، زنزانته اقتحامهم قبل الزنزانة موحرة إلى يرمع أن 

اصطدمواعنه، بدلا الحائهل إلى وتوجهوا سرعتهم، بسبب ليحطتوه قليالآ انحرف 
هربيصرحون، وهم البقية يضرب المعتقل أحذ نم الجنود، بعص فأصيب بالحائهل 

الانتقامفأرادت لها إهانة حدث ما الإدارة اعتبرت الزنزانة، خارج الشغب نوات بعض 
بهمفحل الطعام عن مضرب أعزل رحل أمام المنهارة الجنود معنويات على حفاظا منه 
ظلحتى وآذوه فضربوه بعنف زنزانته واقتحموا الشغب بفوات ليلا فجاءوه فعل، ما 

الفلهر.آلام شدة من الحراك على يقوى لا أياما 

علىاليزة بثن جمع ءمرْ، من السرين دون مغربي أخ المضرسن بين من لكن 
قلعةفي يده كسرت القامة، نصير المعتقين، مع الجم والأدب والتواضع الجنود 

منالإفلات الجندي يستهلع ما نادرآ ندين، نوة الأحرى ليده اض فوهب )حانغي(، 
قواتعليه دخلت القمرية، التعدية رقص معهم، مشكلة تحدت حين الفولاذية قبضته 

عنإصرابه من الرغم على الجنود أذهلت شرسة مقاومة بعد بالقوة وقيدوه الشغب، 
والرجليناليدين مقيد وهو برأسه الإمساك حنود عشرة حاول كثيرة، لأسابتع الطعام 

بإسفنجأتوا للتعدية، الخاصن بالكرسي يأتوا أن قبل وذللث، يستهليعوا، فلم والأكتاف، 
يميلمقاومتهم، في استمر لكنه أنفه في الأنبوب إدحال من يتمكنوا حتى رأسه لتثبيت 

تقوايلن أنهم وعلموا سه، يئسوا حتى أيديهم من رأسه وينسل ليرة يمنة رأسه 
قدالأنبوب لأن للخهلر، حياته تتعرضي قد وعندئد عليه، يغمى حتى بضربه إلا ذلك 
مضربمعتقل إلى صابهل فجاء ؤيموت، فيختنق المعدة من برلأ الرئة إلى أحيانا ينزل 
أنهحاصة أرهقهم، الذي العنيد الشاب المعتقل هذا يفغ أن إليه وتوسل منه، قريبا 

غايةالمعتقلين، لإخوانه المحبة شديد المغربي الأخ هذا كان الخطر، مرحلة إلى وصل 
مماأكبر لخطر حياته يحرصى لا بأن أخوه منه طلب، وحين سنا، يكبره لمن الأدب فى 
•الحقيقي وزنه إعطائهم على وافق الأن عليه هى 

قبلهذا ئة، بالكما تكون ما أشبه قبضته الجسد، قوي المراس، شديد كان وآخر 
المضربينيؤذي كان حسن، جندي جاءه باوند، تسعين إلى فيه وزنه وصل الذي إضرابه 

منهطلب، اعده، معلى القيد فضيق الإضراب، بسبط قواهم وتآكل ضحفبم مستغلا 
الذيالمضرب المعتقل وجه في يصرخ وهو فرففى ضيقه، من يتالم لأنه قليلا توسيعه 

جملتهالجندي يكمل لم الصممتح، بالتزام إياه آمرآ السرير في بإحكام يديه إحدى قيدت 
اللكمةهذه مصدر أن من صدم بالدوار، أصابته فكه، على عنيفة بلكمة تفاجأ حتى 

٢٥:





يتحملمن وكل أثنائه، في مسمون أنه أم التعذيب يتحمل هل حدة على مضرب 
وبمجردالفسيقا العيادة في البقية وتبقى أوسكار، انفرادي إلى يرسلونه كانوا التعذيب 

عليهيقرأ نم الجنود، ومعه صابعل يستقبله أوسكار انفرادى إلى المضرب الأخ وصول 
إذاإلا الأنفرادى هذا من يخرج لن وأنه الإضراب، يسبب هنا أنه له ويوضح التعاليمات 

يحلقواثم حاص، بكرسي المضرسن يعض بربهل الجنود الضابهل يأمر إصرابه، أوقف 
المرية،التغذية كرسى هو وليس الحلق لعقوبة حاص الكرسي هذا ولحيته، رأسه شعر 
يأخذونهالحلق من ينتهرا أن وبعد ستنكسر، عظامه أن يشعر حتى الوثاق يشدون كانوا 

والأرجلالأيدي يعنف، التغذية كرسى فى ونانه بثي يقومون اJتعذية، كرسي إلى 
ثمالقاسي، الفلين من قطعتين بالكرسي يثبتون الرأس، خاصة والبطن، والأكتاف، 

وفيالدفن، على وحزام اتجهة عر بحرام الرأس عر يشدون ثم ينهما،. رأسه يضعون 
شديد،يعنف الأحزمة يشدون نم والأنف، الفم جهة على حراما يزدون الأوثامتح بعفى 
يحتويالذي  ١٢مقاس الأنبوب ومعه الممرصرر يدخل التقييد عملية س ينتهوا أن وبحد 
يدغللمضرب، شديدة آلاما يبب، الأنبوب هذا صملثج الأنبوب، مقدمة في معدن على 

ينزلقثم ودموعه، أنفه ؤيسيل المضرب فيختنق لأنف ا فتحة في بعنف الأنبوب الممرضر 
باتجاهالمريء إلى البلعوم من الأبوب تمرير في الممرض يفشل ما وغالآ اللعوم، في، 

يزرقثم الوجه ويحمر الاختناق فيزداد الرنة، باتجاه الهوائية القصبة إلى لينحرف المعدة 
يضعونكانوا عديدة، مرامت، المحاولة ليكرر بالدماء مالملخا الأنبوب الممرض ليستخرج 

كماعليه، التنفس عمالية يصعبط مما التغذية، عمالية أثناء الكمام وأنفه المضرب نم على 
عمليةتكرر ومع الجذب، شدة من الدم منه فيسيل الأذن جلد يحز الكمام حيْل أن 

ومزيدأالالتهاب بب، يمما المابق، الجرح مكان نفس في الأذن حز أثر يزداد التغذية 
حتىتقريبا أمتار ثلاثة ارتفاع على المغذي قربة ويعلقون الصديد، وحروج الألم من 

المعدة.آلام فتزداد يسرعة، الحدة إلى ينزل، 

كثيراتقلصت، التي الضرب معدة حجم من أكبر للمغذي الواحدة القربة حجم 
بقربةبالمغذي الخمتلتة القربة يتع الخمرمحى كان وأشهر، لأمابح الهلعام عن لأمتناءه 

المستخدمالمغذي الثقيل، المغذي علبح س كامل صندوق وبجواره الماء، ص أخرى 
المضرب،لمعدة جدأ متعب فهو الثقيل أما والختوسهل الخفيف، محنه أنواع، التغذية في 

١٢٠الواحدة القرية تسع حرارية، معرة  ٤٧٥على الواحدة العلبة تحتوي  مليمتر،٠ 
سعرة ٢٣٧٥على تحتوي الثقيل، المغذي س علما خمس يقارب بما الممرض يملؤها 
جوفالمغذي يملأ حتى الماء س كاملة تربة إليها يضيف، ثم الواحدة، للتغذية حرارية 

بحرفى غارق كأنه الكلمة، بمعنى يغرق يغرق، أنه المضرب فيشعر تماما، المضرب 
الختلاحلمة.الأمواج وسهل ليتنفس فرصة على العثور يحاول لمغذي، اس 
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المثتةالبلاطسك يقطعة رأسه يضرب أخذ أخرى، ثم أخرى ن♦■ أخرى تبعتها المغذى 
أخرى.مرة زنرانته في يضعونه وهم إلا يشعر فلم عليه أغمي الألم، ندة من لرأسه 

وهوفاصتفرغه القرية في المغذى من كبيرة كمية جدة مجن معودي لمضرب وصحوا 
فيالثاني الطرف وبقي فه من الأسوب طرف حرج الاصممراغ نوة ومع الكرمي، على 

الطرفوبيسراه الأنف في الداخل الأنبوب مقدمة بيمناه وأمك الطبيب فأتى أنفه، 
ومنباليار، ومرة باليمين مرة بعنف الطرفين يسحب وظل الفم، من الخارج الأخر 

.التعذيب أثناء المضرين يعفس على أغمى العذ.با شدة 

وأتىيعنف وقيدوه المرية للتغذية التعذيب كرسى عالي المضربين أحد وضموا 
فدخلالمضرب، أنف في سريعا بدفعه وقام مرن، غير قاص  ١٢رقم ثانبوب الممرض 

دونالتنفس يحاول وهو المتواصل السعال في بدأ المرىءا من بدلأ الهوائية القصبة 
سحبعندها الموت، رأى حتى عينه وححفلت لونه وامتئ دموعه نهلنا تسا جدوى، 

ماله وحدث الرنة مجرى فدخل أخرى مرة أدخله بالدم، ملطخا الأنبوب الممرض 
المضربيرى وهو جوفه في الأنبوب أبقى الممرض لكن الأولى، المرة في حدث 

الممرضلكن القالوب، أنى شفقة يثير منفلره كان ويسرة، يمنة بجسمه ويضهلرب ينانع 
النفخة،صوت ليسمع الأنبوب مقدمة في نفح ثم بطنه على السماعة وصع برود بكل 

الأنبوبأحرج أحرى، مرة الرنة مجرى لحل فد الأنبوب أن علم سمعها لم وحين 
أنبعد المعدة إلى الأنبوب وصول من تاكد حتى حديد من العملية أعاد نم هدوء بكل 

الموت.متارف إلى المعتقل روح وصك 

تشبهبأجهزة وأتوا به، وربطوْ مرير فيها انفرادية زنزانة في مقرب كل وضعوا 
منومنعوهم يوميا، ساعة وعشرين أربعة مزعجا عاليا صوتا تصدر الكهربائية المكنسة 

حتىمعينة، أوقات في إلا الخلاء استخدام في عليهم وضيقوا الصلوات، أوقات معرفة 
عليهمالمرايبة شددت السرير، على ملابسه في حاجته قضاء إلى المضرين بعاض اضطر 

مراقباالجندي يقف القرية، للتغذية لتعذب ا كرسي على ووضعوهم ؛الكاميرات، 
غفلةفى غفوات استراق المسكين المضرب ويحاول المعدة، إلى المعدي نزول خلال 

فترةخلال فزعا، نومه من فيهب يعنف الزنزانة ليركل أحدهم يأتي أن قبل الجنود 
تصدرالتي الكهربائية المولدات وئشعل والصلاة الأذان من المعتقلون ينح التعدب 
,توقف دون مزعجا ضجيجا 

بقيبجوارهم، الذين من ولا هم أين يعلموا فلم بالهلوسة المضربجن بعض أصيب 
وعندماأحد، ح الكلام يستعليع لا طويلة لفترة وحيدأ )إيكر( معسكر في المعتقلين أحد 
الأخبوحاروا المستشفى، انفرادي إلى أخذوه صحته وساءت كنيرأ وزنه نزل 
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التزممعه، ليتكلم وصاح ينادي وأحد جدا يه فرح المجاورة، الزنزانة في ريإض )وصاح( 
يناديهبدأ الأخ لكن ، بها فثرعجونهم الكهربائية بالمولدات الإتيان خشية الصمت وصاح 

الأخيستطع لم خايت،، بصوت إجابته إلى واصتلر وصاح استحى وثالتة، وثانية مرة 
صماءلن«!أمتطع لا فإني أعد ت سماعه 

فليلا!صوتك ارف؛ سماعك، أستطع لا ت أخرى مرة يجيبه ثم فيعيد 
فأصدروأصغلوه بالمولد فاتوا بحديثهم الأمريكان علم حتى ورابعة ثالثة فيعيد 

منالأخ فاعتذر ، أطمأو0 الأذن وآلام الصداع من ساعات وبعد جدا، مزعجا صوتا 
منحرمت لأني أخ أي مع أتحدث أن فمهل أردت لكني سامحني ت له وفال وصاح 

طويلة.لفترة إخواني مع الحديث 

فمرالإصراب، إيقاف على لإجبار0 لتعذب ا من الكويتيين المضربين أحد ر"؛ع 
أنست؟أين من ت فسأله جدة( )مجن المضربين المعتملين أحد على 

شعرىزى ألا البهاما! جزر في السياحي المنتجع من متذمرأ: الكويتي فاحابه 
أمحت؟إأين من لتدرك المتورم وأنفي المنفوش 

فيوهو المضرسن المعتقلين أحد إلى لبناني مترجم ومعه أمريكي صابط جاء 
فيحجزه تمديد قرروا أنهم فيه الأمركية الحكومة من بيانا عليه فقرأ المستشفى، 

الفطر؟عيد في يوم أول اليوم هل اللبنانيت الخرحلم المعتقل فسأل المعتقل، 
حرجوحين بالأمس، كان العيد أن يعلم يكن لم مناله، من المرجم ■اثر 

اممهمرج بآن الدعا•، من اكم أنلن حزن؛ في يهص وم إليه المترحم الممن، الطيب 
عنكم!

ونحولهحده صالة من الرغم على الإصرايب في مشارك يمني معتقل هناك كان 
متاوهاليلته يقضي فكان فيه، حاد التهاب بسب البنكرياس بقصور فاصبب، الشديد، 

فيواستمرئت، علاجه، الإدارة رفضت، حتفه، سيلقى انه بجواره المعتقلون ظنه حتى 
الإضراب.عن ف ليتوففتعذيبه 

لحللو أتمنى بالتعذيبح؛ معه الأمريكان يبدأ أن قبل لأخيه المضربين أحد نال 
ذلمن وأنخلمر اممه سبيل في الشهادة لأنال فأحتنق المحدة من بدلأ الرنة إلى الأنبوب 

غوانتانامو.

علاماين،له الرئة إلى الأنبوب يحول تتوقعها، التي ؛المهولة الأمر ليس عليه؛ فرد 
والدمؤعالاحتناث، أمارات، وحهلث، ملامح على حتما ستغلهر حفاوما، ل بإمكانك، ليس 

٢٥٩



بسلامتموت يدعوك لن باحتصار الأمر، الممرصون سيتدارك حينها إرادية، اللأ والكحة 
٠بسلام نحيا يتركوك ولن 

نناعةعلى بكن لم أكثرهم شخما،  ٢٥النعذبب نبل المضربين عدد كان 
بدأوحين قبله، المضربين لإخوانه ضرة فيه لحل لكنه الطويلة، الفترة لهد0 بالإصرابح 

فيكونالإصراب يوقف من أول يكون ألا هو منهم واحد كل يهم ما أكثر كان التعدم، 
الضربين.عقد انفراط فى السثا هو 

أنلاعتقادهم الرهيب التعذيب لهذا تعرصهم بعل إصرابهم اوقفوا الضربين أكثر 
وهكذا،مثال شهر بعد إليه ليعودوا اليوم إصرابهم يونفوا أن فلمهم وفرا كر الهمرب 

اضعبد محمد والثالث المدينة من والثاني مكة من أحدهم صن أشخا نلأنة بامّتثناء 
المدنيالأخ أما عذاب، من نالهم ما كل رغم إصرابهم في اصمروا ، ^٤٥اليمني 

انفراديفي يوما عوقب بل نناعق، عن يدخل لم فانه الإصراب في استمر الذي 
ميتةبهلريقة مطهو قليل طعام وهي للمعاقين، المخصصة الورقية بالوجبة وأتوه العقوبات 

اكاكة،ثم اكانية نم الأولى الوجبة رفقي مهينة، بتلريقة للخعتقل ويقدم ورق على يوصع 
إلاالعلعام رفض على حمله وما الإضراب، في شؤع أنه الأمريكان ظن ينرل، وزنه بدأ 

يهتفونالمضربون أخذ الضربين، عتبر إلى فاخذوه الطعام، تقديم في المهينة العلريقة 
بعلل!لا أخاك مكره ت وهويقول فابتسم إليهم، بانضمامه فرحا باسمه 

عنالمضربين أكثر توقف التعذيب اشتد وحين الحقيقي، إضرابه أعلن عندها 
استمرأنه والعجيب للأمريكان، عنادا إضرابه عن التوقف رفقي فقد هو أما إضرابهم، 

أطولصاحب؛ ليصيح الحمد، ولله سراحه أطلى حتى سنوات عشر من لأكثر إضرابه في 
المثري!التارخ في إضراب 
الإضراب،في سيتمران والمدني الكي المضربين هذين أن الأمريكان يتوف؛ لم 

أحياناوكان تقريبأ، أسبؤع كل ملمعقتين أو عل ملعقة يأخذ )المكي( وحدوا لأنهم 
لأحدقال قد الأمركي الدكتور إن بل سرأ، للمرضى يعطيها نم عليه فتسجل يأخذها 

الإضراب!عن قريبا توقفه وأتوح حاد، غير المضرب هدا ت عنه المقربين 
ولمن،فيه، الختثددين معظم الإضراب عن نوش التعذيب الإدارة مارستا وحين 

يستعينانكانا أنهما هو العذاب تحمل على ساعدهما ومما حادين، غير أنهم ظنوا من 
وحينوالجلد، بالصبر عليهما الله لفضل إضافة تقريبآ أسبؤع كل مرة الخل برشفات 

ومقاومةالجنود بعض ضرب من إضرابه حال فى تمكن )المكي( أن الأمريكان رأى 
جنديالكم المرات إحدى وفي ضعيفا، ليبقى المعدي كمية له قللوا الشغب قوات 

أحدبضرب سابقة محاولة في نجح كما غرز، بت جرحه فخاطرا بالملأسل فضربوه 



علىيومأ وقف أنه ثصمحه ومن المفرمحن، يعذب خسثأ جنديا كان سنه، فكسر الجنود 
علىالمعتمل وقوف كان النافذة، أعلى من بالسماء ناظريه ويمغ الهواء ليستنشى سريره 
مباسرةاوجهه على بالبخاخ الجندي فرشه عليها، يعانب التي الخحظررات من سريره 
صربمن الخضرض أحل همع الجندي، على الغضب شدة من الباب يركل المكي فاخذ 

الأمرويحتسب، يصر له قولوا فقاوت أخبروه، الب عن جيرانه سأل وحين الباب، 
ألغضب ١ هذا كل يستحق لا دسيهل 

المكيعن يبعد الذي الناصح الأخ إلى اليخاخ رائحة فوصلت حارأ، الجو كان 
الخانقة،الرائحة قوة من آخر معتقإ واسفرغ عليه، مغشيا فسقهل أمتار عشرة من أكثر 

الاحتراقآلام ليخفف وجيه على بالحصير يروح وهو السرير على المكي الأخ جلل 
الغضب؟!هذا كل يستحق لا بسبهل الأمر بأن يدعي الذي أين ينادي* وهو 

فىأنه يدرك حتى الخبار ينكشف، فما الباق، قبل بنمه المرء يثق ما كثيرا 
المؤخرة.

إصرابهمإيقاف على المعتقلين معغلم إجبار ش نجحوا حين الأمريكان انتشى لقد 
وأنإضرابهم، في المعممين بقاء من بكير أكثر هو ما حسروا أنهم وجهلوا بالتعذيب، 

آلامفوق أنهر ستة الإضراب مشقة تحمل الذي المعتقل لذللثج هو الحقيقي الفخر 
إضرابهيوقف لا حين لفكرته عفليم لانتصار وإنه والديني، الإنساني بحقه لبا مهنا الأسر 

الأش أْكث ولغت بالتعذب إلأ 
عامالجزيرة قناة مراسل الحاج( )سامي سراح لإطلاق البنتاعون من الأمر حاء 

٢٠ العليه، جدأ واسعة لكنها اللون، بيضاء الرائع المسكر بملابس فأتوه ، ٠٨
محروقالبحرية من ضاب3ل جاءه يناسبه، مقاسا فهللبج حقوه، في السروال زلث، يتما 

حرسمثول المؤامرة بهدم علم الخروج، يرئض أنه عليه وسجل المعتقلين على بحقده 
منسامي صحق الخروج، رفضه سبب عن وسأله محامي إلى فجاء معنا، متعاطفا كان 

الحرسمستول فأخبره الفلالم، المعتقل هذا من الخروج يرقض أنه تماما وأنكر كلامه 
البئرهذا من النجاة فرصة امي على بقيع أن أراد الحقود الضابهد وأن بالخوامرة 

وهوسامي حرج بالأمر، وأخبرهم المعتقل قيادة إلى الحرُس مسول فذهس، الخفللم، 
القمةخذرا ت الترحيل لعملية تجهيزا آخر ميحر إلى متوجها المعتقلين لإخوانه يقول 

المعتقلين.بين لقبه كان وقد المتعاطف، الحرس مثول يقصد ن، لمكرا ا س 

الذينالمضربين إلى التعاطفين الجنود أحد جاء امي حمسراح أطلق وعندما 
صورةلهم أخرج إليهم وصل فالخا جيبه، في شيئا يخفي وهو المعاناة محامي شاركوا 

معهيراها لا حتى أخفاها لم وقبحه، طبية نذلارات ويلبس يبتسم وهو خروجه يمد محامي 
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يقولوكان اللون أسود الجندي هدا كان المسوولين، إلى به فيشي الجنود ْن أحد 
أنمنه لأؤللب رقمه عن أخبروني حسنة معاملة يعاملكم لا أسود جندي أي ت للممعتقين 

معاطكم.يحسن 

عادةحلاف على وعنجهية بحثث المعقلين مع يتعامل أسود حندي هناك كان 
معتقلتمكن منها، أكبر باهاتة ؤإهانته بالإساءة إساءته يقابلون المحتقلون فكان الود، 

إلىالجندي هدا نقلوا وبعدها مداه، أداه بلغ حين النافدة فتحت من يلكمه أن مكة من 
تآحر يخاطب وهو يومأ المعتقلين أحد سمعه المعتقلين، تحترم كانت أحرى مجموعة 

بالاحترامالاحترام يقابلون المحتقالين هؤلاء أن فأخبروه دوني؟ المعتقلون يحترمكم لماذا 
التيالحنة بالمعاملة تفاجأ المعتقلين مع معاملته تغيرت وحين بالإساءة، والإساءة 

.بها قابلوه 

المحتقلينأحد يخنق أن الأسود الجندي من لممرصى ا طلب المرات إحدى وفي 
رأسهيربط وأن سهولة بكل أنفه في التغذية أنبوب إدخال له يتمنى حتى المضربين 
منانزعاجه مبديا ويسرة يمنة رأس-ص يحرك وأخي حزنا، الجندي وجه تمحر بالكرسي، 

برفق.رأسه وربعل بلطف الأخ رأس أمك رفقه، يستملح لا الذي الأمر هذا 
يشيروأخي جدا، حزين وهو ؛المعسكران الملمب وجنسدي ا جاءهم فترة وبعد 
المعتقلونوولع بالم؛ بحزن يردعهم المكران أخد السائس، المعسكر إلى للمضربين 

فييجدونه لن الذي التواصل هذا لفقدهم الحزن عليهم استولى وقد البعض بعضهم 
نافدةوراء جزئية رؤية إلا بوضؤح إخوانلثا وسممع ترى لن حيث دس، ل ا المعسكر 
ومجرة،حلوة أياما فيه عاشوا لقد كثيرا، )دكا( عنبر المضربون هؤلاء أحب لقد زجاجية، 

يحبناالذي )العنبر أسموه لقد ومبكية، مضحكة ذكريات ألبوم بل عنبر مجرد يكن لم 
الإضراب.يعانون وهم كاملة سنة فيه قضوا أن بحد ونحبه(، 

رسواليما العنبر هذا في إخوانهم بقية عن المضربين عزل الأمريكان قرر سنة قبل 
اللهفجعله جحيما عليهم العنبر جعل أرادوا إضرابهم، لموقفوا الوسائل شتى عليهم 
يعدمنه وحرجوا والعشرين، الخمسة يقارب وعريهم العنبر دخلوا وسالما، بردأ عليهم 

الإضراب.عن توقف من ومنهم سراحه أطلق من منهم فقط، خمسة وعددهم ستة 
إلىالمقليان فريق فجاء سراحه، سيطالق الضربين المعتقلين أحد أن الخبر جاء 

المغذيةعملية انتهاء ينتفلرون ، قسريا تغذيتهم يتم سعوديين معتقلين ثلاثة فيه وكان العنبر 
المقليانفريق الملاثة رأى فلما الرحيل، نملية تجهيزا آخر مكان إر انمقل هذا لقل 

جازواوعندما سراحه، سيمحللق من هو الأخر بكون أن يتفاءل منهم واحد كل بدأ 
وأحبابه،بلده إلى هو سيرحع بينما يعانون إخوانه سيترك لأنه حرن الط-ائف من لمعتقل 
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وجردوْرحيله، قبل الأنفرادي في قعاقبوه القريب حروحه خبر الحاقدون الجنود علم 
تنعمنليلة أيام وبعد الحديدية، الصفيحة على بارئة زنزانة في فنام الأغراض، كل من 

والوطن.الأهل بدفء 

تربملهكاث به، وفرحوا بهم ففرح المقربين عنر إلى الممنيين أحد مل 
يبلغكان الدين الميت، آل من وكلاهما المئوية، المدينة من أخ مع خاصة أخوية علاقة 

الإصرابؤفى معهم يدخل أن منه فعللموا تقريبا، معتقلا أربعين غوانتانامو فى عددهم 
إكاملة! سنة مضض على معهم فأرب يردهم أن فاستحى 
قررواثل الأمريكان وكان مداه، الجهد به بلغ أن بحد إصرابه بإنهاء اسمحهم نم 

قانوناوقعوا وهناك السادس، المعكر إلى ينقلونه فانهم إصرابه يوقف—، معتقل أي بأن 
قيمةله العلعام من نؤع كل معينة، كمية الوجبة من يأكل أن يجب، المعتقل بأن حديدأ 
والضغهلالإصراب ؛جب، حدأ منخفضة ت، كانالأوزان لأن نقاط، ثكل على معينة 

يعاقب،المهللوبة الكمية المعتقل يأكل لم فإذا صدهم، الممّارس بح والمعديفى مل١ 
تمالقلعام، استلامه بمجرد والمرحاض لة المغماء عليه ؤيوتفون أغراضه كل ونمادر 

وزنزانتهالمعتقل يفتشون وجبة كل وبعد أكثر، أو ساعتين بعد ما إلى مغلقا الماء يبقى 
فيفهنريخثته، أو المرحاض فى يصرفه ولم الخلعام أكل ئد المعتقل أن من يتاكدوا حتى 

تخدمهبالذي الماء عليه يغلقوا لا حتى واحدة ويقبل وحبتين يرفض أن المعتقل 
قررواالدين معاملة تحين من وبدلأ اليوم، في واحدة مرة إلا الحاجة وقضاء للوصوء 

اللهسبحان فيا الموعية، سيى الهلعام من المزيد تناول على أجبروهم الإضراب إيقاف، 
السنينفي والحرمان الجوع سياسة معنا استخدموا أن بعد المعادلة النم قلمته كيفا 

لغوانتانامو؟الأولى 

الما أكل على يجبرك الذي المهين القانون هذا أمام ه نفاليمني الأخ وجد وحين 
أنفاستحى مشاركتهم، منه وطلبوا الإصرامحث، على عزموا قد حوله المعتقلين رأى تريل.0 

ضحكهمفي غرقوا الذين القدماء أصحابه إلى أرجعوْ معهم، وأضرب أخرى مرة يردهم 
واستمرالضحك شاركهم الإصراب، شحوب عليه بدا وقد مقيدأ علتهم يدخل رأوه حين 

الشغبلوات كانت كاملة سنة والتعدسب، بالمواجهات ملينتين إصافيتين محنتين معهم 
أناض أمام شهادة أتولها بالتضحيات، والماليثة الممتلكات مجن الغارغة زنازينهم تقتحم 
والصبر.الثبات في الأمثلة أرؤع صربوا قد الرحال هؤلاء 

إصرابهم،فيوقفون يشتهونه لعلهم للمضربين الهلعام تقديم في مستمرين الجنود كان 
يستطعلا حتى الزجاجية ١لاiنة واجهة مسح فؤى المرق يستخدم المضربين بعض فكان 

طويلاكان فإن منها، ينظر أن للجندي تسمح صغيرة فتحة ويرمم منها، مراقبته الجندي 
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فكانعليهم، المراقة ر لتععالية جعلها نميرأ كان وان منخفض، توى م في جعلها 
منبدلا المرانبة له تتسنى كي فليلا أعلى الفتحة يجعل أن إليه يتوسل العلويل الجندي 
تعبلأنه iلياs ينزلها كي يستجديه والقصير ظهره، أوجاع فتزداد النافدة أمام الركؤع 

فيالاستمرار على الإدارة اصطرت ذلك من وبارغم قدميه، ، أطرافعنى يراقبه وهو 
الطعام.رائحة تغريهم حين إضرابهم عن يتوقفون لعلهم للمقربين اللحام تقديم 

الأيديعلى القيود ؤيفيق الزنانين أبواب يركل المقرين، يؤذي جندي هناك كان 
الجنديهدا يلكم أن تقييده حلال، واستقتاع المقربين أحد أعمابح افتلتت، والأرجل، 

القيودبتضييق وأمر الجمع، من الفابهل فانتقم أنفه، من يل نوالدماء أرضا قعل ف
حاول،رهيبة، آلاما ث، بيمما تغذيتهم حال المضربين روومحر على الأحزمة وشد 

حروجمقابل الجبهة على الحزام شد قانون ليلمغي الضابط مع التفاوض المضربون 
لأنهفورا الضابهل فقبل الئغث،، قوامته استخدام دون رية القلكناوية طواعية المقربين 

آلامتفاءلتؤ لقد الأمر، ؛هن٠ا عفليما فرحا المضربون فرح جنوده، على الضغعل ميخففح 
الرأس.حزام قانون إلغاء في بالانتصار الشعور أمام فيها هم التي والمعاناة الإضراب، 

سجونفي الأسرى إحواننا أن المحامين طريق عن ٢ •  ١٢عام الأحبار وصلتنا 
بإنهاءمطالسمن، الخاوية(، المهلون )معركة وأسموه العلعام عن إضرابهم أعلنوا هلين فلم

العاتلةبالزيارامتح والماج والتوجيهي الجامعي التعليم ؤإعادة الإداري الاعتقال سياسة 
نحاطف،في يقول المضربين أحد رأيت، الزيارة، خلال الأسرى لأهالى الإذلال ؤإيقاف 

وافهت يومأ  ٦٦إضرابه في استمر أن بعد احه ِ أطلق بعضهم أن مع يوهو شديد 
بروحي.أفديهم أن أستقر لو وددت 

لأكثرالإصراب يعاني وهو دلك يقول سمعته حين دهشتي في غارق وأنا ابتسمت 
احوانه!آلام عن سهع حين آلامه نسي لقد سنوات، ثماني من 

توتكسر تضهر حين اش يا أنت عظيم لأتمتم؛ منبهرا أمامها أقف قصتهم، محي ها 
المتكبرين.أنوف به لترغم حلفك أصعق في 

القارصات:

المعتقلإدارة قررت المعسكرات، معظم عمت< حتى الإصراب شرارة توسعته 
الإخوةأحد ْع العقيد اجتمع الأمر بداية قي المعتقلين، ْع تماما م-ختافة سياسة ممارسة 

إيقافعلى معه ليتفاوض القوانين على التمرد ناد ممن الإنجليزي يتكلمون الدين 
كثيراالمعتقلين آذى صابهل معه وكان المتعسفة، القوانين تخنيف، مقابل المواجهات 

يتكلمآخر أخ إلى وذهب العقيد فتركه الضابعل، محيا بوجود العقيد ْع التفاوض فرفض 

٢٦٤



منمجلس تشكيل العقيد انترح المعتفلن، بين الخلأئت ث محاولا كيلك لإنجليزة ا
الجنودبين والمشاكل الإصراب إيقاف على معهم يتفاوض البقية، يمثلون معتقلين ستة 

قابلالذي الأخ رشحهم بل الأحرين المعشلمن نل من الة احتيال يتم لم دالمعتقلتن، 
Jفتفرونأنهم إلا والتأثير الرأي أصحاب من الستة الإحوة كون من الرغم على العقيد، 

فيالسابق طالبان منير ضعيف اللام عبد الملأ باسناء المفاوضات فن في الخبرة إلى 
لكنهمالظروف هذه مع التعامل في متميزون هناك كان t أحدهم كان والدي باكستان 

إطلاقتعرقل ند متوحة معاملة بارز كل مع يتعاملون الأمريكان لأن الانزواء آثروا 
علىالاتفاق من الرغم على الستة هؤلاء اختيار في النظر وجهات احتلفت مراحه، 
والمجتهدالمعتقلين، إخوانهم على المحنة لتخفيف الحلول، إيجاد محاولة في صدنهم 

مقبولة.غير الصعبة الفلروف هذه محئل في والمثالية ويخش، بمب—، 

ت،فكان، ب، غريبشكل التفاوض محوصؤع ضخمت، الإدارة أن الأمر في ب، المري
إلىللذهاب، للقدمين قيود دون فقعل اثنين جنديين مع بالخروج الستة للمعتقلين مح ت

بيناجتماعات عدة عقدت وكما مشاكلهم، لحل الأخرتم، العنابر في الأحرين المعتقلين 
يعلمألا الأمر، في ءر-ا؛ا كنت، مى للمشاكل، حلول، لإيجاد الستة والإخوة العقبد 

نةالحالمعاملة أن يعلمون ألا المشاكل؟ سب، هي الجانرة القوانين أن الأمريكان 
هذهمن الأمريكان بريد ماذا الرابع؟ المعسكر في أوقفتها كما المشاكل محتوقفح 

الفاوصات؟

عنالإضراب محوي بها المساومة يستطيعون غغتل ورئة المعتقلين ليتم، يكن لم 
لأنهمالمفاوضات، لهذه مضطرين الأمريكان يكن ولم الجنود، مع والصا.اءات الطعام 

الإدارةأرادت وحين يرضسنا، وما تفننا يما يريحنا، وما يؤذينا ما حيدآ يعرفون 
ذللث،في نجحت، الحربي الربح ثورات غضون في، حدث كما الأوضاع تحين الأمريكية 

افبحد المعتقلين بعض أفعال، ردود كانت، لقل المعتقلين، مع للتفاوض الحاجة دون 
الإدارةدهاء لكن التعذيب،، تخفيف على الأمريكية الإدارة أجرت من هي تعالى 

إلىالإخفاق تحويل في ساعدهم والأزمات والميمان الكوارمحث، إدارة في وتضلعهم 
إلىالحاجة دون سهولة بكل والإصراب المشاكل إنهاء الأمريكان بإمكان كان نجاح، 

الإسلاميةالفكرية التيارات يمثلون المعتقالين أن الأمريكان يعلم واجتماعات، مفاوضات 
معرفةفأرادوا العداء، يناصبونهم الذين لهؤلاء مصغر نموذج وأنهم ضانتاناءو، خارج 
غايةحريصة الأمريكية اإح،كومن كانت، فقد لديهم، والضعف، القوة ونقاط تفكيرهم طريقة 

أصبحت،أن بعد ٢( " " و)آ" ٢( • • )٥ نة حمضانتانامو في الأوضاع تهدئة على الحرص 
منوحل فك، غارقة كانتا حيث، المتحاسة، الولايات ضر ضخمة تجنيد آلة ض١نتانامو 

؛ين'المعتقلينداخلية غغهل وسيلة خلق أرادوا كما والعراق، أفغانستان في الدماء 
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الوالذين المعتقلين الإخوة لبعُض وهمتة سلطة تحلق أن أرادت التهدئة، على تجبرهم 
لهدفهيصل أن يريد الذي الماكر لهذا المخفي الهدف في نشك لكننا صدنهم في نشك 

كماالداخل، من التمرد لإيقاف المالطة هده فيستحيمون المرة، هذه حممه طريق عن 
منشيقا الختفاوصين المته الإخوة بإعطاء الممتقلين بين والفرقة الشقاق روح بث أرادوا 

والضباطالجنود من المميزة كالمعامله المعتملين، بقية بها غتمخ لا التي المميزات 
مجنشيئا يمسغ قد مما الأمور من وغيرها التنقل عند القدمين تقييد وعدم كالاحترام 

مجردالأمر يكن لم عام، بشكل الأفضل إلى المعاملة تغيرت البقية، نفوس في الضيق 
تلوحالعهد ونقضي الخيانة بوادر كانت وراءها، ما الأكمة وراء كان الواجهات، إيقاف 

عنانأرخوا المابق، من أقل بصورة لكن بالأستفزاز الجنود بعص اصتمر الأفق، في 
العقوبات،عنابر في العقوبات عنف، من ضاعفوا لكنهم المعسكرات، معغلم في القوانين 

ياسرلكم نكون لن ت المتة أحد لهم قال ذاته، الوقت، في وتشددوا اهلوا تأنهم أي 
إخلالنا من أجندتكم لتمرير وليس المواجهات حدة لتخفيف، هنا نحن عرفات، 

إضرابهم،إنهاء الضربين أغلب من المتة الإخوة هللمج المفاوضات بدأت حين 
إلىبه ج\}و\ وحين إصرابهم، إنهاء مرروا من صمن ه الزهراني ياسر الأخ كان 

شاحبةبألوان الأسرة على فرآهم الإصراب، في استمر ممن القلة رأى للقصر المستشفى 
هذهعلى إخوانه رأى حنن كثيرأ ياسر ناثر مبتسمين، عليه فملموا هزيلة، اد وأج

معحديثح كذلك فيه، هم ما ليشاركهم أخرى مرة الإصراب إلى الرجؤع فقرر الحال، 
الجنودوأخذه شهر بعد فمرض الخفاوضات، مع إضرابه أوقف حين الجداوي المعتقل 

عودتهبعاّ وأقسم كثيرا عليهم فحزن لها، يرثى حال في الضربين فرأى المستشفى، إلى 
يقسمه.أوفى وفعالآ بهم، يلحق حتى الإضراب، في يستمر أن الزنزانة إلى 

خفف،بينما الحقوبات، عنابر فى المعتقلين من قليلة ثلة على الأستفزارات ازدادت 
أمرهم،من حيرة في المعتقلون فوع المعتملين، باقي على القوانين شدة من الأمريكان 

فيعودأجلهم ٌن الجمع يثور أم الجمع، أجل من الامتفزازات القلة هؤلاء يتحمل هل 
عوقبالقلة هؤلاء أحد أن ولو وشدة؟ عذاب من عليه كانوا ما إلى جميعا المعتقلون 

منأفضل هو الذي الراهن الوصع على للحقاحل نصرته عن البقية سيتخلى هل ظلما 
بكثير؟اف؛ق 

محتقاداكحقيق غرفة فى المحقق ضرب الخامس، المعسكر في مشكلة حدنتح 
كنت،مريبا، الوضع كان يالكرسي، وضربه باللكمات عليه انهال مقيد، وهو تونسيا 
الثالث،المعسكر في العقو؛ااتح انفرادي1رتا إلى نقلوه أنهم الغرس، بليل، دبر أمر أنه أحس 

استفزازأرادوا الأمريكان أن الواضح من الأخرين، إلى الخبر نفل يريدون وكانهم 
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الضباطنمنعه غضه ندة من يلكمه أن فأراد وجهه، في يصرخ كان 
التيالمزرية الحالة رأى أن بعد ة الم هازه كورّتح الآئر الذي الجداوي عن وأبعدوه 

عنبرمن راجع وأنا المران، من مرة رأينه الذي العقيد ذلل؛، العقيد، إليها وصل 
فياعتدل العنبر لحول أراد وحين العنبر، حارج الجنلياُت، بين يرقص وهر التحقيقالت، 

ممثلأنه أشهد مصطغ، وثار في متبخترأ لحل ثم شامخا أنفه ورير محيره ونمخ مشيته 
حد.

البردفي الحديد على بقوا شيء، كل من فجردهم المضلين، من العقيد انتقم 
معهمكان والجؤع، البرد شدة من يرنجفون كانوا الهلعام، عن مضربون وهم الثديي 

يمررأن الجداوي استطاع الحديد، على الجلوس يسطح لا البواسير من يعاني معتقل 
الثديي.البرد محي المدر عاري هو وبقي عليه، ليجلس نميصه إليه 

عنشينا يحرف ولا JلعقوJات )روميو( عنبر في معاقبا المعتقلين أحد كان 
وهوالصدمة شدة من رأسه على يدم وصع الخبر إر به أتوا فلما الجديدة، المواجهامت، 

الحد،هدا باع ند الأمر أن يترع لم الأمريكان، مع والمشاكل الواجهاين، شدة يرى 
معالمواجهات عنابر باستثناء الحنابر في الأوضاع بتهيئة الأمريكية الإدارة نامت ئم 

قرروصات لفا ا حطة في المقيد فشل وبعد قبضتهم، عليهم شددوا حنث الأمريكان 
لاحقا.سنذكره كما المضربين تحديب بدأ الانتقام، 

المقاومة!

أرضيةفى رؤؤسهم وضرب المعتقلين وحنق الحنق سيامة في الشغب غريق اصتمر 
لليدجندي المعتقل، من عضوا يملن، الشغب قوات من جندى كل ١لإسمنتية، العنبر 

والمادسللرأس والخامس للشمال وراع الممين للرجل وثالث للمرى وآخر المنى 
المشيقمص من راجحا الأخوة أحد كان المرات إحدى في البات، عند يحرسهم 

لملآكنه منهم، ينتقم أن نمه في فأضمر بالإهانة سعر مقيد، وهو لفحا يدفعونه والجنود 
طرحهفيامكانهم الجنود، صالح فى سيكون ذلك لأن العنبر ممر فى شتثا يفعل أن يشأ 

شرمنه فينتقمون وركلا ضربا الجنود عليه ليجتمع فوقه يقفزون نم مقيد وهو وجهه علم، 
الوصولفشل احتمال مع الجندي إصابة بمحاولة يجازف أن الحكمة من فليس انتقام، 

زنزانتهومحل حتى وبهينونه يا-ذعونه والجنود الأخ صر الضرب، هذا كل لينال إليه 
سحبهائم الجندي يل أملث، عندها المافذة، طريق عن القيود حل في وبدووا وأغلقرها 

فأرادواورعبهم، الجنود صراخ ومهل يكرها أن كاد حتى زنزانته داحل إلى بعنف 
القريةالتغانية كرسي إلى وأحرجوه الشغس، بقوايتح وحاووا التالي، اليوم فى الانتقام 
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أوانتحار محاولة هناك تكون عندما اللاسلكي جهاز في الجنود بها ينادي شفرة وهي 
أحمدكان المرضية، الحالات فى بها فينادون ( call yellow)شفرة أما للنوافذ، تقية 

أطبقأنا ت يقول كان الجنود، مع العنيفة يالمواجهات المشهور^ المعتقلين أحر عمر 
القوي!ليخاف أستهلح ما يائي الضعيف أصرب الجنود، ح شداد بن عنترة قاعدة 

عانىالدين المضربين زنازين لاقتحام الشغب قوات حاءت المرات إحدى وفي 
عمرتلأحمد فقالوا العدني، حالي زنزانة باقتحام فبدأت والهزال، الضعف من معفلمهم 
العنترية(!قاعدتك علينا سيطبقون كانوا بنا، ييدووا أن قبل بخالد بدووا أنهم لته رالحمد 

تجدهمبالأذى، الأذى ورد المواجهة بسياسة اقتنعوا الدين المعتقلين جو كان هذا 
جديدةطرتا ؤيبتكرون النفسي، برنامجها عن المعتقل إدارة إشغال في الخطط يضعون 

فيغرقوا آخرون معتقلون وهناك المعتقالين، لأستفزاز تفرغهم من بدلأ الجنود تنهلث، 
فيوالتفكر دواتهم تنمية في اجتهدوا وآخرون الصعب، للوافر واستسالموا السالبية 

المعتقلونثم اض لولا أنه يقال والحق الأبواب، شفوق من الدروس ؤإلقاء اض كتاب 
الدوريمارسوا أن اسطاعوا لما إخوانهم بقية عن وأشغلوهم الجنود أذى واجهوا الدين 

المعتقل.في الدعوي 

اللمان:

يتركأن يتحمل لم لأنه المحامي لقاء رفض العيادة، في المضربين ضمن كان 
النفسيةالضغوط من شينا نفه عن يخفف أن يستهلح كان لقد يعانون، المضربين اخوانه 

ومعرفةساخنة قهوة وشرب العسل مجن ملاعق يتناول طويلة شهورا يعانيها اش والجدية 
مدارحل هذا مثل إن أمول حين يرلمي وكم المحامي، طريق عن وأحبابه أمله أخار 
حينباطلة ووساوس فاصدة ظنون بسبب للأمريكان جاموس بأنه المعتقلين أحد اتهمه 

رآها،برؤيا له أحدهم تأيد بلة العنين وزاد التهمة، من ه نفالمدعي يسلم فلن تعتمدها 
يقللم الثقة هدا أن فوحدمحت، الإخوة(، و)إحماع الثقة( على)حدتني تعتمد الأدلة كانت، 

بالضرورة،سوءآ تعني لا مشاهدة على أحيانا اعتماده يكون وقد سمع، ما بل شاهد ما 
اللما صماعهم أو للحديثح الكبير العدد هدا رؤية ليس متثاْ فإن المزعوم الإجماع أمجا 

بالتسليم.الجمع تتاهله واحد حبر مجنثوه بل الخنا، يحتمل 

الأمرانحىأحهلر س إن مؤلمة، لكنها غوانتانامجو في نادرة الأحدايث، هده كانت، لقد 
فيالطعن هو ترحم لا مواجهة بنار تمهللي التي الميئامحت، هدْ إلى تسللها هل يالتي 

منيتمكن أن دون الفلنون فيه تاء قد مواقف من يكن مهما المرء يلم لا الولاء، 
نوموأي المريء، اتهام في حهلثنا من أهون الجاني ترئة في حْلأنا إف الحقيقة، نوصح 
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كمابها ندهموني المكشوفة لقل ا سيارة وصلوا فلما بي، يعصف كان الذي الألم رغم 
ثيابيابتلت قد وجهي على منبهلحا كنت بالطين، متسخة السيارة كانت البهيمة، شدفون 
منالمعقلين أحد يمسكون وهم الجنود حلريقي في رأيت بالطين، المتسخ بالماء 

الابتسامة،مبادلته منعتني قد وجهي على الجندي قدم لكن ميتما، إلي نظر الرياض، 
قبلالزنزانة باب ليعلموا بسرعة وانصرفوا القيود حلوا نم بطني على زنراض م، مذفوني 

الانتقاممن جعلت المتفرقة والكدمات الإجهاد أن يعلموا لم منهم، الانتقام أحاول أن 
جمحعلى والاحلمثنان العنبر في المتواجدين ْع السلام تبادلنا مضحكة، سخيفة فكرة 

عقوبتناكاس منا، واحد لكل حدثت التي العجيبة والقصص الأحبار وتناقل إخواننا 
الكلمة.بمعنى عصيبة أياما كانت شيء، كل في التضييق جدا، وقاسية صارمة 

لمالراح المعسكر في المعتقالين أن الرهيبة الأحدايش هاو0 يعد الأمريكان تفاجأ 
الامتيازاتتكن فلم الإنانية، بالكرامة تمسكهم الجماعية الحياة تلبهم ولم ، يذجتوا 

كانتجديد، من المسلوبة وكرامته الإنساني حقه أجل من وينانحل ليعود استجمام سوى 
فيالمتهشم للحْنام الصور ليلممهلوا العقيد برفقة تأتي ذلك بعد الأمريكية الصحافة 

المدمرة.العنابر 

اللمار:قام ص فاز 
فينايفعل الخانق الحارق البخاخ اثر لازال متعبة، ونفسياتنا منهكة أجسادنا كانت، 

والغم،الكرب شدة من الكلام نملق لم البلاء، أجر بعغلم بعضنا نصبر أحدنا الأفاعيل، 
كنتمصابهم، تخفف ملوى عن فيهما يبحثون والأذكار بالقرآن المعتقلين معنلم لهج 
ويحكم؛فلالآمه يتلوقنا الليل بدأ الجنود، من والسخرية والتشفي الاستهزاء نفلرات أرى 

وهيالجنود أقدام ونع سوى فيه تسمع لا كشب صمت ساد ، رنابنا على الخانقة نبضته 
فيهاتل تأيير لفنبيحة ا الأصوات لهده باستفزاز، الأبواب وتضرب يعنف الأرصن تخبهل 
يتفاقمالوقت طول ومع انزعاج، قلق، توتر، القلب، نبضات زيادة المعتقل، نفسية 
بقواهيستمر حتى والتجاهل معها التانلم سياسة ممارسة يحاول عليه، النفسي تأثيره 

بينمن يتسلل شجي صوت مسامحنا إلى انساب المكفهر الجو هذا وفي العقلية، 
تالقضبان 

ناشعيالخائة مبي اليلالام نن ماز ف

الإمامجامعة في أدرس كنت حين الوراء إلى منين أرجعتني الكلمات، هزتني 
عذبعراني علم طالب من الكالمات هذه سمعت الخيمة، رأص مع صعود بن محمد 

أخرى،مرة غوانتانامو فى أسمعها أنا وها منه، كلماتها أخذت أنى لو تمنيت، الصوت، 
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كامللأمبؤع حاصرتي يعصر الذي صيفه أعاني أو يسقط، لا حتى الواسع البنطلون بحقو 
منأسوأ حظي كون أو مناسب سقاص أحظى لعلى الملابس تبديل موعد يأتي حتى 

الشغبتوات لتشنممحم تقريرا ويكتب الجندي علينا يفتري الأحيان عن كثير وش السابق، 
الكلمة.يمعنى رما وقها كان الذي الأنفرادي إلى بالقوة المعتقل فنقل الزنزانة 

النوم،حال واليدين الرأس تغطية يمغ آحر، لها ليس الممنوعات من محللة كانت 
النمبسفرة تنتهي لمسها وبمجرد عليها، والاستناد المشي هفصى في لشبال ا لمس يمنع 

بجوارالمغتسل غي الاغتسال أثناء الحديث يمع معاتبا، زنزانته إلى المعتمل ليرحع 
يحلواأن بمجرد الزمن، مع سباق في فيكون ففعل دقيقتان الاغتسال رمن المشي، نقمي 
تغطيةمن عنعنا بعد عورته ليغطي يالشورت والاغتسال بسرعة ملابسه بخلم، ينطلق القيود 

لتزيحهووجوهنا أجسادنا على والشامبو والصابون الخاء يغلقون ما وكثيرا القضبان، 
الزنزانة.إلى ونرحع بأيدينا 

فيأيام ثلاثة هي والعقوبة الإغوانا، لمحلية أو للعصافير حيز قات أي رمي يمح 
العنابرمع الحديث يمع أيام، لعشرة اغ يستلا حاص طعام للخعتقل ويقدم الأنفرادي 
أتناءيمغ المشي، تقصى إلى نقله أثناء عليه يمر معتقل أي عع الحديث يمغ المجاورة، 

يكونلا الفلر بل الأعلى أو الأسفل وإلى ويسرة يمنة النظر المشي تفحي إلى الانتقال 
مقيدوهو الجنود يدفعه المعتقلين أحد إلى التفاته أو لام الرد وبمجرد للأمام، إلا 

أحرى،مرة زنزانته إلى يعيدونه نم القريبة الزنزانة نمبان ووجهه بجسمه ويمكون 
فينتزعونالقوبات، انفرادي فى العقوبة قرة ليقضى تحدث بأنه عليه يفترون وأحيانا 

البارئة.الأنفرادية زنزانته فى بالشورت ويبقونه المعتقل من البنهللون 

الجندييسحب نم والفم، الأذن قحة حتى أجسادنا، في سنتيمتر كل يفتشون 
والأستفزاز،الإهانة باب مجن العورة إلى الجندي ينظر وأحيانا مهينة، بطريقة البنْللون 

تريدت بسخرية له قال ثم بالقارورة فجاء الجنود أحد من ماء قارورة الخعتقلين أحد طلب 
ماء؟قارورة 

قالاثم قرة، بعد وعاد العنبر دهليز في سيره أكمل يم باستهزاء ابتم نعم، قالا 
القارورةليقدم النافذة يفتح قرة وبعد مرارا، يفعلها ، محيره أكمل نم قارورة؟ تريد 

.ساحرايضحلث، الجندي ويرجع الماء شرب الأخ فترفض 
وبأيديالعنبر بأرصية أقدامهم يخبهلون وهم ؤإيابا ذهابا الدهليز جنود أربعة يقطع 

بنومتهنأ فلا الونت،، طوال مزعجة أصواتا لتصدر يحصرونها فارغة ماء قوارير بعمهم 
بلحفناتلتنعم العنوان تسرق الوقت، طوال متوترآ وتفلل هادئ، استيقاظ ولا مريح 

هيأةتنتظر صرخاتهم، نشاز أو قواريرهم قعقعة أو أرجلهم حبعل يقْلعها النوم مجن سريعة 
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بجلةالليل آحر ش الجنود فيمامحك نوم بقتان عينك تنعم بان أماز الصبر الليل 
الرذاذويتناثر الرنانين على ليفيفن الدهليز في الماء يفح وهو والخرطوم التنغليف أدوات 

نومهممن ليستيقفلوا ووجوههم، المعتقلين بس ماد على الشطف من المتسخ المتهلاير 
مستترة!رحمة بلاء كل حلف . ولكن. شاق، مرهق يوم بعل قارئهم حتى زارهم ما الذي 

الاختبارهذا على واستعينوا نومكم، من أقيموا أن سماوية رسالة كانت لقد 
كواهلعن ويزيل الثقيل الحمل وحلأة عنكم تخفف الليل جوف في بركعات الصبمب 

أعيانه!بسوءل إليه عباده يوق من همسيحان التكليف، رهقة أرواحكم 
كفيلالواحدة المرة تقييدك إن بلائها، بليل طويلة بآلامها، ثقيلة الأيام يللث، كانت 

بلغحتى واكوتر، بالقلق الممزوج والهوان الذل من يومك طوال نفيا تتالم يجعلك بأن 
إحدىوفي التقييد، آلام شدة من عليه مغشيا يفقل المعتملين بعض أن إلى الأمر 

وصفتمهما التقييد، حال بها سعرت التي الألأم شدة من علي يغمى أن كدت المرات 
ذلكشخصية تقمص القارئ حاول ومهما أهمل، لم فكأني هملت مهما أصف، هملن 

أهوىالخوالي أيامي في كنت لقد آلامه، بحر من قطرة يدرك فلن زنزانته في المعذب 
ظهورهم،على السياط آثار وأرى آلامهم وأحس أنينهم أسمع المجون، أدب في القراءة 

وأنالحقيقة، على واقعهم تحكي لا المعذبين قصص أن طويلة تجرية بعد وجدت لكني 
نفسحلجات عن تكشف كلمات هماي تماما، آخر شيء يعانونه وما شيء الكتب، فى ما 

العذاب؟ظلمات في المضهلرية أنفاسه وتردد الأسير 
متهدجبصوت له لت هما بدموعها، غارقة وعيونها المضربين أحد إلى جندية جاءت 

بطل،شجاع أنه أعرف أنا الله، عبد علي المعتقل مات لقل متوجعة شهقات تقهلعه 
المعذبين!لإخوانه نصرة العلعام عن أصرب 

نغيرتالثلاثة المعتقلين مقتل حادثة يعد لكنها سيئة الجندية هذه معاملة كانت، 
ياسرعن المُتقاين أحد همال ؤإجلأل، باحترام المعتقلين تعامل وأصبحت تماما، 

يفديالزهراني ياسر بينهم ورأيت إلا للأخوة نصرة فيه موقفا رأيت ما ظهت الزهراني 
يستطح.بما إخوانه 

ليصليالعقوبات عنبر في المعتقل ينتفلرون العصببح الوقت، ذللث، في الأمريكان كان 
هذهفي الشغب،، قوات عليه أدخلوا يفعل لم فان ويجيبهم، صلاته ليقطع ينادونه نم 

الجنودكان السعوديين، المعتقلين من مجموعات سراح أطلقوا الرهيبة الفلروف 
المحتفلتنبعفر كان سراحهم، لإطلاق تمهيدا مقيدون وهم العنبر خارج دفعا يرفعونهم 

انفراديهمي كانوا وآخرون يقع، لا حتى الواسع سرواله على المقيدة بيده يضغتل 
أسبوعايكملوا لم لكنهم لشهرين، ستمر أن يفترض التي العقوبة فترة يقضون العقوبات 
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المعودسن^عتقلين معاملة إساءة الأمريكان تعمد لقد وأحبابهم، أهلهم بين وهم إلا 
كماالانتقام، ني يرغب متوحثا وطنه إلى المعتقل يخرج أن أرادوا عنهم، الإفراج قبيل 

عدرألف يضع أمحسابه، يرى ولا التوحش يرى والعالم أحرى، جنسات مع فعلوا 
أعصايه،في التحكم التعذيب أفقده الذي للمفللوم واحدآ عذرأ يفع أن قبل للمجرم 

يديرىمن وهم التوحش بمخ من هم الأمريكان 
الأمريكيةالإدارة الإخوة مقتل حادثة استقرت لقد أوجها، قي التصعيد وتيرة كانت 

النوممن يمتعنا الإزعاج الكلمة، معنى بكل مررية الأوضاع كانت أنيابها، عن فكثرت 
عنبرمن حدآ مؤلمة مذلة بشعة بطريقة نقلونا نهارا، أعصابنا توتر والإهانات لملأ، 

علىالحقود الجندي صغعل نم بمعصمي، المعدني القتد أحاط رباباآ، عنبر إلى )مايلثج( 
مساعديأن ظننت الألم، من كهربائي تيار بي عصم، بالعفلم، القيد ليصهللث، المزلاج 

يسبالنقل عملية أن زعموا الألم، شدة من علي يعمى أن كدت حتى سيكسسر، 
أنالواضح من حديدأ، نر لم لأننا تصليحات، أى هناك يكن لم العنبر، في تصليحات 

فسيحةزنزانة في وضعوني العنبر، في المتشرة التنصت، لأحهزة تصليح مجرد كان الأمر 
المقدارفهذا فسيحة، أراها كنت، أمزح، لا تفريا، أصاح بارع العادية الزنزانة تكر 

تقريباساعة وبعد المعتقل، نفسية في بالم؛ تأثير له تقريا سنتمتر بعشر يقدر الذي الضئيل 
تفترالوجه، وضاء الثغر، باسم ثاب المجاورة، الزنزانة إلى المعتقلين باحد حازوا 

وقعتالتي الأولى اللحغلة منذ أحببته وتؤلف، تالف جذابة روح عن المشرقة ابشامته 
الزنزانة،باب إغلاق بعد القيود ورجليه يديه عن الجنود أزال حتى انتظرت عليه، عيني 

صافحتهوبينه، بيني الحائلة القضبان فتحات من أصابعه يدخل وهو باللام بادرني 
عينيهإشراقه فى أرى كنت تفارقه، لا وابتسامة اللامعتين بمنيه إلى ينفلر كان بأصابعي، 

.اجتمعنا أخيرأ ت لى قال رأسص، مّشل الخملكة جنوب جمال 
أعالمكنت، يراه، أن دون الأحر عن أحدنا يسمع واحد، معتقل في سنوات أرئع 

الموتأو جميعا المحتقلين مصير تحديد يتم حتى إصرابهم واصلوا الذين صمن من أنه 
القوى.منهك هزيلا كان جوعا، 

عقوبة؟كاست، هل لحيتك؟ حلقوا لماذا ت قلتح 

أجروها،التي العمالية بسب حلقوها بل قال! 

حدت؟ماذا بالتفصيل أخبرني ت قلن، 
يبتمكان لقد تفارقها لا البراقة ا؛تمامته أن العجيب لكن جدأ، متعبا كان لقد 

ولطمه،اف رحمة لولا الموت شمير إلى وصل لقد والألم، الأذى من ناله ما كل رغم 
صاحبإلا شامخا انماصفة وجه في يقف ولا المؤمن إلا البلاء ظلمة في يبتسم لا 
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أخبرنيالحزن، كالمات لتقرا روحي إلى تتغلغل نظراته أن أشعر كنت العظيمة، الروح 
إصرابهإيقاف من يتمكنوا لا حتى الأمريكان يعلم أن دون سرأ الإصراب نرر أنه 

ومغاصّالهأمعاته في شديدة آلاما يعاني كان المعقلن، أحد ذلك في شاركه بالتعذيب، 
غيرعلى تردد دون أعطا0 الذي الممرض من ممكنات لطلب فاصتلر الإصراب، بب ب

الزنزانةبتفتيش يوميا الجنود يقوم للغاية، مشيئة الأمنية الإجراءات كانت العادة، 
لأنراصنالمعتمل ابتلاع محن بالتأكد الممرصر يقوم كما الدقيق، الشخصي والتفتيش 

واحدةدفعة ابتلاعها يكون ئد منها كبيرة ت بكميا الاحتفاظ مجن يتمكن لا حتى الدواء 
المرصنيأمره الدواء لفرصن المعتقل التهام وبمجرد الحياة، على حقيقية مخاطر يسبب 

,الدواء ابتلاعه محءن للتاكد الفم خارج ؤإلى ويسرة يمنة لمانه وت1حريك فمه يفح 

ابتلاعناوبمجرد كذلك، مريضا ري الالإضراب يشاركني الذي أخي كان ت قال 
.بعدها حدث مجا أدري لا ثم بالوتر ختمناها ركعات صلينا أن يعد للنوم أخلدنا الحبة 

جلبةحصلت، الصلاة، لنداء استجابتهما عدم المعتقلون لاحفل ساعات مرور وبعد 
التيالممر كلمة وهي إ ( ice Bail)الداء وتم الأمر، الجنود واكتشف العنبر، في 

جريايلهثون معدودة لوان في الجنود تجمع الانتحار، محاولات عند الجنود يستخدمها 
لمسيلطارئة عملية لهما أجريت؛ عجل، على المتشفى إلى نقلوهما زنرانتتهما، نحو 

بقتللكم نمح رلن يصرخ* وهو غاصا ه ينفالعقيد جاء الحالة، تحئبس بحد العدة 
غاليا(.الثمن ستدفحون أكررها، أيضا وأنا الدفاع وزير قالها لقد غوانتانامجوط في أشمكم 

صنأقرا من كبيرة كمية ابتلعوا أنهم الأمريكان يدعير كتف إي حدث مما مرتابا كنتح 
يدركغوانتانامو في الختبُة الأمنية الإجراءات يعرف من كل بالثات؟ تقدر المكنات 

المئات.عن فضلا أقراصر بعدة المعتقل احتفاظ المستحيل من أنه تماما 

لمناوت وجهي، على بائية والضيق الحزن وأمارات حدث ما لي بمحكي الأخ كان 
تضحية.من لأبد حراك، دون يعاز؛ون الإخوة روية سمملع لا آخر، خيار لل يكن 

تتحققلن متوهمة مصلحة أجا من بأرواحكم المخاطرة في ليتح المضحية 
مهمتناالمجرمين، لهؤلاء والعبودية الخضؤع رففس في تكون العفلمى التضحية بل غالبا، 

الإيمانعلى اكبات بل القية، لإخراج للموت أنفنا ن>ض أن ليس المعتقل هذا في 
يحلقد فيه، الموت نقصد لا لكننا الظلم لرح للاضراب نضطر قد رمق، آخر حتى 

يحلهاأن مجن فاكبر غوانتانامو قضية أما المعيشية، بالفلروف الختعلقة القضايا الإضراب 
والمراق،أفغاستان في الأبرياء آلاف بدماء المجرمون هؤلاء يأبه لم إن الإضراب، 

عنالإضراب على المعتقلين هؤلاء إقدام لمجرد لخوانتانامو نهاية سيضعون أفتراهم 
الطعام؟
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واشI ملت حزينة، بعين والأحرى الفينة بين إلي ينظر الرأس، مطأطأ سمع كان 
كذلكأكن لم ولو مشفق، محب من فهو قولي من الأمس يخالخك هلا لأحبكم، إني 
غوانتانامو،من لأخرج آلامكم على لقت ولتالهلكة، مواطن بشحمكم اكترثت لما 

وهوبالتفبمجية غيره ينادي ممن ولست، إخوانه، بهلاك صه خال يطلب ممن لت لكي 
المؤجرة.في متكئ 

إلاالخفللم النفق هذا في أمامنا يوجد لا خيار، لا يقول؛ وهو كمدا رأسه أطرق 
عادلة،ومحاكمة انية الأنحقوقنا على الحصول أو الموت حتى الإصراب الورقة، هذه 
بذلكان ولو حتى ، شيء أي شيء، فعل من لابد يعذبون؟ كيم، لإخوة ا ترى ألا 

التعذيبقصة لي سرد الجراحية العمالية أنر من المبحوح بموته انطالق نم الروح، 
علىلإحبارهم المضربين المحتفلين على المحتمل إدارة مارمتها التي البشعة الرهيبة 

التيالشامخة الجبال هزه على حزنا يحترق وقالبي فعله لى يبرر كان الإضراب، إيقاف، 
منعرفهم من كل يشهد كما فهم وهلعا، جزعا الحافة هذه يبلغوا لم أنهم يقينا أعلم 
المعتقلينبقية عن التعذبمبإ سيخففون بذللث، أنهم ظنوا بل وأشجعهم، المعتقلين أصبر 
إخفاءءالأمريكية الإدارة تحاول ما لكشف غوانتانامو إلى العالي الإعلام يلفتوا حين 

المعزولة،الجزيرة هذه فى الأعين عن بعيدآ الإنسان لحقوق صارخة ت انتهاكا من 
وتمسراحه، إطلاق ورقة استلم محي كان العتييي ناغ الأخ أن أحمرُي حثن لهثت 
طائرةعلى القادمة الرحلة قي سراحهم سيتللق الذين المعوديين المعتقلين صمن إدراجه 

إخوانييفلل بينما أحبابي إلى أرحع ت فقال الورقة إلى نافع نظر المودية، المربع 
.صاغراكرسيي سيكون يقول! وهو الورقة مزق نم هنا؟ يعذبون 

المطلقة!العدالة دار إلى ببقهم أو للجميع العدالة إما إصرابه، في الاستمرار قرر لقد 
اش(عبد علي )اللقس، اليمني أحمد وصلاح الزهراني وياسر التيك، نافع كان لفد 

جزعاالموت حتى بهم إصرا في يستمروا لم للعذاب، وتحملا صرآ المعتقلين أشد من 
القليل،إلا يتحمله لا الأسر كروب، على يضاف ثقيل عبء الإضراب بل الابتلاء، من 

كلمن بالخعتقلين يحيعل الذي الخاسوي الوصع من سيغير الفعل هذا أن ظنوا لكنهم 
أفتاهمقد العلم طلبة بحفس أن أخبرني إخوانهم، أحل من بانفسهم صحوا لقد حانبا، 
لبحفىقديمة بفتوى ممتأنا شهادة، يعتبر وأنه الموت بقصد سرآ الإضراب بجواز 

التعذم،لإيقاف أحرى وسيلة يجد لم إن الموت حتى الأسير إضراب جواز في العلماء 
^ولأغفو! محوله وأولوا والمسلمين، بالإسادم تضر قد معلومات انتزاع حشية أو عليه 

ثايأثنيه ئثوئ، وئنتا عدونا ديلفا يمعو وش ه رحيئا كم كان آق إن آسكم قتأوأ 
ونمرةتضحية يل وظلما عدوانا يفعلوها لم بانهم تيبراه آثه عئ ذُإلد• ومحقاث 

علىحزعأ فحلها لخن هي إنما الانتحار من التحذير أحاديث كل وأن للمستضعفين، 
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غضبموجة انتابتني شهبي، فهو والمسالمبن للإسلام نصره فعلها هن أما افه، أقدار 
وقعتلو مما بالدهاء المتعلقه النوازل فى البعض يتجرأ حنن عروقي محي الدماء وفارت 

فلماذاشهادة يعتبرونها كانوا إن غاضبات قلت بدر، أهل لها لجمع عمر عهد في 
لكنلإخوانكم، تضحية ذلك تفعلون أنكم تماما أدرك المستشهدين؟ أول يكونوا لم 

منومنهم الناس، كما لعاش سراحه أطلق ولو بالأسر، ضاق لأنه يفعلها من هناك 
بأنفأقول لالآحرين التضحية يشارككم من أما الحرية، باب له موتكم يفح كي يوزكم 
ممنلمم أحمق، إلا فيه يفرحل لا كنزأ يعد مثلكم للأمة، خسارة الطريق هذا محي موتكم 
متوهمةمملحة هي بل الموت، طريق كختار بالمسلمين تضر ند مهمة معلومات يملك 

تقدير،أقل على عنهم التعذيب سيخفف أو إخوانك سيحرر الإضراب في موتك بان 
بعضفقل حتى الإضراب بعد التعذيب وتيرة اشتدت لقد ظنك، خهلآ الواير أثبت وقد 

استطعتلو والله الأضرار، فداحة لترى وفلان فلأن إلى انظر عقولهم، المعتقلين 
يفرطكيف صنيعكم، عن لأوقفكم الخامس المعسكر هن الشوك على ولو إليكم لزحفت 

كبيراظنا عندي إن ثم متوهمة؟ مصلحة تحقيق في مثلكم عغلماء شجعان بشباب عاقل 
ازدادتلقد يريدونه، لهدف بقتلكم ليعجل تضحياتكم يستغل من الأمريكان من بان 

جهةوفرت لقد الظالمة، في تحاك خبيثة مؤامرة هناك والحوادث، الأيام هع شكوكي 
حدتكما المعتقل، فى وجودها يستحيل حادة آلات المعتقلين من لعدد مجهولة 

منرجوعه عند فراشه نحتا جاد مقمر بوجود تفاجأ حبنؤ اليمني الحيلة السائم لعبد 
كانتكما العنبر، نفس فى معه كنت، حين )p( عنبر فى معه الأمر كرر كما الممشى، 

اليمنيووضاح الأفغاني غول أول المعالم وفاة كذلك للشكوك، منيرة عدنان وفاة 
الحراسةهذ0 مع تماما مستحيلة تكون الانتحار عملية إن حين، العمري، الرحمن وعبد 

القسيالتحديب كان افه بإذن ذكر0 إلى سأتي الذي الأخير الإصراب وفي المشيئة، 
لأنتنتحروا لا يقولوزت كأنهم مريبة، بطريقة الانتحار مجن يحذروننا فكانوا رهيبا، 

الطلوبللاتجاه بتوجيهه الظالوم عند الانتقام مشاعر يستغلون إنهم يضرنا، انتحاركم 
تحققأخرى وسائل إلى يلجوون قد الانتحار عن المعتقل يمتنع وحين باستفزازه، 

لمانيةمن لأكثر ^?،٨٥^ عدنان بجثة احتفظوا وكما ذلك،، على أدلة أى وجود دون مرادهم 
الحنجرةانتزعوا وكما غامضة، لأسباب ألمانيا فى الأمريكية العسكرية القاعدة فى أشهر 

غامضةلأسباب غوانتانامو في قتلوا الذين الإخوة معفلم جثث من الهضمي والجهاز 
اّكرين.خير وافه فه ا ويمكر ؤيمكرون خفاياها، ندرك لا مؤامرة هناك كيلك، 

الحكمبارئها إلى الخظلومة أرواحها فاضت، مؤمنة ئلة غوانتانامو في فقدنا لقد 
٢٠يونيو ١ ٠ ) في العدل،  وياسرالعتيبي ومانع اليمني لمي الأحمد صلاح قتل ( ٠٦

)٢وفي المعودى، العمري الرحمن عبد قتل ( ٢٠ ٠٧مايو )٠٣ وفي المعوديان، الزهراني 
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الأفغانياف وعناية الأفغاني الرزاق عد قل كما غول، أول اسم قل ٢( ٠ ١ ١ فبراير 
•أدري لا بالضبط؟ حدث الذي ما إذن اليمتى، الشرهمي وعدنان اليمتي ووخاح 

نفسه(،يقتل أن غوانتانامو قي المعتقلين صن لأحد نسمح )لن ت بوش صرح لفل 
يتحدىحينئذ فإنه الحياة امتلك كما الموت يمتلك أنه ويعلن بأنفه المتكبر يشمخ وحين 

الروحتغلبت فهل التضحية، حصب من ورتعت الشجاعة لين رصعت التي الروح تلك 
فيالبقاء على محنة في الرحيل قممك كرامتها في نملعن حض الرزين الخل على الثائرة 

أرواحمنا افلتت وهكذا المقتول؟ بيد محتل جريمة ارتكّوا الأمريكان أن أم القيد، ذل 
.غدر استدراج أو ثار لحفلة في كريمة 

٠السادمن المسكر 
والثالثوالثاني الأول المعسكر من المعتملين بعض لنقل الماصات اصهلغت 

بوابةأدخلوني مشيئة أمنية إجراءات وبعد الجديد، المادس المعسكر إلى والخامس 
مركزاللأسذكي جهاز عبر الجندي يخاطب آخر، إلى فائنا بابا دخلنا كلما المعسكر، 

٩من أكثر همورنا بعد )ة( عير وصلتا بعد، عن التحكم طريق عن البات فيفتح التحكم 
عليهاكيهلرة تتم فيه ما كل نموى، حماية ذا معقدا المعسكر تصميم كان أبواب، 

ثلاجاتولكنها المتراصة الزنازن بمشهد أفاجا بي وإذا المنير دخلت بعد، عن بالتحكم 
بسياطه،يلقحني لكن الذي الزمهرير هو نفسي في الوصف هذا رسخ والذي الموتى، 

الشاحبةبوجوههم المعتقلون اقترب الثاني، الدور زنازين فوقها الأول الدور زنازين 
الأخر،العالم من القادمة الجديدة الضحية ليروا الأمامي الزجاج من الهزيلة وآجالهم 

نجومخمس مازحا؛ قلت تجوم، خمس هيلمتون بفنيق الله حياك أحدهم؛ بي صاح 
الله.بإذن بالقران ستضيء لكنها مفللمة 

وقطعةعصير علبة بوجود تفاحات الثري، شدة من يرتجف وجسدي الزنزانة دخلت 
أرادواالأمريكان أن لاحقا أدركنا أ غريب زنزانة، كل في وضعت البقادوة من صغيرة 
تثازميةانتكاسه التقاول يعقب حين أشد الصدمة وخ ليكون مبتهج مريح شعور إضفاء 

.المزري الوضع حقيقة نرى أن بعد 
مفتوحيندورين عن عبارة محبر كل ا بر محا نته لما من يتكون دس لما ا العسكر لكن 

مكانيرى كما زنازينهم في ١'؛؛؛■>>؛>، يرى أن دور كل في المعتقل يتْلتع بعض، على 
مقاعدحولها طاولات الأمريكان وصع التضليل في ومبالغة الزنزانة، أمام الاستحمام 

ظنناهاجماعية، الحياة فيه ستكون العسكر هذا بان لخحتقل ا ليوهموا مثبتة حديدية 
محيولم المستمرة، الراقية ليتناوبوا عليها يجلسون للجنود، بها ؤإذا للمعتقلين 
افتتاحهبعد أي ٢(، ٠ ١ )١ سنة في إلا لمادس ا المعسكر في الجماعية بالحياة الأمريكان 
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تمض؟هل ( ٥٩٠)يرددت أخد اهتمام، أي يعره لم الزنزانة، باب عله يهلرق 
الحكومةفررت لقد . (. ٥٩٠)ت صوته رفع متعصأ، زنزانته في يمني استمر 

سراحاكأإطلاق الأ٠ريكية 
بانتظارهالفرج أن يعلم ولم الشغب قوات ينتفلر كان لفد بالتكبير، كله المنبر ارتج 

أزنزانته بات عند 

سكنالأصل، عليني فلالمن في كير رجل السائس المعسكر في معنا كان 
منيخرجوننا الجنود كان الكهرباتية، التصليحات في بائع وهو طويلة سنين ؛اكستان 
أودعونيالشمس، س لمحرم ليلا عشرة المانية الماعة بعد المشي أمحفاص إلى الزنازين 

بقصةفأحيرني الحديث أطراف تتجاذب أحدنا الفلسهليني، للأخ المجاور القفعس في 
باكستان،فى له حرنت 

صاحباس وطلبا رنة ثياب علميه صغير طفل فجاء كهربائي محل في نّتا ك ت
هذاأعطته أمه أن وأحبره المحترق، المصباح ليصلح بيته إلى معه يذهبا أن المحل 
وانتهر0وجهه تممر الممتدة كفه في ما الحل صاحبا رأى فلما ؛ذللثا، ليقوم المبلغ 
بيتهإلى معه الذهاب عن _^s القمة لمماع تكغي لا المال هدا قيمة إن ت بقوة 

فتبعتهفال؛ البكاء، على اوشك فد كشبا المحل من الطفل حرج المباح، لإصلاح 
خوفه،بعد واستنار وجهه ختهلل المصباح، لكم أصلح أنا ت له وقلمتا المحل، خارج 

ؤإذابيته دحلمتح فلما واحدا، دولارأ يعادل بما وغرم مصابيح من إليه احتاج ٌا اشتريت 
أناالأوردية! باللغة لها فقلمتح الصغيرة، الغرفة زاوية في، جالمة مريضة عجوز بامرأة 

هنافرحا يقفز والهلفل وتبكي لي تدعو أخذت أجر، بدون الخمباح لكم سأصلمح 
بيتهم.أضاء حتى خرجتح فما وهناك، 

السعادة بريق عينيه في رأيتا قصته، لي يسرد وهو جلدي في بقشعريرة شعرت 
أنساها،لن نذلر٥ الماء إلى نظر نم هادئة، ابتسامة وجهه على ارتسمت نر توصف، 

إناللهم ت قال الخلأتكة، أجنحة على حملتح أنها صدقها حرارة من خلتها دعوة ودعا 
الذيفواض فيه، أنا ما عني ففرج الكريم وجهك ابتغاء إلا ذلك أفعل لم أني تعلم كنت 

بالفرج'البشرى طارق جاءه حش الأسمع ينقض لم هو إلا إله لا 

Iأوباما وفد 
عنوالتخلي المفرؤلة بالقوة الإرهاب يواجه أن بوش احتار لقد المحاعيرت لي نال 

.وقيمنامالئنا كل 
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لأومطا الشرق Jخصوتماا إعدادها يتم جهنميه لخطة بوادر هناك كانت الجديدة، الإدارة 
الدينالمضرسن مع التهدئة المعتقل إدارة التزمت بالإرهاب، مي بما صد والحرب 

افغاني،وآخر أوزبكمح، أخ الحرج الوقت ذلك في إليهم انقم عربا، حننها جميعهم كان 
بقواتإليهما فجاووا الجنود ْع لهما مشكلة حدس بهللاقة، العربية اللغة يتكلم كان 

نواتاستدعاء في الاستمرار ونرر لأوزبكي، ا الأخ فغضب الهسرية للت-غد"ية الشغب 
بالضرتالمعتقل معاناة أن بالدكر الجدير من به، نكلوا كما بالجنود تنكيلا الشعب 
أدنىإيصال مجرد لكن والتعب، بالحر الجنود معاناة من ؛كثير أكبر والتقييد والإهانة 

بعدهارفض يتألمون، كما يولمون بآنهم ؤينعرهم لمعتقالين ا يريح كان للجنود تعب 
فيالمضربين بقية فوغ المسإ، بقوات إلا التعدية إلى طواعية الخروج الأوزبكي الأخ 
معطويل صراع بعد إلا التهدئة من المرحلة لهده يصلوا لم لأنهم أمرهم، من حيرة 

إلىليصلوا عانوه الدي والعذاب الألم مقدار يدرك ولا حديثا إليهم انقم لقد الإدارة، 
ْعمشكلة أي لأن أحرى مرة الصفر نقطة إلى يرجعوا أن يريدون لا فهم ا المرحلة هده 

ثنيهالخضربون حاول أخرى، مرة المشاكل فتعود للهدنة خرقا تعتبره قد المعتقل إدارة 
همما أن يعي لا وأنه الإدارة مع طويلة خبرة عترهم أن أخبروه رفض، لكنه قراره عن 
ذلككل يخسروا أن المكن ومن باهفلة، وضحات جهود حصيلة هو التهدئة من فيه 

انفعالاتهفإن والقهر بالذل المعتقل يشعر حين رأيه، على أصر لكنه إصراره، بب ب
وحيدايتركوه ألا قرروا رأيه على مصرا الإخوة رآه وعندما عقله، على تتغلب ما غالبا 

فلمالأخر، الأفغاني الأخ مع العربي غير الوحيد هو أنه خاصة الشغب، نوات مع 
بقرارالأمريكية الإدارة تفاجات معه، الوقوف فقرروا بينهم بالغربة يشعروه أن يشاووا 

الضابهلمع وصات لخفا ا بدأت الشغب، بقوات إلا للتغذية الخروج عدم المضربين 
استفزازومنع الأوضاع بتحسين المضربون طالب عصيانا، الإدارة اعتبرته ما لإيقاف 
بشتىلشبا ا بوص المضربين إقناع الضابعل حاول بالفشل، المفاوضات باءت الجنود، 

جدوى،دون لكن التبعة الشغب إجراءات بسما بالإرهاق الجنود يصاب لا كي المبل 
منالعنيفة الواجهات من طويلة سلملة وبدأت الخجن ظهر المضربين على الإدارة قلبت< 

كذلكالمضربون فصعد العورات، بتفتيش وبدووا المشاكل الإدارة صعدت الطرفين، 
الشغبقوات يقاومون لا المحتقلون كان أنفسهم، عن للدفاع والحض بالضرب وبدووا 

منهاشيئا يستبقون بل واحدة مرة أوراقهم كل يستخدمون فلا التصعيد حالات في إلا 
للضرورات.

للتعديةطواعية الخروج الطعام عن المضرب يرفض حين أنه التبعة الإجراءات من 
الاستمرارمن المعتقل ؤيحذر مترجم ومعه بنفسه ياتي المسوول فإن ؛الأنابيب القسرية 

الشغب،قوات من والمخرية للأوامر المعتقل باستهزاء يقابل ما غالبا والذي بالرفض 
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الجبانالاشتباك ( Frcaicing Coward Engagement)و احتمار هى ساخرأ: فلت 
الأُلإ

الضحك.في فغرق 

تحمسون 

منبشيء ننعم حين عنها سامر كنا الأوطان، عن الحديث يحلو البعد حين 
ذكرياتإلى الحنين إنه بعبابه، ليغمرنا الفيض يتدفق لنا، زيارته تندر الذي الهدوء 
ترابمن حفنة كفه في يحمل منا واحد كل أن إلي يخيل كان الفتوة، ومغامرات الطفولة 

نمالغرب، أنمى إلى الشرق أنمى من ممتدة عريقة أمة من اقتهلعت حفنة أحبه، وطن 
عنالمبصرة العين يفصل أحيه، عن الأخ يحجر شانك ثستاج منها حفنة كل أحيطت 

الأطراف،مجيع متهالكا حسدآ ليبقى الساعية، القدم عن الباطشة واليد المدركة الأذن 
حمسينمن معتقل سبعمائة من أكثر القضبان، هد0 بنا تفعل كما تماما قيد، كلما ينقاد 

عالميةلتركي الأرض أمم أحشائها في غوانتانامو صمن، لقد ! واحد!معتقل في حنسية 
القضية.وعالمية الماصاة 

هوما تجمعتم؟ كيف حمسون؟ جنسية؟ خمسون ت مندهشا المحققين أحد لي قال 
هداإلى المتباية والثقافات المختلفة الأعراق هده كل حدب استطاع الذي المغناطيس 

الفقير؟البلد 

أسراره!لتستخرج نفتحه أن يجب، أسود صندوق أنتم ت النظر في يحرق أحد 
الجنود.لاستدعاء ظهره حلف الحاتهل على المثبت، الزر على صغتل 

تفهمكم!حتى بعيد لأمد الجزيرة هده في ستبقون 
لفهمكم؟بنا أتى افه أن أم لممهمونا هنا إلى بنا أتيتم هل يدريك؟ ما 

جنسياتاختلاف من الاستفادة عدم فى خهلاهم الأمريكان أدرك ٢ ٠  ٠٣سنة في 
الجنسيات،اعتبار على الزنازين فى المعتقلن توزيع استرابجتة تفر فقرروا المعتقلين، 

التحقيق،لمصلحة ذلك، عن الناجمة المشاكل واستغالآل بينهم، العصبية روح بث ئم 
وحدهم،الباكستانيون وحدهم، الأفغان الجريد، والتقسيم الأماكن تغيير حملة بدأت 

بلكامل بشكل التقسيم يتم لم إلح، • • الجزائريون• الكويتيون، اليمنيون، السعوديون، 
الماكرة،الخهلة وبدأت الجديد، التقسيم هدا عن بعيدأ المعتقلين بعفس هناك بقي 

المحققونوأصاف ؛الشبيه، والأستقواء التعصب إلى تجنح اش المثرية الطيعة استغلال 
الأفغانيتللمعتقل المحقق يقول الرقود، من مزيدا النار تلك على الجن ؤإدارة 
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فرقعتسممت حاطفة وبحركة ورنبتي برأسي أمسك السرير، على بالتمدد أمرني 
فرنعةصوت شدة ومن جدي، كل في وتنمل بخدر بعدها شعرت رتبتي، من شديدة 
أصابعك؟بأطراف تشعر هل ت قلق في الهلبيب محالي خوفا، الجنود بعض ترا"؟ع العظام 

نعم.أجبه: حين بارتياح شحر 
كثيرا،حالتي نحضستت الهليعي، للعلاج أسبوعيا برنامجا معي بحدها بدأ نم 
الألمخف، دلل؛ح، على القدرة عدم من سنوات محت بعد الالتفات على أثوى أصحن، 

إخوانيأساعد كي المفاصل فرقعة كيفية يعلمنى أن منه طلبت، باقيا، زال لا لكنه 
نظرالعلاج، من فنحرم الجزيرة عن الطيب هذا يرحل أن أحنى كنته لأني المعمملين 

بأس!لا : Jliثم ط إلي 
إنالمسوول أنت، ت الجندي له قال القيود، يدي عن يحل أن المصدوم الجندي أمر 

أشيء حديث، 

القيودأعنه حل المؤول، أنا ؛ أجابه 
الإمساكطريقة لي يشرح وهو المرير على ؛الاستلقاء مساعده أمر نم القيود أزال 

مساعدبرتبة ممسكا ليراني العيادة بابج الجنود احد فتح اللحظة هذه في ، وثنيها بالرنبة 
بجواري*والطبتهب السرير على التمدد الطبيب 

وهوالطيبيإ إليه التمت، الفاغر، فمه من تلوح ولهاته رأسه من تخرحان عيناه كادت 
الباب.أغلق يأمره! 

غوانتانامر،في بقاؤه بطل لم حيث ظني صدق حييت، ما الطبيب هدا انسى لن 
الجزيرة.في بالعمل غالبا يستمرون لا المتعاطفين هؤلاء فمثل 

الالذي الأعمى الاشعال وراء تنساق جهولة نفس عن يتم التعميم مواء، ليسوا 
والراءالولاء عقيدة نهم لوء إلا ذاك وما والأسود، الأبيض باللونين إلا المشهد يرى 
نمرةإن جهل، أبا كلهم يراهم وتشديد طالب أبا فريش كل يرى تمنح بض صاعت التي 
منحجر كف يلب لا )عداس( من عنب وكف جهل، أبي جرائم تلغي لا طالب أبي 

الطاتف.سفهاء 

عشوائية:لا 
الطلوبحسب كل بعناية، مدربون الجنود المعتقل، هدا في للعثواتية مكان لا 

القابليةفيهم وجدت أشرارآ، ليكونوا معينة معايير وفق الإدارة احتارتهم م قمنه، 
حّبمحلئ، يتعامل وفم المفتاح، ومجموعة )؛/٩( مجموعخ مثل الدور، هدا لإتقان 
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معلطيف تالث م وفويجابية، أو محلية مشاعر أي يظهر أن دون عنه يحيد لا القانون 
للإماءالوجه وملامح النخصية حب صنف كل يختارون )الخلة(، كمجموعة المعتقلين 

منبه التحكم يتم الجنود محلوك فغاب غوانتانامو، ني النفي الاستقرار عدم حالة عر 
ادعاءلا حقيقة متعاطفين حنود وحري في نادرة امحتئناءات هناك وتبقى المعتقل، إدارة نبل 
يزاللا من الجنود هؤلاء غي أن يوكدون غوانتانامو في النادرة اكلة وهولا. تمثيلا، ولا 

الخفاءفي ويواسيه له عينه تدمع وند الظلوم مع ؤيتعاطفإ إنسانيا قلبا جنبيه بين يحمل 
المعتملينلهؤلاء العون يد بتقديم للمناكل ه نفويعرض المراقبة، كاميرات عن بعيدأ 
الأشرار.شر أي ( the worst of the worst)بأنهم وصفهم هي كذبة اعنلم أن اكتنف الدين 

فييتغلوهم حتى المعتقلين مع لعلفاء يكونوا أن الجنود بعض من الإدارة تْللت< 
الاحتراميقابلون المعتقلين أن يعلمون لأنهم الأجواء لتلهليفا والمواجهات التمرد أوقات 

فإنهالمعتقل رآهم فإذا اللعلفاء، هؤلاء ببعض الثغبف فريق ينلعمون وأحيانا بالاحترام، 
معهم.اللعليف الجندي ^ا وجود ب يواجههم لا 

الخائفين;أمان اف 
وحشؤع،بترسل الجميل العذب بصوته الله كلام يرتل الفجر صلاة في الإمام وقف 

كلمةيعيثولها آياته إلى المصلين ثلوب لتنجذب ماعتتها يتنزل القرآن أن تحب 
شيدآندظم أئنوم؛ يثموم ءاتكث ١^^ ؤوهاد تعالى فوله عيهم يفرأ أحذ كلمة، 

علىجالس فرعون المهسب، المشهد وصعل وأوقفتني، بعمدي الإيات أ-خذتنى ألئثاؤيم 
والقادةوالوجهاء الوزراء فرعون، قوم ْن الملأ وسهل ندال غلاحل بجنود محاحل عرشه 

فاصلا،الإمام كان حنبيه، بين إيمانه نور يخفى الذي المؤمن الرجل ذلك وأمامهم 
شعرهطول من انزعاجه لنا أبدى طالما الوقار، يجللها عربثة وسامه عليه تبدو شاب 

المقصاستخدام مجن الأمريكان حرمحنا وقت فى منكبيه يلامس الذي المتموج الناعم 
دمهحفة إلى جمع آحر معتقل عليه لترد كاملة، سة من لأكثر والأمواس الحادقة ومجاكينة 

بشعرك؟شعري تبادل منفوشا جعدآ شعرأ 

فيعمره من والعشرين الخامسة يتجاوز لم الجد رشيق الهلول متوسهل الإمام كان 
منهازواجه على يمص لم التي وزوجته والديه عن يتكلم حين شوق هزة تعتريه ظني، 
أمامهتتغنج جندية جاءته حين أتذكر أفغاستان، في عليه القبصى تم حين أشهر ثلاثة 

وهيسمعتها زوجتي، وأحوز ربي أعمي لا ؛ لهاقال صالته وحض عنيا، فاعرض 
أرادتبإعجاب، هالتها زوجتيأ أخون لن يقول إنه بالإنجليزية* الأحر للجندي تهمس 

بغضب.دلك عن نهاها الجندي أن لولا معه حوارها في تستمر أن 
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خاصسكني مجمع خلالها من لنا للوح الأخضر الشراع خرمن، مد الريح تا كان
زالوالا بعيد، من الساطعة السومحت، أضواء أنامل أخذيت، والجيش، الاستخبارات بعملأء 
الليلطوال الران ملوبهم وغش المتراكمة الشهوات أصمتهم مد عميق، نوم ني يملون 

يجيبواولم الملاح نداء سمعوا لم وءربل٥، سكر وليلهم وتعذيب ظلم نهارهم والهار، 
تدة٠Jاوساحاتهم أذكارهم في زالوا لا بالأخوة ؤإذا التفت الوم(، من خير )الصلاة 

بينأقدامهم ليصفوا الفراش وناعم الوم لديد تركوا ئد الشروق، بعد مجا إلى الحر من 
الأشباحتعج الص المهجورة الجزيرة هدم في إله أشواقهم ؤيثون يناحونه ربهم يدي 

والأغلال،باللاصل المؤمنون يوثق كله العالم عن المعزول المكان هدا في الشريرة، 
الهداية.أنوار فتها تتدفق ء حرا غار إلى الموحثة الجزيرة هده تحولتا لقد 

يرتكبهمما حجاs وجنتاه احمرت الذي الأفق في الوردي نورء ينشر الفجر أحد 
الوقتهدا أن شعرت غوانثانامو، في لحظاتي أجمل من كانت ان، الإنصد الإنسان 
نعيممن مقطما أحبه كنت والتراب، الهلين نحو تشده التي الأرض جاذبثة س تمرر 

٠الماء وحلمانينة الجنة 

ابنيا صوته؛ الإخوة احد رغ الطعام، لتوزع استعدادا الوافد فح صوت سممنا 
أعود.لا فإني أرحل أن تبل لأحرتك فاغتنهني شهيد عمللثإ وعلى جديد يوم أنا ٠ آدم• 

الزنزانةفي إلا الحياة حقيقة وظهرت المعتقلين، بأصوات انمبر وصح النهار علا 
الالزنزانة ركن في نابحا يومه جل يمضي كان الموت، شحوب غشاها التي المجاورة 

منالطعام صحن ليأحد الأمام إلى حعلوة يخهلو أو حاجة قضاء أو لصلاة إلا يتحرك 
تمثلالأسر كأن الخاصن، عالمه ليعيش ه نفعلى ُنطويا جديد من بمري لم الباب فتحة 

بخطواتالزنزانة في مشى ثم حارة زفرة أطلق بيديه، يخنقه وهو جلدأ ضخما رجلا له 
يأس,ش الحصير على ينفه ورمى سريعا استسلم لكنه متثاقلة، 

غرقالي ظلماته يبدد الذي المور مفتاح عن لأبحن، الخلم هذا احتراق حاولت، 
اكفيرفي درسا وألقي المجاورة الزنازين في الإحوة مع الحدبمث، أتبادل كنت، فيها، 
آتاسلحسب ٠ هداية نبراس لما يكون ما الأيات س فاخترت مجني، القريبين علم، 

بهمن، ءالومجنون، يقل ولم الناساا ْأحسم-، يثتنؤزه ي وهم ءا"سا ؛٠^١ آن يرنا أن 
ضوءعلمي نم صدنهم، برهان إثبات نبل الإيمان مسمى عنهم ورلمع حلقتهم أصل \ر 

أوتقال كلمة الإيمان أظنوا ءامحا^ يئؤثرأ والممنيف، الفرز يكون الاحتبار ذللت، 
يحققن؟متنا أو تردد آيات 

لكهتأن تبل الطريق عن يخبرك وابتلاءات، عبا مما من قيه محتلا بما يخبرك إنه 
يعجمزدحم طريق إنه الطريق، هذا في وحدهم ليسوا فهم ه مبهم ثن اص ثنا 
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ؤإذازمانه، ني منهم نرد كل حصر الذي الزمني القانون يلغي لأنه مزدحم بالسالكين، 
لمبص، إلى بعضهم ينغلر والأحرين، الأولين واحد، حشد ني جمجعأ يعرضهم به 

عالمفي ملغيا يعبر بينهم التفريق في الزمن تاثير إن يظنون، كانوا كما وحدهم يكونوا 
فلماذاج ملل ولا كلل دون الوعر طريقها تشق ممتدة طويلة قافلت إنها والقيم، المبادئ 
والصالحون؟واوث-هداء والصديقون الأنبياء وحولك الوحنة 

مبقأ،المعلوم ظهور آنه ءينلمنء الكي,لأه، رلإلس صدمأ أكث اثن ؤة؛تلص 
ولوالمهللق، لعدله عملوه ما على بل علمه، في استقر ما على يحامبهم لا فهو 

وقتينصدرأ آلخرك أثن أقل، ولم أعمل لم ت قاتل لقال بهم علمه على حاسبهم 
مراتبهأعالي بل بالقول ينحصر لا فالصدق صدقا، الادعاء تحميق سمى 

حاهدةجوارحك كل نتتجتتمع رقراقة سلسلة كلمة لسانك من تنسساب حين العمل، 
إنهبالبني، إليه تنب ولم القلبا صلب من ولدت أنها يؤكد واقعا لتحقيقها مجتهدة 
القلبويعصف البدن وينهك الأوصال وترحف الجبين يمرق حين عيرا لا الصدق 
ألته ومحا على يتكئ وهو المرتاح اللسان قالها كلمة لتصديق 

وأنفشيثا، شينا تتحطم بيات حوله بناها التي النقية الحواجز أن أشعر كنت 
الفاصلةالمصبان من اقتربت قلبه، زوايا إحدى في اف أشعلها قد صغيرة شمعة هناك 

بحديثيمسرورا كان مترددة، ابتسامة ابتسم الصباح، هدا جمياد الجو كان وبينه، بيني 
قاليهباب يفتح لم ه نفعلى منطويا كان لقد بعيد، زمن مند يكلمه لم أحدا وكان إليه 

مجات بغيتتي إلى وصلت حتى وهناك هنا الحديث في معه تجولت حوله، ممن للطارقين 
بك؟

٠صدره تحرق مستعرة نارأ يخفف كأنه طويلة تنهدة أطلق 

يسووك.ما يسووني أحوك، أنا تلمك، لي فتح ا ت

موحشظلام الباب، حلف بما أصدم بي ؤإذا الماب لي فتح طويل صمت وبعد 
٠وينثوجعون يبكون أشخاص وحيال 

مأساةعلى منصب جهدنا كل باكستان، في مشهورة إغاثية لجنة في أعمل نت كت 
الحرببدأت وحين والمرض، الجؤع عضه الذي الفقير والأفغاني الباكستاني الشعب 

تريدهعربي أي لتسليم الباكستانية للحكومة مغريه الجواتز كانت الإرهاب يمي مجا على 
المعلومات،من ممكن قدر أكبر جمع أرادوا الدين )٨اءا المركزيه الاستخبارات 

الدينالعرب بعض بتساليمهم العميالة الأفغانية والحكومة الباكستانية الحكومة ذهلالبوا 
الجمعياتفي العامطلين من عينة الأمريكان أراد جمل، ولا ناقة جرى فيما لهم ليس 
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يجدونلعلهم المعلومات في النقص ليكملوا والدعاة الشرب والمدارس الإغاثية 
ومعهمالباكستانة الأمنية القوات من ألعثرات منزلي اقتحم أساها لن ليلة وفى بغيتهم، 

هجمواالداحلية، بملابسها وزوجتي النوم غرفة علينا لحلوا )a؛c(، ال من قلائل أفراد 
لتسقطأمامي صروها منعهم حاولت وحين مجدعورة، تصيح وزوجتي وركلا صربا علي 

بمكون;أطفالي جازوا زوجتي، صراخ على مذعورين النوم من أولادي هب أرصا، 
منحلقة ارتمت حييت، ما أنساها لن مكلومة بنفلرات إلي ينظرون وهم بهستيريا 

تحلفه في يرجف بصوت فال مم وجهه تجاعيد وانقبضت عينيه في المضطربة الدمؤع 
الخوف!من يرتعدون كانوا لقد 

)القهمواسيات فقالت الكلام عن عجزت أنفاسه، واحتنقت النطق من الدمؤع منعته 
إلاالمضفة الأمة لهانْ حلاص لا أنه يفي ازداد للكاء، اتلم محا الخاشن( أمان 

المكبرين.عدوان من لها ردءأ ويكون أعيانها من ينصفها يجمعها، بكيان 

ضغط:ورنة 

لقدجدأ، ب، غريبشكل الأمريكية الإدارة امحمام على الكريم القرآن استحوذ 
فيالقرآن نخ وئروا المعتقلين، صد نمي وامتفزاز صغهل كورنة القرآن استخدموا 

الجنودكان التي المجانية التفتيش حملات في المعتقلين أمام وه ليدننندهار معتقل 
الأنمراديةالزنازين يحولنا وغور غوانتانامو وصلنا حين والأ"مى، الفينة بين بها يقومون 

لمالزنزانة، شباك على بكمام المعلق الكريم القرآن ذرتمأ ونحن وابتهجت، نا أنمنته احلمأ 
كتابهالقرآن باحترام التذلاءر هذا وراء تحاك كانته خبيثة مؤامرة أن وفتها ندرك نكن 

مضلا.تنتظرن والألأم والإصرابات المشاكل من الكثير محاك وأن القدس، الملمين 

بالغ٢( • * ستة)٦ يحك وحين السرين، قرابة الأسر بداية في الحفاظ عدد كان 
فالحالةالحفظ على اعد يالوضع يكن لم أربعمائة، غوانتانامو في القرأن حفاظ عدد 

التحقيقغرفة إلى الانتقال يصاحبه الذي والتوتر الجنود من المستمر والامتفزاز القبة 
بحدالإرهاق تمر يوقد الاهن، صفاء على اعد يلا ذلك، كل منه، المودة تم وحلال 

لمعتقلأت١ في وبحقهم لمقوبات ١ عنابر في حفظوه يعضهم كامجلين، ليومين التحقيق 
علىبطنه على الأخ يبلح والمادس، ث، والثالوالثاني والأول كالخامى الاننرادية 

الزنزانةفي الحاففل والأخ والأرض، المايه بجن الفتحة على أذنه ويضع الأرض 
محففليحفظها، حتى ويرددها الأحر فيسمعها آية آية ؤيمرأ ه نفالثيء يفعل المجاورة 

إلىينتقل وقد القرآن، حففل يتم حتى الحففل على الأخ فدرة حب أكثر أو آيايت، عثر 
٠محاك حففله ويكمل يتمه أن قبل آخر معسكر 
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تتخيلأن لك ايقة، بالمالمعتقين أحد فور يعد بالأناشيد العنبر يصدح ويعدها 
إنالجانبي الباب شق من أحيانا ناثما ينشد وقد ليشد، يطنه على منبطح وهو المعتقل 

الأصواتآصحاب له ينشد بأن الفائز نكرم الوقوف، يتطلب حمامجا النثجد كان 
تسهعند المساقة وحلال الشاز، الأصوات بأصحاب تعاتبه فإننا الخاصر أما الجميلة، 

الجوابفيكون بالكاف، تبدأ الني السورة هي ما مثل' الصادمة لأجوية ا بعفن 
القصصيعص المسابقة وتتخلل بالمحاق، للفوز الخجلة نتيجة أخطاء ؤدكهيتصه، 

أحدمع مسافرأ كنت الهداية طريق أسللث، أن قبل يقول! المعتقلين أحر كقصة الهلريفة 
نبهتهيعيد، من طريقنا فى بحيرآ فرأينا سكران، وهو المنارة يقود كان الذي أصدقائي 

يقترب.والبعير مسرع أنت انتبه ت نلت منه، اقتربنا يرام، بانه فأخبرني المر وجود على 
أعمى!لت أرا0، بأني أُتحرتك متضجرآت قال 

أونفوات لنا يقول كانه يرغي وهو البعير روية أستطع أني لدرجة أكثر منه افأثربنا 
بله،يا سيارتكم 

انتبه،ت صرخت 

أرام،إني ٌرة ملتون لك قلت غاصبات لي قال 
وحينالإنعاش، غرفة فى ؤإياه أنا أفقنا بالبعير، اصطدمنا حش حملته من انتهى ما 
تخففلم لماذا البعير على أنبهلثؤ كنت، عندما ن غاصبا له نلت، ^١١ حالنا تحسن 

المرعة؟

الميارة!يقود من أنت، أحلنلثح كنت، فقال؛ 

تاكرآن عن دفاعا 
منيتجزأ لا حزء القرآن أن الإدارة أعلنت، حين روميو عنر في الواحهامت، اشتدلت، 

المعتقلينمطالم، كانت بالإكراه، أو يالرصا الزنانين كل في وجوده من ولابد الزنزانة 
هذاالإدارة رفضت، المعتقل، خارج المكتبة إلى إرجاعه أو القرآن إهانة عدم هي 

الثم،نوات اقتحمت، فقهل، الشورت إلا المعتملمن أغراض كل سحبوا الطلبج، 
الوافذبركل المحتملون قام المصاحف، فيها ليضعوا الأخرى تلو الواحدة الزنازين، 
منوالكثير الوافد تكسير فاصتهلاعوا كاسرة، المستخدمة المعدنية والصفائح الحديدية 
الخاءأغلقوا العام، الاستنفار أعلنتح الإدارة أن لدرجة حدأ عنيفا الضرب كان الأسرة، 

لهميتسنى حتى الخارجية الوافذ لإغلاق الخبر خلف من الجنود وجاء المعتقلين عن 
نطعاالبلاستيكية الطعام صحون يقطع المعتقلين يعص يدأ أكبر، يفعالية البخاخ استخدام 
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الزنانين،بقية اقتحام من الجنود مع مما المزلاج ملي القفل فتحة بها وحشوا صغيرة 
المعتقلينبعض أحذ حديدة، ومفاتيح حديدة أثقال ومعهم الأقفال قهلع بجهاز وجاروا 

الجنودتزحلق الشغب فوات جاءت وعندما العنبر، دهليز فى وصبه المرحاض ماء من 
بدايةفي وضعوها ضخمة بمروحة وجاروا حقدهم، فازداد التصوير كاميرا وانكسرت 

العنبرامتلأ العنبر، داخل في الهواء فيدفعه الحارق الخارق البخاخ برش بينوا ثم العبر 
لتهيئهبآحرين الجنود غيروا ساعات وبعد الخانقة، الشهمان وتعالت، الرذاذ من بغيمة 

المعتقلونغل المعتقلين، على الماء وفتحوا أفضل معاملتهم ت، كانومحاع، ألا 
حلولهم،الماء مس حين ؛الاحتراق الشعور فازداد البخاخ آثار من وأجسادهم وجوههم 

فالتهبءوراتهم إلمح، نزل الخاخ لأن الألم ندة س والقفز بالأنين المعشلن يعص أحد 
آخرين.صحك وسط المكان 

نكوصهميي أن شعروا القرآن، عن للدفاع الأول الخهل أنهم يرون المعتقلون كان 
السالمينثبات معنى فيه الأمريكان بطش أمام ثباتهم وأن قاطبة، ولمسالسمن انكسارا 

تالأمريكان كال صعقوا ولو كلها الأمة عن ممثلون وقتها أنهم شعروا الإسلام، وبقاء 
ولولاالممتقلين، من مجموعة صبر لا ياكمالها أمة صبر صبرهم فكان السالين، هزمتا 

مننقالهم نفوسهم، في هاتلة بنقاله التصور هذا قام لخد وسقطوا، لجزعوا الشعور هذا 
اكائمالمعنى أمام الألم فلاشى الارآن، عن للدع الألم تصور إلى العش الألم تصور 

نفوسهم.قى 

تناوبفتخيل أذهلني، ما الأيام تللث، فى وثباتهم المحتقلين صمود من رأيت لقد 
ماالمضربين الخعتقا|ين من قليل عدد على أشهر ستة لمدة يوميا الجنود مجن مجموعتين 

يدمىعنيف وتقييل واستفزازات ؤإهانات للدمؤع ميلة وبخاحات وشعب صرب بين 
وقلوبهمالخاوية بملونهم من جعلوا الذين هؤلاء من ينل لم هذا كل والأرجل، الأيدي 

علىارتدوها أثواب سوى أجسادهم تكن فلم الكريم، لقرآنهم درعا بالإيمان المتلثة 
عاليا.التحاليق عثفتح عفليمة أرواح 

الأوائلبقصص ذكرني ما المعبة الذلروذ٠ ُاوْ في عبادة متهم الكثير في رأيت لقد 
صماؤياحلقا منهم الكثير في رأيت، بحيني، فيهم أراها يي ؤإذا مبالغات أفلتها كنت، التي 

قالما إلى ليعودوا قصيرا أمدآ فيها باقون أنهم شعورهم سوى بصلة للارضن يمت، لا 
القيم:ابن عنه 

مخيمالا وفيهالأولى ا نمنازلا هإنفعدن جنات علمى فحي 
ملونا نانأولمإلى عود نترى فهل عدو البي ا نولكن
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بئيحونثم المعتملين إخوانهم عن دغاعا الجسام التضحيات يبذلون محوما رأيت 
باللقمةإخوانهم يوترون رأيتهم امتنانا، الخجل حمرة نيها يروا لا حتى ههم بوجوهمهم 

بأعمالهاتتباهى ولا المعجب شموخ نقومهم تشمخ لا حاتحة، ببهلون ليلتهم ليقضوا 
إحسانهميرون لا تم وذكرأ، وقرآنا صلاة وليلهم صوما نهارهم يقضون المفتخر، مباهاة 

علىالاغترار بريذ أبهم ني أد لم منهم، استحقاق، ب عر الم س أعطية بل إحسانا 
تقطرآحربن ورأبت يختم، بم يدرون لا عمر من حشية ذبوت، بل عليه، صروا بلاء 

معغدرأ يخاتلك به فإذا المعتقلين بين ما ميتتقثالك يمما، وخباياهم نهدأ نتهم أل الونم أضئهم دلتوبمم ملأ دبجق؛ئا ءؤزذلإ< واحد، مجن في شتى ثلوب المحفمين، 
:لأنظرإرهكذا

الإدارةكانت التفتيش، أثناء الجنود أحد رماه حديد، من القرآن مشكلة عادت 
بهتستفزنا أن شاءت متى نفسى، صغط كورقة الرنانين محي معنا القرآن وجود تتغل 
فتراتعلى النفسية الضغوط تتحمل لا والنفوس المرات عشرات يذللتج قاموا فعلت، 
ؤإصراباتالجنود مع واسعة كبيرة صدامات تعقبها الحوادث هذه أن خاصة طويلة 

بتسليمأن الأولى الثلاث السنوات في بوسعنا كان صارمة، سديدة وعفوبات 
ليمالتفكرة آخرون معتقالون رفض المعتقل، خارج المكتبة إلى لأخذها مصاحفنا 
القرآن(،لهم ملمتإ لو عقلى فقد رسا ت أحدهم قال ، وحود0 إلى الماسة لحاجتهم 

المعية،الظروف يثب متشنجة محتدة تكون ما غالبا والتي المكررة النفاثات استمرت 
بمحاولةتارة المؤيدين، جمع محي استطائ محير يعي ترام جهة لموا ا قرار تبتى من فكل 

القرآن.توقير بضعف وتارة يالجن باتهامهم وتارة إقناعهم 
أعصابنابها يحرقون أيديهم في الورقة هذه تستمر لا حتى القرآن أغلينا سلم 

قراريعنى مما تسليمه، أو بإهانة تفتيشه الإخوة من اثنان رفقي طاقتنا، ويتنزفون 
بدأناالمعتقل، ؤإهانة الزنزانة اقتحام في العنف، نستخدم التي الشغ—، نوات مواجهة 

;لهما قلت، موحدة، صربات بارجالها الأرض تضربا وهي الشبا نوات صوت نسمع 
وقدبالقوة، القرآن إلى الوصول يستطيعون الأمريكان كان إن المقاومة من نستفيد ماذا 

 _y\أكر؟كون

بالقوة.ليأخنو0 بيدي، ربي كتاب أعطيهم لن ت أحدهما أجاب 
هناالقرآن يهينون البثر من حثالة علينا تساهل حين الأمة بهوان الشعور على سيطر 
أمامفوقفت، الشب، توات وصلتج يحصهم، لا القرآن وكأن هناك بلادنا في فيكرمجونهم 
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ذاتللجلد الملامست الداخلية الجهة تكون أن على مصممة فالقيود بدمرية، وقدمي 
أوجه أكمل على بعملها لقوم حادة أطراف 

التفتاللاسلكي، أجهزة وبأيديهم ينتظروننا بالحراس وإذا المعسكر براية وصلنا 
ثمثانية بوابة إلى لنصل البوابة اجتزنا (، M16)رشاش بيده جندي منه أطل وند للبرج 
نمرابعة بوابة وصلنا أغلالي، في أرصف الأقدام على صيرا متر ٢ ٠ ٠ قرابة قطعنا ثالثة، 

التحقيقاتعنبر إلى وصلنا حتى الأمنية، الإجراءات لإتمام بوابة كل عند نقف خامسة، 
الانضباطمّوى غوانتانامجو في يوجد لا حراسته، عن الخسوولون الجنود ينتظرنا حيث 

يميناالمتراصة الغرف التقيد؛القوانين، فى والصرامة المواعيد فى المتناهية والدقة 
التحقيق؟غرف أهده وشمالا، 

أنيحينها أحسست بوجهي، تصهلك جدآ بارئة هواء بنفحة ؤإذا الياب، الجنود نع 
يقطرأنه إلي حيل أحمر أمريكي بمحقق ؤإذا الحقيق غرفة لحالت صعبأ، وئتأ سأواحه 

للجنودنال نم سنغبة، ماكرة ابتسامة مع ثزرأ إلي ينظر كان حمرته، فرط من دما 
بامحزاز؟الرأس مرمع أمامي يقف القذر الإرهابي هذا بال ما غاصبات 

(look down)وجهي: في الجدي صرخ 

فيالبارزة بالحلقة تدمي قيود ليشت الجدي انحنى أبتم، وأنا الأرض إلى نظرت 
أيهاه للحرين أنا رجلي، عند وتنزل نفك تهثن لماذا إ قلته الغرفة، أرضية منتصف، 
الباتس.الجدي 

أمنانك.ماحطم ؤإلأ احرس باهتياج• يقول وهو الوجه متمعر حجلا رأصه رغ 
أندون بالأرصن قدمي قيدوا البارد، الحديدي الكرسي على ه بعنفالجنود ني أحل

الزاؤيةفي مثبتة تحوير كاميرا المكان، في بعيني تجولت يدي، من القيود يفكوا 
الغرفةفي ينثر الذي المكيف ذلك حلفي ثم عالي، موحه قوي صوتي يشافه العلوية، 

جديعش يكن لم يرجمح، الغرفة في شيء كل ؤيجعل العظام يعص جليديا هواء 
اندهشتحالمكان في بمري أنف أنا ويينما حثنتين، برتقاليتين قعلحتين ضوى المنهلث، 
حلتهافتاة تحتضن نة ممحجبة لامرأة إحداها الغرفة، أرجاء فى معلقة صور لوجود 
لمجل-وثالثة رءِح، في يبكي أفغاني لطفل أحرى وصورة مدعورنين، كانتا ابنتها، 
آثارمن القذانفإ أدخنة منها تتصاعد مهدمة بيوت أمام مفهلعة لأثلأء ورابعة مدمر، 
أسمعكنته ، بي، تنجل• تالفتاة هان.ه أن ت شع أفغانستان، كثيرآ تنته أرحس في ، القصف
الصورتني أنيحقني، ٠ يمزقني. مجلجل بصوت المذعور الهلفل لهن١ا المتهدج البكاء 

تادشىاستغرابي لكن الحقيق، غرفة في تعليقها مجن جدا اضتغربته الألم، من فيه أنا ما 
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الفورية عقربان كاث والأطفال، النساء من فيه بمن البيت حرق هو نأوي 
دما.ضلر فملفكم وفلسعلين والعراق أفغاستان أمحا الضباط، كبار إذن إلى تحتاج 

صدام.من حررناكم لقد كويش، أنك فائر يا تنس لا 

لصدامتقول غلأمبي آبريل بغداد في أمريكا سفيرة جعل الذي ما لي ل ق *
كماحرفيا نالت، البلدين، بين المشاكل تجاه أمريكا موقف عن سألها حين شخصيا 

الأمريكيالخارجية وزير أن صدام رأحبرت ت الكونجرس استجوبها عندما ثابت هو 
الأمريكيةالمتحدة الولايات سياسة إن العراقي للرئيس أقول أن مني طلب بيكر جثمس 

علاقةلا داخلية مشاكل إنها بريطانيا، بعد الأوسط الشرق ستون نولن، مند تتغير لم 
الأمريكيةالسفيرة أحدت الرسالة توصيح في إمعانا نم الرسالة، صدام ففهم بها،ا لنا 

أردتملفد بوصوح اJريaلاني، المنير فعل وكيلك بيومين، الغزو نبل إجازة بغداد في 
التواجدرفضت المي بلدي لاحتلال العلريق له وسهلتم الكويت، صدام يغزو أن 

إسرائيلعلى حهلرأ شكلت التي العراق قوة خكسرتم اراصيها على السكري الأمريكي 
رياحمما محهتزآ، كان أن بعد اقتصادكم وانتعش المنطقة فى العسكرية قواعدكم وأقمتم 

أسيعمن وأنتم الضحية حطف في ساهم مجن أنتم مجانا، حدمحاتكم تقدموا لم أنتم 
٠لجدتها 

والبوسنة؟كوصوفا فى للمانحين اعدتنا مدسن هل قال■ 

ذلكمع بأنه يتباهى أخذ ثم مجرم، بد من اتزعه كين ببريثا يفتل من ك: 
وماذاالفتل؟ حتى تحتكرون جعلكم الاعتمادي جشعكم جريمته، ارتكاب من المجرم 

الذينالأبرياء ملايين عن وماذا أفغانستان؟ في بعيني رأينها التي الأيرياء جثن، عن 
لكنيفأجاJهت كاملة، أسرة قتلت لقد القاصيت له قال الطويل؟ تاريخكم في قتلتموهم 

جارهم؛أقل لم 
)القاتلالدهر أبد يدعى أن لأستحق واحدة مرة إلا حياته في يقتل لم رجلا أن لو 

لنتنتب أن تأبى والأخلاق تتفاوت لا المثل ومحعايير تتجزأ لا البادئ إن المجرم(، 
و؛ا،ا<ا؟ ١٩٩٢سة في المزاح زس تمتم وأين موقف، كل في لها يخلص لم 
تدخلتمالموسنة، صرب عاصمة بنيالوكا مدينة البوسنويون حاصر حين إلا تتدخلوا لم 

عنماذا الملام، مقال المسالمين حقوق من الكثير سالمت، اكي دايتون اتفاقية لتفرصوا 
والخبيد؟الحمر والهنود أمريكا في اليابانيين ومعتقلأت وفتتتنام وناجازاكي هيروشيما 

وراءهاختبأت أسفا أبدى وناحازاكي هيروشيما بمأماة ذكرته حين أني الغربي، 
والهلغيان!الجريمة لا والخفلمة القوة مظاهر من مظهرأ حدث فيما يرى إنه فخر، ابتسامة 
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تكونأن أتمنى مستهزئأ يبتم وهو الباب فتح الرد، ة ئد من أرتعش تقربا ساعات 
نتظارك.١Jالكث؛ر هناك الأولى، رحلتك في استمتعت ئد 

لظهرهأمال وند رحل على رجلأ واضعا عليه جلس نم الكرسي المحفق سحب 
الإجابة.تريد لا أنت إذن ت مهددأ سم ابتالخلف، إلى 

اشالإجابة ترد ممك السضفن، لإعانة جثت أنى الرات مئات أجبتك د ئ :
فىغأنكرها لأعود فاقر؛الأكاذيب التعذيب علي مارت لو صتجني ماذا أنت، تحددها 

الغللم؟هذا كل لماذا المحكمان؟ 

أعمدةنني لن نا، أنفعن الدفاع غي الحق ولنا دارنا عفر في صربنا قد ل :
العالمي.التجارة مركز حطام من الخصاعدة الدخان 

للهجومأبدأ يتعرضون ولا التجارة مركز بذكر يكتفون المحققين جمّح أن لاحفلن، 
مركزفي حدمن، محا عكس على إهانة ١لينتاغون ضربة يمتبرون كانوا لأنهم ١لبنتاعون، على 

٠التجارة 

ياحداثألبتة لي علاية ولا ودين، جنس كل من الأبرياء اسهداف صد نا أ ت
٠صبتممر 

بها؟رأيك ا م ت

٠أخيرتك 

إرعايون؟مم ل ع ت

دولة.أو تقليما أو فردأ كان مواء عمدأ، الأبرياء يقتل من كل مو لإرّهابي ا •
تحويدآ.عنهم أسأللث، 

الجماعتإرهاب عن لتسألي للث، يحلو كما الحقيقة تجتزئ أن الحق للئ، يس ل ت
الوولة.إرهاب عن وجهك وتشح 

المسلمين؟الإرهابيض بجرائم رأيلث، ما • كرر• أ ؛
ليخرجالقضية في الأضعف المرق، على يحكمون الدين كالجبناء لمستح أنا 

معاالعلرفين على الحكم مني تطلب أن إما البراءة، المحكمة؛صلن، من الأقوى المجرم 
القوة.وليس الحيل معيارها عائلة محكمة الحكم؛انمملار عن أتوقف أو 
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لقدالمعاصر، الإنساني للتارخ تحول نقطة الإجرامية سبتمبر أحداث كانت لفل ت
المجرمين*هؤلاء محاربة على العالم اتحد 

انهيارمشهد الفيلم، بداية هي سبتمبر أحداث بجعلكم العالم تخدعون كنكم ل ت
هناكدما، يقطر الذي الطويل الفيلم وسهل في كان البتاغون وحطام التجارة برحي 

يمثللا لكم حدث ما ونتلوا، عذبوا ملايين هناك هدا، تبل حدثت جدأ كثيرة مشاهد 
البشرية.حق في ارتكتمو© الذي الدماء بحر من ثطرة 

جريمةارتكب بمن رأيك ما الحقيقي، وجهك لنا يكشف جرائمهم عن كوتك ست 
سبتمير؟

عينكفقأ من توبيخ من أحجل لكني كانوا، أبا الأبرياء قتل صد أنا • كرر• أ •
أمرتي!أفراد كل فتلت وند 

الحضارةنمثل أن يجب من الغرب نحن الإلهاب؟ أمة با بكم تشبهنا وهل •' 
بالإنسانية.رحمة والأكثر والأذكى الاش لأننا الإنسانية، 

علىالحربة تمثال الأمريكان نصب لقد تمزح، أنك لأبد أسمع؟ ما حفا أ ت
فنالوآلاف ود، الالعبيد وملأيين الحمر الهنود من مليون  ١٢٢وأشلاء حماحم 

علىتقاطرت والمدافر بالبنادق والميحين بالجنود المحملة لأمريكية وا الأوروبية 
للأفارنةوالاسعباد والخطف والخراب الموت حاملة السوداء، للقارة الغربي الساحل 

تمعاما ين حموحلال الماري، بامتعباد مح يلا الأمريكي القانون لأن لمين الم
أوروباإلى كعبيد لمين الممن أغلهم أفربقى مليون '٤ إلى  ١٥من دترحل حملق 

أمرهميتم أفارقة عثرة كل بين من أن الأوروبية اكاريخية المصادر أكدت لقل وأعريكا، 
محاولةفي بالرصاص إما ، مصرعهم التس-عة ويلقى فقط بواحد تحتمظ السفن كانت 

فيهايحشرون التي السفينة ظهر على انتحارا او مرصا أو عطشا أو جوعا أو اصطيادهم 
أوتهوية بلا مترات عدة مساحة فى السفن أقبية فى بالمثات يكدسون حيث كالمواشي، 
حبعاما حمسين في حتفهم لقوا أفريقي مجلتون مائة عن يقل لا فما إذن مراحيض، 

.( the African holocaust)؛ب الجرانم هذه وصفت اكي المصائر هذه 

كانواالإنجدز أن العبودية ( slavery)مادة فى البريطانية المعارف دائرة وتذكر 
هزلأءفيضطر الأئرئ بأكواخ المحيطة والأشجان الأح٢ِاش فى النيران يشعلون 
القناصة.لقتلرصاصات فتتلقفهم المران، من هربا مساكنهم من الخروج إلى المساكين 

طولعلى الحبيل- تجمع مراكز إلى ترحيلهم نم اء، والمالأطفال أصر يتم بينما الرحال 
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كنتمعودة، بلا رحلة فى المحيط ■مر فن باللنقلهم تمهيدا الإفريقي الغربي الساحل 
بالمينم.ئلهورهم سمون 

ناحركل فيعرف ببعفهم يختلطوا لا حنى بل النعيب، لفمي يكن لم 
جراحيةكعملية إنه منه، لأبد ثر لكنه للوسم، بديلا عندنا كان لو أتمنى ممتلكاته، 

الحياة.بها تحففل مؤلمة 

الهنودمن الأصليون الأرض مكان أما الأسياد، مصالح العيد بالأم تحففل ل ب ؛
الحمر،الهنود من أحدأ نتل من لكل نملي الجوائز كانت، استتمالهم، تم ففد الحمر 

والهلفل،للمرأة ٥ و* للرحل جنيه ١ * * الثمن، يمض كي ثرتلة م نلأي بالجئة بأني، 
الثمينالصيد هذ.ا على كدليل بالرؤوس اكتفوا بها الر؛امحث، ومحاقحل الجثث كثرين، فلما 

الرأس!بفروة فاكتموا بالرؤوس العربات فضاقت، الجارة، به يستحق الذي 

حجل•ني المحقق وجه امتم 

القتلمرحلة تجاوزتم لقد الإحرام، في موغلة نفس من لها يا إنسان! رأس روة ف :
التشويه،في والتفنن بالقتل التلذذ في اسزوحي المرض ٠رحالأن إلى ^ في للأنتمار 

الأمريكانفوافق الهدنة الحمر الهنود طلب حتى محاصيلهم وحرقتم آبارهم سممتم لقد 
أحدإلى رسالة عثر الثامن القرن ، منتصففي أمهيرست، حيفرى الجنرال القامم بعث، ثم 

الهدنة،لهده وفاء ييربون بالجالمحّي ْوبوءة بهلانيات الحمر الهنود إهداء منه يهللبإ قواده 
و؛ا-أتالحمر للهنود البطانيات لنا وأرمأوامركم نفاونا لقد المحلي؛ القاني أجابه تم 

الهلريقةبهدم فقتلوا بهم، الإصان يفعل كما كالكلابج قتلناهم ليتنا يا ولكن بعملها تقوم 
كروفرد.الشهير الأمريكي المزرخ ذلك ذم كما الألأف مثات 

جاكموفرد.. جالث.اسمه المحقق؛ قاطعي 

وقتهاالأمريكية الصحف كانت، لقد . كلأ. سرآ؟ تتم الجرائم هده ؛؛، كانهل و ؛
سانفي العييد أسواق إلى التجهة الحمر الهنود بأطفال المكتنلة الشاحنات بصور نمتلى 

الهتودبنات واحمملفتم الذهيا، مناجم في العمل في وتخيرهم لأستعبادهم فرانسيسكو 
رفضهم، ٣٢القومي؛الأس تهدئ ثغب، عناصر آبانهن اعتبار وتم الجنسية للتسلية الحمر 
٣٠ه نفوامنتلن جوؤج كان لقد وبناتهم، أبنائهم حعلفح جرائم  وجاريةعبد ٠ 

بملابسهميتباهون كانوا أجدادكم بأن أمريكية تاريخية مصادر ذدت لقل. مزرعته، في 
ستعملونويالماء بفروج قبعاتهم ؤيزينون الحمر، الهنود جلود من المنومة وأحذيتهم 

للتغ!كأكياس الذرية الأعضاء 
زمنهم.في عالمية ماركة كانت، يقول؛ وهو ساحرة ضحكة أطلق 
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المزلة:

المعسكرإلى ادّس ي١ من انشالي السادمحى، المعسكر من حرجت أيي أصدق لم 
الزنزانةمن نجوت حين توصف لا فرحة سراحي، إطلاق حبر بمثابة كان الثالث 

سينبعد القي بالهواء أستمتع مفتوح، عنبر إلى المصمتة ؛أحيهلانها الخانقة الأنفرادية 
منولدت أني شعرت العظام، في يتغالخل الذي البارد التكييف من بدلا الحرمان، مجن 

لمالعنبر، في الإخوة من والترحتب اللام علي انهال الزنزانة وصولي وبمجرد حديد، 
علييعرضن بالسلاسل الجندي جاءني الأحوية، مشاعرهم من دفئا أكثر الجو يكن 

الزنانينأتأمل الزنزانة من حرجت التقييد إجراءات وبعد المشي، نقص إلى الخروج 
فيالسنين آلام الجميلة ابتسامتهم نأستني الإخوة من اقتربت ؤيسرة، يمنة الفارعة 

نداحلت،بالحية، إلي يشيرون كانوا والبرد، والمرضى لجؤع ا أنستي السادس، المعسكر 
شعورأمامنا، وJالثV جنديين أتوسهل ياللأسل بينهم أمشي وأنا بعضها مع تعليقاتهم 

ورؤيةالعليل بالهواء أستمتع غواسانامو، في لا صياحي منتجع في أتجول وكأني ممغ 
الخلاب،الرباني انصع هذا وبين بيننا تحول التي الكثيبة القضبان دون الزرتاء السماء 
عنفجاة توقفت ثم هوادة دون لسنين تشتغل ماكينة عن عبارة كان راسي كان شعرت 

طويلا.تستمر لم الراحة هذه لكن كياني، تجتاح وبدنية وعقلية نفسية راحة الحركة، 

رووسيعتبروننا لأنهم (، Dirty block)القذر العنبر ت عنبرنا تسمي الإدارة كانت 
الصحةمن ءاريا الاتهام هذا كان المعتقل. في المرد روح يثثون الذين والقادة الأشرار 
لهعلاقة لا الذي الدعوي نشاطهم وهو لعزلهم الرئيس السس، كان من فهناك تماما، 

أمامأنفسهم عن الدفاع غي الحز لهم وآخرون حالتي، مثل الجنود مع بالمثاكل 
المعتقل.إدارة عليهم تمارسه الذي الممنهج الني اكعذيب 

الأوروبيةالدول من ووفود والخارجية الدفاع ووزارة الكونجرس من الوفود تا كان
فقدعنبرنا أمجا جماعي، إلى لاحقا تحول الذي والمادس الرابع المعسكر على تتردد 
فقدالأدمجيرال أما سنوات، أرع من لأكثر الأخرين والمعتقلين الوفود عن تماما عزلنا 

الأحرى،المنابر عن مجختلفة بطريقة عنبونا هع يتعامل كان لأنه دوري بشكل يزورنا كان 
المسالمالمؤع من تحسبه ، طويلاكان أسايع، لحدة اليومية زيارته في استمر 

فيالإدارة ساعد القليل عددنا حقنا، في مجحفة أوامره كانت ، ظنلث، الزمن ميخيب 
يعالجون،فلا المرضى أما الختواصالة، والإهانات المستمر الإزعاج علينا، خطتها تنفيذ 

كوبينمقدار دما يتبرز أحدهم أصبح حتى يوما عشر خمسة الطعام عن بعضهم اضرب 
كنتكالعادة، للزيارة الأدميرال فجاء المشي قفص في كنت، المرات إحدى في يوميا، 
ماسأسمحه أني ظن أتى، حيث من ورجع خاف مني اقترب فلما القفمحن في أتجول 

٣١٨



الخلاءبماء المعطين أحد رشه رجع وعندما تمامآ، تجاهلته الحقيقة محي لكنيي ، بسوؤ0 
آذانانجد أن دون معاملتنا وتحسين علاحنا احترام بكل منكم محللبنا ت عليه يصيح وهو 

لأشهرأغراصه كل بمصادرة عونب ا المرحاصر؛بماء إلا تسمعون لا أنكم يبدو صاغية، 
الحديدي.الصفيح على النوم آلام فيها يعاني طويلة 

العميدوهددنا الإدارة مع مشاكل حدثت الأول، المعكر - ألفا عنبر إلى ملونا 
أوالمشكالة، فحلت التصعيد محن الإدارة فحثيت أيام ة حمفآصربنا العقوبات بتشديد 
مجهودوبدل المشاكل من حديدة دوامه محي المعتقلون ليدحل المشكلة تصنعوا لعلمهم 

بدلك.المعتقلين ينهأكوا حتى لدفعها كير 

المعكرمن المشاكل هده غضون في المعزول عنبرنا إلى المعتقلين أحد ندم 
الإدارةرفقت ظهره، في فأصيب الشغب نوات صربته متحرك، كرسي على السادس 
تمامايشعر لا رباعي، بشلل أصيب حتى حالته تدهور إلى أدى مما علاجه والأطباء 

مطالباالطعام عن إضرابه محي منين اصتمر قدمه، أطراف حتى المخي منتصف من برجليه 
المعتقل.إدارة من اّتجابة دون بعلاجه 

المشيمعه يستطع لا حهليرأ مرصا مرض الرجل، منور ممري معتقل معنا كان 
أندون ش-هر لمدة معه المرض استمر مستمر، وقيء وغثيان شديد صداع ْع والقيام 

لفترةيعاني رويته نتحمل نحد لم الذي لأخينا شيء عمل نررنا علاجه، الإدارة تقبل 
إخوانيمن نية نما مع المشي قنمحر إلى الجنود أخرجني طبية، عناية دون طويلة 

إلىالعودة رافضين فاعتمحمنا المقص، في ؛الاجتماع حينها لنا سمحوا المحتفلين، 
سيضقلرونلأنهم للإدارة كبيرة مشكلة كانت المريض، أخينا بعلاج مطالبين الرنانين 
الخاصةالملابس كارتراء لهم مرهقة إجراءات من يسعها وما الشغب نوات لإحضار 

الجهدمن ساعات يستغرق وهدا والممرخر، المصور واستدعاء الشغب، بقوات 
المشكانة،يحلون ثم نريع بأن مفاوضتنا حاولوا الرجؤع، على لإجبارنا والمواجهات 

المشي،محفصى محي كاءاs الأول اليوم بقينا سابقة، وعودا أخلفوا لأنهم اقتراحهم رفضنا 
بالغيومالماء تلتدت اتجاه، كل من الرج علمينا تهب لقفحر ا محي نمنا باردا، الجو كان 

عناإننا حاولوا البرد، من نرتجف كنا W علميهم ينصرنا أن اض دعونا برودة، الجو واشتد 
علاجيتم حتى ناطحا رفضا ورفضنا يتفاوضون كبار مؤولون جاء فرفضنا، بالرجؤع 

لكنهمسكنات وأعطوه فحصوه للعبادة، الأخ نقل بلوا عديدة محاولات وبعد الأخ، 
بالشفاء.عليه اض من حتن إضافية يع لأما المرصن يعاني ظل 

٢٠سنة في مرة لأول يالجرائد أتونا  المصريةالأهرام بجريدة يأتون كانوا ، ٠٨
وبعدشهرين، مند صادرة لكنها واحدة، مرة شهر كل ( USAو)لإأئو0ا الأوستل والشرق 
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الخضراءتونس 
إلىالمتجهة المحابة تلك متاملأ المشي قفص شباك على ظهره مجندأ إليه نظرت 

وآماله،أحلامه معها لتتلاشى الأفق حلف غيابها نل تادثت ثم الأءللسى، المحيهل 
الأمريكيةالحكومة فرار القيد عليه عرض حيث القابلات غرفة من لتوم عاد قد كان 

إبرفقه الضابهل صدم لكنه كلاحئ، ارروبية دولة إلى مراحه بإطلامحا 

إلطك، إلمحا أرجع أن ربد أ ؛
.تتحدن. الفابعل نظرات كاث 

 :u الخلف؟فى الخارق وطنك الفق؛ر؟ وطك أصدق! أكاد لا توص؟ ؛ل ذا؟؟

المكسوةوتلأل البحر باريج العطرة ماته نإلى منه، ذرة كل إلى إليه، شتمن، ا ت
فىالتشرد من مللم، لفد القديمة، الحارات في المارة إلى اشتقت الأخضر، بالبساط 

باللوعةمتخمة ذكريات من ثقيلة وتركة حقيبته ظهره على يحمل كلأجئ الخرب، شوايع 
والشجن.

رفضه،ل، تنكر لوطن يشتاق الأفكار، زحمة في تائهة نفس على منهلويا أراه كنت، 
حمريةماركة فالتهلرف، واللحيين، للشواذ ليهبه يامى والالدينى حقه سلبه قمعه، 

والإهاناتاليومي الاستفزاز ثديي، وبلاء عظثم كرب في هنا أنت مشفقات شحته 
المعتملهذا من الخلاص فرصة لك أتيحت وفل العادج، مجن والحرمان المتواصلة 

دينك؟في لفتة نفك وتعرض الخروج ترفض فكيف الرهيب، 

لقدفائز، يا أكر فتنة من مي على أحشى لأني عتنى؛ في ظرْ يصوب وهو قال، 
الفاتن،إيطاليا بهرج أذبلها التي شبابي زهرة فيها قفيت عددا، نين أوروبا في عشت 

أخرى.مرة الضياع أعيش أن أريد لا 
٠إبوه يثا إلأ آحب ألتجث ت عني بصره يشح وهو قرأ ثم 

البهاء.أو أوروبا إما بلدك، إلى تعود لن أنك أخبرك العقيد ولكن عم ن ت
والعواطفالمشاعر من بحار عن ينبئ الطويل صمته كان يجيب، أن دون ابتسم 

أذاهمفيقابل وبهينونه يستفزول كانوا تماما، الجنود عن مجنعزلأ كان وراءه، يخفيها 
إلىهدوء في يعود ثم آخر، واد غي وأنتم واد في أنا I تقول كأنها صامتة بابتسامة 

٢٠مند أوروبا إلى الخروج عليه عرصوا لقد قرآنه،  لحظةوحتى عليهم، بأبي وهو  ١٠
الأنفرادية!زنزانمه في يقبع يزال لا وهو  ٢٠ ١٩سة في الممات هده كابمي 
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أحبه،وطن ذكريات •جوفها في يعيش بزنزانة واسيلها أوروبا سحر رفض كد 
إغراءرفض كد الابن—امة، معنى بعرف لا عبوس والمع عن الأدبمة حيطانها مصله 
البحرفي لغرق الوطن ذلك من الهارب وطنه شاب محرابها حلف يلهث اش أوروبا 

بينهمافحال طويلا طارد0 أمل إليه، يمل لم أمامه وأمل وراءه حلفه محقاء بين الفاصل 
المغرتض•س فكان الموج 

رقصالذي الأخ مدا لحال حزني له ينا فأبل بجاني، أحر نوني معتمل هناك كان 
,وطنه لعثقه أوروبا فى الحرية 

أمأتبلغه تدري لا امل أحل محن والعذاب الذل هذا في البناء تفرر أن خيف، م ت
يبكى)بريرة( حلمم، يطوف وهو )مغين،( بقصة لينكرتي إنه وافه الأحل، دونه يبلغك 

.النبي فقال وصدودآ، بعدا إلا يزيدها فلا وشوقا حثا لحيته محلى يل نودموعه 
مغيئا'؟بريرة بغض شدة دمن بريرة مغيث حب شدة من تعج—، ألا ماص 'يا للعباس• 

بأنئودةصمته نطع نم محفة، ؛بنت، ينبس أن دون ؤإيابا ذهابا القفص يقطع أحذ 
معنىا!ألفج يحمل وأداء رديء بموت بها تغنى 

الخوالييمال يا خلدي لا أ ;
الوطنجهاد 

نباليلا حفراننا لتحرير 

المحنباقمى 

الأنثوية؟؟هن0 لن ت محلتها ١ ؛رغم الكلمات حلاوة أعجبتني 
:للنشيد أحرى مرة عاد نم ساحرة، بضحكات أجابني 

المحنبأنمى 

مضبممر تحلى جهاد 

الحاسدينعلى الخاصين على 

الزمنحكاة 

الجيببروح اللهيب نخوض 

أالوطن؛ زهمم 
هذا؟؟ما مصدوما مالته 
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!)الحسب(أمتي محرقه الذي الحبيب لبلدي الوطني النشيد إنه ت
رقيديني لا وطن فائر، يا إليه العودة أحونا يربد الذي الوطن هو هذا 

نخوضلحاكم عبوديتنا إلى فه عبوديتنا ليحول الوطي نشيده في الدينية المصهللحاثه 
أشواقهأقدر الإسلام، لضرب، الإمحلأم يستخدم الخاسرة!! المعارك لهيب بروحه 

منالحب، أقبل لا لكني القضبان، بين متتبدد التي أحلامه على وأشفق إليه، الصادقة 
اقتلعتعنى صد ومن قدميه، فوق روحي نا صبتبح_ا حثا بادلني محن واحد، ؤنرفط 
كرامكام>، أن له ححم، بلغ مهما لوطني أسمح لن مكترينا، غير نلي من حثه حدور 

عنديله معنى لا الوطن، أفهم هكذا والكرامة، العزة إلا الوطن ما حريتي، لب ؤي
.هداغير 

اكجوعت
عضهمالأمد طول وْع المعتقين، على التجوع مياست الأمريكية الإدارة اتخذت 

كانالنجوع، قانون على التحايل بعضهم حاول تراتيهم، عفنام ولاحتا بنابه الجؤع 
حسبعلى المعتقلين على يوزعونها الورقية الصحون فى القليل بالطعام يأتون الجنود 
عندانتهوا حتى المعمملين على بأيديهم ما وزعوا المرات إحدى وفى الزنازين، ترتب 

الوحبات،ببقية فيأتون العنبر بداية إلى ليرجعوا وجبته أعطوه الرياض، من لإحوة ا أحد 
فيمنه تخلص نم الورقي الصحن ودني مه، الطعام لقالت سرعة التهمه نم صحنه أحذ 

طعامي؟أين للجندي فقال بعده، من إلى بالطعام الجنود حاء المرحاض، 
هذامنتبها يبدو الجندي لكن إضافية، وجبة بأحذ سابقة محاولات في نجح لقد 

أععلتك.قال: اليوم، 
المسثول.وأحضر أذما أو طعامي أريد إذن؟ الصحن هو ين أ :

ونفالكذب، في يقع لا حتى الطعام أحده يعدم يصرح فلم مراوغته حاول 
الطعام؟تريد أسنه إذن ماحرة: ابتسامة يتم وهو الجندي 

بالطح.

بلحيتك؟المتعلمة الرز يحثة أتى الذي من ذن إ •
فضحته،التي التعيسة الرز حبة ليستخرج لحيته يتحسس وهو حجلا لونه امتقع 

وحبةنمليه حين حيبلئ، محن ستدفع وهل قريبة: زنزانة في نوني معتقل بالجندي صاح 
إضافية؟

فقط.واحد . واحد. صحن له منكم واحد ل ك ؛
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وآحرالإزعاج وآحر المع يعانثه ما أشد كان من منهم للحزن، اسلموا وقلة الضيقة، 
فيهمالمتمرغ، والمتعثر الزاهد العابد فيهم كان النساء، وآخر الضرب وآخر الإهانة 

وآخرينوالدعاة والإغاثيين الجاهدين من حليهل هم ذلك، دون وفيهم المقدام الشجاع 
الأخلاقيالانحلال من هربا كافعانستان فقير بلد قي العيش واختاروا أوربا من هاجروا 

لفالمع وآخر الإخوان جماعة مع تشأ من فيهم الإسلامية، هويتهم على والحفاحل 
الغربملاهي من اف انتشله مجن وفيهم عامي، وآخر العلم طالب فيهم الملخ، ْع وآخر 
بوتقةش غوانتانامو نار فصهرتهم متباينة أفكارآ كانوا افه، طريق فسلك الشرق نمر ومرا 

أنوالسفه الحمق من أن أدركت لقد تعم، حين كالخحنة الأمة يوحد شيء فلا واحدة، 
حولالعبودية طوق لإبقاء المؤامرات ؤيحيك ويسحق يقتل متجبر مارد عدو عن تغفل 

أحلمن المسلم أخيك على الحرب بإعلان لتنثغل حلور0 من دينك اقتلاع يريد عنقك 
إديني ص فهم على حائف 

منالكثير أفهم حعلتني المعتقلين من الكبيرة الأعداد بهده الاجتماع فرصة إن 
اشتعلالدرة، محمد مقتل فرأيت التلفاز أشاهد كنت ت أحدهم قال والأفكار، المشاعر 

فوجدتهاإحداها في شاركت حينها، الإسلامي العالم الخفلاهرات اجتاحت، غضبا، قلبي 
فيأرى لا وأصبحتإ أحلامي كل تبخرت لفورتها، وتنفسا الغاصبة للشعوب مخدرا 

البعيدةالبلاد إلى رحلت الرصاصي، ليقيه ابنه يحضن وهو الأب مشهد إلا ويقظتي نومي 
والانتقام.الثار ليوم ترقبا الملاح على لأتدرب 

قناةفي الهل-ائرات أرى كنت، البوسة) من تليمهم تم الدين الإخوة أحد أخبرني 
وآذانكمأعينكم غتلوا قد البرتقالية بملابسكم أراكم غوانتانامو، أرمحي تهبْل الجزيرة 

قوىشحور تملكني أبكي، وأنا أراكم كنن، والمدادات، والأغطية ؛الكمامات وأفواهكم 
الحياةكامتج لقد بدموعكم، دموعي أمزج الألم، أشارككم ما، يوما معكم مأسجن أني 
عنعاجز وأنا الملمين ماسي أرى لن الأقل على يطاق، لا جحيما الخارج في 

بالقهرالخانق الشعور عنك  S_>bJالخاماة من شيئا تعيش حين العون، يد تقديم 
والأسى.

الدمة:الإنسان 

بالشياطينمحاطا يكون حين الأفكار، تاثير من أكبر الإنسان على البيئة تاثير إن 
إلىيتحول أن العهلوف الأب لهدا كيم، مثلهم، شيطانا يكون لكي القابلية عنده تكون 
غوانتانامو؟فى الحراس ٥ ب ارتدائه بمجرد مسعور ذئب 

تاثيرهو أم التعادسبإ؟، يستحمون مجرمون المعتملين هؤلاء أن فعاد اقتع ألأنه 
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عنهلصرف ينالهم ما تحفون يأشرار ألهم ه نميقنع جعله للمال حاجته مع المحيهل 
•العكس لا غالبا بغيتها نحو الأفكار تقود فالمصالح الضمير؟ وانيب بالذنب ١لشعور 

اديتهميبب ببالضرورة لت المعتقلين مع الحراس بها يتعامل التي الوحشية 
تصورهمفي رصخها أو عليهم البيئة فرصتها التي الفكرة بب تكون فقد المدوانية، 

الخطورة.تكمن وهنا واحدة، التيجة لكن الوجه، الإعلام 

بطرفةليتحول الجنود نفى في الكامن الوحش إيقاظ في مهما دورأ الجن لثيثة إن 
يدفي دمية إلى الإنسان تحول أمهل ما بالتهيئه؛ الأوامر اتيه حين وديع قط إلى عين 

الأقوإء.

 VاماكJ أقوىتكوين في نجحمت، بكوسما المتحدة الولايايت، تمثله الذي التناففس
نحتاينام ضخما تجاريا مجمعا ترى قد فيه، سجناء عدد وأكبر انمالم في اقتصاد 
أنأيقنت لقد نوازره، يدأ يجل أن دون قاهرة لفلروف شيء كل حر مثري أموارْ 

الخيلإقامة فى إثما البنيان، حضارة تا وليالإنسان حضارة هى الحقيقية الحضارة 
تحقيقفي وليت، الملبية العادة تحقيق في إلها المحابؤ، ناطحا'ّت، إقامة فى ولمستن، 
يقيمهاحضارة وأي القمر، بوصولهم البشر حياة من ينتهي لن فالظلم المادية، الرفاهية 

أمالبشرية منه متجني هل بالقنابل؟ بيوتنا ويدمر الأيفون أيدينا في يضع مخترع عقل 
عليها؟هو يجئ 

الطاووس:
كثيرالبادء، من والتضجر التذمر كثير كان غوانتانامحو، في الأولى المنة في رأيته 

جنرالأتحتى يقول: كان أفغانستان، في بها اكتالي السكرية بالدورا>تإ التباهي 
الزهوهذا يترك بان نصحوه المعتقلين من الكثير أماللث،، ما يملكون لا جيوشنا 

الومت،بعصابة تعصب، حين دجانة أبى حذو يحذو بأنه واهما يستدل فكان التعجرف 
بينوليس الخفين بين تبختر قادالآ؛ فانتهره هذا بكلامه أحدهم فائار متثخترأ، الحمراء 

جحجحاتسوى منلث، نر ولم واحدة، معركة في تشارك لم أنك، يعلم كلنا المضافتين، 
الفارغة!بطولأتكخ 

أنفسهم،عن للدفاع الجود مع مواجهالهم في المعتقلين عضد يفت، رأيته ما كثيرآ 
المهتقلينيبكت، أحذ عجزهم، على التاكيد في وأ-حهلاءهم المحتقلين عثرالت، ويستغل 

فييعذب كان معتقالآ نصروا حين الأمريكان مع مواجهالهم إحدى في تراجعوا الذين 
أهلاتكونوا لم إن ؛ مستهزئاقال دوية، مولهايته مفللم النفق أن رأوا أن يحل التحقيق 

للزال!تدعوا فلا للمواجهة 

٣٢٧



جبلعلى راة الرلة تنكرون يتراهم بينما احل عن تخلفوا الدين هرلأء يغيفلني 
الرماة.

أنهالأ؛ام U مشقت إبانأ، إلا ربه من ولا امحراi^، زلا نار تزد، لم 
للامريكان!عبأ كان 

ينشروهو الباهر بجماله يتباهى طاووس محوي بكن لم عمرة، نمته كانت لقل 
العلأء.في محلقا بهما يرفرف يوما ارْ لم لكني الهواء، فى الساحرين جناحيه 

تعظيم يوم 
٢٢٠! / t٥تاريخ الأربعاء يوم كان  مرةلأول أهلي شاهدت فيه عنلما، يومأ  ٠٩

أعطيالذي ؤينغارد( )باري العسكري المحامى لي أحضره (، dvd)طريق عن 
لهتدفع بلدي حكومة كانت الذي المدني الحامي صلاحيات من أكثر صلاحيات 
دونالمدني للمحامي ترفع كانت التي الهائلة بالبالغ ذرعا أصيق كنت الملايين، 

توفيريستطح لا بل للمعتمل، الأنانية الحقوق أدنى توفير بمستفيون لا حيث فانية، 
لمالتي المحكمة في بالخرافعات بل بذلك منيي غير لأنه إ للخلاء ستخدمه ماء كوب 
٠أمامها المثول حق نمح 

(،DVD)ال لعرض بالكهرباء الأسلاك يومحنون وهم فرحا بمراقص فلبي كان 
والإلحاحالكثيرة المطالبات ثم اض توفيق وبعد أراهم، أن دون مرت سنوات لماني 

المكريةالمحاكمة لإجراءات ورفضي المتواصلة والمساومات الإدارة مع المستمر 
الطويلة،نين الهذه بعد وأهلي والدي برؤية الإنساني لطلي يستجيبوا لم ما برمجتها 

كلأستغل أن فيها أحاول كنت ففعل، واحدة لماعة بمشاهدته لي سمحوا وأحيرأ 
عودنيحين الذاكرة بسجل لأستمغ وبمة ة همبكل ذاكرتي في أحتففل وأن لحظة، 

عينيكانت الملق، نارياي الجهاز سعلوا بنية، ينبض فلبي كان جديد، من لزنزانتي 
أنشعرت (، dvd)ال عرض- برأ مترقبة، وروحى متوترة وأعصابى الشاشة فى متمرة 

دونمكانه في لمن، الزمن وأن الدوران عن أمكن الأرض وأن اليض عن توقف فلبى 
احتلتند الشيب جيوش كانت كثيرا، نغير تغير، لقد والري، هو ها الله، يا حراك، 

لوحةوجهه على رسمت التي التجاعيد نتج فكا الاحتلال هذا يا صحا أمحا ولحيته، رأسه 
فيالقضبان وراء المعتقل ولدم على حزنا صهرها طوال بليال ونشي القلوب حزينة 

بجلؤإذا الفلر أمعنت ما، شيثا أسنانه فى أن بالمين نطقه لى أوحى البعيدة، الجزيرة 
الماءإلى المجين ينظر كما الدمؤع بين من أنظر أن ّأحاول كنت سقطت، ند أسنانه 

يسمعتى،كأنه أحاطبه كنت أيى، يا تعبنح لقد ، ؛صر0 انطلاق تعيق التي القضبان بين من 
شاشة،إلا وبينهم بيني يكن لم بهربهم، شعرت الشاشة فى وأهلي والدي رأيت حين 
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تريدلأنها الإغماض على يجبرها الذي الدمؤع لسيل الخضؤع ترفض عينمى كانت 
علىلضني المرح إمحار يحاول والدي كان برؤيتهم، الاستمتاع في لحظة كل استغلال 

يحاولوهو صورته لكن عليهم، نلقي من وليخفف والصبر التجدو من نيثا الجو 
والشوق،والغم الهم من بحارأ وراءها تخفي كانت لأنها وألما، حرنا زادني الابتسام 

وعينيهااكغيرسن بيديها تحييني كانت النطق، تسمملمر لم الشاشة على أس أطلت وحين 
ومالاوالعبارات الأشواق من بحر في غارفا كنت بالدمؤع، غرفتا اللتين المنفضتين 

فيخفيفة هزة يعاني وكان الخصور، هو فائر( )أبو أخي كان الكلمات، تصفه أن يمكن 
الوقتانتهى المخ! في بارتجاج الإصابة وشك عالي أني شعرت لمنها، دفعت يدة 

بسبببالدوار شعرت فاحكها، تؤلمني عيني كانت بتفتيشي، بدووا ثم فيدوني صريعا، 
عينيأغمض أن دون رأسى أهز كنت للأهل شوقى شدة ومن الكاميرا، اهتزاز كثرة 

مسحفي لأصيعه وقت عندي يوحد لا الاهتزاز، بب بالدوار أثر تحقيق محاولا 
الوقتانتهى وحين المرح، من حوأ يضفوا أن حاولوا فقد الأحرون أهلي أما الدمؤع، 
مهءّبة؟صور لديك هل الجنود؛ سالي للزنزانة ارجاعي وأرادوا 

أمصادرتها المرة هده تسممليعوا لن لكنكم الصور، من الكثير ت قائاs ابتسمت 
هي؟أين ممنوعة، أنها تعلم ألا ت باهتياج الجندي فقال 
مصادرتها!سممليع لا حيث ذاكرتي في ت قلت 

الأول:الاتصال 
إلىالمشيئة بالحرامه يي انطالقوا وقدمي، يدي وقيدوا الجنود جاءني بأشهر بعدها 

غطواالمعتقلين، لنقل سيارة إلى حولوها لكنهم البضاغ لنقل مخصصة )فان( سيارة 
هذهكل فقط، متر عشرين من أنل حدا، نريثأ الاتصال مكان كان وأدي، عيني 

صندوقعليها طاولة تتوسهلها التي الغرفة دخلت متر، عشرين أجل من ألإجراءات 
الكرسيعلى أجلسوني الصندوق، داخل هاتف، هناك كان ؛الط-اولة، مثبت، حديدي 

جنديجاء نم يدي قيود فكوا لأرضي، يا المثبتة بالحلقة قدمي قيود أثبتوا نم الحديدي 
بمن؟اتصال؟ ماذا؟ لإنجليزية، با الاتصال شروط علي يقرأ 

أتاكدكي بالمترجم الجندي ليأتيني الفهم بعدم تفلاهرت قلي، نبضات تسارءتا 
الذيالمكياج فشل قد سمْلاء عجوز بها ؤإذا المترجم علي دخل الموضؤع، من 
علىحائدة كانت الشريرة، ملامحها من ينبيثح الذي الخبث إخفاء من وجهها ملأ 

يريدونالذين المترجمين من غريبة نوعيات أحيانا نواجه كبيرة، بدرجة المعتقلين 
وقتاواجه محا أني، علمت، هنا المعتقلين، بعداء بالخبالعة للأمجريكان ولائهم إظهار 
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نالت:نم عرانية، ولهجة غاصب بصوت المواض علي قرأت الاتصال، في عصيبا 
سؤال؟عندك هل 

لا.قلت: 

طويلاانتظرت حقدها، رأيت حين الاتصأل موصؤع من التأكد في رغبتي ولأثست، 
وأبيأمي صوت لسماع يرتعش وقلي ساعة من أكثر حاني، في اتصال احمل مترقبا 

قلبعلى شديدأ ذلك، وير فثكون الاتصال يلغى أن حشيت، الفراق، من طويلة ستين بعد 
السماعة!ارير قاتلات الجندي علي لحل وأبي، أمي، 

الذيبالشوق محمل قوي عاطفي تنار حدي، في سري التيار يثبه بما أحت 
إنالمزلزلة، اللحغلة هذ0 لأواحه قواي كل استجممت سنوات، نماني مجن لأكثر طال 
البابخلف قلوب قاة هناك وأبي، أمي دمؤع من جارفة ستولأ تعني مني واحدة دمعة 

لمسسست،وا لوسخ^^اة نم^ة لسا ١ ا يسفرون 

عفعأتفلا الدهر رب لأنى ألبهم امسن ثللوتجلدي 
حديثه،يبدأ الأحر ينتظر متا واحد كل مطبق، صم، أذني، على السماعي وصعت، 

عليكماللام البادئ* لأكون تثجعت، الممطربة، نلبي دقايت، معوا يأن ■حثيت، 
وبركاته.اش ورحمة 

وبركاته.النه ورحمة الملام وعليكم ت يجيب أذناي سمعته صوت بأجمل ؤإدا 

الحليلةالسمة من وأرق ارثراق الندى من أجمل كان الحبيب، والدي صوت كان 
الفواح.الندى من وأزكى 

أبي؟يا حاللث، كيف ت نوة من أوتيت، ما بكل الدمؤع حبته 

حبيبي،ت مرتجفبصوت تقول بوالدتي ؤإذا دمجعا، يفض حزين صمته 

حاللث،؟كتف بيض ح: 

أستطعلم بينما اليوم، ذلاJثS حليي مجن لأعجمسه إني وافه باك، اتصال من له يا 
إالكلمات هده أكتبه وأنا دموعي كثح 

لعلمه(.صعق، كل )ْع حلقلثح! في سنة جعلتها حين ربي فبحانك 
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الرسائل:كتابة 

يفيضاش لعل المعتقل، في نعانيه وبما بقضيتي يتعلق ما كل للمحاص أكتب كنت 
تستغرقالرسائل كتابة كانت ، ما يوما للحلن المعتمين هؤلاء قصة فيه تحرج الذي الوفت 

فكستاالظهر، حتى استمر يم الممسي، شروق بحد الكتابة في أشمع طويلا، وهمتا مني 
نوميمن أهب كنت القيلولة وحلال اللهل، إلى الكتابة مواصلة أستطع لكي قيلولة آخذ 
ثمزنزانته، في كل جماعة، العصر نصلي وبعدها الجنود، إزعاج بب بدهمائق خصر كل 

ميأتدرب المشي، قفص إلى الخروج أو التفتيش بين ليخيروني بالقيود الجنود يأتيني، 
العشاءوقت حتى الكتابة في لأمتمر المغرب نصلي ثم ونصف، ساعة لمدة المشي قفمى 
كانوفتها القانون لأن المحتقلين، أحد مع أتعشى ثم والمشاء، المغرب بين يكون الذي 

كنتالحبيبة، زنزانتي إلى أعود ثم آخر، معتقل مع المشي قفص في م لعلعا ا بتناول يسمح 
يملأبالألفة شعور ايوم، سر0 أدرك لا غريب بشعور حيالها أشعر كنت ، أحبها 

الخطوب؟وتشتد الحبال تتقهي، حنن الخفللوم على يتنزل سماوي فيض أهو رصا، هملي 

Iالمزيف الموعد 

عنيفصحوا أن دون موعدا عندي بأن وأخبراني الخبثاء، الجنود مجن اثنان جاءني 
أوعيادة أو تحقيقا يكون قد عدمه، من الذهاب فى الخيار حرية لى ليكون طّبيمته 
الإدارةأععلتنا الأخيرة النوارتا فى آخر، شيء أي أو الصليب أو المحامى أو اتصالا 
إغراءمن يزيدون المحققين جعل مما عدمه، من لتحقيق ا إلى الذهاب فى الحرية 

الحلوياتبحض المعتقل باعتناء وذلك التهديد، من منحوا أن بحد يالخجيء الخعتقلين 
فيرأيّن، يجيبا، فلم الموعد ءلبيحة عن سألتهما المجيء، في يتبع وكتبا والطعام 

مجاعكس فى لى الخير أن فعلمت للموعد، رفضي فى كامنة رغبة ايغيفة ملامحهما 
أرفهم،لم أني افّ فحمدت أهلي، مع اتصال هو الموعد فكان الموعد، قبلت تمنياه، 

الخعلةهذه تكررت لقد وأهلي، والدي برؤية ناظري لأمع الجميلة الفرصة هذه فتفوتني 
يكونوقد تحقيق، أنه منهم ظنا الاتصال وفاتهم المحتفلين، من الكثير ْع الخبيثة 

مبهم،مجوعي أي رفض؛ عن المعتقل ليمتغ الماكرة الخطة هذه في صالحين المحققون 
الاعتقالعلى سنوات عشر من أكثر بحد داع له يكن لم الذي التحقيق إلى مرغما ليأتي، 

الذينالمجرمين الإرهاثين هؤلاء مع التحقيق كيفية على الجدد المحققين ^٣، ٠٧إلا 
أأمرهم في البت على الأمريكية المحاكم قدرة جرائمهم فاقت 

المعتقلعلى الإنسانية إصفاء البنتاغون حاول أن يعد الخطة هذه فى الإدارة بدأت 
المحتقللإدارة العناولة تحت من سمحت بينما عدمه، من للتحقيق المثول حق باعطاته 
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عدمعلى القائمة لجديي٥ ا بالخطة الإدارة بدأت وفعال القانون، هذا حول تلتف أن 
ماوكثيرأ أحيانا، مغلوطة معلومات يعطونه أو الموعد، عن معلومات أي المعتقل إعطاء 

أومحنه إلى يمل قد علاج دون المرص من محلويلة معاناة بعد الموعد المعتقل قبل 
الفورعلى يقبل فانه المستشفى إلى موعد أنه يوهمونه أو مبهم موعد يأتيه وحين سنتين، 

السنقي صغير محقق مع لوجه وجهآ بأنه المسكين فيفاجأ الففلع، الألم مطارق تحت 
المحققعبقرية أعماقه من يستخرج أو هولمز( )ثارلوك شخصية يتقمص أن يحاول 

المحققينمع موعد أنه منهم ظنا الموعد المعتقلين بعض رقص مجا وكثيرا )كونان(، 
منساعات فيها ومملعوا العاصمة، إلى قراهم محن حضروا الذين أهله مع الاتصال فيلغى 

تعصفخائبين فيرجعون الحبيب، ولدهم على للاطمئنان الشوق يمتخفهم العلريق، عناء 
وغما.هما وتقاولهم ألما استبشارهم ليتبدل الأحزان، بهم 

تالصورة 

٢(،٠ ٠ )٩ محسة في لأهلنا فوتوغرافية صور إرسال فرصة لنا الأحمر الصليب أتاح 
المعتقلين،بقبة عن معزولا )p( عنبر في حينها كنت سنين، بثماني اعتقالنا بعد أي 

لى،صورة التقاط الأحمر الصليب لمندوب ليتسنى المشي قمص إلى الجنود أحرجني 
أنزاعمين فتلكووا القيود، عني يريلوا أن ُي أحاطوا الذين الثمانية الجنود من طلب 
صدكدعاية سنستخدم بالقيود تصويري أن المندوب لهم وصح المعكر، أمن يهدد ذلك 

علىحصل قد هو نم التصور، هذا تعيير هدفها التصوير فكرة وأن المتحدة، الولايات 
الصورة،لالتقاط المندوب وتهيأ القيود نزعوا مضض، على وافقوا الجنرال، موافقة 

ازدادقيود، بدون رويتي من مغتاظين حولي( الجنود أرى وأنا الكرسي على فجلست 
ابتسامتي.رأوا حنن غيظهم 

تالمصافحة 

باحتراميعامالني كان الذي الجندي رأيت حين المحامي انصراف يعد أنسى لن 
أيمصاقحتك لي يمح لا القانون ثالأت يصافحني أن فايى لما مله يدي فمددت 

والدايعليه رباني الذي واللين التواضع أن تحلمت لقد أناه، لن درسا كانت لقد 
يزدادوناستلأما واللين دلأ التواضع صيصرون لأنهم للمتكبرين، يبدل لا أن يجب 

أنيوالعجب هذا، يومي إلى الوقف هذا من يلاحقني بالذل الشهور زال ولا غطرسة، 
المن قحة لمصا يدي مددت حين به شعرت بينما ربي، يدوسون وهم بالهوان أشعر لم 

يدْإلي مد لخن إلا يدي أمد لا يومها من جعلي، درس باحمحاري، كانت لأنها يستحق 
ودسقأ ؤأثت ألآء؛وث ؤآنئر ألثز إث، ودعوأ همحأ ^٠؛^ ت لأية ا عمق فهمت حينها منهم، 
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هوa[ مختال، متغطرس على يعرفه لا لكنه \دأ1لم يئبل الإمحلأم أمثلكم^، ؤزلأ 
ناولالسالم يطلب من هم ، يق، عل ورهل ثا ثأجخ إلث؛بآر -مثمأ ت يوضح القرآن 

العفوإلى يدعو الإسلام الأذلاء، أبى ؤإن الُزير الإسلام هو هذا منهم، يستجدلأ ْن 
الجبناء.زخرفه ؤإن ذل فهو العجز عند العفو أما المقدرة، عند 

العياب؛رغم ايتامات 
نوحملونا الأمام إلى حطرتان أحزانه، في غارق وهو الأنفرادية زنزانته يقُني كان 

يقول؛مترحم بجواره الضابط ؤإذا نظر النافدة، الجنود عليه فتح الخلف، إلى 
يفقدكاد مقدمات؟ أي دون فجاة هكذا سراحكأأ أطلاق المتحدة الولايات قررت 

نعوربالا القديمة ملابسه فخالع الخروج، ملابس له تدموا الفرح، شدة من عقاله 
عقله.الفرحة أطاشت أ عارياأوبقى الجديدة الملابس ليرتدي أمامهم 

إلىنندهار معكر من المعتقالين لقل ذروتها فى الأمريكية الاستعدادات كانت، 
تظنماذا قال؛ حدة، مدينة من أحدهما معتقلين بين حانبى حدينآ دار غوانتانامو، 

بنا؟و\عض الاريكان 
الطلقاءإفأنتم اذهوا  LJيقولوا لن باكأكيد الجداوي؛ نال 

يتمثم ومن ا منه حطمت، الذي البلد باكمستان سيسلموينى أنهم أعتقد نا أ >
بلدي•إل ترحيلي 
الوردية؟الأحلام في الإ>اق هذا لماذا و :

علائةولا  ٠٥١إلى للدموة أفغانستان في كنت، أني وهي بالحقيقة، أحبرتهم لأتى 
ليثالجهاد٠
العميق.الشرود من حالة في وهو عابسا رأسه الجداوي أطرق 

لك؟ا م :

.مغايراسيكون رحلي مار أن يبدو شيء، لا الي؟؟ م •
الحقيق؟في لهم قلت ماذا لم؟ ؛

سارة.غير بامور وتكالمن، عذيونى قال؛ 

ماص؟:

الهدف،عن المحقق سألي فلما الدربمب،، ؛معسكرات اكحمت، أني خبرتهم أ ؛
أستعدفأنا آتية لابد نلطين تحرير محركة بان نوعن لأننا نتدرب كمسلمين نحن • قلت 
اليوم.لهذا 



اسق؟لك قال ماذا :

 Iبعيدمكان إلى سرمحلى أنه وأحبرنى معي تعاؤنفه مبديا رة وييمنة رأسه رك ح
أحيدا فيه أتدرب 

الذكان؟باسم أخرك ل ه :
عبد.اليماحنني؛الخبر أن يريد أنه توقع أ •

أيهامعي الحديث عن توقف رجاء شدوية صحكة يعللق وهو مازحا عليه فرد 
القية.البيضاء صفحتي تلوث ولا الإرهابي 

الهواجس.به أحاطتا وفد الماء في الجداوي نغلرايت، محثحنؤ 
ألافأرجو غوانتانامو، إلى نملي يتم بينما بيتلث، إلى ستعود أنلث، يبدو ٠ حسنا. 

فردأ.فردأ بأهله يوصيه وأخذ باللام، ووالدي أهلي تني 
همأهللث< اعتبر بخير، أهالالئا في لأخلملث٠ وسعي كل مأ؛ذ.ل يرك، يما بثر أ *
اذاكرتي! في محفورأ اسمك مينلل أساك، لن أهلي، 

أنهم،يرحلونهينلن كان الذي الأخ وأحذوا المعتقلن، غرز برأ قلائل أيام وبعد 
اقتادوهنم ورجليه يديه تقييد بعد الأسود بانمناء رأسه أدحلوا إلى؛للأه، ثم باكستان إلى 
تجميعهمعملية إتمام وبعد ترحيلهم، المراد المعتقلين فيها جمعوا ند معزولة حيمة إلى 
منصغيرة قطعة ويامهم من الجنود يتمكن حتى رووسهم عن انمناء أزالوا الخيمة في 

التقييدندة مض الرغم عش فرحا الأخ كان الرحالة، خلال وعيهم في ليظلوا الخبز 
إلاهي وما القريتح، بالفرج ه نفينئي كان لكنه والمهنة، المؤلمة الأمنية والإجراءااّتا 

فىببصره تجول رأسه، محن الأسود الغهلاء أزيل وأحبابه، أهله بين يكون حتى سويعايتح 
هنفعلى اعترفه الذي الأخ معه رأى لقل. إ الصدمة! كاك وهنا حوله، المقيدين وجوم 

يدْفي أسقعل هنا كسرة، تهم إليهم وجهتا ٌمن أيضا وفلان فلأن هو وها مجاهد، بأنه 
تحولتءوانتاذ١مو، إلى محالة لا متجهة الطائرة أن وأيقن تثددمحن، أحلامه كل أن وعلم 

١نشاومجا وتقاوله حزنا وفرحه عبوسا ابتسامته 

ونحبالشعر ثاب وقل العنابر إحدى في أخرى مرة اجتمعا سنوات ّبع بعد 
يقول:وهو ضحكه فى الجداوى غرق علبه، الجن تأثير ت، ببالملامح وتغيرت الوجه 
سلامي!أهلي وبلغت وصيي حفنلته ند تكون أن أتمنى 

!ذاكرتي!في محفررأ اسملئ، ميغلل ّ أنساك. لن له؛ نال حين يحاكيه أحد ثم 
غوانتانامو!فى حفروك لقد يقول؛ وهو صحكته دوت 
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وبلغهمالجداوي بيت إلى فذهب بوعده، ووفى سنرات سبع بعد سراحه أطلق 
وأشواقه.سلامه 

فيهامعصمنا حول بلاستيكية قطعة المعتمل إدارة وصحت غوانتانامو قدومنا عند 
يستهلحلا الزنزانة، ورنم ووزنه وطوله يته وجنواسمه التسلسر ورقمه المعتقل صورة 

واكتفىالقطعة هذه أزيلت ثم سنة من قريبة السّياسة هذه استمرت إزالتها، المعتقل 
قرأالمعتقل، عن الضرورية المعلومات فيها الزنزانة باب على معلقة بمطانة الأمريكان 

علىمكتوب هو ما القليل إلا الإنجليزية اللغة من يفهمون لا الذين المعتقلين أحد 
(،kill 12)قرأها عه عشر، اثنا رنم زنزانة أي ( cellر2ا فيها فوحد البلاستيكية القطعة 
الشرطة)أي ( )pmمناديات بعنف الزنزانة يضرب وأخذ اللون، ممتقع مجذعورأ انتمفر 

٠( military police)اخصار العسكرية( 

!!مجون!أو حياة مسألة إنها وننا، بأسؤج ٌترجما منهم طلب الجنود حضر وحين 
المهمةالمعلومة هي ما يعرف أن يريد الكل بعيد، مكان من لاهثا المترجم حضر 

يريدلعله أو •_،s؟ نفسه على الاعتراف يريد هل المعتقل، هذا بها يتفوه أن يريد التي 
مشيرايده يمد وهو غاضبا صوته رغ مهمة؟ شخصيات عن الأسرار من سرآ يكشف أن 

البلاستيكية:القطعة إلى 

١٢قتلت، أني البلاستيكية القطعة هذه في كنتم لماذا ضدي، باطلة اتهامات هناك 
ينظرونالأمريكان أخذ إنسان،  ١٢—؛فكيم، حياتي في دحاحة أذبح لم أنا شخصا؟ 

•كيرة أمل بمنية أمحوا وند العض بعضهم إلى دهشض 
صشأن يوما حدمث، التركيز، وفقدان الهذيان من بحالة المضربين بعض يصاب 

يقول:أن من بدلأ فكبر المضرض بإحوانه )ذهفه( الشرعبي عدنان وهو المصرين أحد 
أنهأم التكبير، في أخطا لكنه راكر هو هل خلفه من يدر لم حمده(، لمن افه )سهع 
صوتهبعضهم رفع كبر؟ أنه نلهم في وهموا من هم أنهم أم الركؤع، عن وسها سجد 

مجنالأحرين رؤية على القدرة عدم بسب، الإشكال فزاد خطنه على عدنان ليتنبه بيح بالت
صلاتهيمني معتقل أكمل هنا وتسبيح، تكبير ين ما الصلاة وانقلبت المصمتة، الزنزانة 

ماحياوآخر راكعا أخا فرأى الكسر ضد المصممة الزجاجية الافذة من انرب نم منفردا 
الالتباسوأمارات يصلي قاتما فرآه النبرية المدينة من أخ أمامه كان قائما، وآخر 

أحدأيرى لعله شريد و؛بءلء النافدة باتجاه يصلى وهو التفت، وجهه، على بادية والحيرة 
الزجاج،خلف من يراه وهو اليمنى بالأخ فتفاجأ صلاته، ويصحح الخهلآ فيتدارك يصلي 
تكشفة،الموالتفاتته المرتبكة الأخ نظرة رأى حين ضحكته يكتم أن اليمني حاول 
*ضاحكا انفجر هنا يجرى، عما متفهما بيده المدني الأخ فأشار 
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آخرمعتقل بجانبه كان رية، القالتغذية على لأحباره المقربين أحد الجنود حنق 
أن.دون يضرب أحنه رؤية يتحمل لم بإحكام، الكرمي على نقيد العلعام، عن مضرب، 

الأخجبهة على طائشة بمقة ونملأ عليهم، ويبصق الجنود يمذ بدأ نيئا، يفعل 
استمرقيح؟؟ ماذا إلهي يا حجلا، يدوب، جعلته غاصبة نغلرة إليه نفلر ، ٧٠٢المخنوؤ، 

للأخاعتدر المشكلة انتهاء وبعد أحرى مرة والبصاق بالسبح هو فعاد بخنقه الجنود 
جبهتلثح؟على رقع بشيء ثعريتح هل سأله؛ نم المخنوق، 

متلأست، سعيدة؟ ؛مناصبة وكأنها الجليل الحديث، بهيا تذكرني ولماذا بضيق؛ أجابه 
بالحجر.فضربه صديقه جبهة على من اليباب، يهلرد أن أراد الذي الدبلأ 

للتفتيشأحرجوا والأحرى، الفينة بين العشوائي بالتفتيش يقومون الجنود كان 
آخريمنى معتقل زرانة أمام أوقفوه ، تقييدْ بعد زنزانته من )عماد( اسمه يمنيا معتقلا 

عمادأيفتنون الجنود أخن الإنجليزية، فى وقتها ضعيفا خالد كان )خالد(، له يقال 
)هوترجمها لكنه يقتللتح( لن هو ، تخف)لا للجندي؛ يقول أن خالد فأراد وقلق، بارناك 

هذامن نضايق الذي عماد على قبضته وثدي خوفه وازداد الجندي توتر صيقتللثه(إ 
اكيعمادأ الجنود فدفع الأصوات،، وعلمتح التوتر وازداد ينهما احتكاك العنفح، 

بخببالجنود على والبصق بابح بالالمعتقلين بقية وتدخل برأسه، الجندي نملح حاول 
عثرثلاثة فعاقبوا عليهم، الخانق الحارق الثخاخ برش الجنود ورد لعماد، دفعهم 
يتندرونبعدها ال٠حتقالون وكان الخاؤلتة، الترجمة بح ببالانفرادي إلى ونقلوهم معتقلا 

تلويلة.سنين خالد مع القصة ؛هالْ 

يجيديمنى لمعتقل مشكلة حدستح لخالل.، الوحيد المونفلأ هو هذا يكن لم 
الجنود،أحل مع سنة تين العمره تجاوز الذي التعزي الرحمن مد العم وهؤ. الإنجليزية 

الجنديإقناع فى نجح لكنه الحديد، على لينام أغراضه يممادرة يعاقبه أن الجتلي أراح 
العمبين الحوار على النوم من خالد استيقظ العقوبة، عليه تحق يما يفعل لم بأنه 
للعمجليلة خدمة يقدم أن فأراد أصلا، المشكلة ما يدري لا وهو والجندي الرحمن شد 
حينظالم أنه لالجنلي يبين أن أراد حده، عند البغيض الجندي هل-ا ويوقف، الرحمن عبئ 

أنمن بدلا لكنه للجندي فترجم مخالفة، أي يرتكب، لم ومريض من رحل لمعانة يعي 
يعاقب،أمرآ قصد الرحمن عبد العم أن الرك؛كة الترجمة من الجندي فهم أعماها! يكحلها 

وكانت، ذلالئ٠ بج ثأيعرف، أن دون الانفرالي إلى فنقالوْ عليه، تقريرآ وكتب، فذهبح عليه، 
إلىالرحمن عبد العم أعادوا ثم الحقوبة فترة انتهت، جدأ، قاسية وقتها الأنفرادي ظروفح 

الانفرادي،فى متاعب، من لقيه ما بتح بشعره وثعث، وجهه ونحبا لونه مت، وند عنرْ 
خالد؟؟المدعو هذا أين حانق؛ تخ عاضمولت، ينادي أحذ زنزانته ومو_له وبمجرد 
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الصمتالتزم الحافل، سجله إلى نفاق أحرى مصيبة ارتكب أنه خالد أدرك 
!بالنوم!متظاهرأ اللحاف نحت شه دس وابتليته، انشقت الأرض أن لو وتمنى 

حالي؟؟أين ت الغاصب الصوت ارتفع 
عم؟يا بك ما يتفهمونه الأخوة بادره 

أتكلمأعرف أنا أخي يا المخنمن، المترحم سحصية متفمص . خالد. دا ه ت
افيرث حش لأحد يترحم فلا علمه يحجر أن يجب هذا خدماتك؟ طلب فمن إنجليزي 
ءل؛ءاإدس الأرض 

محنالقليل إلا يأكل أن يستعليع ولا معدته في مرض بسب جدأ نحيل أخ معنا كان 
مرة( Ensure)المسمى المغذي من كوبا باءهلاJه فبدؤوا به، يأتون الذي الصء الطعام 
آخرعنبر إلى لانفرادي ا من الأخ هذا نقلوا نم لذيذ، طعمه مغد، اتل -وهو يرما، 
حديد،أخ مكانه وأتى آحر، عنبر إلى انتقل أنه الكجيوتر في عندهم يفيدوا أن ونوا 

حمكان المريض، المعتقل ويفلنونه الجديد للأخ )المغذي( يقدمون الأمريكان واستمر 
نالةبسب لجؤع ا من يعانون الوين ذلك، في المعتقلون وكان ممتدنا، الجديد الأخ 

بالغيهلة،ممزوج باستغراب )المغذي( يستقبل الجديد الأخ فكان الطهي، وسوء الطعام 
كيفباستغراب: أله فحسمه إلى نظر )المغذي( لإعطائه حديد ممرض حاء وحين 

غهلىآخر ممرض حاء كلما الأخ نمار الممتلئ؟ الجسم بهذا وأنتا المغذي يعهلونك 
علقعيا، جوفه في يعبه ثم المغذي وياخذ يده يمد نم ثالهرال متظاهرأ باليطانية جده 

حينخاصة الشفقة، يثير نحولك المغذي: ليأخذ بالبaالانية يلتحف وهو عليه ظريف أخ 
إوزنا الدب تفوق وأنت، بالهزال متظاهرا وحهك فمات تمعر 

اقترابعند الجؤع يزداد وكالعادة عليه، الجؤع نبضة واشتدت بنابه الرد عفه 
بالخاءلأوأعطو0 فباله الذي الأخ نافذة فتحوا الرمق، يسد يكاد لا الذي الْلعام موعد 
فرحا;فاداه إضافية خبز نملعة 

سالفاقة(، على حاء حبيب رزئه، على ض )الحمد بالخطأ: إصافية خبزة أعطوني 
أيدون نصيبه وأعطوه نافذته فتحوا دوره، وانتظر أخيه من ذلك سمع حين أكثر لعابه 
إخبزة أؤيد لهم* قال النافذة يعلقوا أن وقبل زيادة 

مجاسرعان لكن إ والغضب، الإهانة من بمزج شعر بعنف، وجهه في النافذة أغلقوا 
إلىوالمولمة المحرحة الواقف، بتحويل المتمرس جاره صحكات سجع حين تلاشى 
طالبحإحين الحقراء لهؤلاء شي عرصح، كيم، أدري لا الفمحك،: بادله مرحة، خكاهية 

•مجردخزة 
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غضأه نفيتمالك لم الأنفرادي، في العقوبة فترة يقضي المملكة من غامدي أخ 
أيهاأعزل معقل على سقوي لا وجيه؛ في صاح المعتقين، يؤذي جنديا رأى حين 

الجنديأمام تجلد لكنه ثديي بألم شعر الحديدي، الباب يقبضنه صرب ئم الجبان، 
الحديدعلى الفرية ئوة من متعجا زنزانته أمام واقفا الجندي ظل منه، يخر لا حتى 

بعيدأاغرب ت الجندي على صرخ أمامه، ونوقه الجندي أطال الغامدي، صلابة ومدى 
المتورمة!يده يدلك السرير على ه نفألنى انصرافه وبمجرد الوغد، أيها 

أمامفأمسكه المشي، نمص اليمنيين المعتقلين أحد على البحر سرطان لحل 
تحمللكنه يقطر الدم بدأ يده، على بمخلبه ينقص أن استطاع السرطان لكن الجندي، 

مخلبهوأزال بهدوء أمسكه ثم الاكتراث، بعدم تظاهر الجندي، منه يخر لا حتى الألم 
الألم.شدة من الخفاء في أسنانه على يضغهل وهو بعيدأ ورماه 

والهلرائفوالقمص الأناشيد زينتها الجميلة، يايت، الأمإحا-ى من فراغنا بعد 
منمرره يتهناير أحوهم؛حفل- ّألا للمراقبة، الدهليز يقطعون الذين الجنود حنق وسعل 
السعادة؟هذه على تحصلون أين من أ منا أكثر تضحكون أنتم ■' عينيه 

الت أحدهم له قال ممتعضا، ه نفعلى المعتقلين أحد انطوى بينما نتمازح كنا 
أثارككم، كيفينقص؛<>-،-؟ لم أمتنا ومأتم عرسكم في أرقص كيف، فقال؛ تشاركنا؟ 

البسمةوتحولت، الجمع وحم القدس؟ فكب كرامتنا حنانة لتثييع وقوفا زلنا ولا المزاح 
رغمالم٠ازب يمزح أن المانع محا فلأن، يا للن، افه غفر له! ت؛، نلحزينة، لوحة إلى 

وهرالمؤمن يكافح أن المانع ما والكآبة؟ الحزن ب، مخالمن الابتسامة ؤينتنخ الألم، 
وعتقه؟يديه في السلاسل يشكو أن دون ؛العا.الة ويطالب، سعيد وهو ؤيقاوم يمحلثح 

انظرواالمعتقلين؛ حيرانه ينادي ف1حاو فارغة زنزانة يدحل فارأ المعتقلين أحل. رأى 
وهداطريقة بأي المعتقل هانا من الخروج نريد نحن الغى، الفأر هدا إلى ثباب يا 

باحتيارْ!الزنزانة يدحل الأهل 

ومغالشعر لنحومة البعير بول فوايل س البدو يتناقله عما يتحل-وون المعتقلون كان 
؛لوأطريفة، مواقف.، دوما له ث تحلل العشرين، دون ظريف، ثاب بيتهم من كان الصلع، 

يقضيكأنه نية ه نفيغْلي وهو الخلاء نحو ترا-؛ع حجل، دون رأسه يغزو الصلع 
فهلالبعير بول بدل بولي استخل-متإ أحدهم؛ يأل وهو قليل يعد أليهم عاد حاجته، 

إإ أقوى؟ سيكون أنره أن تتوغع 
اسملّثح؟ما الموديين؛ المعتقلين أحئ- الأمريكي المحقق سأل 

•الحربي فلأن أجابه• 
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للم
حنا

الممحتقلن؟لشة الحق هذا تعطون لا لماذا إذن تلت: 

٠بعفر على بعضكم تمييز ستطع لا 

توفيرهسطع لا لأنك حفهم البعض تحرم فكيف حق، بل ميزة ليستا هذه 
صرفة،نية إنما تمتان أفغا في مهمتكم أن تدعون أنتم ظالم، الظالم في الخيل 
الفقراء؟لكل الطعام توفير اتطعتم هل 

لا.

بالغذاء؟البعض تميزون ّذا إذن 

نستطع.ما نفعل 

طفحلوا'بالأماو!كذلك 
ذلك.نمتهلع لا وقال؛ صفراء ابتسامة ابتسم 

نتصلأن على لهم الاتصال توفير من تتمكنوا لن الذين إحواننا وافق لو اذا م :
شهريا؟ماعتين بأهلنا 

نستطع.لا ؛ 

.لتمتعوناأموالكم ليست هذء بواحبكم، تقومون لا أنتم : غاصباله قلت 
الأحمر.الصليب أموال هي بل بحنجهية: فقال 
هلذلك،؟ تستحقون لا وأنتم عليكم الكويت تنفق كم تعلم هل كذيت،، له؛ قلت، 

بلدي.في للصالسب.، إقليمي مركز أكبر أن تعلم 
مبالغتدم الخليج دول وبعض الكويت أن بعدها وينغارد بارى المحامي أخبرني 

لهم.ندفعه بما علينا يمنون الذين الأحمر الصلمب للجنة طاثلة 
فمنهمالتعامل، من واحدة درحة على الأحمر الصليب لجنة في الخ٠Lلون يكن لم 

وآخرونأكثر، لا منها يسترزنون وظيفة مجرد كانت وآخرون بحق، متعاطفا كان من 
فيقاصيا يعمل المطيب أعضاء أحد كان الذئاب، قلوب على الضأن حلود يلمسون 

٢٠سنة معه اجتمعت الصليب، بلجنة التحاقه قبل الأوروبية اكول إحدى  فيتقريبا  ٠٥
كان، لصلمب، ا بأعضاء المعتقل للقاء المخصصة الصغيرة الغرفة فى الخامس المعسأكر 

ثالوصعلها علاقة لا غريبة أسئلة سألي الحقيق، غرفة في بالخحققين لفاتي بعد لقاونا 
تحرفهل ئاتلمت،؟ هل المعكرات؟ في تدرت هل سألى؛ المحققين، كأستلة الأناني 

فتحمني انصرافه بحد أنه هو ريبة الأمر زاد والذي مريبا، وضعه كان وفلانا؟ فلأنا 
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معييحققون كانوا الدين المحققين ْع الخارج في يقف فرأيته متعمدة غير بصورة الباب 
بالقصصمليئة وغوانتانامو المدة! هدم طوال ينتغلرونه كانوا أنهم أي ساعات، فبل 

الصليب.أعضاء بعض مع المحتقالين من للكثير حدثت التي المماثلة 
فيميل لها نل عصة أيام بعد جانغي قلعة قمح، المحاصرون الأسرى حرج حين 

التيالقلعة سرداب داخل إلى النهر مجرى بتغيير إغراقهم حاولوا حيث؛ البئري، التاريخ 
نهايةوفي حرقهم، محاولة ثم بالماء، اممهرباء توصيل محاولة نم الأسرى بها يتحصن 
أحدإلى الملس، مندوبة جاءت الوافر إلى منها الخيال إلى أقرب هى التي الئمة 

تفاحة،الأسير تطعم وهي صررة لهأ ليالضل المصور إلى وأشارت ١لخئتدين الأسرى 
أنهكهقد آخر أسر إلى فوجهت يدها، من الأكل رنض بالإهانة الأسير أحس وحين 

الخصورإلى الصليب مندوبة فالتفتت قضمة منها قضم مجته التفاحة قرت وحين الجراح، 
يكملأن دون التفاحة رمت بالإيجاب أجابها فلما الصورة، التقعل ند كان إن وسألته 

أبها رمقه سد سير ألا 

ساعةالعقالين أهالي •ع الاتصال مجدة حددوا من هم الصالم، أن الضايهل أحبرني 
يكونالاتصال لأن صعيفا الصوت أصح الاتصال موصؤع فى ندحلهم وبسب واحدة، 

ولولابلدنا إلى ثم واسنهلن عبر الاتصال بمر نم غوانتانامو في الصليب ْع بالتنسيق 
لأحدقلت الجيش، بإسراف بلدنا إلى غوانتانامجو مجن مباسرآ الاتصال لأصيح تدخلهم 
يكونأن مصلحتنا من نهائيا؟ الاتصال عن أيديكم ترفعون لا لماذا ت الصليب مسوولى 
الإجراءاتسبّبا تعانيه الذي للتشويش منعا مباسرة الجيش طريق عن أهلتا معر الاتصال 

يرفقونيانهم أحبرني الاتصال، في الصليب تدخل لولا تكن لم التي، لإدايثة وا الأمنية 
هنا!وجودنا يحتاجون لأنهم قطعا سيرفضه الأمريكي الجيش أن كما الهللب هذا 

الاعتقال،منشأة فى الأحمر الصالسبا لجنة وحوي عن عنى في الأمريكي الجيش 
لمصلحةشيء بأي تقم لم الّي، المليب لجنة خدمجات أصعاف فعل على ثائر لهو 

بيناتفاقية لهتاك به، اللجنة تقوم أن نفسها الأمريكية الحكومة أرادت ما إلا الخعتقلين 
إلاالاعتقال معكر عن معإلومجات أي نشر عدم فى الصلبب، لجنة ْعا الأمريكية الحكومة 

المالم؟اوجود تستغل لكنها منهم، تخشاه ما يوجد فلا نشره، الحكومة أرادت ما 
القانرنيةالشرعية إضفاء في المحامين نستغل كما للمعتمل الإنسانية الصفة لإصفاء 

.صدناالمار،س والتعذيب التعسفية للممارسات 

منومستاوون معنا متعاطفون الأحمر الصلسب، لجنة فى أعضاء هناك كان 
دكتورالزمالي( )عامر منهم المعتقل، داخل الإنسانية للاكزامة الصارخة الانتهاكات 

)عبدللإنانية، انتهاكات من رآه ما بسبب الأحمر الهيبف لجنة مع العمل ترك تونسي 
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المعتقلين،مع تح\ط1ن< س المتحدة للولايات فيزا من منع ية الجنمغربي الكريم( 
.للمعتقلين تعذيب من رأ0 ما بسب الأكتثاب حبوب على يعيش نفسيا مريضا وأصبح 

حقيقة؟أم عقدة المؤامرة 
صوابيتبمعر تدل ب منهما وكل بها، يغار وآحر ينكرها طرف طرفان، حقيقة لكل 

عرالمؤامرة وجود أما القاعدة، هدم من يخرج لا الأعداء وتامر الأحر، بإثبات 
أككي-نهو رأث؛■ اة وء القرآن: أنتها فحقيقة الإيمان أهو 

يولدمرة يا^١ الملم منه لزول، مأ=تئزلإ َكاث رإن أثءاولم آثي ثعتد تاًقئنلم 
فيهاالقوى يأكل ترحم، لا متوحشة غابن ر ، يعتن,فهو للمؤمن مهم والحيل الحذر 

لأعداتهابهح شيء ولا الاحرين، حطعل صمن يجعل النحور هذا وصحف، الضحيفح، 
الفلنوحن الكراهية ونبذ التعايش بدعوى بالاطمثنان الحذر مشاعر تبدل يحين 

بالاحرين•

الاتجاهر تبحر الأوسهل الشرق منطقة التحدة الولايات تترك أن أبدآ أتحور لا 
ممتدتاريخ ر الخالم عرش عر بالجلوس قريب عهدها أن حيدأ تعلم وهي تريد الذي 

عقدة.إر فيها الغالو أحالها حقيقة المؤامرة عام، الألف، يتجاوز 

رمغمورة طبع حدة تغلبه المثالة، كثير الرابع، المعساقر في مجن بأخ التقيت، 
حتىالأمريكان مكر إر يرحعه أمر كل المؤامرة، عقدة من شيء ءندْ كان قلب،، طيبة 
المركزية،الاستخبارات وكالة من مؤامرة إر الكناري حزر ر مشاجرة كل يرجع حك 
المراقإر بالتسلل للمقاتلين ّمحنح الك، الأمريكية الخطة عن بحماس يحدثني كان 

هذاإن عليهم، والقضاء صربهم هل يحتى الأمريكية الاحتلال قوات طرد بحجة 
هذهمجن تثنى يور التام، بالثلل الإنسان ويحيت، الأمل ؤيحطم النفسية يدمر التصور 
منكيلت، مرعمج نمور إنه أداة، مجرد يكون قد الذي المتكلم نفس حتى أحد الفكرة 

المالم،في الشاهد كل تدير نقلنها التي لليد تستسلم بل تقرر ولا تفكر فلا إرادتلئ، 
كلأيدي ر إنه ؤإسراتيل؟ وبريطانيا أمريكا بيد الأمر مادام حقلئح عن تدافع ولماذا 
نحن!إلا اص 

عنالمنام فى رآها رويا عن يخبرني وهو متهللا يوما أنار عندما بصمت، امتعضت، 
-اوطها؟!ما الي: ثم الملمين! بلاد عن الأريكي الاحتلال قوات اندحار 

تحققانتذل١ر ر تيقفل ونالغزاة طردنا أننا نحلم نفسي: مخاطبا إليه أنفلر أحذت 
الأمام!إر واحدة حهلوة أي دون الرؤيا 
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العاطفي:والمممص التعاطف 
جهودأسدل أ-؛مى، في محييحل إلا مشكلة من المعتقل يخرج لا غوانتانامو في 

فيغارنا نسه يجد أن يلث لا ثم إحوانه، عن أو ننسه عن الضرر لدفع -أنمارة 
يثنوآخر منة، إلى تمل لفترة الأسان آلام يعاني أخ هنا لها، آخر لا التي المشاكل 

فييقبع وآخر التحقيق، غرفة في يعذب وأخر الطعام، موء سب المغص آلام من 
نواكتستنزف يوم؛ا، المشاكل مئات العياب، سوء الجنود ومه يالعقوبات انفرادي 

العرضفتعالج الحقشة، بوصلتك فيها تضح عنيفة دوامة في بك وتقذف روحك وتنهك 
بينما لبنة، الفي الغرق أو المشاكل في الغرق بض ما حيران ونقى المرض، أصل لا 
أمتنابين الصراع حقيقة عن فتنشغل جندي وامتهزاء وكوب بطانية مشكلة تعيس أن 

عنتماما تنعزل أن وبين الشعوب، تعبد ؤيالمالم ني تتحكم طاغية متجبرة وأخرى 
الظلوملمرة صميرك فيها يدعوك الني الحوادث بكثرة إحساصلثا ويتبلد الخرير واقعلاذ 

برمجةلإعادة مدروسة خهلة خلال من يتم كان هذا كل عذر، ألف وراء فتختبى 
اكمحر•ني، رغبتهم ويحطموا واقعهم في ذوبوا كي، المحتقلين 

أنغاستان؟إلى رحلت، لماذا يوما: المحقق سألي 
الإغاثية.للأعمال المرات آلاف حبكم أ :
ليلك؟د :

الذيوالمجد البئرين على نظرة كلقي كابل فير بفواتكم تتصل ن أ ؛
>المته 

متى•وخبر جثي حر لك عندي •' 

الجيد؟هو ا م :

كابل.من القريبة القرين في والمسجد البثرين كتشفنا ا :

دماصالءت؟-داع-؛

ووزيرالأمريكي، الرص يفرر حتمح، غوانتانامو في ّتبقى شيئا، لنا يحني، لا ذا هت 
مراحك،!إطلاق الدفاع 

يكتبونصغيرة بكرامة الحقيق خلال معهم يحتففلوا أن الأمريكان المحققين عادة 
مهمة،معلومات منها تخرج يقد لمان زلة أو المعنتقل حركات على ملاحظاتهم فيها 
الحقيق.حولها يدور ية رتينقاطا فيها كتبون كما 
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الأسرىمن الكثير وحرت . ._\S غريب شيء الورئة• فى عينيه يقلب وهو قال 
أحدهممجتمعاثمم، في النخة نعتبر راقية أسر من وينحدرون رغيدة حياة يعيشون كانوا 

هناكالحكم، مراكز من المقرئة الداترة من وآخرون بلده، في الحاكمة الأسرة همن 
بلادإلى وذهبوا الرخاء هذا كل تركوا لماذا لماذا؟ ٠ جدأ• ومثقنون جدأ أغنياء أسرى 

تواصلكحلال من الرفاهية؟ لتحقيق المعايير أدنى إلى تفتقر المرض، فيها ينتثر فقيرة 
ّذا؟تجرني أن بمكك هل معهم الطويل 

.السر لك تكشف قد مهمة خصلة في يشتركون وحدتهم 

مي؟ا م :

يكنلم الفكر، وليس العاطفة حنكتهم الأسرى مولأء أغلب، . الجياشة. لعاطفة ا ;
كالماالمترفة، الحياة عن التخلي إلى دفعتهم جياشة مشاعر بل فكري مثرؤع عندهم 

بمرحلا حمم ناجح زوجها جثة موف تولول امرأة أو مدعورأ بصرخ طفلا ;أوا 
أرواحهمت، كانلفد المروءامحتح، أصحايتؤ تقتل الخذلان مشاعر صدورهم، 
ليطفئواالأتون في هم أنفقذفوا الأجساد، لا الأرواح نعم فاحتاروا منعمة وأجسادهم 

•دابتها الي الحقثقة لكنها ذلك تفهم لا يل مرهم، هذا نلوبهم، جمر ادهم أجبار 
عندهم؟عاطفة لا لمين المبقية أن كلأملئح معنى ل ه ت
: (iere is a difference between sympathy and empathy )tتتعاطفأن بين فرق هناك ؛

حزناوجهك تمعر بين نرق بألمه، وتشعر مأساته تعيش أن وبين ونوامه المتلى مع 
وأملن،والدك البيت، ذللن، في أن شعورك وبين ساكنيها رووس على المهدمة الموت على 

تقارنلا ألمه، تعيش أن وبين للمنالم تحزن أن بين كبير فرق وأولادك، وزوجتك 
بونمما الكثيرون الغاصبة، سيوله الظلم نار إحلماء يريد حارق بعلوفان التعاطف ثهلرات 

كالأمواتيعينوا أن على لألهم ا الواق^ يجبرهم حين رالكتاتونيا،، مرضر ينبه بما 
ليصنعواوالألم الخوف من الهروب يريدون إنهم أحاسيس، ولا مشاعر بلا والجمادات 

حولهمتتدفق الدماء شلالات يرون حولهم، يجري ما كل عن يعيدأ الخاص عالمهم 
,نية المكالخشب أمامها ليقفوا 

أعماقي.في الغرصن استهلاع لو يتمنى وكأنه مليآ إلي ينفلر أخد 
أسيئ وخبر جيد خبر عندي لك • تلت 

الجيد؟هو ا م ت

(empathy)او تحهلهم إلى تهدف ماكرة خطة على هده الاعتقال ة منشأ امت ن :
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معدين؟ترانا وهل :

الموال؟هذا لتالتي السنين هذه طوال غوانتانامو في وهل •' 
تكرهوننا؟لماذا ت غاصباصوته ري، 

يكرهوننا؟لماذا قائلا تتباكى ثم وتدمر، تسحق وتجؤع، تحاصر وتعذب، قتل ن ت
معأبدأ نتعاص لن عنا والعرق، والقومية الدين في معنا يختلف من ْع نتعاص نحن 

الظلم.

هم؛لمخت
علىالبرمجة ؤإعادة المح غسيل عملية في المعتقل إدارة برنامج يقتصر لم 

دوراتفرض عليها أن الإدارة أدركت كذلك، الجنود إلى تعداه بل فحب، المعتقلين 
الصراعبطبيحه يتعلق فيما وحججهم المعتملين بسلوك يتأثرون بدووا الذين للجنود فكرية 

الإدارةحاولت المير الصورة فاهتزت بالإسلام، يتعلق ما أو المتحدة الولايات مع 
معاملةأي يتحقون لا قتلة مجرمون المعتقلين هؤلاء أن وص الجنود أذهان فى غرسها 

الحتقلينطبيعة عن دورات يتلقى غوانتانامو إلى الجندي وصول فبمجرد نية، ا إن
يكونمجا عادة والأخلاق، بالفضيلة بالتمسك يتفل-اهرون إرهابيون متطرفون أنهم ؤإقناعهم 
عندالتشنج هذا يخف، مجا سرعان حقدأ، امتلأ قد الأول الشهر في متشنبا الجندي 

التعاطفويبدأ عنهم، سمع ما حلاف على المحتملين يجد حين الثاني الشهر في العفي 
حتىالخطرات بنفس يمرون باحرين الجنود استبدال فته يتم والذي الثالث، الشهر في 

عنأذهانهم في بغرسها الإدارة نجبميتج التي الممهلية للصورة أسرى الجنود يبقى 
المحتفلين.

المقود،ذوو بريده محا إلى الخام الرأي نوحيه في الإعلامية الحرب أنر أدركت، 
مجردهم بل وعقلأنية، بحيادية يفكرون لا البشر من الماحقة الغالية أن أيضا وأدركت، 

النفوسيرهق الحقيقة عن التجرد فالحح، لقمتهم، يملك، لخن عقولهم يوحرون آلات 
ضمنالبقاء وتختار منه فتتهرب المسؤولية من والتخلحى الراحة إيثار على المجبولة 

الهار.آخر العلف، حزمة لها يقمن الذي القطح 

معجزة؛

ساعةبيوم، يوما عاما، عشر اربعة أهلنا، مجع عشناه مما أكثر معهم عشنا 
عرفناهموالختاعسح، والمشاكل قفا الموا عشران يوم كل وفي بلحظة، لحظة بساعة، 

يتلاعبون،وكيفإ يكذبون وكيفإ تصرفون وكيفح يفكرون كيفا عرفناهم وعرفونا، 
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الجارحوالاستهزاء الفاحش ب الإلا منهم نسمع لا الذين الجنود من الساحقة 
ذكاءمستوى من دلياs أكثر دكانه مستوى يعتبر أكثرهم أن خاصة البغيضة، والعنصرية 

الجنودغالب كان الذكاء، فى الفطريات فصيلق إلى ينتمون وآخرون والباذنجان ألكوما 
فيوتخطمل المشهد تدير التي هي عبقرية عقولأ تمتلك القيادات __ هناك بينما أغبياء 

حضبل فحب الجنود ليس الفكرية، الضحالة بهذه القوم هؤلاء أن أظن لم الغللأم، 
رأىولو وكومندو، رامبو يافلأم مخدوعون منا الكثيرين أن وعلمته الضباحل، أغالب 
مننجد وحين كمطارق، إلا روومهم تصلح لا منهم الغالبية أن لعلم رأيناه ما العالم 
يخالفناكان ؤإن منهلق صاحبه مع نتعامل م لأننا نفرح فإننا والنباهة الذكاء فيه نتوسم 
كلمتتين إلى ين حمحفظ في اجتهدت الزنزانة إلى ;جوعي بعد وفعلا الرأي، 

منأكثر الإنجليزية الكلمات من أحفظ ما مجمؤع كان شهرين وبعد حديدة، إنجليزية 
كلمة،وحمسمائة آلانح ستة من أكثر إلى أشهر عدة بعد بلخنح والتي كلمة آلافه نلامثج 
قلته، لإنجليزية با نتفاهم ونحن اللاحق اللقاء في مندهشا الضحك في المحامي غرق 

الإبداع.ورأس الاخراع أم الحاجة له: 

تالكذب كشم، جهاز 
منعرصلثهقال؛ حبيثة، ابتسامة يبتسم وهو المرات إحدى في مهحمق علي دخل 

عمليةخلال من والكاذب الصادق بين التمييز يستطع الذي الكذب كشف جهاز على 
لإجراءخاصل فريق ٌع غوانتانامو إلى موخرآ الجهاز أحضرنا لقد جدآ، دقيقة فحصن 

فهلغوانتانامجو، فى مصيرك ستحيل كما صدقك من كذبلثح ستحيل التي الجلسة هذه 
موافق؟أيتح 

النتيجة؟ستفلهر ومتى بالتأكيد، نعم قلته: 
باشرة.م ؛

بشروحلإلكن أوافق ٠ سنا. ح؛ 

فقتل.تنفذ أنتح ٠ غوانتانامو. في هنا تشترط لا نته أ ؛
النتيجةعلى سلبا فيوم منفعل له رافقن وأنا الجهاز على عرصنح إذا أني ظن أ •

كذلك؟ألمن دقيقة تكون ولن 

كذللثه؟أليس ستوافق بالتاكيد، نحم بتذمر* قال يم هنيهة سكت 
شروط!ب :

هي؟ما و ؛
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يأجرىالكذب من المدق معرفة الجهاز استهل،اع فإن أمئلة عنّرة سأسألك 
معتواصالت إذا إلا الأن جوابها معرفة تهليع تلن الأسلة هدم لكن الأن، ة الجل

لاحقا!يجدونها تم أجوبتها عن فيبحثون الكويت في أشخاص 
لماذا؟لكن ثبل، من الثرحل هذا بمثل أميع لم يقول؛ وهو مثدوئ وتف 

أنولأيي جدأ، حطير فالموضع إذن مصرى، سحيد الجهاز هدا أن حبرتني أ ت
حطنه،لمن سدنع من لأني الكذب مجن الصدق اكتشاف على الجهاز بقدرة أولا أثق 

عائل!شرمحل أنه أعتقد 
ؤإلىتارة إلي ينغلر التحقيق غرفة في يتجول أحذ بينما المكان في الصمّتا ماد 

تارة.الأرض 
شرطك؟رفضنا حال ي ن ;

الجهاز!خلأ أتحمل لن برفض، فض ر ت
قال؛ا طويل ونت بعل عاد ثم المحقق حرج الباب، طرق صوت حوارنا نطع 

منتتهرب كذاب أنك يعنى فهذا ؤإلأ شرط أو قيد دون الجلة على توافق أن يجب 
كذبك.لما ستفلهر التي الجلة 

اعتقلالجهاز، بقدرات أتق أن قبل ليس لكن الجلة هذه على أوافق أنا • أكرر• 
متجولحلماطم بباتع أتيت أني لو ثم موقفي، لمثل يتعرض إنسان كل وحق حفي هذا أن 

وقلقاحوفا فسيرتجف مصيرك سيحدد أنه له قلت ثم الجهاز عله وعرصت غوانتانامو إلى 
دقيقةالنتيجة لتكون الجلة قيل توتره من تخفف أن حاولت ومهما ا بريثا كان ولو حتى 
هذاومع غوانتانامجو في البقاء من الجارف الخوف تقاوم لن محاولاتك لأن تنجح فلن 

دامغادليلا متكون لأنها مأفرح بل الجلسة هذه على تماما أوافق إني وصرح بكل أقول 
أوتنفيذه بالشرمحل التقيد بعد لكن وافتراءاتكم ادعاءاتكم وكدب براءتي على 

قاتاsأصابعي باسهلآ المقيدة يدي رفعت تطرفا، أن دون إلي تحملقان عيناه كانت 
افقهل أمثلة عشرة ، بها مصره ميتحدد لإنسان يالكمير لست أمثلة عسرة 

الأمثلة؟طبيعة ا م :

مطعمهل الزهور؟ شايع اسمه الكويت فى شايع هناك هل ٠ المثال. مسل على 
الأن.ليس لكن الحقيقة ستعرف كذا؟ منهكة في يقع الملام 

تة-انالآ ابتمّت عليه، سيعلر الذي الانزعاج من المليف ألران وجهه في رأيت 
فأجريأصاب فإن لا؟ أم التيجة في الجهاز أصاب إن حميعا وسنرى لاحقا ستعرفها 
مجثاشرة.لأن ا الجلة 

٣٥



الجهاز؟يصب لم فإن ت

غازاتكشف جهاز إلى الكدب كثف جهاز من الجهاز تحولوا أن أقترم 
البشرة!يفيد أمر في يتثحدم الأقل على ا ٥Jالمعا

حسرا'تت

فىوقعت فلما مضماره، في مجتهدا العلم، من الاستكثار نحو منجدا كنت 
والعملالنافع العلم من الاستزادة حرمت لأني والحسرات الأحزان تملكتني الأسر 

علىخاوية زنزاة في يي فإذا بالعلوم عامرة مكتبة في سجنت لو أود كنت كم الصالح، 
لأسهرا على تمر ظننت، هكذا المؤخرة، فى فصرت السباق عن حبت قد عروسها، 

يقولوهو المحقق أنسى لن لمما، إلا قيمة ذي بكتاب أحفلي أن دون أحيانا والسنين 
العلمتزعمون، كما يوسما مدرسة لكم غوانتانامو نجعل لن عينيه؛ من يبرق والحقد لي 

إياه!نتحكم ولن ملاح 

منقتاما أند زينها يلأء ليلة في رأيتها التي الروا طك مخيلتي في زالت لا 
علىبحماه يشير معلم أمامي يقف كرسي، على جالسا دراسي فصل في رأيتني ظلمثها، 

ولاقبل من فراتها ما جملة لي وقال إلي التفت، نم أمرأ، لي يشرح معلقة لوحة 
أثدييها من يخرج فيما الشأن إنما الأم، تأكله فيما الشأن ليس قال؛ سمعتها، 

منزلزلتني التي الكلمة تاللث، وم من قلبي يخفق همنع، دونما فزعا اسيقفلت 
الشأنليس ثدييها(، من يخرج فيما الشأن إنما الأم تأكله فيما الشأن )ليس الأعماق، 

أعمال،إلى نترجمه وما بها اليقين في الشأن بل ونحففل، نقرأ كم ولا ونجففل نقرأ فيما 
يانعانمرا ويجنيه يزرعه فيما الشأن إنما بذور من الفلاح يجمعه فيما الشأن ليس كما 

للطاعمين.ولذة uناظرين بهجه 

فهوالعلم أما روبوت، جهاز كمثل والعمل؛موجبها بها واليقين بالحقيقة الحلم مثل 
دالطاقة٠شحنه بمثابة فهو اليقين وأما بموجبها، يتنمحرك التي لمخزة ا المعلومات بمثابة 
تقدمولجا شيئا لمخزة ا معلوماته من استفاد لما السعي ومكابدة لمشحوة ا الهلاقة ولولا 
جمعاكفى منها، الاستكثار إلى منا أحوج الحقيقة نعيش أن إلى نحن الأمام، نحو ثبرأ 

ولاالسعادة أسباب عن كبيرآ كما حفظنا منه، الارتشاف نريد العسل، عن للمعلومات 
غارةينفىالأحزان•زلنا 

دونهتقاصرت الذي الشريف المقام هذا فرعون سحرة أقام الذي هو غير لا اليقين إنه 
رسوخه.ل المعلوم كثرة إلى يحتاج لا الذي اليقين احبار، أول من تساقهلوا علماء أعناق 
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نهتكالصراع ممدان عن بعيدأ مديوآه أتل و سبم( ؤ»إن11 بادء، إثر على ببلاء 
اض،يريدْ الذي المحدد الوقت في الحلبة دخلت هدر عق يئن ^٢ للمنازلة، 

الحاسمةاللحظة في الحلبة ليحل المدينة، أقصى في الجار حبما ريي الذي القدر إنه 
رثاءو ثيتدمث رهم قمل _تثتؤ لا ثن أقتمأ أو ألممثثإ؛؛ث أئعإ ؤ"«يصي ائي• بنوهو 

مبممق؟بمؤإلثه ظتف، ألتم، محي ُ حمي 

الزلزال:

كدتبدوار فشعرت الهثي قفص في كنت، عصرأ ٢ * ١ ٠ ستة يناير ١ ٢ تاريخ في 
الأبواببدأت حدأ، مخيف بشكل تهتنز كانت، التي بالأرض ممسكا حلسث، منه، أسفل 

يشعروافلم القرآن يمراجعة مشغولين الإخوة يعص كان بثعفها، تمهللث، والأنفال تهتز 
أننعلم نكن لم فمهل، واحدة دقيقة واحدة، دقيقة العملية استغرقت خفيفة، بهزة إلا 

إبجوارنا ان إنأف ٢ • "من أكثر نحبه قفى فد خلالها 

كمالغوانتانامو، المجاورة هاييتي في الرئاسي القصر تدمير تم الدقيقة هده خلال 
لفه!السائم نوفتر يستعير ولم تدمر قد فيها السائم حفغل قوات مقر أن 

المدنإحدى دمر حان در معر نوته ؛لغت، عنيفا زلزالا أن لاحقا المحامون أخثرنا 
بالأرض،سوي الرئاسي القصر دمر، الدولي ال٠علار دمرت، ال،كيرة الماني كل تماما، 
وأخبرنافيها، بمن غوانتانامو يغرق ، حارقهلوفان )نونامي( حدوت المتوقع من وكان 

غوانتاناموأسرى أن أءالت-ت، التلفزيونية والقنوات الأمرب،ةية ، المحقأن المحامون 
أنالأمريكان أفزعت إشاعات تداول بعد وذللث، للقلق، ؛■اعي فلا المعتقل في لايزالون 
منحدأ خانقين كنا ت الجنود أحد بعدها لي قال هربوا، معتقلون وهناك دمر المعتقل 

فيحميحا بح صنت قائاs مذعورة صحكة أؤللق ثم حميعا، يجناحنا ، عنيفونامي ن
العدلالحكم يدي بين حميحا لنجتمعر فحل، ليته المعتقلين؛ أحد أحايه الأعماق، 

الحاكمين.خير وهو بالحق يبننا فيحكم 

I

دفعة،أقرب معر يخرج بأن فوعدوه ٢ • ٨* ستة فبراير نهر اليمني الوفد معر تقابل 
عنإضرابه إيقاف، منه ويللبوا ( clear to be released)ورقة أععلوه قد الأمريكان أن خاصة 
مؤهلاأصبح أنه للأمريكان يثبت، اعدأ معاملا ذللث، ليكون مسنين، استمر الذي الطعام 

راح!اللإْللاق 

إصرابهإلى عاد الشرعبي، لعينان الحقيقية المعاناء بدأت وبعدها كاذبا، وعدأ كان 
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الثخنةهم يملأبساعة نصف من أكثر وغضائهم \ق1ز\نة من حروحهم وبعد والأنف، 
كانهيديه محرك الزجاجية النافذة أمام ليقفوا بائيهم وتمتينه، لممييد، المتم، وعرقهم 

كلؤيكرروا أحرى مرة ليعودوا ذهولهم، وسط فه من الحصاة لهم ليخرج ساحر 
لياكدبقوة وتمتينه الثاكة للمرة خروجهم وبعد وتفجر، عناء في ابفة الالإجراءات 

وذهول،،توجس في إليه ينظرون وهم أمامه فيجتمعون يناديهم المأساة تكرار عدم من 
بعضظنه حتى أنفه من حصاة لهم ليخرج بعنوانيه يديه ؤيحرك مخيفة أصواتا فيخرج 
المراتإحدى فى نفى طبيي، جاءْ الأحرين، المعتقلين صحلث، ومعل محاحرأ الجنود 
أنالطبيب منه طل، حسية، فو3، فدرة له بأن فأحبرْ الغريبة التصرفات هدْ عن لباله 

أندون رأسلث، على أسقهللث، ثم عاليا أحملك أن أستهلع عدنان! له فقال يعفها يريه 
ترى؟أن تريد هل ألملثج، 

أحرى؛مرة يأتيه أن دون هاربا ولى ثم • • لا يقول! وهو -، — الملم ذعر 

يوقفاأن المشي قفص في وهما ،-،( ٤٤)الشرعبي عدنان مع الأخوة أحد اتفق 
الجنديجاءهما حتى حديثهما يكملا لم والذكر، للقرآن ويتفرعا الجنوح مع المشاكل 
فرفضاالاغتسال، رفضا أنهما مدعيا الوقت انتهاء قبل الزنزانة إلى بالرجؤع وأمرهما 
انفرادىإلى نفلهما نم صربهما وتم فقاوموها ب، الشغقوات وجاءتهما الرجؤع 

الأنفال(على نصبر لم . ياعدنان. محامحني البائح! فتحة من ينادتم، الأخ أحد العفوبايثإ، 
دقائق!خمس 

إدارةيجبر قانونا البنتاغون فرض لقل عدنان، متاعب، من ينجوا لم المترحمون حتى 
يقررفقد أقفل، بشكل الفاهم يتم حتى المعتقل، طلبه كلما مترجم توض على المعتقل 

أخرى،أمتية ولجوانب، دقيقة بصورة الأسرى لدراسة أو مهمة أمنية معلومة عن الإفصاح 
المترجميصاب المتزاحمة والمشاكل المضربين مع الكثيرة الشغب، عمليات بح بوي

معناعدنان كان المرات إحدى وفي الشغب،، فوات مع طويلة أوقاتا لتواجدْ يالإرهاق، 
المعتقلين،أحل على يعتدون الجنود رأى أن بعد عفت، على رأسا الدنيا فأقام العنبر في 

وأناتعستؤ لقد المشاكل، عن توقفط أرجوك قاتلا! ، i^jلعينان يتوسل المترجم أخن 
الهارا>ل الحمار مثل ألف 

ظهرك.على الردعة وضعن، من أك عليه! فرددت 

معوالمنال الصبر في مثله حياتي في رأبت، ما وحيوية، طاقة يتفجر مالت، عدنان 
المحتقلإدارة في الضباط بعض نحا3، وحين العقلين، الإخوة مع الجم والخلمح، الجنود 

(Cliarlic seven)جاءْ بمشاكله 
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يودقالتلك حر أتت أحي الدود وراء حر أنت أحي 
السدكيد يضيرك فماذا متسم( بالله كنت إذا 

علىإخواني يا سامحونى ت لنا قال الفرصة له سنحت كلما منا، محرجا كان لقد 
تمركانتر أنه مرة أحترني ، بتعدينا يفرحوا أن المجرمن هؤلاء أؤيد لا لكني زءاج إل١ 

الموتؤيففل للظالم الاستسلام يرفض حيدأ، عدنان أعرف أنا هذيان، حالات عليه 
رأيتلما سجودي فى له ودعوت وصلثق توصات الإهانة، على والعذاب الذل، على 
الذيالنؤع من كان لكنه يتألم كان لقد صبرأ، وأعظمنا عذابا أشدنا كان حاله، من 

النغبقوات تخرجه حض عليه ملقنا يعلم كان الظالم، بها يغيفل بابتسامة أله بخفي 
فوقيسمو الذي الجريح القلب أعظم ما بابتسامة، علينا يهون فكان مفيدأ محمولأ 
ليحرمهعدو0 وجه في الابتسامة من ألمه يمنعه لا الذي المتعب القلب أنبل وما جراحه، 

قفصهفي واقف جريح بأمي أحاطوا أشقياء كأطفال حوله الجنود كان الانتصار، نشوة 
يدولا صمت في بنفسه جرحه يعصب كان به، يشمتوا لا كي آلامه عنهم يحفي بشموخ 

والجلد.الصبر في أعجوبة كان لقد تواصيه، كتفه على تربت حانية 
مغرييمعتقل فاخذ الموتى، تلاجة يشبه ما إلى الزنزانة تحولت حتى الزمهرير اشتد 

ممزوجتضجر في الجنود فيعود صمد، فرد ت عليه يرد وعدنان ا حد ا أحد ت صوته يرفع 
مجنأحد( )أحد يردد خهئه بلال كان لقد جديد، من الصوت مولدات بتثغيل بالغضب 

المترجمكان البرد، شدة من يرددونها فكانوا غوانتانامو في المعتقلون أما الحر شدة 
حينأمية تذكرت بلال، يا أحلى ت فيقول أحد أحد يرددون الذين المعتقلين مجن يسخر 

يأسفي فيلجوون الشات مواقف تغيظهم كانت لقد ، يقولها عندما بلال من يسخر كان 
الأمن.نزاهة من والسارق الوفي، شرف، من الخاتن يهزأ كما بها للامتهزاء 
دينه،في الدسة يعطي أل ؤيرفض لد ه نففيه تهول درجة إلى المؤمن يمل حين 

مافيقول والمقاصد، المصالح ت واعتبارا المياصية المساومات عنده تسقهل حينها فانه 
كلمةأعلم لو افه وأيم أحد( )أحد ت جلاديه يسمع بلال كان كما المتكبر المجرم يغيفل 

علىعقيرته بها يرفع ولم المدينة في آمن وهو بلال يقلها لم لقلتها، منها لكم أغيفل هي 
تحتوهو قالها بل تيمتها، لفقدت هناك قالها ولو فاتحا، لحلها حنن دمشق منبر 

أمامالعذب بها يشهق أحد( )احد إن أضلاعه، تهشم تكاد الني الملتهبة الصخرة 
حشودأمام قممه في الواعفل بها يترنم أحد( )أحد عن تختلف المتكبرين حشود 

المصلين.

أغراضهجمح صادروا صانه، عضالة مزقوا وصنه، يده كسروا وعذبوه، ضربوه كم 
أوامرأعطوا بالمقوبات، الخاصة الخضراء الملابس المموه عليه، ينام حصيرأ إلا 
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يأتينم طوال لساعات أمامه جندى يقف الساعة، مدار على يراقبوه أن للجنود صارمة 
بابصربوا الملابس في أدحالها فإن بارزة، يده بروا أن لابد مراقبته، ويتولى آخر 

الشغب،فوات عليه تدخل رفضه وبمجرد والنهار، الليل طوال لهم، ليغلهرها الزنزانة 
يغمىحش ويضربونه الزنزانة عليه يقتحمون فاتهم يده يروا ولم ظهره ولاهم لو حش بل 

مرةزنزانته إلى يرجعونه نم ساعتين لمدة الأحزمة عليه ويشدون بالقالة يقيدونه نم عليه، 
ث—هورأحمسة يقارب ما كذلك استمر اليوم، طوال حالهم وهذا حاله هذا أحرى، 
إدارةله حصمت شديدأ، انمفاحا وانضمحت عضلته فتمزقت رجله في ضربوه فد وكانوا 

هومراقبته يتناوبون المنبر حرة مؤ في ون يجلالجنود من كاملة مجموعة المعتقل 
الأنه إلى الأمر بهم وصل المعتقلين، لقية انمنبر مقدمة محي أخرى ومجموعة خصيصا 

كلالجنود ويونطه والبخاخ، القالة معهم والجنود الحرس مسئول ويأتي إلا يتحرك 
بزعمهملمأكدوا القوبة ملابس داخل من ؤإخراجها يدْ كحريك نهار ليل دياس حمس 

الحياة.محيي على بقاته من 

مرهقةليلة بعد الباب ثق من المجر لملأة الإخوة أحد أدن الأيام إحدى في 
زنزانتهأمام واقف وجندى أيام، عدة مند طعام أو بنوم يهنأ أن دون فضاها لدنان 
ولامكانه بمغادرة للجندي سمح ولا الجنرال، من بأمر خصيصا هو يراقبه مباشره 

بفعلالبديهة وصرعة اليد خفة من عدنان يمتلكه ما بسبب للحظة عنه الالتفات مجرد 
منالإخوة أحد طلب، والإنهاك، انميآ أص-ابها التي الشغب قوار-إ تدخل يستدعي شيء 

أذنحتى الوقت مضى مستيقفل، أنه الجندي فأخبره الفجر، لصلاة عدنان إيقاظ الجندي 
يطلب،أن الجندي من وطلب عليه الأخ قلق عدنان، صوت يسمعوا ولم الفلهر لصلاة 

راحة!إلى ويحتاج متعب عدنان أن بحجة رقص الجندي لكن معه الحديث عدنان من 
نعم.فأجابه؛ يتحرك؟ هل الأخ؛ سأله 

وصربالجنود على بالصراخ فبدؤوا انمبر في من جميع نملك القلق لكن 
برقمهعدنان بمناداة فبدأ للمحتقلين واستجاب بالاصطراب الجندي أصبب هنا الأبواب، 

استدعاءتم جدوى، دون استجابة أي يبدي لخله زنزانتته باب عليه ضرب يجبه، لم لكنه 
الحياةفارق أنه يعني مما لونه ازرق ند الإخوة فرآه زنزانته من ليخرجوه انمي اّنم 

أحدرآه مشكلة، أي دون يتحرك أنه ادعى الذي الجندي كدب وظهر طويلة صاعات من 
قالالأخيرة، نومجته إلى يخلد أن نبل آلامه لتسكين حبوبا الممرض من يأخذ الإخوة 

طويلةساعات مند الحياة فارق قد أنه أخبروه الأطباء إن محنا الخعاطفين الجنود أحد 
تصفيته.عملية يستعد لا نفسه الجندي وأن 

المجوعينلأهله الخبر وصل ما وسرعان موته، بنبأ عدنان محامي الإدارة أبلغت 
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فىهتا زلت لا أنك آسف المعتقل، هدا فى لي ليلة آخر هذه لأودعك، جئت  Isتادا
•حقوق بلا السيئ المكان هذا 

فبادلنيله مت ايتمركب، بلا الحزن فيهما يبحر ، صا بيا تبرقان عيناه ستج كا 
تعاطفكعلى شكرآ ت له محلت معاملتته، جميل له أرد أن جام٠حه برغبة شعرت الابتسامة، 

يامنلئ، أطلب اليوم، بعد نلتقي لن أننا الأرجح ت نالت حجل، في رأسه طاطأ معنا، 
سمعلا الحقيقة، إلى  sJuJL^ljالإعلام تجعل لا بتجرد، الحقيقة عن تبحث أن )أوباما( 

القرآن.في بل ( CNN)ناة في الإسلام عن تحث ولا منا، بل عنا 
تحفيكانت أنها سوى وصفها أستطع لا هادئة امة ابتمحياه على مت ارت

تعيرتلقد تشعروا، أن دون الكثير منكم تعلمت، لقد ٠ بالتاكيد. ت محال بسر، ما وراءها 
القرآنماترأ أني أعاهدك القسم: يريد كمن يده رفع ئم المكان، هذا فى تماما حياتي 

ودعينم اليوم، بعد عنها عيني أغمض لن الحقيقة، عن سأبحث خروجي، بعد 
ومضى•

الوشم:
الموت،أجش الجد، قوي المنكبين، عريض المترين، فاق الطول( فايع كان 

علي،■ضاق أن بعد أفرشا شمال( في بلده عن رحل بأحد، سالي، لا مهابا القلم—،، شجاع 
أنبعد المال( عليه خاض أوروبا، في المافيا عصابات لإحدى رئيا ه نفليجد الحال، 
حتىبالتوسع عصابته أحدت وهناك، هنا يبعثرها الدولارات ملايين بنابه، الفقر عفه 
عنإزاحته على صمموا النفوذ، دائرة على أحرتما عصابة رئيس وبين بينه حلاف نث——، 

احترف،إلا؛الاغتيال(، العملاق هذا من للتخلص مقدورهم في يكن فلم طريقهم، 
توفوفجأة المركزة، العناية غرفة في حرجة حالته كانت، مجهولة، رصاصات جده 
نلاحةفى وصعو0 وفاته، المتاوب، الطبيب، أعلن لإنقاذه ة ياثمحاولات وبعد فلبه، 

مؤول(أحد الليل، وردية فريق جاء اللمحنلة هذه في الوفاة، لإجراءات امتكمالأ الموتى 
الالرجل هذا لزملأنه؛ فال( أمره، في شلئ، قرأه، الألاجة فتح العهدة، من يتأكد الوردية 

حيا!,زال، 

أمرأهناك بأن له يوحي لونه أن أحبرهم وفاته، أوراق له وقدموا ميت، بأنه أحبروه 
ورقصجديد، من الأطباء ليراه المركزة العناية غرفة إلى بإرجاعه أمر للقلق، عوه يل ما 

قلبهعاد المدهالة، بالمفاجاة ؤإذا الإنقاذ محاولات كرروا الوفاة، إجراءات استكمال( 
سغسأ

رأىلقد إيمانه، معه مصتلحبا وعيه إليه رجع وبعدها الوعي، فاني أيام ئلأنة بقي 
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القلبذلك لعل أحيرة فرصة أعطاه جديدة، حياة له الله كتب لقد بعينيه، الموت 
شهماكان لقد يجيب؟ ولا إليه ريه أيدعوه ا إليه يعود الضلال دروب في الهائم الجموح 

إجايته؟في سعادته من يرد فكيف طاليا، يرد فلم صياعه رعم 

ويستبشرله يهش المسجد في ما كل بأن شعر طويل، هجر بعد المسجد يرتاد بدأ 
روحه،أدران عنه ليغسل الميضأة إلى اشتاق كم الجود، ومواغ الحراب بقدومه، 

طريقهفي الموت فاتاه الموء قرية هجر حين الخئه قاتل توبة قصة سمع وهو قلبه اهتز 
ينوءأن إلا وحد فما الأحيرة ارتعاسه الخفتول حده ارتعش المالحة، القرية إلى 

القادمالمحب بهذا شبها المئة قاتل قمة محي وحد الأخيرة، كلمته قلبه بها ليعلن بصدره 
استدركثم نهل، حياته في يقتل لم لكنه الطهر، يه ينشد عالم إلى ة بثيذكريات من 

إالأبيض م البهيا قلتها روح من كم شه؛ على 

لهبسهل آحم ء-الما أراد الشهوات، وحل في الغارفة أوروبا من الرحيل عزم 
أوروبافي نعر لقد محقق، موت محن نجاه الذي الرحيم الرب هذا اف، إلى طريقه 
اروحىبالض فيه ينم لم ممجنمع إلى فرحل الممتلئ، جمه رغم الروحي بالفقر 

اندلعتحتى طويالآ فيها بقاؤه يدم لم التي باكستان إلى رحل الجسب،، خاوي كان ؤإن 
وفيللأمريكان، وتلمهم اختطافهم تم الدين المعتقلين صمن من وكان الحرب 

فسلطواقوته من الأمريكان محشي الجائرة، القوانين على يعترض كان )بغرام( معتقل 
معفلمفقد قد متمايلا يمشي وهو غوانتانامو في حاءنا ومرفقيه، ركبتيه على أشعه 
فيالمتمردة الروح اقتلوا يل تقتلوه، لا واص-حةت الأمريكان رسالة كانت، قوته، 

بلورحليه، يديه تبتروا لا حاثية، الروح مادامت الواقف، الجد بهمنا لا داخله، 
يرفضواأن أنفهم لهم تسول الذين للبقية عبرة العملاق هذا ليكون كسيحة اجعلوها 
.بينتاضياع 

لعدمالحرج عنه أزال افه بأن أخبرته الحائط، بزاوية ساعده في وشما يحلثا رأيته 
أريدالبئيس، الماضي تذكرت رأيته كلما لكش دللثج، أعلم ت قال لإزالته، وسيلة وحوي 

به!ذكرني U كل أنسى أن 

أعدائه،أيدي في فوقع الطريق صل تائه قصة الصغير الوشم هذا في يرى كان 
انتشااهالهالك على فيها أوشك التي الأخيرة اللحفلة وفي الرحيم، أباه يعادي أن فأقنعوه 

إلىيتحول به فإذا الثائرين، إرادة تكسر عبرة الأمريكان أرائه إليه، فأعاده منهم أبوه 
مديدجسد، بلا روحا فأصبح روح بلا دآ ج كان لقد المؤمنين، عزائم تقوي عبرة 

ئلم،.ظهر عن حفظه الذي بالقرآن وانخباطا طربا يتهادى وقلبه ضعفا يتهادى القامة 
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دواء؟تريد هل 

معافى،امنه ؤيخرج مريضأ الإنسان يدخله أن يفترض الذي المس هو المستشفى 
يدخلهمختلف، فالأمر غوانتانامو المسمى الأرصية الكرة عن البعيد الكوكب هدا فى أما 

الجنودصرب بعد مشلولأ منه ليخرج للفحوصات معافى الليمئ سامي المصري المعتقل 
منسين بعل مراحه أطلق ثم سرير، الوالعلن والرجلين اليدين مقيد وهو له والدكتور 
دهشةومعل متحرك كرمي على مشلول نخص ونزل مصر أرض الطائرة هبطت المعاناة، 

إلىيؤخذ وطليان توصلان وبعد محنتين، الأسنان آلام يعاني وآجر المصرين، الخئولين 
محفّاءفة،الألأم ليعاني الننؤس ؤيترك المليم منه المجرم الجزار ؤيخلع الميادة 
ؤيابى)بغرام(، معتقل يي التعذيب بب بسنوات حمى الغلهر آلام يعاني آجر وُعتقل 
إلاوالمشي الوقوف معها تهليع يلا آلاما يعاني سنين عشي من أكثر علاجه؛ الأطباء 

علىوبقي أغراصه كل منه وسحبوا الخامس بالعكر جواري في كان بل بصعوبة، 
أحيروناالعقوبة ثب ّعن سارنا استفوعند عليه، ويملى عليه ينام جدا، البارد الإسمست، 

اض!الأم بهذه ه نففيقتل صبره يقل أن عليه وحفتا المرض من دائما يشتكي أنه 
منهمطال_، سنوات، نلاثة من أكثر بعلته في نديدة آلاما يعاني آخر معتقل 

فييضعونها التي المنة الرائحة ذات المتحفتة الخضروات غير طازجة حمروات 
الخيارمن صغيرة نهلة الدكتور له صرف الرقمي من سنوات ثلامث، وبعل الوجبات، 

عنه.نوس ثم فقتل أّبوعين لمدة الجزر، من وأحرى 
انتفاخمع المن في رهيبا ألم أستعليع، محا بكل المقاومة حاولم، بحناني، الألم أحد 

إلىإصافة الألأم، هذه كل وراء كان يرى يكاد لا صغيرأ نخرأ بأن تفاجأت ثم اللثة، في 
حفيف،ونرشق، الحمير سوى الزنزانة في شيء لا الوم، من منعتني الرئة نب، مرحة آلام 

علىوصمنهما الغلين من وسادة منعت، يرحم، لا الذي الموحش الثري هجمات به أصد 
ليسألالمرض أتى بالفشل، محاولتي فباءت الألأم تخفيف، في أنجح لعلمحا بعضهما 

دواء؟تحتاج هل ( do you need medicine)?له: معنى لا الذي العتاد سؤاله المعتقلين 

أجدفلم الراُت عشرالن، نبل من أحبرته وند أحبره لماذا المتفز، نداءه تجاهلت، 
إنالتجاهل. سوى أجد فلم رئتي لعلاج وآحر أسنان دكتور أحتاج أني أحبرته إجابة، أي 

الأوجاعفتعت، لقد والمريح، المرض آلام من الأسير على أشد هو والإذلال القهر نعور 
يداسوهو بكر أبي موتنج عظمة أدرك لم به، إلا تفتح لم القرآن محاني إلى كوة لي 

ولمرنتي، علم، الجنود وءلئ حين إلا أثذه زن مود آن محلا ؤأثتلوث فيقولا بالأقدام 
بل،البنا وانقعلعث، عليتا العالم تمالأ حين إلا الخيح أشجان ولا الحواريين أحزان أفهم 
الجزورلى بفيجيبونه افه لرصوان قومه يدعو وهر . الحم، صدر فكب اعتلج بما أحس ولم 
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مصابه.بيداء من حفنة ولو نجيا من إلا عفلمته يدرك لا كبير نلب أي رامه، على 

أرأين قال؛ سءه، و وسعث ؤدنء--مه، تعالى؛ نوله ص المعتمين أحد صألي 
فيه؟نحن فيما الرحمة تلك 

فيوالقسوة الألم في الرحمة تكون مد بل الألم، زوال تعني لا الرحمة إن نلت• 
نلوبطصدأ الألم، يجرئ ذنوبا تمر الألم، يقومها اف إلى >شا في عثراتا الراحة، 

إحباروفي الدراسة، إرهاق لتعاني الابن بد على الأب أحد في الرحمة الألم، يزيله 
الضرس،حلع ليفاسي له الْلتب إحضاع وفي التمرين، إجهاد ليقاسي له المدرب 
علىبنتي حين الأمان كحزام هين، زائل بالم دائم عظيم حطر إزالة ني تكمن الرحمة 
الارتطام.حطر ليحميلث، صدرك 

الاجماعي:والذكاء الخالق 
تأثيرهاكان والجنديات، الجنود من القليل من انية الأنالمواقف بعض نرى كنا 

طبيعةفهم على تعيننا التي الخبرة نمللث، نكن لم حينها أننا أعترف، أن 'علي، بالغا، علينا 
بينهوصيانة احترام علاثة تشكيت، للغاية، معنا متعاطفا الجنود أحد كان البشرية، النفس 

الإخوةبعض إلى حبر نْلعة توصيل المعتقلين بعض منه طلب المعتقلين، أحد وبين 
كانإليه، الخبز ويوصل القانون ويخالف، يجازف، فكان المقابلة، الزنزانة في المرصى 

أنهاإلا الخدمة نقاهة مجن الرغم وعلى تجاهنا، والإنسانية التعاطف، من الكثير يبدي 
هذازنزانة لاقتحام المرامن، إحدى في الشم، نوايت، حاءمحتج الكثير، لنا تعني كانن، 

يلبسونأنهم الشغب ^١^؛، عادة كانمت، الجنود، أحد وبين بينه حدنت، مشكلة إثر المعتقل 
حنديأول وجه المعتقل تأمل فلما والرقبة، المفاصل لخماية ؤإسفنجا والدرؤع الخوذ 

هامساتالجندي له فقال المتعاطف، الجندي أنه علم البلاستيكية الخوذة وراء من 
المتءاطفطإذللئح هو له صربا الجنود أكثر بأن الأخ تفاجأ عليه دخلوا فلما )آسف(، 

صرباوأشدهم المعتقل على أعنفهم يصيح أنه هو أفهمه لا محا لكن مجير أنه أفهم 
يوليه؟أن الجندي من نليثح ودور تمثيل مجرد الإنساني التعامل كان هل له، 

بأنتفاجووا المعتقلين، من للكثير صدمجة الراح الهعسكر في الشغي، أحدامحث، كانت، 
الجنودأصرأ من أصبحوا والخالق باللطفج عرفوا الذين والجنديايت، الجنود مجن الكثير 
فإذابعنفح، المعتقلين ْع الجنود يتعامل بأن الإدارة وأمرت القوانين تغيرت حثن وذللثؤ 

تحملهما بكل الرحمة معنى تعرف، لا بشرية صباع إلى كالألأت يتحولون الجنود بهؤلاء 
محنى.من الكلمة هده 
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لأولليه إنسا تبدو ند التي المواقف وراء الانجرار عدم في فعل بردة ذلك أصابنا 
المبادئيأن يؤمن براغماتيا سوى يكن لم إنسانيا ظنناه ما بأن بعدها نصدم لا كي وهلة 

لهذاينمه المي هي غير لا المصالح وأن الأغبياء، إلا بها يزمن لا خرافة والقيم 
ذلكخلونا ليس الدوله، أو الجماعة أو الفرد توى م على كان سواء الأناني، السلوك 

منكريما ولا الأحرين، أطفال يقتل من ينتخب أرام نم يتيم رأس على يسح الذي 
لإنقاذمحنائراته يسخر من رحيما ولا بليونا، الصهاينة ويهبج مليونا الأونروا مجنغلمة يمنح 

الأمنين!ببيوت طاتراته تعمق بينما الأعاصير قي العالقين 
عمقفي أبحث أن حاولت، عاما، عشر أربعة خلال المتكررة الحوادث هذْ تاملت، 

النفسداخل فى البحث، هو تعقيدا وأشدها الأمور أصص-، من الإنسانية، المشكلة هذه 
اللوكطبيعة لفهم المظلمة دهاليزها في والغوص وخباياها التراءاتها لمعرفة البشرية 

بببالكل على حكمهم تعميم في الكثيرين حطا يترقق لا الحقيقي، ومنشثه الإنساني 
الإيجابيالموس، مع يسذاحة التعاحلي إلى يتعداه بل إيجابا، أو صلبا البعض، مؤنق 

له.الحقيقي الدافع إدراكه لعدم 
كلفلسست، أودلفين، أفعى من كانت، إن كد نتأ حتى بالابتسامة ننخيع ألا تعلممنا 

استثناءليسوا والأمريكان الخلق، على تدل جميلة كلمة كل ولا الرصا، تعني ابتسامة 
نعاينهاالتي المواقف وفوصى الصارخ التناقض هذا خضم وفي العام، القانون هذا من 

بينالفرق مجا الاجتماعي؟ والذكاء الأخلاق بين الفرق ما مهم'• سؤال أمامنا يقفز يوميا 
بينالرغيف؟ نمن يملك، لا لمن وابتسامته الزبون مع الراقي وتعامله الباع امة ابت

عليهتغير إن منها يستفيد علاقة به يبني أو جاره، شر به الرجل يدرأ الذي اللطف 
صرأ.يخشى ولا نفعا مقابله يرجو لا الذي اللطم، وبين الزمان، 

شيءأو الشخصية المصلحة هى هل ممدريتها، المطلقة القيمة تسنمد أين من 
بالأنتهانة؟البعض عنها يعر الي الشخصية المصلحة مفهوم هو ما ثم آحر؟ 

للتخلقالداغ هي والجاه كالشهره المعنوية أو كالغنى المادية المناع تكون قد 
وقدوثناتهم، الناس بمدح يستمع مجن يجدها نشوه الداع يكون وقد النببلة، بالصفات 

لنيلالعي حتى بل الأحرين، إلى يحس من يجدها والاطمئنان بالراحة شعورأ يكون 
ليثابج.يعمل فهو كذللت.،، شخصية مصلحة يكون أن يعدو لا وجنته الله رصا 

يوكدوهن.ا يرجوها، لمصلحة إلا الأمام إلى خعلوة يتقدم لا فوجدته الإنسان تأملتح 
\ذببوه.أ\لإفأ ئز نأس أم إز أثمثخء أمم ألئاس غريزته في المتر->خ الفقر مض 

اللأنها مصلحٍة وغير مصيب إلى نثمناها إذ ثدرك لا ودوامعها الأخلاق قممير 
•وأحرمحنة دنيوية إلى المالح هذه م نقحنن فروناتها ندرك لكننا دائرتها، من تخرج 
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فإنهاوالمبادئ بالشم التمسك وراء الدافع هي الدنيوية المميحة تكون حين 
مثلافالصدق المصلحة، هذه انتفاء بمجرد ومداحة بلادة إلى عليا مثل من ستتحول 

الضالناس ثقة على كالحصول الدنيوية المملحة إلى يؤول حين حمنا حلقا يكون 
محبوبوالعدل وحمقا، غباء التزامه أصبح صررأ الصدق حر فإن النفع، له تجلب 
امتيازاتك،يهدد حين إلا براق شعار والحرية باتك، مكتمن شبا سلبك مجا إلا للنفس 

انمها المصالحة فى محصورة القيمة لتكون الحقيقية قيمتها والمبادئ المثل متفقد حينها 
مجمدؤيتهيستمد لأنه الأحوال، كل فى فانحلا حلقا الصدق يرون فهم الإيمان أهل أما 
المواقف،؛عض في تتحصل لا قد التي الدنيوية الشخصية المصالح من وليس اش مجن 
قيمةوعتقد0 ما صد المساند الرأي يكون حين باهظا بالقيم الالتزام نمن يكون ند بل 

المرءيجبر مرهقا بالأحلاق الألمزام عند الممسي المأئير فسيكون ساميا، وحلقا مطلقة 
التيارأمام الممسي ١لضانهل بسبب وأحلاقه وقيمه مبادئه عن حينها المخلي على 

المعارض.

إلامصالحة كاتنح ؤإن فهي الأحروية بالمصلحة والثل الخلق المزام ارأجاحل أما 
البادئ،هدم عن المنازل إلى تدعو التي المغريات كل مقاومة على القادرة الوحيدة أنها 

نعيمه.فى والخلود اش من قوتها تستمل لأنها 

الالدئ للمجتمع حدآ ونافعة حدا قوية النؤع هدا من المائعة المفمية الملطة إن 
مجنالمهرب تحاول المي النفوس على ببلر أن فيه القانون سطوة بلخت، مهما يستهلح 

العدل،لمحقيق يكنى لا القانون سطوة من الخوف إن منفعة، لاحتلاص المراقبة كاميرا 
الفللمة.الزوايا في الخفي تلحفل لا القانون فعن 

وكلنبيل، داغ من انمللاقها بالضرورة تعي لا النبيلة المواقف أن الفول حلاصة 
همها الأحرؤية، المثوبة تبتع لم ما )الواقعية( صخرة على تت،حطم الأحلاقية المعارات 

وسفهاءهمصبيانهم ينلعلون الضيف ؤإكرام الضعف، بإحارة يفتخرون كانوا الدين ثقيف 
الواديساد أنه يدص الذي جهل أبو ندماء، أدميت حض بالحجارة ه الض لرٌى 

لمجردامرأة فرج بالرُح وبملُن أبتها، عر تتز صغيرة طفلة يفرب وثهامته باحلاثه 
عتماناختناق •ع الرحم ووثاتح القلية الروابثل اختمرت لقد الاعتقاد، ني حالفته أنها 

وربطتثيابه من الفاكه أبو عري حين حياء بوحهها المكارم أشاحت لقد عمه، بدخان 
أصمنؤلفد عليه، يضحكون والماص مكة أزنن في عاربا الأطفال فادء نم ويدْ عنقه 

حينأخلانها ترص حهلمت لقد عميت، حتى زنيرة عذبا حين بالعس فريش مالئ 
يتحطم.أن هبلها على خافت، 
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Iالقؤية والرحمة الرحيمة القوة 

القوانينعلى ١لمتمردين المعتملين يحترمون والضباط الجنود بعض رأيت لقد 
بينماحساب ألف لهم يحسون كانوا الوقت، ذات محي ويبغضونيم ي٠حترموJهم الجائرة، 

(،he is harmless)المعتقلين; أحد باصتهانة بمف أحدهم سمعت بالخسالخين، يتهثنون 
he is nice guy) ،) أن اكتشنت لكني البداية، محي يمدحه حلمته(nice guy ) تعنيلا

nice guy)!)بالضرورة: 

مودية!أنت ; ب يقول حين الدجاجة يمدح لا لدئب ا إن 
تعرضاالناس أكثر يكون أحدآ يرعب لا من القائلة; الحكمة صدق تيقنت لقد 

يعلمون.قومى ليت فنا للخْلر، 

شيءعنده لالقرآن حافذلا الأخ كان الإسلام، إلى جنديا يدعو الإخوة أحد رأيت 
لمسواء، حد على والجنود الأسرى مع بالخلق له مشهود بالقوانين ملتزم العلم، من 
إلاالعلم من يمللث، لا المن، محي صغيرا محتقلأ رأيت أسابح وبعد لكادمه، الجندي يأُه 

الجندينفس رأيت الجائرة، القوانين على متمرد بالمثاكل، الجنود أرهق لكنه القليل، 
إنإسلامه! أعلن أسابح عدة ويعد الإسلام، عن يكلمه وهو وتاير بانمات إليه يستمع 
العقلي!الدليل محوة إلى منها ازدية القوة إلى أحوج اليوم الكلمة 

الكمالإن أصاء، عمن والمفو الحسن الخلق بدثار وجبنها صعقها تدثر اليوم الأمة 
غرورهوكسر المعتدي رد وفى العجز، عند لا المقدرة عند الخفو محي يتجلى محي حلا ألا 

يامنك.أن مجن حير قوئك العدو يخشى ولأل موادعته، فى لا 

حرماتنااستبيحت والقوة بالعزة الحسن الخلق نقرن لم إذا غابة، محي نعيش نحن 
وعجزا،صعقا سيفسره المعتدي مع تسامحنا أل المدح فليعلم ألا حقوقنا، واغتصت 

في)كاساس( الإسباني القس قاله ما لما فيدكر العملة مغبة من يحدرنا التاريخ وهدا 
لدرحةوطيبون ناس؛سهلاء )إنهم المحمر; الهتود شعّبا واصفا عشر الخامس القرن 
يتقاتلون(!ولا يتنازعون لا للأمبان، ومهليعون جدأ وسدج متواضعون كبيرة، 

ناس)هؤلاء إسبانيا; وملكة لخلك رمالمه محي فيقول كولومبوس( )كريستوفر أما 
أفضلأمة العالم في توجد لا أنه لجلألتكما أقم إني بحيث جدأ ومسالمون جدأ طيبون 
مهم،إ

هيكم ت يقول حين للشاة الذنب كملح الحمر الهنود لماحة مدحهم كان لقد 
نحيمةأهي كم . ممينة.
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اعتقادأوالصيد الزراعة وعلموه الأبيفس الرجل امتقبال الحمر الهنود أحسن لقد 
رؤؤسهممروة من سممع الميل الضيف هدا أن يعلموا ولم صيف، أو زاتر مجرد أنه 

ص!وعاة 

فيجا إندونيلحول أساب يختزل حين التاريخ مع يسداحة يتعامل من هناك 
يدحلوحده بالخلق أن فيزعم الحضارمة، المسالمين التجار بأحلاق لتأنرهم الإسلام 

فيالميف رفعت الممتد تاريخها المثرية،ي أكثر أن ويغفل أفواجا، اش دين في الناس 
الجاريحل لقد بها، الإيمان عن فضلا إليها الاستماع ورقمن، الحقيقة، وجه 

لقدومغاربها، الأرض مشارق رفعتها بلغت، عفليمة أمة ووراءهم إندونيسيا الحفارمه 
إنط زمننا في الأمريكي المنير من أعفلم آنذاك الملم الحضرمي التاجر هيبة كانت 

أعمق،وتأميرأ ومهابه عزة التاجر ذللث، حلق على يضفي فوتها وعز الإسلام أمة انتصار 
الكبرمن سدود هناك الأفكار، احتلاف، في العقل تخفز البشرية أن ظن من واهم 

بها،الاقتناع عن فضلا الأحرى الأفكار إلى الاستماع من تمنع والتعصب والغرور 
القوةلأن بل الأدلة س المزيد سبت اكتلأنها لا ، LpLjjأكثر الحجة ح ؛ ٠٢٧١ا٠تلأك 
بتجرد.الحقيقة عن المهمث، من الناس تمغ اش والغرور الكبر سدود هدمت 

قوةصحبه لم ما بالحقيقة الناس لإقناع يكفي لا لكنه ديني واجب الحسن الحلق 
إليهيدعو حين الجميل المدأ إن أفكارك، عليه تضع جميل طبق مجرد الأخلاق تعزره، 

متنرد.هزيل إليه يدعو حين المبدأ ذات من إقناعا أكثر يكون المقلات مفتول غني 
حينالبطلان ولا الخلق حن إليها يدعو حين الصحة تكتب لا ذاتها الفكرة إن 

الأمةعلى وجب لدلك بعقولها، لا بقلوبها تفكر الجماهير لكن الخلق، سيئ إليها يدعو 
ذلكإلى استهلاعت ما الأخلاقية المالئ وامتثال اّدية القوة امتلاك بين تجمع أن 

الخفليم.الدين وهذا الناس بين تحول التي النفسية الحواجز لتهدم سبيلا، 

مختزلةالمفليمة الإسلام حفارة رأى بل الحضرس التاجر ير لم لإندوسي ا الفلاح 
قوية.تكون حين والرحمة رحيمة تكون حين القوة رأى ، محيه 

تالمصري الوفد 
للعقوبات،الأنفرادى أومكار عنبر محي مصري معتقل زنزانة إلى ليلا الجنود جاء 

بارئةالخرقة كانت الفجر، حش معه التحقيق استمر التحقيقات، غرفة إلى به ومضوا قيدوه 
اقتربالخالة، غير على عينيه يغطون بالجنود تفاجأ المكان، تملأ الجائر ورائحة جدأ، 

المصريالوفد احنا فلأن؟ عم يا ازايلث ت المصرية باللهجة قال نم أذنه، مجن شحمر 
له.المكان س تخرج حتى ونماعدك قصتلث، ونسمع عليلئ، نتطمن علنان وحايين 
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٢؟٠ وم- ٢ • ٢> سة في فيكم محير، احرتو اض :
نيجي،المهل من مش عسكريه قاعدة لي عارف، انت ما زي سهل مش لأمر ا *

عودتك،وننتظر صورهم للثا رحبنا بحير أهلك عموما وترتيبات، دول علاقات ودي 
الديني.التزامك قصة عايزين حنا ا • فلأن، 

الإسلامية؟والجماعه الملمين الإخوان عن ايه تعرف ت سألوه أخبرهم أن وبعد 
سطحية.معلومات 

كتير؟اخوة فيها ومنطقتك زاي ا ٠

مالخزم.تمتش ما دي لفترة ا :

مصرليه؟من رجتاخت 

للدعوق.

حريةعندنا احنا والمدن؟ القرى دعيت ما ليه عاحباك؟ مش كلها مصر يعنى •' 
فيالإخوان من عضو  ٢٥عندنا والأن جديد، نهج تنهج بدأت مصر إن وتعرف الدعوة 

السجون.من سخهس ألمج  ١٥عن وأفرجنا البرلمان 

فيسيئ مصر سجل تماما، كده عكس معلوماتي الشديد للأسف متهكمات أجابه 
الإنسان.حقوق مجال 

ازاي؟رفت ع :

مصرفي اكعديب عن ويخروش الأمريكان والمحققين الخود بعض مع تكإم \ :
المصرية.السجون في وحشى الضرب أن يقولوا بيه، ويهددونى 

ياهت باستهزاء 

الكهراو :

كمان؟كهربا بالتار: متظاهرأ 

أرحلهم.من قض بالبيعلقوهم و: 
فينكون أحيانا حد، نعذبش ما أننا تعرف لازم تعليق؟ وكمان أ حرابىإا ي ؛
بشروأنا مثلا، أحوى قتل مجرم على فقبض الوطن، أمن على للحفاظ حطيرة مهمة 

انسالإنلكن للقانون، ومخالف طعا بيه مسموح مش وده أصمعه، الغض، من فأحيانا 
تهمتلئذومبالغاُت،، كدب في ب كل نسمعه اللي فكل يس، التعن أما أحيانا! ويزل، محعيفا 

الأمريكان؟محي ايه 
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إشممى؟:

إفوش م ما واللي اعرفه اللي أنول راح ممر في ني أل؛ 
بالضحاك.البارئة الغرفة ارتجت 

اهو.عارف انت ما 

مكلة.عندي ّل ب .

يه؟ا :

متين؟حاجيبه عرفوش ما اللي س مشكلة، عنديش ما حتاحاوو0، اعرفه للي ا ت
الساحر.ضحكهم في غرفوا 

لازمأمور فيه بس حلو، وكلأملئ، تقنعنا، بدبت، اهو، كويس بتتتكلم انت، ا م ت
مدورة؟عيون أبو ؟ • كرة السعد أبو أبوصعد؟ مين نعرفها، 
!بقه!ممر فى حتاحدوْ اللي 0 د ;

الحيلة:

الأحاديث،بعض بكتابة للمحامين الرسائل كتابة فرصة نتغل يال٠عنقالض يعص كان 
وسائلنن، كانالأحرون، المحننقلون ليتناقالها بحففلها التي الشرعية والمتون النبوية 

_احعلى ادة منتعاJيتم؛ءلرق الأحبار وتبادل الأوراق هذه لنقل المعتقلين بين التواصل 
ثغفدنم بإحكام الأوراق يطوى ث، والثالوالثاني الأول المعكر في المعكر، طبيعة 
بينمن ورميها صغيرة بحصاة للخيهل الأحر الهلرف، لف ثم اليهنانية من تخرج مبخيْل 

إدارةلأن سهلا، يكن لم المجاورة العنابر 4ع التواصل لكن المقابلة، للزنازين القضبان 
بعضفابتكر المجاور، العنبر ترى أن نستهيع فلا مرتفعا أحفر سبكا نمبوا المعتقل 

حموفي الموجود المهناط من حزء انتزاع اّتعناعوا معهم، للتوامل طريقة المعتقلين 
آحر0وفي حصاة على الخيعل أول في عقدوا القتلة، ينبه ما منه صنعوا نم السروال، 

الشباكفنتحلو بالخيهل، المعقودة الحماة لتننaلالق يملته نم إليه المعناط يجن.ب الورقة، 
فتتكرربها تصطدم وفد القضبان، بين الفتحة لتدخل دائري، نمق ممار في الأحمر 

حنىسجح.العملة 
كانواإن الباب شق ؤلريق عن فيكون والسادس الخامس المعسكر في التواصل أما 

أوجار0ا لسمعه صوته يرسر ثم الجانبي الشق في فمه يضع أن إما العنبر، نفس في 
بشكلالأخر ليسمعه القلي الشق من ليتكلم عليه ويستلقي الأرض على الحصير يضع 

فتحةمن ليتكلم المرحاض على يصعد فإنه العلوي الدور في فوقه كان فإن أفضل، 
الصوت،لقل المواسير ارتباط لنتغل المغسلة تصريف فتحة نستخدم وأحيانا المكيف، 
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اف!على دلLS ليت لكنها ت

علىتنكيته سحابة تغنى وماذا به، تذكير لكنها عليه دليلا لسته هى ٠ الطح. ب ت
المممم؟والذهل الظام  juaJIالكون هذا كل في يره لم أعمى لمل اض اسم 

للماءالشمس تسخين من الهلبيعية المائية الدورة عاليه منطوي الذي التعقيد إن 
درجةانخفاض بفعل ليتكثفا الأعلى إلى بحمله الهوائية التيارات تقوم نم فيسخر، 
الأرصيةالكرة حول الرياح تحركه المهلر، من أطنانا يحمل سحاب إلى متحولأ الحرارة 
ئماسمه، لففل على المحاية هذ0 تشكل من الله على دلالة أعفلم لهو جديد، من لينعثها 

الكوني،للقانون كسر هى العجزة لأن بها، إيماني يزيد لن معجزة، رأيت، هبني 
المألوفعدو الإنسان لكن رم، كمن اممه على دلالة أعفلم الثات القانون وانتفإام 

إلاأضاءت ما التي .؛ مومى يد وما والشذوذ، الغراس، عن دائما يبحن، العتاد، 
بحرانفلاق وما نين، الآلاف منذ المقيتة الشمس من اه على دلالة بأعفلم لحفلة 
مرتينيوم كل وتجذب تدفع الأرض بحاد لكل والجزر المد من أعنلم بعصاه واحل 

مناعفلم الناس لانبهر افه ماءها فأ مظالمه النمس كانت ولو مرئي، غير بقانون 
ومحاوالقمر الشمس فرأى عمر بعد اعمي أبصر ولو المضيئة، موسى يد من انهارهم 

التعودفإن للطعام سمان والملح الكر أن وكما المشهد، لهاله الكون هذا فى أبيع 
بريقهيفقده البرهان على والاعتياد الأية ألفة إن والتدبر، اكفكر سم الايات روية على 
عنديتؤسس لم السحابة هذه بالعقل، لا بالعين تنبهر الش الغبثة الموس أصحاب عند 

منترقفلك لكنها اف على دليالآ لست، هى سلفا، به آمنت ما أنعشت لكنها عقيدة، 
والاعتياد.الألفة سكرة عنك وتزيل صوابك إليك وتعيد غفلتك 

البعيدأ شاوأ العلم بلغ لقد الخرافة، لا العلم عصر في نحن متهكمات لي نال 
اله!وجود إلى معه فيه نحتاج 

لعغلمةمكتشف مجرد هو إنما سيثا؟ الملم حلق وهل جحود، من لك يا له• نلت 
اكتشفواتون جيمس يخلقها، ولم الجاذبية اكتشف نيوتن اكراب، تحت مجختبتة كانت، 

أولىالقانون وصاغ بمنعوه، ولم القانون اكتشفوا هؤلاء يخلقه، ولم النووي الحمقى 
أنابلاهةت في فصاح المرير تحت حلويا هاتفا اكتشف كمن أنتم مكتشفه، مجن بالمجد 

أصنعته 

يستحيلالي اكقنية لهذه بماغ الإبمان إلى الملمة اكوصل؛الاكتشافات مجن وبدلأ 
علمياكتشاف كل إن وحوله، إنكار على بها تستدلون أصبحتم بدونه وجودها عقلا 
عدم.من الخلق هذا أبيع حكيم علثم وجود على إصافيا دليلا يعبر جديد 
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دينناعظمة لهم وأبين لأفندها يعرصوها أن منهم فطلت ثبهات، من والمحقفات 
الالذي الأديان كل بين من الوحيد الدين إنه الزكاند، كل رغم صامدأ يزال لا الذي 
علىكذللث، يكون أن لمعجزة ؤإنها تحريف، دون وتعاليمه وأحكامه بنراتعه يحتمظ يزال 

العدوان،من وأهله حمايته مسوولة وتتولى عمليا تتبناه زمنية صلطة وجود عدم من الرغم 
ظنهما هشاشة لأؤيه التحقيق في الموصؤع هذا معي قح المحققين أحد أن لو تمنيت 

أنهر.عدة بعد تمنيته مجا يكون أن افه وثاء إيمانهم، في المؤمنين به يشكاك دليلا 
إنرحيم، وأنه مجوحود افه أن تزعمون ت المحقق لي تال لأمئلة ا مجن لة مالبعد 

عالمنافي الشر وحوي ؛الشرور؟ ؤيعج الألم من عالمنا يثن فلماذا تزعم كما رحيما كان 
الموصوفنفى على يدل .الثابتة الصفة نفى لأن إ مجوجود غير هر إذن الرحمة، ينافى 
٠بها إلا وحوده يثبت لا الذي 

أغرتكالذي الإحسان بحر كل ترام؟ ولا بك يحيمل الذي الجمال هذا كل قلت: 
الشمىبدفء أتغنى شوكها؟ إلا تر فلم الزهرة لك ندمت إن ذنبى ما به؟ تشعر ولا فيه 

افيه؟ الصخور عن فتحدئتى القمر حمال إلى لك أشير حرارتها؟ فتشكو 

الألم؟ان يلمقيلت رنانة قصيدة كم العذاب؟ رحم من ولدت التي العم هي كم 
انتصاركم بالوحع؟ عقل حطعله باهر نجاح كم الحزن؟ بريشة رممت فنية تحفة كم 

إلايظهر لم وتكاتف بالمرض؟ إلا يكتشف لم ودواء بالجراح؟ إلا يتحقق لم عسكري 
الفاقة؟عند إلا للمساعدة تمتد لم نبيلة ويد الحروب؟ في 

الفقدانها، عند إلا بالنعمة نشعر لا الجميل ناكرو لأننا نتالم أن علينا يجب كان 
حنبالجؤع، إلا الشع ولا الخوف، مع إلا الأمن ولا المرض"؛ حنن إلا الصحة نقدر 
المعلم.لا نفه يلوم والعاقل المعلم، بعصا إلا نفهم لا هكذا 

كابنلأصبحنا الألم لولا يالسااة، إلا فيها ما أحمل ك تخرج لا انماة هكذا 
يكتبلم عرق، قطرة له يرق لم الدي المذلل بنجاحه يتباهى الذي المدلل الملك 
لمتايقون،ا يتجشمه الذي الوعر والمرتقى الكروي بالعقبة إلا الف-اتنة جادبيثه النجاح 

الوراء،إلى ندفت أن دون القمة نحو وتمضى حرحك وتعصب أصراسك تعاض حين 
الإحساس)عدم وسما0ث الإنسان، منه يعالج مجرصا بالألم الشعور عدم الهلب، اعتبر لقد 

علىتنبهنا علامة الألم اعتجر لأنه (، Congenital Insensitivity To Pain)بالألم( الحلقي 
أوالوقود نفاد على يدل الذ.ي السيارة كموشر تماما نصلحه، أن يجب، الذي الخلل 
إلاالخلل يعرف لا عفليمة نعمة إلا الألم ترى لا المتقظة العقول إن الزيت• من حلوها 

عدمعلى تدل نقمة إلى الجحود الإنسان حولها الخالق رحمة على تدل نعمة إنه به، 
بهيجوغصن متفتحة وزهرة غناء حنة الجميل، الكون هذا حلق في أبيع لقد وجوده، 
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هذالتدرك معقدة وحواس العجاب على ينطوي وجد عليلة مة ونقراح وماء 
فغفلتإصلاحه، إلى به يدعوك الظام احتلال على دليلا ليكون الألنر قدر تم الجمال، 

٠عليه التنبيه من بالتفجر الخلل تدارلأ عن 

أماواحتسابه، صبرْ على المترتب، الحغليم الأحر هو للمؤمن ذللثج كل من وأعفلم 
بليرْ، لم بوعد إيمانه على ليل فد سابه احتوأما اف، بحكم رصاْ على فدليل صبره 

بكدبمرح لا ص مرموفة، وفليفة يجد حين العمل عن العاْلل كفرح بالبلاء يفرح المؤمن 
عليه.الترتب، بالأجر إنما العمل 

أيفعل لم لكنه فيه غرق الذي المساد هذ.ا من عالخنا يحلصل أن بإمكانه كان لقد 
 Uالأًلفال؟تتح ذ

حروبفي تشاركون مجتمعه، في ال الفانتثار من يتافف، مخدران، كاجر نن، أ ;
الخالم،^ا في الشر معضلة تناقشون نم الأبرياء من الألأف قتل فيها تبررون دموية 
ثمالإرهاب، مكافحة باسم البيويتإ ويدمر الدماء فلثط ليمرتين )بوش( احدكم يرثح 
تركلماذا موجودأ اممه كان )لو ت فاناد ف، ويتفلالليل آخر المريحة أريكتنه على يتكئ 

إنه! الأْلفال!آلاف، قتل في شارك الأي وهو هدا يقول ذنبهم؟إ( ما الموز؟ الأْلفال 
تبحامت،الرب، حملوا لا نهار، ليل يمارمه بما التنل.يل من يخجل لا متحجرفج جنون 

هم.أنفالبشر حلغيان ب، ثيالبائس عالنا عداباينتح محفلم جرائمكم، 
مم،لكل وترياقا داء، لكل دواء الأرض هد0 في أودع قد اممه أن نبينا أحبرنا لقد 

منبدلا ان الإنلكن عادة، الأسباب كل وصمنها والأستكشاف،، بالبحشف وأمرنا 
تغن-يهاالتي الحروب هن.ه على صرفها فإنه الأبحايثج في الجهود وبذل المليارانح صرف 

للمحفافلالبحار في الطعام من الأطنان آلاف، وقذفه للهيمنة، وتئزيه البغيضة عنصرسه 
صمتا،ش لتمومتج للمتكبرين لخفؤع ا ت، رفضالتي، الشحوب وحاصر ، أمحارها على 

ومحٍءلاتها،المغلوبة الأمم صحاري في النوؤية الفايا١تج من الخبيثة فنه وJحلضتإ 
ثموالجس، والخخدرايت، والخمور جاتر بالوأحادفهم البشر صحة للمال جشعه وأفصاِ 
والألأم؟!الظلم من لحلمنا موجودا افه كان لو الشاز: صوتلثح يصيح 

حقوانتزاع العدل، إقامة أمانة وحئله الأرض في ان الإناممه استخلف، لمد 
وبخفعونهاالأمم خيرات ينهبون الذين الأشرار وردع القوي، الفئالم من ، الضعيف

ليربعالأرض في المولع الخير ويستخدم الحيل ويقيم الأرض ليعمر الغاشم، لءلانهم ل
شرهمن صنع الذي الشرير هو الإنسان الأمانة، أداء في فشل ممه وعذاب، ألم كل به 

٠لينكره اض إلى بها نثم معضلة 
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المظالوس؟ذنب وما ;

الثمن،الجميع فيدلمر ليخرقها فاسه أحدنا يحمل وحين واحدة، صفية ني حن ن ؛
. ١٠٥٨مما حدرنا الدي فئة الصانعر وليس الفأس حامل هو الجرم 

تنفيدمتلث، ب، وو3لالالوقت محلوال، يراقبك مجن بالرحمة نمق كيف، ت الحقق لي قال، 
نارْ؟ني ؛، HjJLpؤإلأ أوامره 

يقدرهلم ما كل من وحماية حفظ إنها جرائمنا، توثيق في تنحصر لا مراقبته 
لجةفي وهو إليه بنظر أباه أن يعلم حين الهوان لا بالأمان الطفل نعور إنه علينا، 

أقالهمب، تراقمهيمنة قوة إلى البشر حاجة لذكار تستملح فلن زعمتح ومهما الأحهنار، 
وشوارعكمأسواقكم إلى انظر القانون، لمخالفة والأهواء النزوات، ترقها ما كثيرأ الخي 

فيهاالقوى ياكل غابا١تح إلى مدنكم كحولت، لولاها الي المراقبة بكاميرات، تمتلئ كيف، 
!الكاميرابل، الجرم تلوم لا أنت، الضعيف،، 
أوضو أن عثراتنا كفارة تجعل التي الماء دكتاتورية أرففي انزعاج■ في، قال 

.نموت 

المدأ؟هذا ترفض، أنت، إذن قلت،: 

الخليئة.س أعفلم الحقوية تكون حين ظلم أنه • الطح• ب •
غوانتاناموفي، تعدمحبح ، فكيفجرمه ثبت، من، على، العقوبة نتنكر كنت، إذا ٠ حسنا. 

أملأ؟يحاكم م لص 
فانتؤتزعم، كما المبدأ ترفص لا أنتج قلت،: حجل،، في، يتفاءل يدا أنه شعرمت، 

لإنكارعليه تقدر ما كل، استغلال، تحاول، لكنلث، استتكرته، مما بكثير أبثح هو ما تمارس 
هوالحكنر يكون عندما نمله لت، نفوتجد إلا افه حكم على أنكرته أمر من محا الخالق، 

الخكم.مع وليسر الحاكم مع ُنكلتلئ، الله، غير 
هل،رعاياه، س وأنتج جدا صارمة القوانين، مخالفة عقوبة جعل، ملكا أن افترضل نم 
تفاديها؟علير نادر وأنت، لمقوبته لث، نفوتعرض الخالقة ؛ارتكاب؛ حكمهعلهمر محتحتح 

ؤيتهاكأداته، عن عجزمحت، عما يعفو ئم محلاحلث، فيه بما يأمرك حينر منه تنقم الذي ما 
على،وعدك حين، منه تنقم ماذا بالاستغفار، إساءتلث، ءزا يتجاوز نم عثلنلتج يحوي عما 

بئركنم وجرما، كثرة بلغت، مهما لدنوبالث، ومغفرة تحنر، تما فوق جزيلر بثواب، صبرك 
الجزاء؟وحلود البلاء زمنر بقصر 

علاقةلا الشر وجود لأن أهمياء، عالمنا فير الشر بوجود إلحادهم يبررون منر كل 
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احتارغي مروا هؤلاء ، عملكى< لشوون إداريه على اعتراض هو بل الإله بوجود له 
أقرواأنهم ولو وجوده، بإنكار بماتبونه أنهم خفلنوا اش، على فتمردوا هم أشبه صافت 

الفانيةمقاديره على كبرم يعوم ولو لأمدهم، مليم طالبوا ولو لقواهم، بضعفهم له 
عنواسموا عنهم، فاعرض عنه أعرضوا لكنهم الخالد، النمم دار في أجورهم لومهم 

حميد.غني والته عهم فاتغنى فضله 

فمنباهرة، حكمة وراءها أن أدرك الكون يسر تفي المن.هلة الدفة أرى حين 
الويالله شاء على حنبيه ببن التي روحه فهم عن العاجز الإنسان يعترض أن الحماقة 

علىالممرض ما الليل، حندس في النهار وكتائب، النهار وصح فى اللتل جحافل يولج 
ناما.وكالة على بلاهة في يعترض أحرق كطفل إلا الأكوان حالق 

اللنجدتاس، يهب أن دون أحله من غوانتانامو في تتعذب يراك الذي الإله إن قال؛ 
به-أومن 

SUJ.XS  يصيحوهو باكيا فيهرب ة الدراسمقاماه على والده يجبره الذ.ي الهلفل
ولاعليه، ملكا فأنكره الملك، أوامر أحل من اصتاء الذي وكالمواطن أبي(، ك )أنت، 
قانونمن التفجر تبعاتها تفوق التي الحفلمى للخيانة ه نفعرض أنه البائس يدري 

الملأ،.

معيتعجب، ألا ؛ نلن، ضحكي، سبب عن سألني اكحلنا، من نفي أتماللأط لم 
رضاأكثرهم تراه بينما الزمان هذا في ابتلاء الناس أسئ هو بالله المؤمن يكون حين 

قدره؟على وصبرأ افه ففاء 

كعينلأحليت، البلاء بها يرون التي المتفائلة العين لكن منل—،، بلاء أند هم 
ولاطه حبأ إلا الألأم تزدنا لم وافه العياب، ^ا في المعتقلين إلى انفلر المتشائمة، 

يكونأن بين حيرت لو وافه بقضائه، فرضينا برحمته أيقنا لأننا إليه، نرقا إلا العذاب 
أودعهما لولا الذي الرحيم اممه بيد يكون أن لاحترت الله بيد أو أمحي بيد فرحي مفتاح 

وغنتالحنل غناء ص لتتخلص جنينها أم كل لأحهضت الرحمة س أمهاتنا قلوب في 
الرعاية.

عبيدآ.له لتكونوا ميد عن تبحون أنتم قال؛ 
قوهلأكبر الخضؤع رفضنا وقد ؛ذللث، تصفنا كيف، حرية، اليثير كلأملث، ؛ نلن، 

عكريمحقق مجرد ت، أنأصجأد.تإ بينما المتحدة( )الولأيارّّتح العمر هذا في غانمة 
العبوديةفينا١ العبد هو ص ترى الفسابعنل، أوامر لأتفه لا تقول أن ، ^iiiلا ذليل يائس 

والهوانالخنؤع تعني دهي، تردد، أو نقاش دون الأوامر تنفثي إنها الخللقة، الهناعق هي 
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وستونمائة هناك الماصمة السنة في الموت، من أشد الموت انتفلار لي* فقال 
السابقيناير شهر يي شل، المارينز من وحمون بضعة منهم الجثش، في انتحار حالة 
الالظالمة، الحرب هذه صد أنا المعارك، نش من أكثر الجيش في المنتحرين عدد كان 
استطع.لا لكني الجيش من المروج أود أفغانستان، إلى أذهب أن أريد 

فيه؟أنم الذي العذاب هذا على تصبرون كتف ناتلأّ: إلي التفت 

كمانحزن ودم، لحم من بشر تماما، مثلكم نحن فينا، القوة تظن لا ل• قلت 
للجمعمتاح هو بالقوة، يمدنا الذي هو أمر هناك لكن تتألمون، كما لم ونتأ تحزنون، 

عنه.؛وحهلث، أسحت، لكنلل علينا حكرا ولهى 

حلالبالقضبان، هناك تعلمه الذي الكتاب دلك أعرفه، ت يمول وهو ابنم 
الوصعيتءحمالوا لم عوانتانامو، في تتحروا ا جنديا عثر حمسة هناك الفائتة ت نوا لا 

الأمر،في تفكرت لطالما كذلك، نحن أصابتا الظلم لمنة المعتقل، هذا في المزري 
سر.هناك الفلالم؟ عليه يصر لا ما على المظلوم يصبر كتف 

فى؛حثالث،.صدقت إن ستجدْ عنه، ابحن، ت له نلت، 

تنهلث،التي الخواجهايتإ من بدلا المعتقلين ْع أحيانا التهرتة الجنود بعاس يفضل 
المسئولمنلكن ويدنيا، نفسيا يبذلونه الذي الجهد وتفاعق، يومهم صفو وتعكر الجنود 

المعتقلينيمض قرر المحتقلين، إرادة لكسر المواجهات في الاستمرار على يجيرونهم 
المتعامحلفينالجنود بعفن ْع وبالتعاون المشاكل هذه وراء يقفون الذين الضباط استهداف 

حلفs _<-مجن هو انمقجد كان المرات إحدى في المسئولة، الجهة على التعرف تم 
المقربينالمعتملين الجنود أحرج وحين لأستدراجه، حطه الخحتقلون فوصع المشاكل، 

فيأملأ التشمس، وقت انتهاء بعد رنارينهم إلى الخودة رفضوا المشي أقفاصس إلى 
منبدلأ سلميا الرجؤع على ليفاوضهم العقيد جاء وغعاs الممشى، إلى العقيد استدراج 

بصقمنه اقترب فلما القضية، ل ليشرح المعتقلين أحد كلمه ، الشغب، بقوات الإتيان 
بنيلهمالمعتقلين فرح الغريب، لهى هاربا، فولى فأصابه بالحصى آحر ورماه وجهه، على 
كانالذي الخقيد بضرب جدأ فرحوا الجنود أن الخريب، بل المشاكل، وراء يقف ممن 

فرحا،ترقصس فأحذت نفسها جندية تتماللثؤ لم للمعتقإلين، المشاكل صغ على يجبرهم 
جمعأن رماه الذي والأحر الخقيد على بصق الذي الأخ وأحبر الحرس مثول جاء 

فيالأخوين إلى الجنود أحد حاء الثاني الثوم وفي، الحادثة، لهذه فرحوا الجنود 
عماسألهما فلما الحادثة وقت، غائبا الجندي كان وقد عقوبتهما يقضون حتح، نفرادي الا 

(!yes)ويقول: الفرح شدة من بها يلوح وهو يده تمن وأخراه حدمث، 
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جنستكالمصرة باللهجة المترجم صرخ لأخرى، ا بالجنسيات احتكاكه سب المصرية 
إيه؟

مصرى.ت أجابه 

مصرية.مس جتك هل٠ 

•جد عن أبا ممري نا أ ت
المترحملعل بعيد من الوضع يراق والمحقق عينيه في بعلق المترحم أحذ 

أمثالمن الأول الصف أعطيك راح أنا طيب، المترحمت نال الحقيقة، اكتشاف تهلح ي
هباب.ليلتك حتكون معرفتهاش إذا ، تكمطلها وأنت مشهورة مصرية 

اشىم :

يلق،محي مترقيا إسماعيل بقي بينما أمثال من يحفثله ما مستدعيا شفتيه المترجم زم 
امةابتعليه ارتسمت الذي وجهه اقترب صالته، وجد أن بعد المترجم انير أمحانيسهلت 

•دبور• صوته* رغ ا المتوتر إسماعيل وجه من ماكرة 

عته!حراب على يرن بارتياح* إسماعيل أجابه 
بينماتتبارزان، نفلراتهما كامن السديدة، إسماعيل إجابة من المترجم وجه نمعر 

الزال!ميدان هي المصرية الأمثال كانت 
,٠ تفرح الحزينة جت ■ بسؤاله باعته 

معلرح.ملقتلهاش ت بثقة وهويجيبه محمكينة إسماعيل توتر تبدل 

أعليه إسماعيل انتصار بعد المترجم يد في أسقهل 

الأنفرادية:الزنزانة 
أقوىأنها فهممي الكثير، بندها لأنهم نفسي فهمت الأنمرادية الزنزانة جوف في 

أسفلالواهنتين قدمئ على أنحامل توهمت، مما كثيرا وأصعف ظننت مما كثيرآ 
واقفانفسى أرى عين طرفة وفى الشمة، نحو ياص فى المرتجفتين يدي أمد الوادي، 
فيالمفتولمن باعدي أجدف أدري! لا جرى؟ الذي ما الممل، سفح على باعتزاز 
الأفقفكا الشاطئ بدا إذا حتى محلصرار، عزيمة في البحر عباب أمخر الوطيد، ^^/، 

الحركةعن يدي فترت بالوصول وأيقنت الباسقة أشجارها روومحن ولاحت القريب 
حدث؟ماذا البحر، لجة في الركس، بي وانكسر الواهنة، قبضتي من المجداف وانسل 

أدرى!لا 
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وأنالعاصمة، أمام ثباته الإنسان في ما أسمى أن تعلمحت الأنفرادية الزنزانة في 
وليسلك القرار ضعيفا، أو قويا لتكون نختار من أنت عجز، للألم لامه است

تبقيهأو الباب لها تفتح أن بيدك وأنت، بالياس تحيهلك أن بيدها الفلروف للطروف، 
حينجهولأ كنت كم حساباتي، لأعيد نمتمة فرصة الأنفرادي كان لقد موصدأ، أمامها 
حينساذجا كنت، كم جنبي، بين سرها ان وغفلت الآخرين عند سعادتي عن بحثت 

أجزآنية متعة على وحصوله حياتي، كل من عنده أهم رأمه صداع زوال بمن قلبي تعلق 
٠كله مستقلي عليه يتوقف مصيري ئرار من عينه في 

ذهبا،جيبي امتلأ ؤإن فقير الأصحاب، بير احاحل ؤإن وحيد أنني نعلمت فيها 
همودهو إنما حولي والضجيج الصخب كل وأن بالبنان، إلي أثاروا ؤإن مغمور 

قنتفانية، لأنها لها حقيقة لا لها، حقيقة لا باثباح محاحل أني أدركت لأنني موحش، 
طولأالممتد الأحرة عمر فى تلمحه تكاد لا حتى القصر فى ممعن صئبل عمر بعد 

لديا فه ا طه، ا مع نعيش أن الحياة في ما أجمل أن تعلمت لقد الأبدية، في وعرضا 
.ينسنا ولم الأشغال رحمة في نسيناه 

التيالكلمات أمامي تجدت نفلرآ، قرأته ما واقعا رأيت الأنفرادية الزنزانة في 
بنحاب رأيت لقد الكتب، لحود في مدفونة مومياء كانت أن بعد والحياة بالحركة تنمى 

هذات يبكتونه قريش من والملأ الجمر، على صارحا يتلوى وهو أمامي عاريا الأرت 
بحبالالطرقات في مكة أطفال يقوده الفاكه أبا رأيت اطه، حرم في الفتن يثير من جزاء 

أصرمسكين من له يا ت شفقة في يتمتم بعيد من ورجل الرأس، ييآش عاريا الليف 
رجلاهاتتخبعل بيديها الطريق تتحسس )زنيرة( أرى وأنا بكبت مستقبله، وأصاع بنفسه 

دورتهالزمان دار نم النار، في الحماة بالأسياخ بصرها فقدت أن بعد الصخور بين 
المجد.نحو آلامهم بوهج تستضيء الأجيال، تتتاقلمها بطولات إلى يتحول يعدابهم ؤإذا 

الصمود!ثلاثية 

فدزنزام، أن وشعرت المخاوف واكتنفتني الهواحس طوقتني بهيم لثل غلس في 
القضبانفتحات حلال من النافدة باتجاه نظرت أصادعي، احتلمت حتى علي، ضاقت 

لأنظرالنافدة من اقتربت القادم، الفجر يانفاص معهلرأ النسيم هب الخداحلة، الحديدية 
الخارجيةالكثافات كانت نفسي، عن لأروح بالحياة يذكرني شيء أي إلى قرب عن 

انمتقلون،فيها حبس التي، العنابر على، الماطعة أصواءها موجهة مكان، كل فى منتشرة 
قوةبسبب، بالصداع أصاب لا حش الوراء إلى، قليلا تراجعت بوضوح، الروية أستطع لم 

خارجها؟من نفسي عن به اروح عما أبحث ّذا ت متاملأ نفسي، إلُ، رجعت الإضاءة، 
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يصبنهرا وليت الجد دلك في المودعة الروح أعماق من يتدفق نتع السعادة إنما 
المنهلثاالجد داخل إلى يتغلغل أن يستطع الذي ذلك صوء وأي الخارج، من فيها 

هو؟داخله في المصباح يكن لم ما حزنه ظلام في الغارق القلب ذلك ليضيء البائس 
قدومهاينتظر لا السعادة إن عنه، منأى في ولجس الروح عمق في المصاح ذلك مفتاح 

والسعادةالحزن مصدر النفس، أغوار من تنتدعئ الداخل، من تطالب بل الخارج من 
يرىفقد ألم، من تعانيه أو لدة من تناله فيما ولجمن لجريه ا النفس داخل في ه^من 

يرىفلا الثمس بأشعة متلألئة بحيرة تتوسطها الأزهار فيها تعبق خضراء غابة الإنسان 
علىحصوله في يرى وند الختربصة، والباع السامق والحيات الضارة الحشرات إلا فيها 

أنيجب مضنيا وءمالآ متعبا حهدأ يراها أو أفضل، مستقبل لبناء رائعة فرصة وظيفة 
فيترفرف وروحه أرضا حد0 يسقهل وقد البط-الة، نبح ه نفعن يبحد حتى يتحمله 
الحزن.وحل في روحه تتمؤغ بثنما مشيد قصر في منعما حده يريل وقد العلاء، 

وتطايرتتحتي، من حمما لأرنحن ١ وتفجرت رأسى، فوق القداتف انهمرت لقد 
نيتقريا سنوات لعشر وبقيت الخوف، بي وأحدق الجؤع علي والتوى حولي، الجثث 
الحاقدونيسومني صنتمتر نين ولما متر وعرضها مترين طولها يتعدى لا دية انفرا زنزانة 

وأناض إلا إله لا أن قالي من موتنا أسهد زلت لا حيا، زلت، لا لكنني العياب، سوء 
الغصنلاهتزازه ترنو وعيني الشّمس، لإشراقه يهفو ثلثي لازال اممه، رسول محمدآ 

لمالتيه، في زالت، لا أمة لمجد تشتاق وروحي البلابل، لشدو نصغي وأذني الرطببا، 
ولابالعياب، يبالي لا حديديا رحلا لست الإطلاق، على بقوتي ذلك من شيء يكن 

الياط،تحت و-ني أنات صدري محنس من افتلتت لقد ؛الأهوال، يكترث لا خارقا 
ليسيكمروُي، لم لكنهم ووهنت، وفترت ويكبت، حزمت لقد القيود، في ألم واهات 

أنيمتس،، أن الطاغية باستطاعة للكسر، قابل ض به آمنت ما لأن بل أنحسر، لا لأني 
أوروحلث، يليك أن باستطاعته ، قلبلث، يملانv لن لكنه حسدك، يمالك، أن بأنينك، يتلذذ 

مجنونا،تهذي أو مقتولا، يديه بين تسقهل قد إيمانك، يساللث، لن لكنه عقلك يفقدك 
نلؤغتكن لم أنلث، نصرأ يكفيلث، للاستخدام؟ صالحة غير محطمة بالة الهياغية يصنع وماذا 

Aj Ju .

أقوىعند قسوة الفلروف أشد في ال2لويلة التجربة خلال من ثقة بكل القول أسمملح 
تالعالم في عسكرية وقوة استخبارات 

الصمود()ثلاثية في تكمن الدنيا ابتلاءات الإنسان بها يواجه استراتيجيه أعفلم إن 
البدني.الجهد بالله، الاتصال التصور، تصحح 

،معها وتعاملنا لها رزيتنا ظبيحة يحدد الذي هو للأحداث التصور تصحيح إن 
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الحياةمصاعب على والتغلب الابتلاء خللمة لتبديل أيدينا في القرآن وصعه الدي السراج 
هوالبلاء لحقيقة التصور تغيير إن زمنه، واعتبار الابتلاء حقيقة فهم في يكمن بنجاح 

تدمير،لا تعلهير إنه الاحتقار، وليس الاختبار يعني الابتلاء بنجاح، لتجاوزه عنصر أهم 
فتهتصاب سيارة بحادث ^^٠١ ٣٠٠١مع تصاب حين يبتليك، حين يصطفيك انه اليقين إنه 

الجائزةلا الشلل رأيت لأنك ستنهار، فإك الحياة وابنتك روحتك فيه وتفارق بالشالل 
ماذاالتلاق، دار إلى الانتقال فيه تر ولم الفراق الموت في رأيت لأنك عليه، المترتبة 

فيمشيدأ قصرأ فسبهبك الزائل العابر ابتلائك على صرت إن أنك الملك أحرك لو 
بأنواعحاليين فيها تتنعمون الصبر، وأولادك زوجتك فيها تنتفلرك حلابة جزيرة 

عدوك،يضربك حين ألما وحسدك غضبا هلبك يشتعل التصور، إنه والأفراح؟ المليان 
الضربذات هو رحب، بصدر الأمر لتقبلت جسدك لتقوية الرياضي مدريلئ، صربلث، ولو 

لكنكغضبا فتثور حاقد يستفزك وسلوكك، مشاعرك معه حتنفت فا حتلف ا التصور لكن 
إنصحكا، سيتحول غضبك، فإن الحفية الكاميرا لبرنامج ضحية وقعت تعلم حين 

مصائبأتأمل وحين مثيرة، تجريه إلى مؤلمة ماساة من يحيلها للمشكالة التصور تعيير 
الماصى إلى واع من لحفلة بعد يتحول زمني قالب، في محبوسة أجدها فإني الدنيا 
إلىلألأم ا ذكريات معنا نصقلمح حين أنفسنا حق في جريمة نرتكب لكننا له، حقيقة 

جديد.من حقيقة إلى الدكر؛ات لتحول الأنية اللحفلة 

الذيالمدد فهو والتفكر والقرآن والدعاء الصلاة حلريق عن باض الاتصال وأما 
الوحده التصور تصحيح إن الوصول. وقرب الجزاء بشرف لبدكر0 قلبه على يفيض 

بدلا بل وحده، بالفكر يصل لا والأتان الفكر، ميدانه لأن البلاء هنهلرة كجاوز يكفي، 
إنللجسد، والشراب الطعام من للروح عناء أشد وهو بالسماء، يصله إيماني زاد من 

تاثيرمن أعفلم القس في الكامنة القوى إيقاحل فكب الوجداني الروحكب الاتصال هذا تاثير 
رهيبةقوة الجد ليمنح الأدرينالين حمص إفراز فكب اليولوجية والهليعة البشرية الغريزة 

.والغضب، الخوف حال فى 

ساكناالجد يكون حين وروح، جد من يتكون فالإنسان البدني الجهد وأما 
البلاءتفرق ونصب الجسد نش3ل فإن وحدها، الروح على ينصب اليادء حمل فإن حاملا 

طوالالرياضية المارين أنع لم بنفسي، حربته وهذا الروح، على وطاته فخفت، عليهما 
البلاء،وعفلم الفلروف اشتدت مهما غوانتانامو في قضيتها الي عاما عشر الأربعة 

منالروح تخفف بل فحسب الزائدة أوزانه من الجد تخفف لا الرياصية فالتمارين 
ونصفمترأ تتعدى لا الكب الضيقة الزنزانة فك، عرقا أنصب، كنت، لقد المرهقة، أثقالها 

الضعقلبتمارين الجسد إجهاد مازحات حولكب لمن أقول كنت وعرضا، طولأ مجترين فى 
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هذ0مثل ني ال-تمارين تتحمل كيف ت متعجا أحدهم مألتي الروح، عن الضسل تخفف 
الرمة؟الفلروف 

رياصية؟تمارين دون البلاء هدا كل تتحمل كيف أعجب أنا بل أجبته.* 
حسرررخ منا وجوههم على السجن آثار أنات الذين المعتقلين بعض أرى كنت 

االعضلات مفتول ثاب صورة في أرواحهم تجد المواقف أرى كنت بينما وأنفاق، 
الصمود(.)ثلاثية عليه؛ انطوت الذي السر أدركوا لأنهم إلا ذلك يكن ولم 

مجنبك أعوذ إني ءاللهم ه: دعائه في والجد القلب بين الوثيق الترابط يظهر 
فيمتوقع بمكروه القلب انشغال هو فالهم والكلء، العجز من بك وأعوذ والحزن الهم 

هووالعجز يتعلق؛الشوسا، وكلاهما وخ، بمكروه القلب تألم هو والحزن المستقبل، 
وكلاهماعاليه، القدرة مع الفعل عن التثاقل هو والكسل الشيء، فعل على القدرة عدم 

مؤيلؤآ آمابم لما وهنوأ ؤذ1ا تعالى؛ قوله في الصمود ثلاثية كما بالجسد. يتعلق 
حورهو والضعف القيبه، حور هو فالوهن عمران؛ ]آل آصئك١وأه رنا ضعنإ ومجا آ،ئي 

السوءوظن الخاطئ التصور عن ناشئة وهي للعدو الخضؤع هي والاستكانة الجسد، 
وأولياءه.دينه ينصر لن الثة بان 

حزاتنهيفح ولن الدنيا، كنوز من كنزا يعد زمانه وقصر الابتلاء لحقيقة التصور هدا 
زادوكالما رسوخا، التصور هدا زاد الإيمان زاد وكلما الأحر، واليوم باض للمؤمن إلا 

المعنىهذا عن غفلش وكلما مهلمثن، وولّّا راضية بنفس البلاء استانبل رسوخا 
بعدروحى ثهصن وعشته ذكرثه فإن وطأته، تحت وترنحت للابتلاء، نفسى تضعضعت 

جديد.من سقوطها 

يعرضلا الإسلام عليه، الدالة العقلية الأدلة في كالتفكر الإيمان يزيد شيء ولا 
وحينبراهينه، دون لها قيمة لا وأخباره أحكامه أن يدرك لأنه دلأتله، عن بمعزل منهجه 
حفناتقهكل لذلك يجيش فإنه عادة للالموصلة لأوامره الامتثال نحو المؤمن بوجه 

حكمهصدق ودلائل الكون، لقوانين الدقيق بالضيعل المبرهنة اقه وجود حقيقة الكبرى، 
أمدفي الحضارة ذروة إلى التخلف، درك من الجدوى العربي إنقاذ استطاع الذي وحجره 

ثوالىالماء، وحي رفضت، التي الأرضية الأفكار كل مثله عن تعجز مذهل فصير زمني 
حجابإلا وبينها بيته ليس قلبه، بعين يراها حقيقة تصح حتى الوحي صدق على الأدلة 

ويرىالقصور، المسلث، تلال على سيرى سيراها، إيمانه صح من وراءه، ما يشف رفيق 
وصحىبذل من وكل والزهور، الريحان ضفائر وتزينهم العطور، منهم تعبق الصالحين 

لحفلةكل البشرى طارق سينتفلر بالنصر، الله بوعد سيوقن طهور، بمدر الحان تلقته 
لتحلقذللثف تبل الموت مجيء ومجا القيد(، كسر )لقد الكون؛ يملأ بموت ينادي 
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أحدقال وفيه كثيرأ. عغلما توهمته ؤإن بالفتات إلا تتلذذ ولا نزرأ إلا تتالم لا الحقيقة 
ماعلى يبقى ما العاقل لأثر يبقى خزف والاحرة يفنى ذهب الدنيا أن لو ت الحكماء 

يفنى؟خزت والدنيا يبقى ذم، والأخره فكيف يفنى، 

آلامحلهرك فوق تحمل لا أنت تنقضى، نم لحفلة هي إنما آلام من فيه أنت ما كل 
خيالمحوي منه يبقى لن وراءك، العناء هذا كل صتترك الثقال، والسنين الخوالي الأيام 

محنةكل لحفلتك، ولبد أنت ذكراها، إلا يبق ولم أفناها الذي اطه برحمة يذكرك عابر 
يدفي كيالون لأنها الغرور متاع فيها لذة وكل فانية، لحفلة لأنها وهم الحياة هذ0 في 

هيإنما الدار هذه في وابتسامة دمعة كل بعيدا، لتحلق يده من تفلت ما سرعان حلفل، 
الخلود.له كتب ما إلا الوجود هذا في حقيقة لا الخيال، نسج من 

توالحث، الدراجة 

والاكتفاءسيئة، معيشية ظروف في المعتقل إبقاء على العقوبات قانون اعتمد 
قيمةله بلاستيكي كوب فمجرد كبيرا، عليه مصادرتها تأثير ليكون الضروريات، رإع3لاوه 
الملتصقةالمغسلة مجن تشرب ومنه ونغتسل تستنجي به غوانتانامو، فى عغليمة 

والفرشاةف للمحا كا المعتقل علميها يحصل التي الجسيهلمة الأغراض بقية وكذا ؛المرحاض، 
كانتسنوات، تسع مجن لأكثر ومسادة دون الحصير على ننام بقينا لقد بون، والمسا 

سيئالترتفع الحصير بقلمرف نعالنا نلف فصرنا الراع، المعكر امتيازات من الوسادة 
علىحصل إن أبدأ، قلقا المعتقل يبقى أن الأمريكان أراد الرقبة، آلام عنا يخفف فليلا 

،فقدها آلام عانى منه صودرت ؤإن ، انتزاعها من الخوف حس هوا تمالكته محن يا ألا 
،عليها بالحفاحل مشغولا ، بها معلقا المعتقل قلب ليبقى التوافه تعفلميم في ماكرة سياسة 

شينايكلفهم أن دون للقوانين الخضؤع على ويروضونه المعتقل نفسية يدمرون إنهم 
بعدوحدت لكنى بالمهمة، تقوم وص وسادة، أو فرثاة أو بقلمانية أو كوب مجرد يذكر، 

كلبمصادرة الجنود قام كلما وأنى الفقد، عناء من بالفس أفتك الحرص شقاء أن برهة 
تتحرركانت أيا بالممتلكات العلائق كل انملع حين عجيبة، نفية براحة أشعر أغراضي 

نحال!نحم ونعال، وفرشاة وكوب لبطانية عبودية هي نعم لها، العبودية ربقة من روحي 

أبيت،ؤإن عبودية إنها الحقيقة، لكنها المهين، التأثير هذا لها أتوفر لم نفي أنا 
البرد،من أرتعد الليل طوال والبقاء البهلمانية مصادرة فأخشى زنزانتي بجوار جندي يمر 

•الوساوس بحر في غارف دواليك وهكذا أشهرا، تنغليفها وعدم الأسنان فرشاة أو 
هوحياتنا في القلق لنا يسبب ما جل أن فوجدت سره، لأعرف الشعور هذا تأملت 

عليهدلتا الذي الكنز ذللث، أدركت حينها الفقدان، من والخوف الامتلاك على الحرص 
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جيبك،محي تضعه ما مقابل قالبك من أحدت هاتى لها نلت كلما ؛ الدنيا تانون 
كنت،ؤإن ألوحشة وتخنقك ، لأرض؛ ا كنوز تمالوها لا التي الهوة قلبك فى فازدادت 

كاننمن ألغم، ملء تضحلأ، كنت ؤإن الأحزان عاليلئ، وسيطر بالأصحاب، محاطا 
المليونينممدان حشية نالث، إصافة أراد مليونان عنده كان ومن لأحرا سعى مليونا يمللث، 

زادلمدحول ا زاد وكالما الفقد، من والخوف المزيد في لفع ا بتن ما لهو وهكذا، 
منمضجر مزريته بقي كمن أبدأ، الفص الرقى له يتحقق فلم مصروفه في الممجن 

يزدادصعيفأ، الضخ فيبقى الخرطوم، فوهة ويوسع الضخ قوة فيزيد الماء ضخ صعق، 
أبدأ،والحاجة الفقر يشكو القالب يفتأ فلا ألفا الممرومات فتزيد دولار الق، المدحول 

ضيقيشكو سمعته تركيا، في الراع بيته مراء أراد حنن يير بدين تورؤل غنيا رأيت ولقد 
لأتهمهموما رأيته مليونيرأ وأحر أ دينه به دل يما يماالث< لا لأنه اليد ذات وقلة الحال 

,أوروبا أنحاء فى نمور ثلاثة يملك بينما ثمنه يملك ولا را سويفى قصر بناء يريد 
الأسماء.بل التملك مصدرهما ليس النفسي والرضا الطمأنينة 

مالي،مالي آدم؛ ابن ®يقول فال؛ حين العغلمى الحقيقة أمام ه الحم، أوقعتا لقد 
القلقنأميت،اا، مدنتؤ أر فأبليتح، ت، لبأو ، فأننيت، أكلت ما إلا ماللث، محن لك وهل 

الحديثحيي ه الك، ُال لدلك اياني، ْع والرضي عادة والالفاني، مع والأكتثاب، 
وميالدنيا وأتته شمله له وحمع ناله في غنام الله جعل همه الأحر؛ كانت، ُمن الحسن؛ 
منبأنه ولم شماله عليه ونرق، عينيه بين فقرء اممه جعل همه الدنيا كانت، ومن راغمة، 

كانولو جييه• رفي يقل ولم تله• في غناء افه 'جعل فوله؛ تآملت، له'، ندر ما إلا الدنيا 
غيهاتشعر التي المل،كية الحالة تللث، أراد لكنه قلبه•، افي ت قال لما المادي الغنى يقصد 

نالقد ملكا تحسه البال هادئ مهلمئنا يمني فتراه يملكونه، وما الأحرين عن غنمح، أنل—، 
بعينيهيتالفت، وهو بالذباب قليه امتلأ الذي المليونير ترى بينما الدنيا، من يريده ما 

'ليس.؛ الته رسول وصدق، ينبع، ولا يأكل الذي المحوز الفقير تلفن، الطائشتين 
عليه.مض القس، غى الغى ولكن العرض، كثرة عن الغى 

غول;أول المعلم 
)حاجيت ناده ثلاثة المتحد٥ للولايات العميلة ، التحالفقوات نياده زمام تولى 

انتقاماءلاJان اغتالتهما فقد و)زمان( )قدير( أما علي(، حفرت و) زمان( حاجي و) قدير( 
اغتيالع٠اليات عده من نجا فقد على( )حضرت وأما ، عمالتهمابج يب

الطلية.•ع التعامل فى السابقة عنجهيته عن ويتخلى ه نفعلى ينكفئ جعلته ؛أعجوبة، 

المدعومالثمّالي التحالف، قوات في الدبابات كتيبة عن العسكري المؤول أما 
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إلىنلم تم والشموخ، الحبر من الكثير غيها حاطفة نفلرة إلي نغلر اليدين، مفيد 
غواتاناْوإإلى ليقلوْ الأمريكان 

حتىالمعتقل في الأخوية به توثقت الذي )المعلم( بقصة أنق من أخبرني 
كانما ولا حقيقته عن ثيتا يعلموا لم المعتقلين معفلم لكن أحزانه، لي ث، يبصار 

للولاياتوالحمالة الدين في إخوانه على بالتآمر يتهمه بعضهم فكان الخفاء، في يجرى 
خ؛انتلث،!على اممه ءاة؛لث، كيف انفلر قائلات يبكته وأخر المتحدة، 

كمحاله، أحزنني مع، يمما بالدمؤع عيتاه اغرورنت، قد المرات إحدى في رأيته 
فلانارين، بين كان يمللث،، ما باغلى أجله من ضحى ما بخيانة المرء يتهم أن مؤلم هو 
تحملعلى قادر هو ولا معرفتها، الأمريكان يتمنى التي الحقيقة كثف على قادر هو 

نرلم من أذية عن ويكفوا الماضي ينسوا بأن المحتقلين نمحت، إخوانه، من الاتهامات 
والخلق.التقوى إلا المعتقل قي منه 

معلوماتعلى الحصول بغية وبغرام كابل مجن في له الأمريكان أخبرنى؛تحديب، 
مابكل أحلنا من صحى محن سليم بتيطالبوننا غاصبات قال نم واحد، رقم المطلوب عن 

خاتنسالمين، اوطانهم إلى ليعودوا وطننا أرجاء في الموت جنودهم ينثر بينما يملك 
*إلينا مجرميهم بتسليم يءلالبهم أن دون إليهم بتسليمه يهلالبتا من مجرم 

)غول(؟معنى ما غول! أول المعلم مرة؛ سألته 
وردءI مبتسما أجابني 

اسماتكون أن باللام توحي التي الجميلة الكلمة لهدء ، كيفوردة؟ مازحا قلته 
دبابات؟لكتيثة وقائد قديم لمجاهد 

دونسلام في تعيش أن الوردة لهدء يكن لم يقول. وهو اتساعا ابتسامته ازدادت 
المحتلون!يقعلفه أن حمالها تحمى دبابات 

التفيالضغهل أنواع شتى عليه مارسوا لكنهم الأسر، بداية فى جدة صحته كانت، 
يحطونهاالتي الأدؤية رأى من الأطباء المعتقلين أحل تفاجأ قلبه، صحة انرت حتى 
هذءبإءطانه قتله يريدون الأمريكان وأن القلب،، على جدأ خطيرة بأنها أخبرء إياه، 

الأوان.فوات بحد نمبحته كانت، الكبيرة، الجرعات 

بمجيءفوجئنا )p(، عنبر في المعتقلين بقية عن إخوة سبعة مع معزولا جنها كنت، 
داعياغول(، أول )المعلم وفاة خبر عن ليعلن الثقافي والمسئول المترجم برفقف الغابعل 

ّ.مفاجئة، حاد؛ قلبية أزمة نتيجة وفاته؛الطبيعية واصفا بالهدوء، التحلي المعتقلين 
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محرمه،نفوس في الثأر حمن حمرJها ينهب لا كي العروق في دماءه حبسوا لكنهم قتلوه، 
مسقعلأباد جلال مدينة في حاثية مظاهرات عن المحامي احمني ابح أمعدة وبعد 
تفجيريةعمليات عدة الطلبة بعدها شن له، بالثأر وتطالب بقتله تندد )العلم( رأس 
٠وحلفاءها الأمريكية القوات امتهدمحت عول( أول )المعلم باسم كانت 

بحرفي غارنا فراشي على امتلقجت بالخبر، المصدوم قالبي دقات ازدادت 
٢٠سنة الراع المعسكر في أذكره لازلت الذكريات،  آخرهناك يه اجتمعت، حين  ٠٥

معؤإيمانه ؤيقينه ثباته س متعجبا إليه أنظر كنت، صنوان، ستر استمر الذي فراقنا قبل 
اكخصنمع المناسب، الوين، في اختيارا يختارها كان التي ودعابته روحه خفة 

لأيةا عن ألي فنتسامر، الراع العسكر ليالي من ليلة في سويا نمشي كنا المناسب، 
إليها؟رحل أتراه نجده، ضر هةت؛0 تلظ ؤرازإأت العناء صلاة في الإمام قرأها التي 

اف.على أزكيك ولا أحبك 

سوىبنوم عيّي، بها تنعم لم طويلة ليلة بعد زنزانته في كل جماعة، الفجر صلينا 
فيوثباته الجم تواصعه تذكرت الخيال، عالم في يحيدا أبحرت عجل، على غفوات 

لقدالمهار، إطلالة في ابتسامته ؤإشراقة الليل دجى في مناجاته دمؤع تذكرت الثداتد، 
بريثج)آمنا ت وراءه يصيحون بأكماله جيل استيقفل رحيله لحظة ومن إ بصمنح عنا رحل 

المعلم(!

منالحياة ميلاد لترى هلمي الهوان، بيس كرا في الغارفة الأمة أيتها هلمي 
القمححبة جوف من شامخة الملأى المنايل تنتففس كيف، لتري هلمي الميتة، الأجساد 

المتة!

سبرأسه أطل قد بالصبح ؤإدا التفت، العدو، في اشتد ند الونت، بأن أشعر لم 
شروقبقربح مولنا الليل أطمار معه يطوي وأخذ بالمعتقل، المحيطة الخضراء القمم 

نورهشعنع الذي هو الحقيقي الشروق إنما الشروق، هو هذا ليس شروق؟ الشمس، 
الأغلال.بين سنين عاشت، حرة لروح استقبالا البارحة، 

Iالمشالول 

ضيقةزنزانة فى لمسجن الخضراء اللأل ذات الريفية قريته يترك أن الأقدار شاءت 
جدهنحون يخفي الشاطئية، طريق من الح يالقراءات القرآن يحفظ غوانتانامجو، في 

بحدمحياه، تغادر لا وابتسامة راضية بنفس الحذاب، س أهوالا تحملتح عغليمة روحا 
محيهو كان للعقوبات، المخصص )كيوباك( عنبر إلى ونقلتا الراح المعكر مواجهات 

بينمن لإخوانه يمرره ثم الطعام يأخذ الخفاء، في مضربا كان المجاور، )روميو( عنبر 



يغطرمة;الجدي صرخ الوريي، الصحن في الهلعام له ليقدم الجندي حاءه القضجان، 
رقصوانمجهية، الكبر يتحمل الذي النؤع من يكن لم الأسود(، الخل إلى )ارجع 

الرجوع•

الأسود.الخل إلى الرجؤع دون طعام لا غاصبات صرخ 
I اسام!عن مضرب نا أ

اعتراصن،أدنى دون للقوانين برصخ حتى المعتقل إرادة كر أرادمحت، الإدارة لكن 
أنينهأسع كنن، يالثالل، فأصيبج مبرحا صربا وصربوه زنزانته الشغب، توامت، اتتحمت، 

الذيالنؤع من كان أنينه، المعتملين من أحد سمع مرة لأول المقابل، العنبر فى وأنا 
قالبيفي يعمل توجعه كان الفلروف، أند فى البثانة دائم انتدمث،، مهما آلامه يكتم 
ورديأكملت، دموعي، بها أحس للقضبان ظهري أسنلر.ت، ؤيهلحن، ضخ الكين عمل 

بآيةؤإذا واقعه، من هاربا يركض كمن هدأ أقرأ كنت، وغمى، همى يجلب، لعله ١^^ 
•عليها كونف-مح، بملابيم، تأخذ 

لأولأقرأها وكأني رتكنرهاه آلأبج، مثترق دقثنزى '؛ائوأ أقن ألنوم 
لأيها إلى تجاوزها أريد لا ورابعة ونالثة ثانية أعدتها الأعماق، مجن هزتني لقد مرة، 

أقروهاوكأني اليوم لي مما الأمر، قبل يرها نفوقرأت، الأية هذه رددت، كم بعدها، 
مرة؟لأول 

يذبلمنه وانتزاعه الوازخ، مع متفاعل إنه الأحياء، إلا يفهمه لا حي القرآن هذا 
رحاsلك تعرصن سينهاية شاشة أمام مكيفة غرفة في تقف حين أنفاسه، ؤيخمد زهرته 
المشهدكان مهما معاناته حقيقة تدرك فلن الشمس وهج تحت ملتهبة قاحلة فلاة ضير 
٠قدمه مغرز في قدمك تضع حتى موثرأ 

قوتهممنهم سلمت استضعفوا، بل صعقاء يكونوا لم نوم نشاتوله ^٤١٢٠١ 
.تمت. ، صامواه يما يل إتخه بي عل آلخنى رك يمتن ، ء صعقا لمسحوا 

لتماممهمة مرحلة إسرائيل بني آلام كانت لقد سبقته، مرحلة بعد إلا يكون لا والإتمام 
منرهيبة نقلة إنها والتمكين، النصر يتحقق وبالصبر الصبر يتحقق فبالألم الرب، كلمة 

القاع.صيق عانى من إلا القمة سمر يدرك ولن الاستخلاف، نمة إلى الاستضعاف ناع 

أحلمارهتحعن، الزمن غيبهم أن بعد حديد من الغابرين تصهس يحيي القرآن، إنه 
المستوحشينلأولك وتثبيتا الميدان، ش يكافحون لايزالون الذين لأولك عبرة ليكونوا 

أيشعروا أن دون بالسالكين يعج الطريق بينما 
يحشدإنه الناس، بقية دون متحننة متوددة بمعاملة ويخصه المبتلى، يحابى القرآن 



وهنوافم1 وتوجعوا فثبتوا، وعانوا قصروا، تألموا الذين الراحلين العفلماء فصمي كل 
أولهممن عليه، جم؛عآ يعرضهم ثم استكانوا، وما صعقوا وما اش سل في أصابهم لما 
أييعانيه، ما عليه ؤيهون يواسيه، كيم وشهداء، وهديقين وأنبياء رسلا آخرهم، إلى 

اصبرله ليقولوا المهيب، والموكبج العفليم الركب هذا المبتلى أمام يقفا حض تللئط كرامة 
م؟الجة فإن سيرك وواصل صبرنا كما 

عنبرإلى نقالوْ نم المتفْلع، أنينه تذكون كلما البال، كاسم، كمدأ لأيام ;قين، 
منهوطلبوا الانفرادي؛، زنزانته أمام الجنود وقف الحقيقية، معاناته بدألث، وبعدها أوسكار 
يريدونأنهم ١لواصح من الأسود، الخعل إلى زحفا الرحؤع ؤإذلأل، ؛عنجهية مجددأ 
وكسرواوجهه وانتفخ رأسه جرح مبرحا، صربا وصربوْ زنزانته فانتحموا رفض كره، 

يقوىلا حلويلة لساعامت، تنزف ودماوه الزنزانة داخل وجهه على مْلروحا وبقي سنه، 
حميردون أيام لعدة الألأم صنوف يعانى البارئة زنزانته في بفي الجلوس، على 

ثمالعيادة إلى واخذوه أيام عدة بعد فجاووا حاجته، لقضاء بطنه على يزحنا و؛ءلانتة، 
أخرىمرة الشغب، نوامحت، جاءته أيام عدة وبعل اليوم، نفس في لانفرادي ا إلى أرجعوْ 

زحفا،الأسود الخهل إلى الرجؤع باّتهلاءته كان الأسود، الخل إلى الرجؤع منه وطلثوا 
الأسودانمي كان لقد زاحفا، يقبله لن واقفا والعفج الضيم يرفض الذي أن يعتقد لكنه 
الدول.رزماء بعض عند الأحمر الخهل من بكثير أعغلم المعتقل هن.ا عند 

وهووصربه عاليه الدخول في استمروا بل ، العذا١٣هذا بكل الأمريكان يكتمه لم 
الجنود،بون ؤيالأبواب، ؤيفربون غضبا المعتقلون يثور يقربونه مرة كل وفي مشلول، 

المعنشلونفاتفق يأبى، لكنه يقربوه لا حتى لأوامرهم تجيبؤ يأن إليه يتوصلون كانوا 
العيادةزنازين إلى الأمريكان فنقله لأخيهم، نمرة الإصراب، على الثالث، المعكر في 

المعتقلين.بقية •ع أكبر لصلا.امحتح تجنبا النقية 

فتوقفوالإزعاج القرب توقف، عليه، تت، كانمما بكثير أهون هناك معاملته كانت، 
مافيها مكثه الص الزنزانة هذْ غي إخوانه من أحد رؤية ستطع يلا لكنه الإصراب، عن 

الجود«ع مشكلة له فونمنح إيكو، معكر إلى بعدها نقلوْ نم إ سنة ونعما ّتة يقارب، 
درجة،ونمانين محالة ا تلتنوماريت، فكسروها يال.ْ ولووا الشمتح ئوايت، عليه ودخلتا 
حيلةله يكن لم فشجوه، الأرض على رأسه وربوا الرتمة وعفلم الرمغ عغلم يكروا 

عثرةقاربه الطعام عن الإرابؤ إلا الأنفرادية الزنزانة هذه فى ه نفعن الضرر لل.فع 
عملاقةروح داخله في تنهلرى نحل جد أمام يقفون أنهم الأمريكان تيقن حيتها أيام، 
مكوروعغلم مشلول بجد أدى مرة إدانه إلى فارجعوْ ل يربها إلا الرمخ أبت 

•وجما إيمانا ينبض وقلب 



ام1ع:ورقة مجرد 
انمدة،بصخورها المتوسط الأبيض البحر أمواج تصطك جزائرية مدينة من ينحدر 

الزمان،من لمرن القرني البارود رائحة من امتلأت شعب رئة النقي هواؤها ويغسل 
لحمرةالفرنسيين عشق من أكثر والكرامة للحرية عشقهم شهيد المليون دماء حمرة أثبتت 
حدةتعتريه الممشر حلو الروح حفيف )بومرداس(، عنب من المستخلصة المعتقة الخمر 
أنالمهل من الفيء، سرح الغضب سرح المشاعر حاس المزاج، تعكر عند أحيانا 

القوىالرياصي بجده يتميز كان الشدائد، أوقات في به تثق محياه، على مشاعره تقرأ 
كانت،للتحقيق، المخصص )ليما( عنبر في معا اجتمعنا قسماته، في رجولية وسامة ْع 

بمنظريضيقون الذين الجنود مجن والإهانات المضايقات رغم معا قضيناها جميلة أياما 
الزنزانةباب شق من بالمر الليل نقضي يا القضبان، وراء يتضاحكون وهم المعتقلين 

النافذةفتحة شق من الأيام إحدى قي رأيت، والرياصية، القرآنية ؛البرامج مليء يوم بعد 
ماعلى منبها ناديته الجزائري، الأخ لزنزانة الزجاجية فدم لنا ا عن الغطاء يرفع جنديا 
مكتوم،ضحاك في غارق وهو مبتعدأ النافذة تغطية في الجندي  ٤٠٢١عنده، يجرى 
جرى؟ماذا الجزائري؛ الني 

داخلمن فحكته دوي سمعن، ة، حليراه وهو يضحالث، كان الجندي بأن أحبرته 
فىوجهى إلى أنفلر كنت، ت قال عاليه الجندي ضحك سسب، عن مسألته وحين زنزانته، 

حتىأنح، من ت غضب، فى نفى أحاطب، فكنت، ذنوبي تذكرت الخلل، شدة من المرآة 
تحصى؟ولا تعد لا التي بنعمه عليلثج وأنعم عدم من حلقلث، الذي ربك تعصي 

لنفسي!حديثي مجن ساحرا يضحك كان الجندي أن يبدو 
والتنؤعأهلها وطبيعة الكويت، عن الني الحدبمثج لنا حلا الليالي إحدى وفي، 

دائما.شجون ذو الوطن عن الحديث، المعيشية، والحياة الفكري 

شهيد.المليون بلل عن حدمحني والأن 
لكنهيخفيه أن حاول توتر إلى تحول ما سرعان واسترخاء باستمتاع حديثه بدأ 
الأحداثذكر عندما الكلام عن التوش على والضيق التوتر ذلك أجبره حين استسلم 

التسعينيات.بداية في يحب، الذي وطه في الدامية 

حديثهفي انزلق عاطفية مغامرات له كانت، بجدية، الدين مع تتعامل لا بينة في نشا 
احمرفتتجاوزها®، المتر يحب، ستير اض رُإن نائلات بلعلمج أوقفته أني لولا عنها معي 

دقود0.ولا يقويك شجون ذو الحديث، بأن واعتذر خجلا وجهه 

وأحبعشق، كل يفوق للإسلام عنقي أن إلا وعثراتي هفواتي مجن الرغم لى ع؛ 

٤٠٣



نفاهآ؟ذلك يعد فهل بتعالمه، حرفتا التزامي عدم س الرعم عر الإسلام يحكم أن 
عننكبو ، سيرنا في نتعثر حلمتنا، أصل في ء صعقا كبشر نحن . إطلأنا. 

والعقابالثواب على يشتمل رباني قانون إلى نحتاج الشهوة، أمام ونجثو المنهج، 
منالرغم عر المرور قوانين بتشديد لب يهنا كائق أراها والثبات، الالتزام على لتعيننا 

تجاوزإر يدعوه الذي البشري صعقه على القانون صرامة تعينه كي أحيانا، لها مخالفته 
لملو الذي المرور بقانون بالالتزام إلا صلاح لا أنه بدرك لأنه مبكرأ، للوصول السرعة 

والمصابين.بالجثث مليثا ١^١^٤ لأصبح يْلبق 
للجبهةمنتميا يكن لم الترشيح، باب فتح عن أهملن حين العمر مقتل فى كان 
فازتالانراع، لصناديق الألأف مع توجه معها، متعاطفا كان لكنه للإنقاذ الإسلامية 

المجالسفي حصلت هذا، يومنا إر إسلامي حزب أي بها يحلم لا بة بنالجبهة 
الانتخاباتفي أما  ١٥٣٩أصل مجن مقعدا  ٩٥٣تقريبا، المقاعد ثلثي على البلدية 

Zayإر وصلت ساحقة بأغلبية فقد \ ٩٩إy\إ\٦٦في أجريت الخي التشريعية 
القرار.صغ مركز إر تصل جعلها مما المقاعد من 

بالديمقراطيةالمؤمنين وكعادة الإملأم، يريد إنه كلمته، الجزائري الشعب، نال لقد 
هذاوأمريكا ما فرترفضت صالحهم، غير في النتائج ؤلهور بمجرد بها يكفرون 

ا/أ/ تاريخ ففي الشعب، إرادة على انقلابه في الجزائري الجيش دعمتج الاختيار، 
بضغوطاستقالته أعلن ثم الوطني، الثعي المجلس بحل جديد( بن نام)الث-اذر  ١٩٩٢

المجلسوأنشئ الانتخابات نتائج وألغيت الدولة، بمفاصل المتحكمين الجنرالات مجن 
جديدآرتيسا يوصيان، محمد تحين وتم للدستور، صربحة مخالفة في للدولة الأعلى 

بضعةفي مواطن ألف عشرين من أكثر اعتقال فتم الطوارئ، حالة مرسوم على لتوقع 
لحقتهإذ تطل لم الحكم بكرك، الرص فرحة لكن غيرهم، ومن الإنقاذ جبهة من أيام 
عنبعيدا الخفللخة الزنارين في التعذبب، تحت، أنفاسهم آخر لفظوا الذين الخظلومجين لحنة 

فوهةمن متطلقة يرماصات مجباثرة الهواء على خطابه يلقى وهو الموت ففاجأه الأعين، 
أهالييري أن أراد القدر وكان الحكم، على المتصارعة الجيش أجنحة بعمر يندنية 

الجبههرففسث، الأعغلم، الأخرؤية للعدالة عربونا الدنيوي عدله مجن سيثا الظلومين 
الشبابمن  k_JJajالجبهة ناشعلى مجن النداءات تعالت، الانقلاب، وقبول الأستمملأم 

الإسلاميالجيش تشكيل تم للمواجهة، والاستعداد الجبال إلى الصعود للجبهة المتمين 
دما،يقطر مجأسوي لكتاب الأولى الصفحة كانت الي الأور الرصاصة انطلمت للإنقاذ، 

والمر•بالدروس مليء 

الانتخاباتمجقاطعة الاشتراكية القوى وجبهة التحرير وجيهة الإنقاذ جبهة أعلنت 



الساسةالأحزاب بعض تقدمت الفرص استغلال في الأنتهازسن وكعادة المبكرة، 
أنالمؤلم لكن وعذابهم، الأخرين ظالم أنقاض على أقيمت التي الانتخابات، لخوض 

شعارايرم حزبا المرة هذه كان لقد إ الْلريقإفي شركاء البثيس الواقع هذا استغل من 
!إسلاما!

بهذ0الجزائري الجيش فرح زروال، للرئيس منافسا ننسه الحزب رئيس رشح 
يحملالمشارك أن خاصة الدستور، على وانقلابه جرائمه على تغعلي التي المشاركة 

بعدالثاني بالمركز فار المصداقية، من شبثا الانتخابات على يضفي إسلاميا شعارأ 
الجولك )خلا للمقاحلعة، المياسة القوى دعوة لولا به يحلم لا الذي المركز زروال، 

.(!واصفري. فبيضي 

كانبقوتها، المنبر تهز التي العصماء خطه أحضر كنت . صدمة. إنها ت لي قال 
المارقة؟دمائنا من ص أين الأحداث؟ بعد دموعه محي أين ت أتساءل أخذت ويبكي، يبكي 

ادمعة كل في بعد0 أشك أصبحت 

حيةالأحداث أرى كنت باكية، ابتسامة كاس لكنها • يبتسم. ومحو يحدنني كان 
للأجيال،تدرس أن يجب التي والعبر بالعظات مترعة الجزائر تجربة أن شعرت أمامي، 

فيمصلحته رأى صديق وبين ناموسه، في للرحمة وجود لا متوحش عدو بين ما 
الدموعبه نزن ميزانا ألمنا لو ماذا الملطة، أصحاب الأنواء مركب، إلى والقفز خذلانك 
إنكاذبة، دموعها المظلوم عن نفلرمحا تثبح عينا إن كاذبها؟ من صائنها لعرف والأهوال 

لقدبه، يزن لا من ّيغبن الذي الميزان هو هذا إ أجوف ادعاء العمل يصدقه لا تولأ 
كانت،التي بالنار يستدنى كان لفد سلخهم! الذي للجزار لقاتلهم! يده مد نم خذلهم 
أجسادهم!سنتعل 

منسيكتوون للمفلالومين خذلانهم لأنفسهم يبررون الذين والأفراد الجماعات إن 
شحذومحاالمي المصلحة سكين أن يدركون لا إنهم غيرهم، بها كووا التي النار ذات 

علىبه ينكرون الذي اليوم سيأتي دول، والأيام بها، المذبوحين صمن ستكونون لغيرهم 
لأنفسهمتبريراتهم أن جووز وسيفا عنه، أقصوا حين المياسي المعترك دخولهم غيرهم 

*لمرة ا ه1.ه عليهم لكن نسخها تم ند 

الشبابمن الألأف صم الذي السجن بجوار مروري ء أننا . فائز- يا خيل ت ؛
فتوقفباصا، يقود ملتحيا شابا رأيت، العذاب سوء يسامون الإنقاذ جبهة ْع المتحاؤلفج 

دونإخواننا أنتم ت ئائالآ عليهم فسلم البوابة من بالقرب المتواجدين الحرس س بالقرب 
!ترحموهم!لا . الماخل. في القابعين الإرهابيين 



يرقعشعار مجرد يوما يكن لم الإسلام أن يقينا ازداد القمص نلك سمعت كلما 
الكوةالأسود، بالرداء المكسرة كالكعبة الإسلام الو-٩٠، تكر لحية أو يلبس رداء أو 

شعاتريلتزم من إن الكوة، بتللث، لأ حما تزداد الكعبة أن بيد الكعبة، تعني لا المجردة 
إحدىني عفو وهو الشوطة ملاض يرتدي كمن حقيقته دون الغل-اهرة الإسلام 

ولاالشريلة لا البشرية، بالأعضاء يتاجر وهو اليإ ملابس يرتدى وكمن العصابا>ت،، 
التزؤير.جريرة يتحملان من هما بل جريرتهما، يتحملان اليا 

المدعومالجيش يساندها الأمنية القوالت، بين صراوة الضروس الحرب استل-ت 
بينمتأرححة والكفة سجالأ الحرب كاث للإنقاذ، الإسلامية الجبهة مع يا فرن

بلغلقد التراجع، فيها يمكن لا التي العارمة الفوضى إلى الأمر وصل حتى الفريقين، 
النارعفى تقام بينما الشارع هالا في الدرك لقواين، تفتيش شلة تقام كانت، أن إلى الأمر 

محتكرينالإنقاذ جبهة من أفراد سوى يكونوا لم لأحرين أحرى تفتيش نقطة المق-ابل 
ألف،أربعمانة إلى متتين بين  ١٠الطرفين من الضحايا عدد يلغ لقد إ الدرك؛ نوايت، بلباس 

.سنوايته استمرمحتف الش الصراع فترة في قتيل 

رقعةازداديت، نم جن، الإلى الإنقاذ لجبهة المنتمين بكل الأمنية القوامحت، زجت، 
حلقالهاربين، مع فهرب المطاردين، ضمن طورد معهم، المتعاطفين لتشمل 

إحدىوفى والتعدي—،، الأسر ربقة من عنقه تخلص لحلها للة ب عنقه وأحاط لحيته 
فيالمتواجا-ين الل-رك فوامحت، على تفجير فحمل النوايع أحد في يمشي كان الليالي 
اضيلرمكان، كل في كالذباب الأمن ورجال، التفتيش نقاط انتشرن، المقابل، الشارع 

حوالي،أيام ذكريات، أمامه لاحت، جيدأ، يعرفه الثاؤع هدا فرعي، شائع في الير إلى 
.ها. نفهي هي؛ بها ؤإذا الفتح فلأن؟ا الشرفة: أعلى همن يناديه ناعم بموت، تفاجأ 

أشارتإرادية، لا ابتامة محياْ على ارتمت، المارة، بالمفاجاة مماأومة إليه ابتممتؤ 
منلها يا قالبه، اف حس، يملأ أن ونبل الأحدان، قبل صدمته كانت، بالمعودط إليه 

هذهعبؤء فوقها نضع جديدة ضحية عن تبحنؤ الأمنية القوات أفحل؟؟ ماذا ورطة، 
الثمة،هاو0 في بمفردها تعيش الفتاة وط٥ الذؤع، الأمني الفشل س تخلصا التفجيرات 

جيدأ.يعرفها التي، للفتاة جيدأ يعرفه الن-ى اللم يمعل- ه نفوجد 
قلقا،يخفق وقلبؤ شاردة بعيون واستقبلها مشتاقة بابتسامة فاستقبلته الباب طرق، 

المرضؤعغير ثم عنه، طمأنها بالأمر، يخبرها أن يشأ لم المريبة، حالته عن سألته 
ونمة، يأتمح، ينح وحان يذهب حديئ، سنتين، من لأكثر 'منها فرانه بعد حالها عن ليسألها 

الفينةبين الافن،ة من ينفلر كان تنتهي، أن يريدانها ولا تننهمح، لا سلملة في، أحتها تجر 
حولهما،حبائله يفتل 'اكهما اكيءلان كان بل المقة، في وحدهما كونا لم والأخرى، 



إلاقيوده كل من متحررا أصبح نم جانبه من متحفظا بدأ الذي الحديث معفلم ذهب 
العاطفيالحديث وتيرة الفتاة رفعت ينجو، لعله به متثبثا يتهاوى يزال لا رفيعا خيطا 

تبت. تبته. إني لها يقول أن أراد رفاتها، من القديمة المشاعر إحياء تحاول الداخئ، 
فيتائها ٠ ٠ عنه شاردا , . كنت كما أعود أن أريد لا ٠ • إبأق بعد إليه رجعت ٠ ٠ إليه 

منالظالمة هي لأعيش النور أترك أن أريد لا . ٠ تخنقني كانت التي الضيقة الأزقة 
الهلاهرللحب وفيا أصبح مختلف، ن ا إنالأن إنه شيء، بكا يخبرها أن أراد جديد، 
لهاليعلنها له، يحلو كما لحم كل من متدوقا وليس المقدس، بسوره الزواج ثحيطه 

شيءبكل يخبرها أن أراد الخلأصري، طريق وسلكت المجون حياة مللت، لقد ت صريحة 
وصلحش رمق، آخر حتى يقاوم لازال يقاوم، كان إ بكلمة يسعفه ولم تلعثم لمانه لكن 
لرهنمستلمة يديه، بين خاصعه وهى ملاسسها من تتخفف بدأت الهاؤية، حافة إلى 

حينتحديدأ اللحظة هذه فى . كدت. حتى صعقت لقد ت منهكة بنبرة لي نال إشارته، 
مجنالنداء هزني الفجر، لصلاة ينادى المرين صوت أذني اخترق بالمقوط، أيقنت 

سماويةرسالة كانت النافدة، من متحسرا إلى ينظر ملكا تخيلت، بعنف،، هزني أعمائى، 
بل. عفوة. من استيقظت، النفايات، كومة لأنبس الطهر وليمة عن الإعراض على توبخني 
أنيلو وددت أعود، أن تتوصل وهي تركتها أصلي، أن أريد أردد• وأنا تركتها إغماءة، 

أنحشيت، لكني ، بها يدكرنيي ما كل عن الشاؤع، عن الشقة، عن لأبتعد مسرعا أجرى 
كلفي منتشرين يزالون لا أظنهم الدين المخابرات رجال لريبة مثيرا منظري يكون 

كلمن الهروب تريد هدف، بلا تجري كانت روحي لكن بتان أمشي كنت، مكان، 
استهلاءتv.لو ذاتها من تهرب شيء، 

لكنإليهما، الشوق مضجعه وأرق لوالديه حن اختفائه من كامدتين سنتين وبعد 
مثقلتانسنتان سنتازأ لكنها مراتبا، البست، يكون ند متوترآ، يزال لا الأمني الوصع 
الفراق.ولوعة الشوق بتباريح 

القالمؤيشتاق وحين الفترة، هده طوال مراقبا يكون أن د متبعا با ه نفأفاع حاول 
واهية.كانتح ؤإن بحججه العقل يقع فإنه 

كلإلى مشتاق هو كم فيها، ترضع التي حارته دخل لملأ، الثانية الماعة كانت، 
هيغارتان والديه أن شالث، لا مقفالة، والدكاكين مغالقة المصابيح كانتج فيها، شيء 

واحد،آن في وقلقا شوها قلبه نبضات ازدادت المت،، من اقترب الماعة، هذه نومهما 
ليضغتليديه ورع الباب أمام وقف، ئم تشجع يرام، ما على شيء كل ؤبمرة، يمنة تلضت، 

كيف،ت مشدوها قال له، يفتح بوالده صعق الباب، فح يضغْل أن وتبل الجرس، زر 
عرفتح؟
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السامة!هذه نادم أنك شعرت ؛
بكلمة،أحوهما ينطق أن دون طويلا تعانقا الباب،، وأغلق أيحله لم اينه يد لث، أم

غيرعلى نومه من اسيقفل الأب أن الأم لاحفلت بالكالماُت،، لا بالدمؤع يتحدثان كانا 
الذيهذا من يالمثهد، ففاجأن لحقته العودة، في وتأخر الغرنة من خرج ثم عادته 
زوجها؟يعاز 

تجدأن تحاول وهى خافتح ببكاء نفجرمحت، ١ عيية، اليالمفاحأة ؤإذا منهوأان تربت، ق١ 
إمعا نعامتهما تجد فلم ابنها لتعانق فجوة 

لحفلةؤيحيش الذكريات) يسترجع وكانه محياه على العريقة وابتسامته يحدثني كان 
الصالةإلى مشينا لىت نال دقيقة، العشرين فرابة متحانقين استمروا جديد، محن اللقاء 
بالدمؤع.اغرورنت، قد وعيونه ضاحكا قالها الأحر، أحدنا يترك لم متعانقون ونحن 

جميعاتوقفنا الفجر اقترب وحين الوقت،، طوال ونبكى ونضحالث، نتحدُئ، أخذنا 
أذهّب،.أن يجن، . أهي• ٠ أبي،* فته، مرغوب غير قادما ننتفلر كأننا الكلام عن 

حازمةجادة نظرة أبوه إليه نظر مأتم، مواد إلى أمه عيون في الفرح بريق تحول 
ظلماتتغيبه ولا حر وْو ناظرى عن ابك، يغيب أن أمصل بك،، يا تفعل حنا ت وقال 

صوءينتشر أن قبل ودعهما بحرارة، أخرى مرة تعانقوا ثم الفجر صلوا السجون، 
مشرديننقلل متى حتى المريرة، الأمثلة من عاصفة رأسه وفي الثبت، من خرج النهار، 
فيترشيح ورنة مجرد ت، كانلقد اختيارنا؟ صريثة مكرهين ندفع مكي حك، هكذا؟ 

لماذامرت؟ تابوت إلى والهن.ل.ووا كفن إلم، الورثة تحولت، لماذا انتخابات، صندوق، 
والغربا فرنتتباهى لماذا الاختيار؟ ذات من تمنعنا بينما الحر باختيارها أوروبا تنعم 

مرتعلينا؟ فرصته ١لاني المتوحش الديكتاتوري نظامنا من وتهزأ انتقالي دبمءنراطي بنظام 
زقزقةسمع برأسها أطلت، فإن النمس، غابت، كلما الليل زوار فيها يترنب، ثقيلة الأيام 

صياد،ألفه من ت، يفلأن للظبي أنى لكن عليه، تدلهم مخبرين همهمة وكأنها العصافير 
المرعجؤ.المجون عالم ودخل الأمنية، القوات قبضة في وقع فارقة لحظة وفي 

إلىأنظر أخذت الولدان، نواصي لها تشيب مهولة قصصا مسامعي على يرد أخذ 
زنزانةفي عراة أخته ْع الأسير يجمحون كانوا لقد متوقدة، جمرة إلى تحولتإ الك، عينه 

واحدة.

مرةاقتادوني الموت، صرخات كانت، لقال بالصراخ، المختلط الأنين أصمع كنته 
رجليهمن معلقا ثابا لأرى التفاته متى حانت، أخرى، زنزانة إلى تعني_، وحبة بعد 

ارتكبواالذين أصدقائه على ليحترق، من جزءأ كين باليقطع والجزار كالذبيحة، 

٤٠٨







سنينبغلوهما أعاداها مجيدة ودعوة أصاعاه، وشيك نصر على الدمؤع انهمرت ذكرا 
ميالدين قوة أن وظنوا الانتقام، غمرة في الهاؤية إلى القافلة حرفوا الوراء، إلى 

•بالتهوين المتساهلون حرج كما بالتهويل جادته من فخرجوا فيه، الإفراط 

صورتهمتشويه فأراد الجبهة، مع الشهب تعاطف، هو الجيش واجهه ما أصعِ، إن 
منهاتقي تالتي الأنهار يسممون كانوا نجاح، أيما فنجح والتكفير، الفتل فى بالتوسع 

ؤيقتلونبالمثل، الجيش معاملة بابإ من الأطفال ويذبحون كفرهم! بحجة القرى بعض 
صحةبقبول الكل ويه1البون عمالتهم! بحجة الله إلى اادءاة من كانوا ؤإن لهم المخالفين 

ؤينفمكغيرهم! ثلثا يعتريها لا فجمداقيتهم يدعون، كما مجاهدون لأنهم اتهامهم 
أسرهممن أفرادآ وفقدوا ب، التعديويلات ذاقوا الذين المحبطون ون اليانإليهم 

كردةللغلو فجنحوا شيء كل حسروا قد هم أنففوجدوا المواجهات هدْ في واصدقائهم 
يشعروا!!أن دون حدمة أكبر الطام حدموا أنهم يعلموا ولم الفلام، جرائم على فعل 
تخطرلم جهنمية حهلة كانت، الخهلة، نجحت، لقد ومقتهم، الجزائري الشعِ، كرههم لقد 

إبلس!بال عر 

بماالأرصن عليه صاقت، يؤ، لكتي١ جن الهدا حبيس وهو نون العليه تح مف
الحمامتنظيفا في لورم كان الأيام أحد وفي صبر، من جعبته في ما كل ونفد رحبتا، 

متفلرأكان الهلح، على تعلفو البشرية والفحلان المجاري، بمياه طفح الذي الجماعي 
رفعأنهر، عليه مضى الذي الأنداد يصلحون بعمال تأتي أن الجن إدارة نايي مقرفا، 

أتحمل.أعد لم . رباه. يا •' إراديا لا صاح ئم القفج إلى نفلره 

بأنلتخبرنا السجن إدارة جاءتنا ثم الأرض، جبال من أثقل هي أيام عدة فت، م ؛
بوتفليقة،العزيز عيد الرئيس الجزائرية الأمة على سيلقيه جدآ، مهما رئاسيا حهلا؛ا هناك 

بدأإليه، الأبصار نوجئت، تلفزيون جهاز فيها وضع صالة فى قاطبة المعتقلون اجتمع 
.١٩٩٩سنة أقره الذي المدني الوئام ت مشروعه عن يتكلم الرئيس 

صويتحمعتج لالمكان فى إبرة رميت، لو . فائز.يا صدقتي ت يالغ بتأثر لي قال 
منحرفا فيضل مع العلى تشوش لا حتى برفق تتردد كانت، الأنفاس حتى سقوطها، 

الكلام.

العنمامن دوامة ويحولها ماس، من الج,زانر الأمة عانته عما الرئيس تحدت 
إرهابية،أسمؤاها التي والجماعات الإنقاذ جبهة على هذا كل تبعة ألقى ثم والموصى، 

ارتجهنا جل.يدة، صفحة البلد لتفتح العام( )العفو وأعلن الحاسمة اللحفلة جاءت ثم 
•إندار سابهما دون المرج يأتل، هكذا سكر، سجود الجمّح وسجد بالتكبير جن ال



عمليةبدأت وسرورا، فرحا ينتنَى اليوم به ؤإذا مكتئبا يائسا كان نليلة أيام قبل 
السجنباب من ليخرج لورم جاء حتى تباعا، المعتقلون وخرج تتوالى المراح احللأفا 
تفاحأالباب تجاوز وبمجرد خرج، فعلا أنه بصدق لا وهو سنين، منذ دخله الذي 

فيهمالمحررين، ليهنثوا الجن، باب عند المجتمعين والرجال النساء من كبيرة بحشود 
معهم،متعاطفون وآخرون لل٠عتقاين أقارب 

حوليالكثيرون تجمع مني، الاقتراب والداي يستهني لم الازدحام سرة من ٠ يقول 
عنمغيبا كنت هذا، وأقبل هذا أعانق وأنا مهنتين فرحين يعانقوني أعرفهم لا ممن 

وحرجتلتعذب، وا بالضرب الجن دحلت، توصمح، لا التي اللحظات هذه في الوعي 
والتميل.بالعناق منه 

قال؛لضحكه، فضحكح، بعدواها أصابتني متواصلة عالية ضحكة حديته قطعحح نم 
نفلرتوحين هي، ما أدري لا خدي تلامس ناعمة بخدود أشعر كنت المعانقين كثرة ْع 

حجلا.وجهى احمر المعتقلين، لتهنئه حضرن نساء وجدتهن 

كعدو،لا كأخ يعامله بعيد لم مبلد إلى الحبسّي، يلده من للهروب بعدها اضهلر 
ولدالتي أرضه في منه سلمت، التي الكرامة ؤيمنحه وطنه، ش فقده الذي الأمان له يوفر 

منقبضة في أسيرأ يقع وأن الجون، عالم أخرى مرة يدخل أن اش شاء لكن فيها، 
فيكتعش وعداها الديكتاتوريات صنع من قبضة في وقع قبضته، في كله العالم جعل 

لأوسهل.ا الشرق 

طويادعندها تتوئعح أن الأمة على يحب، وعبر دروس من التجربة هذه في كم 
انتهازيبين المائلة القضية تضيع حين الرهيبة، الأحدامث، هذه مليا تاملت طويالآ، 
ألإسلام ا راية يرغ كلاهما متطرف، وتكفيري محترف 

أنبتتالخطة دامحح ما زيتوني( حمال و) زوابري( )عنتر يتكرر أن المانع ما 
فكرةتشويه إن مخيفا، الأمر يجعل الأحدان، هذه تكرار تخيل مجرد إن نجاحها؟ 

هزيمته.من أهم الخصم 

ذيالقوي صع تقفح الجائرة لأرصن ا محكمة أن هو لفللوم ا يواجهه تحد أكبر إن 
أيوأن مفللوما، كان ؤإن البالية الأسمال ذي الضعيف، لا لما هنا كان ؤإن الحسنة البزة 
يخرجبينما ظالم إلى مفللوم من ويتحول قضيته عدالة سيفقد0 الخفللوم يرتكبه حط-أ 

البراءة!بصك، المحكمة من الظالم 

الانشغالمن بدلأ بقضيته مجتمعه الخفللوم يفغ أن الأولى أن ألأيام علمتني لقد 
فالأولىمائاs المجتهع ميزان كان فإن بنصرته، نفسه المجتمع ليقوم الظالم، مواجهة في 







يحكم،الذي هو يخلق فالذي حالفها، إلى الأرض سادة نرجع حين الجميل الحلم 
الإسلامبراية مؤمن فانا النتيجة، في يوثر لا حتى ذلك كل أقصيت يقول، العدل هكذا 
المنهم فقرأت للتزكية، يكفى لا الراية رفع فمجرد يحملها، ممن أتحقق أن أريد لكني 

الشيهلانيةالمؤامرة ونجحت الجميل، الحلم فتيخر صدهم، اتهام كل من وئثغ عنهم، 
تتعلم.أن تريد لا ببساطة الأمة لأن حديد من 

والعلمانيالطائفي التطرف من ويهزن الديني التهلرف أحطاء مهول لماذا ٠ لكن. 
كيفسيجري؟ وما حرى عما المسرول هو من الماء؟ عنان حرائمه بلغت الذي 

التيالرهيبة الجرائم هده كل بعد يبقى عقل وأي للتهلرف؟ الشعبية الحانحنة تكونت 
الظلام؟في حبوطها تحاك مؤامرة من للحذر مليا المرء ليفكر الولدان نواصي لها تثيب 

يأتيأن المهل فمن أنيابها فيها وتغرس حدها تنهش باكياه الضباع تحيمل حين 
فلامجاريه، إلى بها ويصل حوله لنلتق الخلص بأنه ليقنعها الراعي بلباس متنكرأ اكعلب 

اضطرتهالتي الضباع تللث، _3 ألف تلعن أن قبل للمنقذ■ اختيارها تسيء حين الضحية تلم 
لدلك.

البعثيونأراد الأمريكية القوات أمام هزيمتهم بعد الأتي! الميناريو س أحشى 
الموت،عمرات في الإقدام س يمتلكونه لا ما يمتلك الذي الإسادمي التيار استخدام 
الأمريكيالجيس بهم فيتخنوا العسكرية والخبرات والختفجرات الحة بالأس_فيمدونه 

الهلاJفيةس الخراقي المصب وضاق الأمريكان استنزف إذا حتى العميالة، وحكومجته 
كطوقحديد س أنفسهم ليقدموا البحثيون فيعود الورطة س الخلاص طالبوا والفساد 

استجابةآنسوا فان الدماء، س بحر في غرقوا الذين والعراقيين للأمريكان الوحيد النجاة 
ليسهلمعهم ثعبي تعاطف كل يمحوا كي الإسلامي التيار في المهلرف الفكر أقحموا 
نابلغير منهج التطرف أن حيدأ يعلمون لأنهم الأمور، زمام على الاستيلاء علبهم 

علىمقبلون نحن فهل المقار، ذي سيف إلا له يقوم لا الفقار ذي سيف وأن للحياة، 
حديل.ة؟مواِة 

اكائهة:البذرة 

إلىرحل تجارة، بل تعاطيا لمس المخدرات، رك ث في فوقع الفقر به أحاط 
أنبعد تكنيكهم غيروا الدين المخدرات بتجار والتقى أفغانستان إلى تسلل ثم باكستان 

تغزوهاكانت التي المحاصيل وأحرقت بها والإتجار المخدرات زراعة )العللبة( منع 
يعتمدونالكبار المخدرات تجار كان المدمر، وتأثيرها الزاهية بألوانها الخشخاس أزهار 

)الطلبة(شرطة ■أعين تمغ عاليه بأسوار محاطة سرية حقول على الحشخاس زراعة في 



تجارةانتعشت فقد لأفغانستان الأمريكي الاحتلال بعد أما إليها، الوصول من المتجرلن 
كله.العالم هدد بشكل المخدرات 

أنأر العقل دع مما عربي، على يبض من لكل لمينة الأمريكية الجائزة كانت 
الضاعةهده أن ( cia)المركزية الاستعارات جهاز وأوهموا مغشوشة، بضاعة يييعهم 

أنلاحما الأمريكان اكتشف بالمعالومات، ماليء كنز وأنه باهظا، نمنا تستحق 
للقاعدة،مار مموول أنه عر مخدرات ناحر مجرد وباعوهم استغفطلوهم الباكستاسن 

مزارعينمجرد كانوا وآخرين بالجنون، يتظاهر الطلية قيادات من أنه على مجنونا وآخر 
غوانتانامو.إر الخيانة قتهم ما يسّهلاء 

طويله، نفعلى منطو شاردة، نفلراته لى، المجاورة الزنزانة فى قابعا كان 
أخلاقرقى وجد حين معهم ذات حتى فشيثا شيئا يتلاشى الانعلواء ذللث، بدأ الصمت،، 
البثيسالخاصى ثراتب كل الصلوات مع وانصهرت تجمعهم، التي والأخوة المعتقلن 

أحبارإليهم ينقل كجاموس لامتغلاله لمينة فرصة المحققون اعتبرء الكالحة، والليار 
بهؤلاءنفه أيفتدى رهيبا، نفسيا صراعا عاش هددوه، أغروه، ساوموه، المعتقالين، 

خيانةمقابل حريته أيشترى ومحبة؟ وأخوة لحمة متهم أشد حياته فى ير لم الذين الفتية 
عنهدافعوا الذين هؤلاء وذكر؟ وقران وصيام صلاة بين ما يتنقلون يراهم الذين هؤلاء 
(India)معسكر فى القوبة فترة قضاء جزاؤهم فكان الجنود، عليه اعتدى حين مجرارأ 

أباحالمالم، هذا فى وحيدا يعيش كان القوم، بهؤلاء اف فأحياه ميتا كان الأنفرادي، 
بنارقلبه واكتوى والغم الهم سجن فى روحه وحسست، الشيهلان مع التجارة ه لنف

تاجرالفاسق يدعونه بالأمس كانوا نمه، من حتى شيء كل مجن استوحش الوحشة، 
هدى.وزادهم بربهم آمنوا فتة بين اليوم هو وها المرن، 

رآهمرومه، على هو يقدر لم البعد الأفق في متلألئ نور إر يتهللعون رآهم لقد 
وحينمعهم، يسمعه لأن ا لكنه قبل، من سمعه ما رخيم سماوى حداء إر يصغون 

شمسوطنمتا عليه، جالمة كانتا التي الود ١لمحّبإ كل قلبه سماء عن انقشحمتإ سمعه 
كانعديدة، سنين أضاعها التي نفسه وجد ه؛ نفوجد وأخيرا الحقيقة، فأبصر الإيمان 
والمغتصبينوالمارقين المجرمين بين صورته توصع أن يتوغ كان الجمح، من ملعونا 
لربهمصحوا الذين هؤلاء مع الإعلام فى صورته توضع هو وما المخدرات، وتجار 

كينةالوتغلغل أذانهم، صوت روحه أتلراف في بري بينهم، اليوم هو ها ولأمتهم، 
قيودكل أن شعر بينهم زنزاته باب عليه أقفلوا وحين وراءهم، بملي حين نليه فى 

تقودأن يجب التي اكلماهرة اليد هو الإيمان أن علم لقد فلبه، عن قدانكرت الباْلل 
ئدالأن هو ها يطاق، لا جحيم إيمان غير من الحياة وأن عادة، والالنجاة إلى العالم 



بقلبيستمله كان أن بعد رانحى، صابر مؤمن بقلب الابتلاء يستقل وأصح اض عرف 
القاحالةوالصحراء شهدأ، فمه في الحنظل مرارة حول الذي الإيمان متذمر، صاخل جنع 

الاسأن الأن عرف لقد الجميل، يانملر تشح التي والأزهار الباسقة بالأشجار تزدحم 
سمعلقد فيها، الوقوف يختارون التي تهم وحانا مواص-عهم عند تتوقف قيمتهم كالأرقام 
ؤإيمانهمؤيقينهم نباتهم قوة أبدأ يبلغون لا لكنهم وفصاحة بلاغة عليهم يتفوقون الكشرين 

بقيةصدقا، يحبونه الذين هم الصادقين المؤمنين لكن كثر، أصحاب له كان بمبدنيم، 
فيفيحبونه الصادقون المؤمنون أما يعهليبم، حين فيه أنفهم يحبون كانوا أصحابه 
لمعثزك؟ الذي ما مستغرا ساله المحقق أن مرة أخبرني معهم، يحلمق حين أنفهم 
كلعن لي أفصحت التي ابتسامته في الطويلة إحابته قرأت لكني أجابه، بماذا يخبرني 

لقديتبدد، لا نور عن قبحن، أيامه انتهاء مع ستذوي شمعة عمره في رأى لقد شيء، 
تقطعهالا شجرة بيده يزيع لا فلماذا عمره شجرة مع ستتساممل رغباته أوراق كل أن علم 

قلبهانتفاضة مجن المحقق تغرب يلماذا الفناء، رياح أورالها تسفل ولا الموت فروس 
ربع؟كل وبهجة حريف كل تجهم ْع الأوراق واقعاثة الأرض ماة يرى وهو 

لهذاعجبا الألم، رغيف الفتية هؤلاء يقاسم أن واختار إغراءاتهم كل رففس لقد 
حيناللهم سبحاس مخذول! ومجاهد مهتد مخدرات ناحر جنباته في صم الذي الجن 
أعماقفى جذورها لتمتد هدايتك بماء نحيبها الفلاة فى تائهة بذره رحمتك يد تتلقف 

باسقةشجرة عن تتخلى أراك نم الريح، تتحدى الشمس أمام تتهادى وتنهض الأرض 
مثلى؟من قائلةI غرورها بأنف شمخت لأنها الأعاصير فتقصمها متينة 

الخونة!

تستخرجمليحة فكاهة ذا الروح مرح الحديث حلو مستعار( )اصم عامر كان 
علىألقيها التي الدروس بعد الذكية باصنلته يفاجثني كان البؤس، قعر من الابتسامة 
عنهميتكلم عامر أن المؤكد من أنه المعتقلين من الكثير إلي شكا العنبر، في المعتقلين 

أثقمن أحبرني السلامة، جانب بالتاؤيلأت وأغلب الأعذار له أصع كنن، التحقيق، في 
فلأن؟هذا هل ت أمامه سألوه نم التحمق غرفة إلى بعامر جاووا المحققين أن به 

إنعم ت فأجابهم 
نطعأذلك يعرفون الأ.ريلكن لأن أخبرتهم نمم نال: ذلك ص )عامرأ( سألت فلما 

الإنكار؟فلماذا 

ثانلا فيما تتدخل فلماذا هو يخصه موصؤع إنه بالأمر؟ أنت شأناك وما ت ألته م
ُه؟لك 
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عرتجرني لكنت التي المهم لأقرأ المرير عر اتلفت ثم الضحك بادلمه 
حركةر بارز وترعى عكري قائد فأنا ومغالهنات، مبالغات من حوته مما الضحك 

مدربإر ثم والفاءدة، الطالبان صفوف في قاتلت أر كما القاعدة، وتنظيم طالبان 
إرتدعو دعائية أفلام وصناعة منثوران بكتابة وفت القاعدة، معكرات ر عسكري 
فيالأمريكية فارة الوتفجير صثتمبر حدات يا علاقة عر وكنت افه، سبل في الجهاد 
دينيمستشار أنا وأحيرأ لا(ط Cole 85)الأمريكية المدمرة وتفجير الملام ودار تنرانيا 
ه!نفلادن ين لأسامة 

عليهااعتمدت الى والأدلة الاتهامات وينغارد( )باري اقري العالمحامي قرأ حين 
ثلاثةفي هدا بكل أحد قوم أن المستحيل من هراء، هدا رن هال، الأمريكية الحكومة 

بالإشاعاتمحمورة أدلهم أكثر وحدت لقد أفغاسمتان، في قضيتها المي أنهر 
(liCtirsoy ،) كلامكمن انزعجوا أنهم هو المخيفة الاتهامات هده لكل الحقيقي المسبح

أكثر.ليس ثخويفلتح فأرادوا ويروصلث،، 

فيقانونا هناك بأن أفاحأ بي ؤإذا المرير، على تلق موأنا الاتهامات أقرأ كنته 
علىتكالم من كل وأرقام أسماء بذكر الأمريكية الحكومة فيه تلزم العكرية المحاكمات 

معالحقيق ة حلفي دار ما كل بدكر كيلك، ويلزمون التحقيق، غرفح في المعتقل 
بمعفلمأكترث؛ لم آحر، معتقلا يخص كلام التحقيق مقسطة في لكن ولو حتى الشهود 

مذكرةر قرأت منهم، ثيء كل متوقعا كنتح فقد بي، ونتح الك، الذكورة الأسماء 
أنأكد ثم وتبغ، وشطيرة ٠^>،!،< .( .).المعتقل أعطى المحقق بان حمدي الاتهامات 

غوانتاناموافي العقلين أحهلر من يعتبر ، ٥٠٢)الكندري فائز المعتقل 

الاتهام!هذا تدعي كي جدا لذيذة المعليرة أن بد لا ت نفي أكلم وأنا ضحكت 
القفالعفانكشفحح ماؤها حفح ما سرعان عكر، ماء بركة أمام كواقفح كتإ 

مماشيثا قران كلما بينهم، محن )عامر( اسم قرأت حين صدمتط الُلين، تحت الخختبئة 
الصاعقة!جاءت حتى أظله، لا حتى مخارج عن البحث، في اجتهدت قال، 

بهله همتح الأي الثالل في وعاوب عليه قبفس قد الكتدري فائز المعتقل بأن ذكر 
إرغوانتانامو ر متغرقني حتمأ التي تهمه ر أبحر تم الرابع، المعسكر في كا حنن 

قدالرجل أن تألكت حينها الطعّم، ابتلع لقل الواكين، ودعوات الله لملف لولا الأبد 
بمنقارْ.يمزقي بينما بجناحه يغطني لكن لقل للامريكان، ؤإحوانه دينه باع 

اديلأعلكن ولا وهانكفدروعا م اهننظاب وأصح
وداديعن ولكن دقوا صضد لوب لقا نمفتح صفد وا الوق





صويأقضيناها التي الجمالة الأيام أتدكر يذلك، هممت كلما أسهلح، لا ت أحبته 
احتسابهو البعث ليوم المرء يدخره ما أعظم إن افه، إلى أمره وكلت لكني حجم، فا 

افهفإن عليه الظلم ومع أما وصيامه، صلاته في محالة لا لاحقه التقصير فإن مفللمته، 
وقضىحنانه فنيت فإن المذلالوم، ميزان في تصب الظالم نات ح بان أخبر قد تعالى 
إنجهنم، في محلرحت ثم الفلالم عالي حلرحت نم المفللوم سيئات من أخذ عليه الذي 

يضمنمن الأخرى، العبادات من صمانا وأكثر للمفللوم أجرأ أعظم الفللم غصص ^٢٠٤ 
لترتبالاخلاص معنى فيه يشترط فلا الفللم أما تقصيره؟ عن عفوه أو لعبادته الله قبول 

يمادحتى القيامة يوم أهالها إلى الحقوق لألتودن .ت قال لذلك عليه، العشم الأجر 
حقها؟لتأخذ الجلحاء هذه على تشترط نية وأي القرناء،*، الشاة من الجلحاء للشاة 

بكثرةتغتر فلا بها، عيره لياجر بل بها لياجره لا للعبادة الظ-الم اممه يوفق فقد 
له!ليت عبادته أجر فإن الفللم مفارقة مع العبادة 

بقعةرأيت كما وجهرآ، محمرآ أسلم ممن الجنود عشرات غوانتانامجو في رأيت لقد 
رأبتللسجان، تملقا بل القرآن فى كرها ليس المصحف، ومزقوا تنصروا معتقلين 
صحيةرعوا ما معتقلون خانني بينما أجلى، من يضحى ؤينعارد باري الأمريكي المحامى 

كانأن بعد غوانتانامو فى قلبه أزهر محيرات تاجر رأيت أم، دمعة رحموا ولا سجن 
؛١٣١٠٠^على أوشك وقل فانهدم بنيانه تشييد في محنين قضى مجاهدآ رأيت كما ماحلأ، 

ولحظاتوالقوة الضعف مواطن فيها ونتح البشرية النمس أعماق بر تحين 
مامستتر خاك نور بصبص الشرير قلب قعر في بان ستتفاجأ فإنك والشموخ الانهيار 

وستكتشف،الأنانية، النزوات من ركاما عنها أزاحت التي الرحمة يد لولا لتبصره كنت 
الخفايافي كامنا سرطانيا ورما التقي نلب ش السماوي والجلال الإيمانية الهيبة وراء 

الأعفلمالمر إنه جميل، كل على منتقما فيها يثور التي المانحة اللحظة ينتفلر المحتجبة 
الردةفي الوحي كاتب وأردى كاد، وقد الهلاك هاوية مءن المائة قاتل انتشل الذي 

صباحكل في تدوي التي المرعبة الخوعفلة إنها كان، وقد موته بعد الأرض فلففلته 
التبتله سجادة على الزهو أيها ؤيا تيأس، لا خعليثته وحل في الختعمر أيها يا I اء وم

تغتر.

الرئاسي;الخطاب 
بثمن،يفدر لا كنز فيه ملفا المقيدة يدي في أحمل الحامي عند من رجعت 

عامسبتمبر أحداث ذكرى في الأمريكجة لالآمق )بوش( الأمريكي الرئيس 
(٢٠ ابتداءالأمريكية للأمة خطابات يوجه أن سبتمبر أحدان بعد بوش عادة كانت (، ٠٦
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المانحة،الفرصة تنتظر خطيرة تغييرات على نائم لأوسعن ا الشرق أن أدركت لمد 
ولكنالمتحدة، الولايات بيد اللعية حيومحل دان ما صالحنا في تكون لن نعلعا وأنها 

وكف؟سم، 

Iالمجتمعات بض ئياس 

٢٠صنة جنيف، في عقدت السياسي الإسلام عن مائية ندوة في  النابحفرها  ٠٨
الغربيين،والساسة الإسلاميين النواب من مجموعة عع الحرص جمعان د. الفاصل 

السليلةنداول من الإسلاميين موقغح حول تنمركز الغربيين الساسة أسئلة أكثر ت، كان
حولالأسئلة هده كل لماذا تغربا مالحرص الاس_، سألهم الملم، غير مع والتعامل 

الالكويت، >و المياّبة العملية ش الخخرًلة الإسلامية التيارات أن مع لعلة التداول 
آلذرية قي المحكم أن على ينمى الذي الدستور حدود صمن للإصلاح بل للحكم تسعى 

ؤإنماالكون، ني الإسلامييءن هذْ بأسثالتهم يفصدون لا بأنهم جابوا فأ المباح، 
العشرنوات الخلال للحكم والخام ممر في الإسلامية التيارات وصول يتوقعون 
هذهوأن والأنفلمة، اكعوب بين هائلة أصبصتج الفجوة بأن ذللث، وعللوا القائمة، 
الفجوة.هده لملء المرهلة هي الإسلامية التيارات 

تيأس،ولا نحاول لكنها تقهر، لا قوة ت، ليأنها كما الغيب،، نعلم لا أْمِيكا 
عنتثحنح سائرون، لهونا فى نحن بينما أخهلاءها تتدارك ما سرعان لكنها كثيرآ تخعلى 

بينما الزائفة الثنائية مة القمغالعلة في نا أنفجن نبينما الصندوق خارج الحلول 
الونتحفي والاستقصاء البحثح في ^ ١٠حهدأ تبذل ذاك، أو القعلب، لهذا الخضؤع 

أنتحاول أمريكا حا-ونه، بعار إلا حولنا يدور بما آبهين غبر أعيننا ملء فيه ننام الذي 
إنهاالبناء، يتم حين إلا سيئا نعلم لا بينما فأمه، الرجل يحمل حين يحديث، محا تعرف، 

وتمحولاتهااكغوب طيعة تراض ءلمية منهجية وفؤ، وتءحلله فاحصة، بعين الواقع تقرأ 
أنتدرك إنها والبعيد، القريج، تقبل للمصونها على وتخعلعل لوكية، والالفكرية 

تعليعتخلاله ومحن الإنسان، كما قياسه المكن من وصغعلآ نبضا والأمم للمجتمعات 
بناءحلور في هو أم قريب، عن وعيه سيفقد وهل الحياة، في له بقي يوم كم نخمن أن 

الالخطا' ذلك، لكن التحليل نتيجة قراءته في طبيب كأي تخش قد جديد، من خلاياْ 
٠برمحته التخليل أهمية يلض، 

جمعهافي تعتمد الأمريكية الاستخبارات أجهزة ت، كانالأيفون انتشار فبل 
ماعلى المجتمعّات على العيارنة والتغيرات والدينية المياّية الرموز عن للمعلومات 

الحكوماتلكن فيه، المثرين وعملأنها البلد نفس في الاستخبارات أجهزة لها تقدمه 

٤٢٤





ترىهل ت لإخوة ا أحد صالتي يعود، أن إليه أتوسل أستجديه، أسترصيه، أن حاولت 
تحقق؟الحلم 

بمرولن إليهم، الصبح رسول أنه الناس أوهم الذي الكاذب الفجر هو بل ت نلت 
كذبه.بموا حش القليل إلا 

كاذبا؟فجرا كان إن صمدا أراك لي وما متغربا: نال 

أرىالصادق، الفجر بزوغ اقتراب على دليل الكاذب الفجر حلهور لأن نلت: 
٠بنجاح تجاورها من لابد أمامنا حانقة نملرة 

عنانسامي نيارة فبعد الثورات، مع المتحدة الولايات ونوف، واصحا كان 
المصريالجيش ينأى بأن المفاجئ القرار جاء يناير ثورة غضون في المتحدة للولايات 

لنوحلنية ة موصالجيش أن السعناء توهم لقد المفلاهرات، لقفي التدخل عن بنفسه 
لميناير يورة قي حياده أن لتؤكد رابعة أحداث فصفعته الشعب، بدماء يداها تتلطخ 

الولاياتمصالح مع تتوافق كانت إن الانتخابات نتائج ليرى حبثث مخطعل سوى يكن 
أكدتكما تثب، أن قبل مهدها في لتموت معها تتعارصن أو دعمها ليستمر المتحدة 
حينبأنها وذكرت العنف،، استخدام بعدم المصري الجيش أمرت بأنها كلينتون هيلاري 

مجهداكان آنذاك المصري الدفاع وزير طنطأوي حسين المشجر القاهرة في زارت 
وجهه،تملأ عينيه تحت، السوداء الهالأت وكانت، رأسه، يرفع بالكاد كان أنه لدرجة 

لقدمضض، على لها للخضؤع فاصطر المتحدة للولايات الجديدة بالسياسة فأخبرته 
الثوراتمع بهلريمتها لتتعامل وشأنها الجيوش ترك المتحدة الولايات بإمكان كان 

والاستقرارالأمن وفر ؤإن لطات المن النؤع هذا أن تدرك لكنها الجماهيرية، 
المدىعلى الجذري بالتغير مهدد فإنه القريب المدى على ؤإّراتيل المتحدة للولايات 

لقانونتخضع لا التي الجينية كالعلفرات يكون الذي المفاجئ الانكسار أو البعيد 
أنهمؤكدة للثورات الداعمة المتحدة الولايات سيامة عن كلينتون دافعت لقد محدد• 
كبيرةستكون منه حصتها لأن الجونف، هدا عن تتراجع لن وأنها استراتيجيه، ضرورة 

فياوستقثل!

القوةمصادر من الجديد الحاكم تمكين عدم على المتحدة الولايات حرصت لقد 
تغييرْهل يكي المد، المدى على إسرائيل وأمن أمنها بهدل لن أنه ٌن نتأكد حتى 

الأستراتيجية.أهدافها تحقيق من المتحدة الولايات حرم الذي الشعب هذا ومعافية 

جامعةفي خهلابه في بيده لهم يلوح وهو بأوباما الإسلامية الشعوب اغترت لقد 
لملكنهم عليكم(، )السلام يقول: سمعوه حين السذج بهتافات القاعة صجٌتإ القاهرة، 
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لتحقيقبل لمظلوسه انتصارا ليس لتوحجه، بل لتطفثه لا فيه، نفخت ولكنها عزيزي، 
أنالإمبريالية التوسعية لأهدافها أنى أمتنا، أهداف تحقق لا حتما وأهدافها أهدافها، 

معتلتقي أن لمصالحها أنى ففعل؟! سة مم منذ العالم سنية كانت التي الأمة هد0 تحرر 
الجهنميةالخطة أمارات كانت لقد قوتها؟ مصادر من لتمكنها حقوقها الأمة هده 

علىقادرة غير شعوبنا أن الواسر يؤكد عنها، عميت الأمة حماهير لكن الأفق، فى تلوح 
الافتراضسيل على المناسب احتارت ولو قيادتها، على القادر المناسب الفحص اختيار 

تكتفىظنها ومن القادم، التغيير لهزا الأيدي مكتوفة تقف لن المتحدة الولايات فإن 
فهووشعوبنا أمتا مصلحة تريد ظنها ومن الهلاك، إلى بالأمة سيولي أحمق فهو بالمرانة 

خواصها،إلى الأمة عوام يجاور قد الحثلب بحقيقة الوعي عدم إن بخطابي، محني غير 
التبرعاتجمع الملأ على يعلنون فكانوا الحماس استحقهم قد الأفاضل بعض رأينا ولقد 

ولمالمصائب تعركهم لم لكن طيبون هم ّوريا، في الخغللومبن لثورة الملاح كراء 
ولمالخروج، بعدها عوا متينا ا فما للولوج الفتوح الباب أعراهم التجارب، تمحكهم 

رأتحين امتنسرت التي الغافلة فير للعصا مصيدة سرى يكن لم المفتوح الناب أن يدركوا 
تبادرأن عليها كان يعيد، من ترمقهم الصياد لعين يفطنوا ولم الفخ، في تضطرب الدودة 

البلادة.يورث الاطمئنان لكن وكتمان، وعجل خفة في الهلغم خهلف إلى 

معنيةأمريكا ولمت القوة، مكامن على الأمة استحواذ أمجركا مصلحة من ليس 
فييشكلثح من  ٤٣١في وقتي أصح ولن جوفاء، شعارات سوى بصدق الإنسان بحقوق 

يغترولا الأمان بإجراءات ويلتزم أهبته للأمر ياخذ الحاذق البحار إن الأمرين، هذين 
زهرةورب مدمر، إعصار وراءها يختبئ عليلة نسمة فرب الشمس، ولقاء الريح بسكون 
الميدانفي للفلبي يفتح لم مخايع عدو ورب حقود، عقرب غصنها خلف يكمن جميلة 
أنبحد بالفلهور الفراشات ليغري الربح يصهلغ إنه عليه، الالتفاف يريد وهو إلا فرجة 
الالانتخابات فى الإسلامية الجماعات لفوز يصفق إنه اليرقات، ظلمة فى مختفية كانت؛ 

بحدإلا الأمة نهضة مجشرؤع ينجح ولن وأكثر، أكثر عليها الخناق ليندي يل ليويدها 
نحنوما أحلام فاضغات ذلك نبل أما المتحدة، للولايات العبودية ربقة من الخروج 

بعالمثن'الأحلام بتاؤيل 

قل:لقد 
لنمايو، )١ إنه جديد، من الذكرى وتحل البصر، كلمح تمر التع لمين ا هي ها 
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الخاصالمعكر ني دكا عنر ني حميعا هرمحا هو، إلا أحد كل مخلص في حاء 
وأصبحناري الانقم شفرة فلث، استطاع ند الإخوة أحد وكان التلفزيون غرنة إلى 

أحدلم العكر، في غريبا هدوءا لاحظت ، عالينا المحرمة مباشر الجزيرة قناة نشاهد 
يتقدمفإنه لحاحة الجنود أحد معتقل ينادي وحين كالعادة، البوابة من قريبا جندي أي 
علمنانم ا سيدي نحم ( yes sir)كلامه: ممحدرأ غريب بالغ باحترام ويخاطبه بهدوء إليه 

ومعامالتهمبالمعتمالين الاحتكاك عن بالابتعاد للجنود أوامره أصدر الجنرال أن لاحقا 
القصوىالطوارئ حالة أعلنت ثم الخبر، هدا بسبب متوقعة ممادمات لأي منعا باحترام 

الاستعدادأهبة على الاحتياط وحنود لحة المالعربات وكاث البحرية القاعدة كل في 
لنقلت: الخبر، هدا يتداول كله الحالم كان المعتقالين، قبل من محتملة فعل ردة لأتم، 

بتكذيبه نفيحرج لن غالبا لأنه ذلك عن رممي تصريح في أوباما يعلن حتى أصدق 
له.حصومه 

أوباما،للويس عاحل ح3لاب عن الأنباء وكالأت تناقلت حتى دقائق إلا وماهي 
أندون الشاشة في العيون وحدقت الأنفاس حبست الغرفة، في مطبقا الممث، كان 

الهلماووميةيمثيتته أوبامجا يممدم ميكروفون، عليها متصة المشهد، ذلك أنى لن تطرف، 
القمة،نهاية فيها أعلن نم الحكاية، كل المتعجرفة الخطوات تلك مجن فهمت متبخترا، 

الدنياأقام رحل على الانتصار حمر تكؤع الأبيض البيت أمام فرحا تقفز الحشود كانت، 
الذيالمليونير امنتثنانيا، وموته استثنائية حياته كانت، سنة، عشرة إحدى طوال رحل على 

بحرأفى ودفن كهف في عاش الخاكض، حاة ارتقى 

له،مح نلن العربي، الربح ثورات لق تأراد المعتقلين: لأحل المحقق قال 
زرعناه٠ما ثمرة يقعلفج أن قبل قعلفناه 

الأحزانمن بجر في غرقوا وآخرين باى، ه نفعلى انطوتم، المعممين بعض رأيت 
أحرىمعسكرات في المعتقلمن بعض أن وسمعت أشهر، بعد إلا منه يخرجرا لم 

قواتتدخلت ثم ^ثلين الجنود بين الفاصل الجاب وكسروا الجنود مع اشتبكوا 
.وبهدوء صريعا القضبة وأنهت الشغب 

الاراء،عاليه اختلفت رحل روح صعدت المحاصر، في نمة أغرب انتهت 
الأحمروجيشها السوفيتية الامتحبارات أثر0 افتفت العالم، في إمحبراطوريتين أتمر لاحقته 

منالعقد تجاوز معه طويل صراع في الأمريكية القوات ودخلت الشماسان بداية مند 
أرضفدماي فيه وؤلثت الذي الوم نمس في ٢ ٠ ١ ١ ش منه النيل استطاعت حتى الزمان 

الحكيميدي بين الجمير وسيفف مجرما وآخرون ؛طالآ اعتبره من متهم غوانتانامو، 
يختلفون.فيه كانوا فيما بينهم ليحكم الخبير 
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اسم:
هذالدى كان شهر، كل لويس( )إليك الأمريكي المدني الحامي يزورني كان 
الولاياتغي القرار صناع من مقربة ثخميات مع قوية علاقات اليهودي المحامي 
إطلاقعملية كهٍل أحيرأ تختاره الكويت، حكومة جعل الذي الم، وهو التحدة، 
اJالتاحي()محمد البارز الإحواني للقيادي الشخصي المحامي أنه أخبرني سراحي، 
فيإخواننا وأحوال حاله عن باستمرار أساله كنتج المصرية، المجون في المعتقل 
أحوالكم.عن داتما يسألني كدللث، هو قائاS! المحامي م فابتالمرية المجون 

امةالتسم ابتالمرية الماجة في المياسة الخلافات عن يخبرني هو وبينما 
المياصيةبالقيادات التقوا الذين الأمريكان المؤولين بعض حدثني يقول؛ وهو أزءج~ي 

الإخوانقي يطعنون فإنهم الملقيين مع باللقاء ينفردون حين أنهم ممر غي الإسلامية 
يهلعنونفإنهم الإخوان بلقاء ينفردون وحين المراوغة، يرفض كديل هم أنفويعرضون 

أمنفتح معتدل كديل أنفهم ويعرضون لفيين بال
تصحلكنها أعنمج بشكل الأحرى المياسية التيارات في موجودة المؤامرات هنْ 

وألف،الأحوال أصلح فاللهم الدين، راية يرفع عمن نصدر حين البشاعة مي غاية 
القلوب،.

الوؤيةالثورة 

سهمانالعلاغ؛ة، أزلام يل على المام في الذابح نرى ونحن أجفاننا نقرحن، 
؛المهالتين،ينعلقون وهم أحياء يدفنون رجال الكيماوي، بالملاح يختنقون الأطفال 

أييل هؤلاء؟ العّذاب، زبانية يحمله نلم، أي جلودهم، وتشوى لحاهم تنتفه أحرون 
منيجد حنن المحتل يفرح وكم الختل، فلما من أمي الخائن غلب إن ينتظرهم؟ عذاب 

الذيالخاتن طغيان أمام رحمة الشعوب وتراْ جرائمه أمامه لتتلاشى ووحشية جرما يفونه 
منهانرى كوة ليكون التلفاز نتمنى كنا لقد به، المحتل رضي لولا جرائمه ليرتكب كان ما 

فينقنت، كنا يرحم، لا متوحش مرعبخ عالم به ؤإذا طويلة، ستين عنه عزلنا الذي المالم 
لقداف، إلا يعلمها لا حال في زنزانتي إلى رجعن، نا، لأنفندعو أن نبل لهم صلواتنا 

كانت،والأشلأء، بالجماجم ليثة هانلة مفازة النوم وبين بيني أن وشعرت، الكرى جفاني 
كانتالأعماق، من تهزني الرتجفة الاستغاثة أذني، في صداها يتتردد الثكالى صرخات 

لأطفالهمأن أما بالموم؟ نحن لننعم آمنين الشام في إخواننا ينام متى بغزارة، نح دموعي 
المرعية؟القنابل دوي على فزعهم من بدلا الحنون الأم أنغام على لرقادهم يخلدوا أن 

موعدإلى الذهاب، أود كتج إن الجنود حمرني والقهر الأحزان من اللجة هذه وسط 
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نلتالعين، وغطاء الأذن سماعات وقعوا ومد كالعادة مقيدأ أهلي، مع الاتصال 
أوإليه الفلر ليستحق العالم هذا في الجميل هو ما وأذني؟ •بي تغطي لماذا ت للجندي 
والأنين.الدم سوى هناك يعد لم سماعي؟ 
الثعيحهذا مأساة أن حيدأ أتذكر لكني أهالي، مع انمدت بدأ كيف أدرى لا 
يقاومونلا أنهم جتدأ أدرك لأني، ثورتهم مصير على قلقا كنت علي، استحوذ ند البائس 

ثورتهلإفنال الخفاء في تعمل الحاليان القوى من العديد هناك بل وحلم، يشارأ الطاغية 
كنتلحة، ممقاومه إلى الأثلأء من وتلأل الدماء من سلال بحل تحولت، التير الملية 

ءليهممهمة أصعبا وأن منها، الملل يهل ثغرة ستوفر وأحزابا ميعا تفرقهم أن متاكدا 
نمبتضع مؤمنان واحدة قيادة متا اكوحد نم والأنتهانيين الصائنين بين المييز هو 

الاتصال;في لأهلي قلتج الجريح، النعِح هذا صلاح عينها 
قبللهم صلاتنا في تح نقنأننا وأخبروهم ودعاءنا سلامنا النام في إخواننا بلغوا 

بينتفرقوا أن يجبا أعيانكم، من إخوانكم تعرفوا أن عليكم يجبا لهم- قولوا نا، أنف
المامرى،وموسى الكليم مومى بين تفرقوا أن بجب الدجال، والمسيح لص المسيح 

أبي،بن وأحمد حنل بن أحمد بين تفرقوا أن بممإ وقارون، هارون بين قوا تم أن بجب 
الصر.تستحق لا أمة أJناءها تعرف لا اش الأمة إن يراد، 

اللونمنتقع علي دخل وينجارد، بارى العسكري المحامي اسبؤع بعدهأ زارني 
صوريا؟فى للثوار رسالة بإرسال نمت هل فائز ت يقول وهو 

نعم!نأحتهت يمزح ظننته 
كيف؟مندهشا سألى 

الزنزانة!فى هاتفي طريق عن قلت؛ 

قا؟!ح: 

تمزح؟أنتا هل ت الجدية ملامح عليه رأيته 
رصدهتم الواصل وسائل في كبير بشكل منتشر لك صوتي مقطع هناك . فائز. 

الماعون.قبل من 

فيه؟قلت، ماذا يتحدث؛ ماذا عن أدرى لا حقا وأنا الدهشة مشاعر علي امتولتا 
القبيل.هذا من وشيء والدجال عيسى عن وتكلمتا المورية اكورة مع ب عاطفتا ت ؛

للشعيجيحدث ّ متألما كنتج تذكرت، نعم أهلي; مع الاتصال تل.كرت عنا.ها 
ذللتح؟في المشكلة ما معهم، تعاطفي فأبدينتح حرانم من الورى 
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انتثر؟وكيف سجله من ت

أدري.لا : 
أنالبنتاغون مني طلب حيدأ، تفهمني أن أرجو مصلحتك، أريد أنا ٠ اير• ف •
كمنبرأهللئ، مع التواصل استخدام عن ، توقفأ للثح يمولون رّسالة، منهم لك أوصل 

تماما.الاتصال هذا عنك نوقف، فؤإلأ تحريفي 
يقعدون؟نحريص أي قلت،؟ فيما الخطأ ما . اري. ب ؛
يحتولم الشخصي، برأيي باسا فيه أرى ولا مترجما، كلأملث، إلى استمعن، قد ل ؛

للقتل.دعوة أو إرهابية منفلمة لأي ذكر على 
خارجوهم وأكثر أنوله ما يقولون الذين الملايين وبين بيني الفرق ما ذن إ :

غوانتاuمو؟

يختلضير نفلها تقولونها التي الكلمة مختلفة، بعورة معكم تتعامل كومتنا ح; 
غيركم.يقولها التي الكلمة عن 

 I^ أه نفالشيء قلت، وأنا وؤية، الالثورة مع أنها كلينتون هيلاري ادعت، ٠
يخدممن محع هم سورية، الالثورة مع ت، ليأنها أعرف كما تعرف نت، أ ؛

صوتلث،.من ميخزمان الدين والديلث، في تفكر أن أرجو لذللث، مصالحهم، 
موقعمن مصورة ورقة المحقق أءaلا، وقل. التحقيق من موريتاني أخ رجع أيام وبعد 

واتهاسالهوتي الترب-، حبر وتحتها صورتي فيه الإرهاب، بأحبار يعنى للبنتاغون تابع 
الجهاد!على الناس أحرض القاعدة لتنفليم أنتمي داعية بأني 

يوصلأن فأراد العنبر نفى في الموريتاني الأخ مع أني يعلم المحقق أن شلئه لا 
؛أمورواتهاملث، بل بها، لل؛، تل لا كبيرة مشاكل صح على قادرون أننا مفادها رسالة لي 
الأبد.إلى غوانتانامو في تبقيلث، قد 

الهوى(،سام على )أبكي ت الكاذب بشدوه يشجيها بمن أنت، حين الشام ويح 
محقناحين آلامها ظهر ارتقى لمن ركنتا عندما ويحها حيلها، لمن يضحك، به ثمإذا 

احتلماحين ؤيحها منها، تبرزوا لعنامحتا إلى التصفيق تحول فلما أعانها، لمن العالم 
الأمةإن بالأمس; قلته ما اليوم أقول ؤإني أحد، بهزيمة فعوقبوا بئر غنيمة على أبناؤها 

١النصر تحق تلا أمة أبناءها تعرف لا التي 

أحهإأُت،:لقد نمم 
يحظيانأحوبن بين بوجردتم، فرحت العنابر، أحد في جديدة زنزانة إلى ثقلتا 
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مناختطف يسالم، لأحدهما سارمز النقاش، لحاميه اسميهما أذكر لن طيبة، بسمعه 
الباكستانةالمالطات باعته هناك، الإغاثية المقلمات إحدى ني يعمل كان حنث باكستان 

منالمعلومات من ممكن ندر أكبر جمع تريد الأمريكية الإدارة كانت حيث مالي ؛-٠٢-^ 
ستمير،أحداث في حمل ولا ناقة له يكن لم لو حتى والأفكار الاتجاهات كل 

وبكاءزوحته صراخ بين مجن وانتزعوه الليل هجح في بيته الباكستاب القوات اقتحمت 
حزينةلوحة المنكسرتين عينيه على رمحم قد والوحي علته، مخيما الحزن كان أولاده، 

دراستهفي متقونا كان بأحمد، له فارمز يساري عن كان الذي الأخ أما القلوب، تقطع 
أفغانستانفي بالجهاد ليلتحق الثانية منته في الطب كلية ترك ذكيا ثابا ثرية، أمرة من 

التذاكرأيام العربية، الدول إعلام في حهادأ الجهاد كان يومها الروس، أيام آخر 
نضىلقد الثمن! باهفلة صريبة إلى وفييتية الالقوات طرد فور تحولت التي المخفضة 

الواسعوحلمه حلقه لدمانة الجم.ح لدى محبوبا كان الجهاد، ميادين في شبابه مجعفلم 
الدىالرهيب الضغط يب بعضهم تعترى قد التي الغضب ونوبايث، الإخوة زلات على 

دارمنه، قريبة زنزانتي كاث حين أشهر عدة قبل حدت ما أنسى لن لحغلةا كل يعانونه 
سببترك نصحه حين صنوان عشر من باكثر يصغرونه الدين الإخوة أحد وبين بينه نقاش 

عزةبإظهار ظلمهم ومواجهة بالصبر والاكتفاء وتعديبنا إهانتنا يتعمدون الدين الجنود 
علىبل كلب، يا ت له قلت إن بالإهانة يشعر لن تعبيره حد على فالكلم، وثباته، المؤمن 

شعرذلك في فثل إن لكن مثله، لتنح سفالته إلى علوك س بمزلك أن يريد هو العكس، 
.وكرا٠تالث٠ ؛حقارته 

قائلاتيصرخ أحد العقل، يغيي، الغفس، وحين نصح، كلمة أي الشاب يتحمل لم 
المكان،في الصمت، ماد القاسي، أسلوبه من الجمح استاء لنفسك، بنمانحلثج احتففل 

أنالحكمة من فليس يهدأ، حتى دعه بالنصح، غاصبا أواحه لا أن الأسر علمني لقد 
فقلت،إليه التمت، بينهما، الوقوف، إلى لخصمه نزاله في ملاكم نوحيه على حرصك يقويك 
افدعاه بفف أن على نادر وهو غيظا كظم امن و.: تال الأحر: ليسمع صوتي راخعا 
تتفاجأ لكنى ثاء•، ما المن الحو; من يخير، حتى القيامة يرم الخلائق ردوس عر 

الثدييالفانط ، ءلميلثs )لا ؛ يقول وهو وجهه على ارتمت، التي البادئة بابتسامته 
شاستمر يم عقالهم(، العقلاء ؤيفقد الصماء الصخور يفتت، الإخوة يعانيه الذي المستمر 

٠صغره منذ كا٠الآ يحففله الذي القرآن مجن وردم تلاوة 

أكثرمن أنه مجن الرغم على الوقور والهدوء الواسع الحلم هذا من تعجبت 
علىوالإجبار والإهانة النوم من الحرمان ليعاني للتحقيق، يستدعونهم الذن المعتقلين 

بينتمت أني اف حمدت تقريا، اعة وعشرين أرع من لأتمر الجبى الوصع ر الفاء 
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يفقدزلأنه الجنود مع المنام أكره بطّيعنى نانأ العقلاء، الإحوة من مائتين اثنين 
الأستفزازةالمعاملة من الرغم على عليها المحاففلة جاهدا أحاول التي وبرامجي هدوتي 
لحظة.كل في علما تمارس التي المهينة 

يديهالجنود أهللق أن وبمجرد به، لهب الذي غير بوجه التحقيق من يوما رجم( 
يريدلا خاشعة صلاة في ليبحر كبر ثم ليتوضأ المغسلة إلى مع القيود من ورجليه 
إليهأسترق كنت آخر، عالم في كان منا، أحدأ ير لم أنه إلي خيل شاطئ، إلى الوصول 

منهمغ وحين اليميق، الحرن من سوداء سحابة تكسوه وجهه فيها ألمح النظرات، 
آخرشيئا يرى أن يريد لا كانه العينين، مغمض طويالآ رفعهما داعيا، يديه رفع صلاته 

تنهيدةأطلق ثم فشيئا، شيئا النزول في يداه أخدن ربه، يدي بين وضعه الذي مطلبه عير 
يعدلم كأنه حتى لجالوس ا أطال أعاصير، من صدره في ما يخفف أن يريد عميقة 

تبالقرآن صوتي رفعتي به، ما أخفف كيف حرت والمكان، الزمان بقانون محكوما 
متكلفة،بابتسامة قلبه في الهم بحار يخفي أن حاول لم بجعل أثن ينج، ؤوس 
لقدلمحاكمته، تمهيدأ المعتقلين بقية عن يعزله توعدوه قد المحققين، أن أعلم كنتإ 

فيالصرب وصد وطاجكستان أفغانستان في الروس صد الجهاد في شارك بأنه أخبرهم 
تذكركلما الحزن س غيمة تغشاه كانت لأفغانستان، الأمريكي الاحتلال وصد البوصنة، 

اهوأرادها شهادة أردنها يرددت كان التفتيش، نقاط إحدتم، في غدرأ به الإيقاع لحفلة 
وقدره.القه بقضاء رضيت أسرآ، 

والتمارينوالدروس والأذكار للقرآن مراجعة بين ما والأسابيع الأيام علينا مرت 
تقريباأيام أربعة كل التحقيؤ، إلى يستدعونني كانوا حقا، جميلة أياما كانت، الرياصية، 

أمحبؤعكل أحمد الأخ يأخذون كانوا وكذلك مجرة، كل في ساعات خمس لحرالي 
أحاديثنا.كل نسجل ت سماعا وجود س متأكدأ كنت، صاعات، ثلاث لحوالي 

المعروفة)الخلة( فرتة كانت، حين، بهدوئها المادرة الجميلة الليالي س ليلة وفي 
قرةعن نتسامر وأحمد وسالم أنا الثلاثة تحن جلمنا العنبر عن لمثرلة ا هم، بهدوئها 
الأعماقإلى الأمواج فحملتنا مركبه في الحدين، بنا أبحر الملمين، وصعق، الإسلام 

صمودعن حدثنا تمل، لا التي العجيبة قصصه ص شيئا أحمد لنا ذكر نشعر، أن دون 
تقدمإلى ظرْ وجهة من ذلك أر-أع العالم، في امراطوريتض أي أمام الأفغاني الم، 
الردجمن الفتادى بإصدار الامماء وعدم المحل لمواحهة الأولى الصفوف في العلماء 

وعملاته.الاحتلال وجه في واحدأ صفا القبائل قادة ووقوف العاجية، 

القبضةضعف من فيها الإسلامية الحركة استفادت حين طاجكتان إلمح، بنا همج *م 
الموفييتىالاتحاد تفكلث، وبمجرد أفغانستان، فى السوفييت، هميمة بسبم، الشيوعية الأمنية 
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رحمانوف(هملي رإمام الرئيس قران واجهته الذي الإسلاميه( النهضة رحزب تشكل 
فيهااسنجد (، ١٩٩٧)حتى ( ١٩٩٢)عام من القتال شرارة فاندلعت والنار، بالحديد 

حتىالشيوعية انمجهية يبسالة قاوموا الذين أفغاسان في بالمجاهدي»ن النهقة( )حزب 
الحكومةمن والتنازلأت وصات لمنا ا بدأت هنا )دوئنييه(، العاصمة مشارف الحزب 

هعصلأم اتفاقية على نوري( الله )عبد الحزب رثيس خو١ذرا للسوفيتت الموالية الشيوعية 
مغادرةبهم استنجد من آمرأ )عنفا(، اسماه مما تبرزه وأعلن السلطة، لتقاسم الحكومة 

الاحتلاللمواجهة الشيشان إلى متوجهين محملين وحرجوا لطلبه فاستجابوا فورأ، البلاد 
النهضة.حزب برجال غدرأ امتلأت قد الي لجون ا ظهورهم وراء حلفوا وقد الروسي 

كاتوالتي ( ٧٢٦و)و)1.ي( ( ٧٠٢)جبال إنها البومنة، عن ممتعا حديثه كان 
يتمركزونالصرب كان الاستراتيجي، لموقعها موسكو( )بوابة العالمية الحرب أيام تسمى 

التي)الشالكا( وؤللقات القذائف من بوابل الملمة البوسنية القرى ليمطروا نممها على 
فطالبالبوسني الجيش على القمم هذه استصعست الأبرياء، من الكثير جراءها سقمل 

المهامهذه )لخل ت نائلين فررأ استجابوا اقتحامها، العرب المجاهدين من الجنرال 
فيهممجاهد لأربعمتة ا تقارب التي كتيبتهم عن يحدئنا أحمد أحذ ، أرصكم( قدمنا 

العمليةمجوعي قبل الكتيبة تفرقت كيف أحبرنا الٌرب، من وأغلبهم أتراك وبضهة بوسنيون 
لجدتهم،ندموا الذين الغرباء بهؤلاء احتفت والتي الجبال، أسفل القرية بثوت في بيوم 

علىأرواحهم يضعون الذين الفتية لهؤلاء وتقدير بإُعجاب يئظر البوسنية العوانل كانت 
الحرجعن حدتنا انميد، انمريي بالجيش المحصنة الشاهقة الجبال هذه فوق الخحان١ 

يحيونهمغامر بفرح أتين اللاتي الفتيات مصافحق عن بخجل يمتنعون وهم عانوه الذي 
الدبميالبمل عرفن حين صد; برحابة الأمر تقبلن عهن تضحياتهم، على ويثكءّض 

ليحلمواقعه عن راجع الذي الوّتي الجيش من وحدات على طريقهم ش مروا للأمر، 
فيرأيت، حين استغربتا ت يقول، وهو الدهشة عليه بدت الدين، في إحوانهم مكانهم 

منطويل بثريعل متونحا يراني وهو أحدهم إلي نظر الخمر، زجاجات بعضهم أيدي 
بلديمجن ندمت أني أخبروه (، rpg)بقذاتف، مليثة حقيبة ظهري وحلف الطلقات، 

بالمشاعرماليثا بكاؤه كان بالبكاء، يجهش وهو وعانقني إلي تقدم عته، لأيام البعيد 
منهاأفهم اكي بالبرسنية يحدنتي كان عنها، التعبير الكلمات تستطح لا الي والرسائل 

متسللاوالنابان الوحول تخوض بلدي؟ عن لتدام بلدك عن أرحلت ت به بأس لا شيثا 
أشارئم الأعماق، من يهزني المتهدج صوته كان الحياة؟ لنا لهب الموت أنياب بين 

مرتعشآعانقني ثم اض، إلا إله لا قائلات الأحرى بيده الخمر وزجاجه السماء إلى سابته 
البكاء!من 

الكلمةهذه أجل من نال؛ ئم اكائر، عائمات عليه بدت وقد أحمد إلي المقت 
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اشتدذلك، على أصر المرسي الضابط لكن ذاتها، يالطرفة للصرب البوسية الحكومة 
رشاشاتهمأنام سحب أقرائه جمح المصري الضابط فأمر الغضب وعلا الجدال، 

الحاجزرفعوا المتوثعت، غير الفعل رئة من الفرنسيون ارتعد اكار، لإطلاق والاستعداد 
شريطاالمصري الضايهل أحد عنهم اسعدوا وحين بالمرور، لهم وسمحوا الفور على 

العيب!يترتيله الدبابة يملأ وي لمنشا ا بصوت الإغاثي ليتفاجأ مسجلته في ورصعه 
أنوذكر الخيرية، بالأعمال المعوزين فرحة من رآه ما لتا يحكي سالم انطلق ثم 

فبماويضعها المتبرعين أموال يحففل الذي الأمين الثقة اختيار هو يعانونه ما أشق 
مابدعم الإسلامية المنظمات يتهم كان الذي للمحمق فاله بما أحجرنا له، حصصت، 

إلىأموالها من بالخثة سبعين من أكثر يذهب حيرية منفلمه أعرف ت بالإرهاب يسمى 
اسمها؟ما سأله؛ وهو فرحا طار فيها، الموظفين 

فىأسقحل وند فوحم المشهورة الأمريكية الخيرية المنظمات إحدى اسم له فذكر 
يدم!

علينافي صت محي واكفهر وجهه فتمعر فجأة حاله انقلب إذ يحدثنا هو وبينما 
الأحداثهذه بعد توقف هذا كل ت منزعجة نبرة في نال نم بالرحمة، المفعم الجو هذا 

أنتدركون ألا أحمدت إلى سهامه يوجه وهو عينيه حماليق دارت بالأمة، تعصف التي، 
نفعا؟يجدي لن القتال 

أبشعيرتكبون الصهاينة نرى ونحن نفعل أن انا عوماذا ت بتحنن أحمد أجابه 
شيثا؟الدرة محمد دمجاء لك تعني ألا أمتنا؟ أبناء من الأبرياء حق في الجرائم 

البعيد.اللي لا المهابة لتهاجمرا ف :

فركلنانخنق التي اليد عن عجزنا يجول، حارس ومليون بحول سياج ألف يننا ب •
أوطانها؟من المحتل تطرد أن الشعوب لهذه يحق ألا ند، تالتي الماق 

ظلامجته.عن دفاعا ورطة في ^٠ يذحل أن الخفللوم حق من يس ل ت
أفهمك؟حتى سالم يا علينا تتفمه الذي ا م• 
الأبرياءوقتل والتكفير الملمين بلاد في التفجيرات، ٠ حمسا. عليكم نقم أ ؛
باطش.عدو مع متكافئة غير مواجهة في وتهوركم لمنها ندفع التي مقاومتكم وتعان 

رأيي،يرون وكثيرون منها، الته إلى أبرأ فانا الملمين بلاد في التفجيرات مجا أ ت
بلادحكام ظالم على نمبر أن رأيي كان الجمع؟ هملى حكمك عممتا حق فبأي 

المرمجن لابد المفللمة، التحقيقات غرف في عذبونا مجهما الأمر، يكن مهما الخلين 
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ممضيةاككمير وأما الحارة، سوى الانتقام ني والرغبة الأفعال ردود من نجني لن لأننا 
وهناكنمل، حياته في يجاهد ولم التكفير في يبالغ من هناك بالجهاد، مرتبطة غير فكرية 

منالكثير *ناك أن كما التكفير، في الئرع يتجاوز ولا الجهاد في ءمرْ قضى من 
تظن،كما بينهم عليه متفقا الأمر فليس هم، أنفالمجاهدين بين اككفير حول القاثات، 

فيالنزول عن ويجثنون الماحية بروحهم من ينفلرون الذين أولنلئا من نعاني لكننا 
العهلم،.وترميم الخلل لإصلاح اليدان 

منالكثير على المعتقل في تعرفت، لقد ، هل بإلى تحتاج مهمة مسألة أراها نلت؛ 
التيالمنيفة الصراع طبيعة لكن، التكفير، في يتوسع لا أكثرهم فوحدين، المجاهدين 

بملأبةتتأثر طثاتعهم يجعل ند والحديد الملاح مع المستمر وتعاملهم يوم كل يعينونها 
أنوحب، لدا اللو، إلى فتجنح بمحيعلها نتأنر حين ان لأنا طبيعة هي كما الحديد 

الكي صفوفهم داخل المقود من الجموح الخلو يلجم واضح فكرى منهج هناك يكون 
فمنهجالحركة، في انتصر صفه في كسبها من الصراع، محور هي المي أمتهم يخروا 

الذيالمياسي المكفير في استغلاله المقود ذوى على المهل ومن للحياة قابل غير الخلو 
الانشغالمجن أولى الانحراف تصحيح على الخمل أرى الخصوم، لمصفية الدين تغل ب

ودلالمهالنص نوت في، الثلث، يحتمل لا بيقين ترعا ثت ما إلا المنحرف على بالحكم 
نبيهالله أحبر لقد الإسلام، دائرة من خروجه على الأمة أحمعت وما والمحارى كاليهود 
علىمردوا رحلا عشر اني معه وأن منافق سلول بن أبي بن اف عبد أن الصادق بالوحي، 
وفعن البيان تاخير أن مع سرأ، حذيفة إلا بحكمهم الصحابة يخبر لم لكنه المفاق 

معرفةيكفير بل حكمهم المحا؛1 يعرف أن يجب لا أنه يعلم ه لكنه يجوز، لا الحاجة 
الإسلاممن خرج عمن أمته إ"مار الرسول يلزم لا كان فإذا فيه، دلخوا الذي الانحراف 

يحتملبنص الإسلام من شخص خروج عن المعصوم غير فكيف؛فلت، الصادق بالوحي، 
بلالمكفير، نمارس والأديان والطواف الذاهب كل أن أحمد يا ترى وكما الناويل؟ 

ينوقوالذي بالإرهاب، الاتهام وهو للتكفير موازيا ممحهللحا يمارسون الملاحية حتير 
والاعتقال،بالقتل الاستهداف س الخواقب تحددها الخهلورة إذ بمراحل، المكفير خطر 
الخلونملرق س الحذر فوجب، غيركم جرائم عن، تتعامير ؛أخهلاتكم التربحة الخيون لكن، 

غيرك•قل( بك يفتك وحم، ألمح، بممل، ح/، يترك أن ها الذي 

والرهبانالمقاتلات غير ونسائهم الخزاة كأطفال الأبرياء قتل أما أحمدت نابع 
بمثلهالخدوان رد بايبج من كان فان ابتداء، حرام فقتله قتالما في يشارك لا ممن وغيرهم 

لأنبالمثل، الرد باب، من كان ولو الجواز عدم إلى أميل لكني، اللماء، بعص أجازه 
تعالى؛بقول الاستدلال أما نسائهم، اغتصاب كتحريم المؤع محرم الأبرياء هؤلاء قتل 
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ماهدا عدو، ْن قاني سف من إيلاما أشد أخ مجن جارحة كلمة إن أغرق، ما وأغرق 
زنزانتهيقعلع وهو ئئيلة بدت التي خطواته في مستمرأ كان أحمد، به يشعر كان 

نالنم صدره، في رحاها تدور معركة أن شعرت متأمالآ، الناعية أمام توقف الصغيرة، 
أخطأتأأني أعترف صالم، أخي صدنت طويل• صمت بعد 

أنأبدا متوقعا يكن لم القلوب، يمزق حزنا ربه بين يحمل رهيب صمت ساد 
أحلهامن صحيت فكرة عن تتخلى أن الصعب من أنه تماما أدرك أحمد يقر 

والتضحياتوالجراح بالألأم مليء لماض تلتفت، أن الصعب من والنفيس، بالعالي 
الكان وتمصي، وداع نفلرة ذك كل على تلقي ثم الطريق ذات في قضوا الذين والأحبق 

يقال.لا مما الكثتر يخفي حزين وجه وملامح ذابلين ببين النافدة إلى ينفلر يزال 

فييعمل أثره زال لا ا حاملها روح به دثْل ثقيلا حديثا حدين؛، أي حديثا كان لقد 
زالت،لا معانيها أطلال لكن الزمن ريح كلماتها على نمت لقد اللحنلة، حتى نفسي 

يتاملوهو أحمد أرمق كنت صبا، فوفي صبته الذي والحزن الألم بقاء ذاكرتي في بانية 
يشعرهالذي والحزن الخذلان ألم في غارقتان الظلام، في غارفان وعيناه النافذة مجن 

فيالمترددة الدمعة في فرأت لقد لص، كأنه الأبواب وجهه في توصد حين المغسثؤ 
لهيجد لم- لعله نفسه، يخاطب، وكأنه الحزين صوته نبرة اتخفضمتا كتاب، ألف مقلنه 
أأخطأت لقد نعم يردد* كان إليها، بكلامه فتوجه نفه إلا لته ا بعد مواسيا 

كانأنه الأفعى أخبرتني لقد ت تقولان عينيه أسمع كنت، لقد يقول؟ أن ود ماذا تراه 
ولوتقبلي مأبي وأن يؤتكم، من سركم حساب على ولو سي ألزم أن بي الأجدر 

منالألأف نل ثمن من ولو أطفالي أطعم وأن وماصبكم، حاصركم هدم حاب على 
العالم،أحر الرعب جزيرة غي ّجنتني الصارمة لأوامرها أذعن لم فإن أطفالكم، 
أذعنأن الأولى كان للدماء، مصاص ، ألفلص من ؤيعث، الشريرة الأرواح لتتناوثني 

تلتهمها،منكم صحية على يوم كل تنقفر الأفعى كانت، أخهلات، لقد أذعن، لم لكني 
الضحيةأنين صوت تسمعون وأنتم مرتعدين أمامها انحناوكم ذك كل من الأبنع لكن 

ففررنمهلعا تتخال، أن قلوبكم كادت العارية بصدورنا واحهتاها وحين ا بفحيحها ممتزجا 
رأيتموناأنبائنا، عن تسألون الأعراب في بايون أنكم لو ووددتم الوراء، وراء ما إلى 

عنابوجوهكم أشحتم لكنكم دما جراحنا وينعب عطشا جوفنا ويتلهب، جوعا نتلوى 
Iقلتم آدفعواه أو اثو سل ق ثيلوأ ^^^١ •' لكم قيل ولما وحدنا، نموت وتركتمونا 

فأجبتموهه َاكتب أؤ أ1ثثدسه آلاكش ؤأد-ثلوأ بكم•" صبح ثنالا ينتم 
الغضبعليكم لحل ، ننعدويك^.،ب< هثهتا إنا ئقنتلأ ورتلف أنت وهآذهب ت مذعورة بقلوب 

علىمصرة بقلوب فاعتذرتم الشتات، أرمحي في تتيهون عددآ سنين عليكم وحرمنا 
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مائه،بد أمامكم متالّطا الإسلام رأبتم ^^■، ،أسنئفز وأ،نلوأاأتوك؛ ^_«،3؛؛' ت الخذلان 
حامللهبل فجدوا القادة أما يحميه(، رب )للست، رأسه! عند فقلتم بالامه، مذبوحا 
الوؤلني،نشيدها أنغام على فرضوا الغوغاء وأما قرابين، له شعوبهم وقدموا الشعلة 

وتمتمللجاني، الشرعي الوارث عي الأفعى أن العمياء بأفلامهم فكتوا العلماء وأما 
أحفادبأن تتوعدونها المقدمة، لأرصن ا فى النجة بيضتها إلى بأصابعكم تثيرون 

جهادأن فتوى العلماء وأصدر للأسماك، طعاما لتكون البحر في سيرمونها أحفادكم 
وهلعكمالبيضة على جرأتكم ب أتدرون والأموات، الأحياء على عين فرض البيضة 

حتىترعبكم نجمة ين حمالأفعى ترفع ينما واحدة نجمة ترغ اليفة لأن الأفعى؟ من 
الأثن ؤإُى مهزومة، قلوب إلى المر براية باتي لن يوشع إن أحلامكم، كوايس فى 

أغلالهم،أنغام على يرقمون الذين للعبيد تبا ألا اشإه، ما يثموا حئ يمي ما يثمث 
إلىعبوديتهم ميلاد من لحظة كل يذبحوا أن ويرضون الحرية تكاليف، تمعبون يالذين 

.الدهر آحر 

وفتشتمالحرم، رحب في الحضرمي ابن يقتل التميمي واني عن فينا بحثتم لقد 
والأنصارالهاحرين حق بحملته لتقهلوا حذيمة بني في يسرفج الوليد بن حالي عن يننا 
مماإليالث، نبرأ إنا اللهم ت دعاءنا منا تقبلوا ولم فريش، عند المعذبين عن الدفاع في 

كذاباليس مجد على دلوني أصلحتم، الصديق ولا صددتم العدو بغي فلا فعلوم، 
لممستشفى على دلوني بل عامليه، بين مختلسا ليس اغاني منرؤع أو عامريه، بين 

أومركزشرطةفاسد معلم تخلومن مدرسة إلى أرشدوني بل بزلة؟ عليل روح فيه تزهق 
أميديه؟ ين ملقى مريض تشخيص قمح، يخش لم ٍلبيب أتم، مرتشيا؟ ئرش يحوتم، لا 

الأ-ختناءلهذه أغلقنا فهلا ؛١^١؟ أو حفا صراعه في بريء دم فلثح يلم حيتي أتم، 
ل،تل تزمان خيبة فيا الأرصى؟ في الشرطة مراكز وماوينا الدارس وهدمنا التشفيات 

القاعدين.عزاء العاملين زلات لكن الختثفيات، باحتناء نفعها على اليكروبات فيه 

الغضبلمرحة حيدآ تنمتون لكنكم مشفق فليح مجن المحب، صوت تسمحون لا أنتم 
ساطورتحترمون لكنكم حراحكم تضمي• التي الطبيب يد وتحتقرون متجبر، ويالم من 

لكنكمالمباح تنفس عند البلابل بتغريد تهزئون وتأثلأءكم، يمزق، الدك، الجزار 
الأفعىأصارع الوت لجة في بنفي ندفت، الليل، رهبة في العاصفة دومح، من ترتعدون 

هذاإلى انغلروا قاتلين: الفارهة بيوتكم محن إلي؛أصابعكم تثيرون فكنتم أجلكم من 
أمحيررأيتموني حبكم، ضريبة إلا يماني تمانتج وما القذرة، بدماته المتسخ المتطرف، 

المدفؤعالمبوذ المشرد هذا إلى انغلروا ساحرين: فقلتم الظلمة الأودية في وحيدآ 
تمتحالمفقودة، كرامتكم عن أ؛حثج ن، رحللأني، إلا ذلل-، تشردتم، كان وما بالأبواب، 







وأحاسستتكلم مشاعر بل مجردة، كلمات تكن لم أسمعه ما أن أم الشعثح؟ ويهذب 
كلماتهوقع من المن كلما كنت والكران، الخذلان عانى قالب آلام عن تتحدث 

إلىتشير وهى كلماته يي أحدقت وكلما المزيد؛ لمماع تلهفا ازددت قلي، على القاسية 
أنشعرت الحزين، الغاصب القلب هذا يحملها التي العاطفة بدفء أحن بالتوبخ، 

أحبابهيصور تضج مولخة يكريان حلهرها على تحمل كانت عينيه من تنهمر دمعة كل 
يكنلم يفارقه، أن أبى غابر رمن آهات وراءها تجر جراحا، تمتلى حوله، قضوا الذين 

رأيتلقد الخذلأل يعص لأنه الهاء، قرار هو الأصعب لكن ، علميهالرحل نرار 
الؤرءنوأ قرارع لأن إليهم مضى لقد يعانيه، بما شعرت لقد ط عينيه فى الأمة آلام 

آئمدوأكانت، لقد ويقظته، نومه فى تفزعه كاث [ ٨٧]التوبة! أل٠م١لفاه ثع هءلأ 
ظلالفى )كعب( ^ii_ تأمل لقد متوعدا، أمامه يلوح كشح [ ٤٦تالتو؛ة■ لقعدذه اح 

لكنهمكروب، ؤإعانة ملهوف بإغاثة فاته ما تعويفر يستطع كان تبوك، رمضاء عن نخله 
الحزنبجلباب مجتدثرأ ^^^٠ ٠٣١١ذو قلل كما يدرك، لا فات ما أن يعلم لأنه باكيا ظل 

الرومة بثر أن يعلم لأنه عمتإه، أثم عما ؤوكت ماء ندمه نار يعلفى ولم تعثر، حين 
أحد.شموخ تهناول 

تأخذكانت ، يمسونها شعرت لكنى قاله، ما كل هذا ، أحطات( لقد نعم ر ت
متحبآبدا ، ويهب2ل يحلو صدره كان ، توقم، بلا متواصلا هزأ هزآ، فتهزه قلبي بتلابيب، 

والصدمة،والحزن الضيق من مزيح محمرمحن، عيناه تزل لم شاهق، حبل فى صعد كانه 
ضنينعاتقه على حماله ثقلا بعيدا، ثقله يرمي أن يريد وهو ايقل ند كاهله أن شعرت 

الوحولبه وحاض الجبال، قمم يه لمق ت والوديان، الهضاب به نطع طويلة، 
وكتفيهظهره ألمحي الذي هدا بمع أن أرصا، يضعه أن الأوان آن وأنه والمستنقعات، 

كلماتهأن شحرت عميق يحزن قالها أحطات(، لقد )نعم المجهول، إلى به متجه وهو 
■هم، ما أدرى لا بنار وتحترق دموعا تقطر 

لينقلهذلك فعل أنه فعلمت لة، الغكسر قد بأحمد ؤإذا نفلرت دويا، سمعت 
لمالزنزانة، فى شيثا يكسر من بكل يفعلون كما العقوبان عنبر إلى مكانه من الأمريكان 

عنبرفضل لقد مع، مجا سالم أحيه من سمع أن بعد الخبر هذا فى المكوث يتحمل 
علىقاسيا كان قاسيا، كان لقد بخطئه، سالم أحس البقاء، على الرهيب، العقوبات 

النقليات،حنود زنزانته أمام وقف، دقائق وبعد المجان، على قسوته من أشد أحمد 
يمتزجالأسى كان حيبتؤ، مجا أنساهما لن بعينين سالم إلى التمت، يقتدونه هم وبينما 

أحبكمسامحونى، الأخيرة! بكلمته ودعنا ثم عينيه، فى يبكى والحزن وحهه بقمات 
اض!فى 

أملنا )س-امحونى( قال! هل أدري لا به، عهدي آحر هذا كان مضى، ثم نالها 

٤٤٧







لقدنعم ت مشنق محب قالب من له لأفول معنا يزال لا أحمد كان لو وددت 
الأمة إن سحق، لا لأنا أحكا من فحت حين أحطات لقد أحمد، يا أحaلأت 

الخaلامن الدكوة، تستحق لكنها المصرة، ولا الممر تحق تلا أمة أبناءها تعرف 
ناتمةوهى منها دانمت، ولو لإيقافلها، الضحية الصواب بل نائمة أمة عن دفاعا التضءحية 

لتقولأحمد، عادت كما فتعاديك يلاتها سبب أنك فتفلن السيف بيدك ورأت لامتيقغلمج 
تعرفكملم أمة نرق أنتم أحطات، لقد نعم أحمدت قال كما شقانلث، رحلة نهاية في 

طعمنذوق دعونا يخونكم، عمن دفاعا صدوركم تكشفوا فلا لكم، تنكرت شعوب وعره 
ألاأحيانا العلاج ومن والألم، المرارة من بشيء الحقيقة نفهم دعونا أعياننا، بيد الدم 

قواتالفايروات أن يدرك الجد دعوا الأولى، المرض لحظات في المريض يداوى 
منبالقليل نتعلم دعونا بالفيتامينات، ممتلئا غداء وليت، الصحة ي، لنهجاءت احتلال 

هدهتماما أدرك الأولى، بالدرجة وعى معركة هى الحقيقية المعركة إن المعاناة، 
عينايرأت فما منة عشرة أرع معهم عثت، لقد الجياشة، والعواطف، الوثابة الأرواح 

فرح،في للموت صدورهم يكنفون رأيتهم لقل منهم، تضحية أكثر ولا أصبر ولا أشجع 
طربا،القدانف ودوي عرسا المزال يرون كانوا لقد مبتهجين، أنيابه بين من يتسللون 

لحفلةئجناوهم دماؤهم أما الصفوف، لاكحام ويتهللون البارود لرائحة ينتشون كانوا 
سنين،عشر من لأكثر الشريق وأيام العيدين عدا دهره يصوم بعضهم رأيت الزفاف، 

لأسابيعالهلعام عن مضرب وهو أيام ثلاثة كل حففله من القرآن بختم بعضهم ورأبنا 
مكررةلحمامه أو القضان حلف محفيم لأنين عيونهم فيض أرى كنت يفترا أن دون 

الجنمأوى إلى للرحيل دفعتهم التي هي تلك رحمتهم إل زناذبهم، من تقترب الجناح 
النابيخي ما ولكن قاطع، وناب ماض مغلب أنهم تماما أدرك الموت، لمصارعوا 

هيالأمة مخلب؟ دون ولذراع ناب دون لفك قيمة ولا ذراع؟ دون والمخلب ئك دون 
قابلغير فهو الأمة جناح تحت ينضوي لا مجدنا لاسترداد محشرؤخ وكل ا والذراع الفك 

البقاءمن خير مكسور جناح تحت فالانضواء ا مكررأ كان ؤإن جناحها تحت للحياة، 
والضلال،الهداية بأسرار جاهل فهو الملأ هداية مجن يثس ومجن ، للسور طعمة العراء في 
)أنبهفيصيح: غضب لحظة في حمزة قلب انفاصة هو جهل أبو يخافه ما أخوف إن 

الصحفةمجنيا يأحد ٠ مححة المم لأخته يده فمد عم " ٣٠ندم انكسار أو دينه؟(، علء, وأنا 
قكتيآ تآ ٠ ^ ليقرأ: 

تدفعكلا خدلتك، أمة أجل من الأفعى تص١رع زلت لا الذي النبيل الشهم أيها يا 
وحيدأتركوك لقد خلفك، انظر قدمجيك، مواقع من الشن دون للتوغل الرحيمة عاطفتك، 

يتغنونالملامة شاطئ على مستلقون وهم الثم لجة في تتلبط تركوك الموت، تواجه 
العاصفة،عين إلى مستعجلا تتقدم مالك الحداد، بألمتهم وسلقونك الحكيمة بالأقوال 





بطريقةتقهلمها تم التشميس، فترة في ممستا لكنت التي الخضراء الأغطية كل بتمزيق 
الأسفزازهدا أن وهلة لأول ظننا وراءها، ما الأكمة وراء بأن نشى متعمدة استفزازية 

الجنرالمن عليا أوامر هناك أن اكتشفنا لكننا حاقد، جندي من تصرف سوء بسبب 
•دكا س>ءخ^محا 

فيالقرآن تمم كل وضع الضابط منا طلب الخارجية الساحة في كنا وحين 
الأمنئالجافي، القرآن بتفتبش يقصدوا لم تفتيشه، ليتم العنبر داخل وضعه نم صتدو3ا 

دونالعنبر في كثيرة أماكن تركوا لأنهم والقسي، الديني الجانب أرادوا ما بقدر حتما 
الممنوعان،من شيئا المعتقالين أحد شع أن يعقل لا للقران، اتجهوا بينما تفتيس، 

يريده،شيء أي إخفاء بامكانه كثيرة أماكن ؤيترك أمره ليكتشم، الخاصى مصحفه داخل 
بحيثومذلة، مهينة ستكون التفتيش في طريقتهم أن جيدا نعلم لأننا القرآن تفتيش رفضنا 

العنبرإغلاق رمحضنا باستخفاف، ويهنه لبطن ظهرأ ويقلبه القرآن ف غاد الجندي بمساث، 
جميعاجتمع بعضها، على مفتوحة المشي وساحة والزنانين الداخلي العنبر وض 

الحتى الأبواب فتحات داخل مناديل ووضحنا الرفض، على العنابر كل في المعتقلين 
منهمطلبنا الإدارة، مع المفاوضات استمرت كونترول، الريموت طريق عن تلقائيا تغلق 
ذللثحافرفضوا تفتيشه في أمني عير لهم يكون لا حتى للمكتبة القرآن أخذ 

أحرى؛مرة الإضراب 
أنيعنى إنه للغاية، صب قرار الإضراب، إلى اللجوء فى المعتقلون اختلف 

كربمن فيه أنت ما فوق الشامل والإجهاد البطن وأوجاع القاتل الجؤع آلام تتحمل 
القرار،هذا صعوبة مدى لتدرك شذ أيام كادثة لكيا الهلحام عن تمتغ أن حرب الأسر، 
سياسةعليالئ، تمارس ثم الهلاك حافة على تشرف حتى لأمافع يستمر بإضراب فكيف 
علىسيؤثر الإضراب المعتملين، بعفر تردد كما ترددت لأشهر؟ الأليمة القرية التغذية 

أصغلم لو ماذا لكن الأسر، وطاة من الكثير يخفف الذي والرياصي التعبدي البرنامج 
يتألمون؟حولي إخواني أرى بينما آكل كنت، لو ماذا القرآن؟ إهانة تجاه شيئا 

الراحة،ألم من خير الألم راحة لأن الإضراب فقررت الضمير، تأنيب ميمزقني 
إماواضحة، رّالتنا التفتيش، رفضنا العنبر؛المناديل، في الكاميرات جمثع غطينا 

بهاحتففلتآ الذي الطعام من قليلة كميات عندنا لكن أوامركم، عصيان أو قرآننا احترام 
المعدةتتا'در لا حتى فشيئا شيئا تناوله ليتم الجمح على تونيعه تم للصائمين، مسابقا 

محلةمن الرغم على الرياضة أمارس كنّت، الماء، شرب س أكثرنا المفاجئ، بالإضراب 
قطعةأو عندنا المتبقي الزبببج س حفنة أتناول أن بحد الخفيفة الهرولة من ساعة الطعام، 

وزنيإنزال أردت لكني، المضرب حياة يهدد فائح خط-أ وهذا اليوم، في صغيرة خبر 

٤٥٢



اقتحامأن تمامأ مدركا كنت لكني بالتوقف نصحني الإخوة من الكير زمنية، فترة و\سو؛آ 
الخطرمرحلة إلى يملون الدين المضربين عدد زيادة من خلابد وشيكا بات علينا الجنود 

بلممتعة نزهة التغذية لت الموت، أو بالأنبوب تغذيتهم المعتقل إدارة على تحتم التي 
المعتقلإدارة على صغط وميلة كونها هو عليها المضربين حرص ب فغليعة، معاناة 
نقلمهمة المرهفة مهامهم إلى ، يضافالذين والجنود القلبي الطانم على ء الم، بزيادة 

يقاربما إلى وزني انخفض العملية، انتهاء حتى ومرانتهم التغذية كرمي إر المضرين 
عليه.هو مما أكثر وزنه إنرال، بمعب، مثلى لنحيل حادا نزولأ يعد وهذا يوميا، اوند ب٢ 

الكاميراتأعين عن بعيدأ العلعام من بلغة الإخوة أحد علينا ونع أيام وبعل. 
منتصفبحجم رغيف، من قهلعة أءaلانى الحاسم، الإصراب، للحثلة تمهيدأ والحراس 

شمها،فى بارأت الماء، من علي نزلت، مائدة أحبه وأنا زنزانتي إلى به رجعن، الكم،، 
عبارةأصبح كله حوفي أن ن، أحط صدرى بها وامتلأ جوفي فى الخبز رائحة فتغلغلت، 

حواهادقيق ذرة بكل أتلذذ أن أمتليع أنى لو وددت الطعام، من حفلها تطلب، معدة عن 
أحلقكنّت، أنى لدرحة محمر قد به وإذا بهلني أتحمسس أخل.ت البارك، الرغيف، ذللئ، 

وحينالبرى، في أختيهما لليمنى والإبهام الومعلى نتلامس حصري حول، يدي بكلتا 
الإعلأب.القوات في ذلك عن وتكلم صعق الحال هذه على المحامي رآني 

أ؛تثننه،إلا "اهم يرآث تعالى؛ نوله علي مر للقرآن وردى أثناء 
الذيوهو إحسانا إحسانه أنمي . . اش يا بحانك ، كرمها بفيض الأية امحتونمتني 

الرب؟إحسان من العبد إحسان وأين والغي؟ العجز ظلمات قي لمهل لولاك 
الدنيا،هذه من ليس ثبعا بمعانيها أثبعتني بالشع، أشعرتني مرارأ، الأية قرأت 

حسياشبعا يكن لم دهانا، كأسا بها وسقتني الجنة ثمار من نمرة منها طعمت كأنما 
علىتعين بطاقة ويمده الجسد وهن يخش روحي شع لكنه الجؤع، سخفة يذهب 

.ؤإحلاصا صدقا فاللهم الكفاح، مواصلة 

بيلعبت والوطن؟ للأهل الشغف جواذب الإصراب بعد قويت لمادا أدري لا 
رأيوالأحباب الوالدين حيال قمار الجميلة، الذكريات علي وامتحوذت الشوق أمواج 
الأنسومحافل الصبا مراتع كانت أ"بها وطن تراب بيدي أنحس كأٌي، شعرت عين، 

أترنم؛أحذت سريعا، أماٌيا تتوالى 
سالحيمن مناملئ، فى نهأيبالئح حببب، من حياتك فى نصيبك 

الجميلة،بذكرياته الحلم حيال ينقضي كما الأحباب مع البهيجة اللحظات تنقضي 
سممن نتنفس أصبحنا حتى حناننا على البادء حلقات وأحكمت، ثقيلة الأيام مرت 









يكونالفوز أن يعتقد من يخيفون أنهم يظنون حين الظلمة هؤلاء واهمون الموت، 
تهديدأمام مرتجفا يقف لن الشاحنين الموت شفتي يقبل والذي بعدم، والنعم بالموت 
فيبالموت تكون الخالدة الحياة أن يؤمن الذي الجيل أن حينها أدركت لفد الباطل، 

والحرية.العدل إلى العالم سيقول الذي الجيل هو الله سييل 

لأحففملحة برغبة فاحت المرهق، الهزيل بجسدي الأشواق أحنحة رفرفت 
تأقول فانطلقت المتأحجة، المشاعر من حارقا طوفانا بالشعر 

الأنينصوت صمتها يقطع الوصل ليالي عن • حليتي' 
السجونلحد من الميلاد شهقة نبعث كيف . حييتي. 

الأتونقاع في الجان يد تلمني حين • بيني• لا 
سركينيلا منكرها، وحدى الأحزان اثرب • بيني• لا 

كونالعمق في الأنفاس آحر ألمغل حين • واسمعيني• 
الحنينأشواق الخلد موانئ في رم حض • واّمض• 

الجبينٌرفوع الحب باب عند أفمي كيف • ■ وارمفتض 
دبيأجل من ء-د'ا تزهق الأرواح هكذا • دادُبي،■ 
المخينالدمع وحرفة الئهاد أشكو أزل لم . غمفيتي. 
عيونيالخلد في الأحباب برؤية تقر كي • غمفيني. 
القليلأشرب كي إليها زحفت فعجزن، المغلة إلى لأنهص نمي على تحاملت 

لقدأسطع، فلم الشرب حاؤك الإعياء، فى الغاية بلغ الذي حسدي به أنوي الماء من 
حسواتفموت نفي أحبرت طعمه، يغير الذي الإصراب بسبب مرا الخاء أصبح 

والمرضي،الجؤع شدة من يثن الخضربجن الأحوة أحد صوت سمعت بالغثيان، أشعرتني 
بأنينك،مت ت قال نم مستهزئا أنينه صوت يحاكي الجنود أحد أحذ 

شقإلى زحفت ، شيئا أسمعه أن دون انيته إنعءن يتخلى الوغد هذا أتحمل لم 
أمتنالتتبوأ الطريق على القائم الجيل سندل بالامجنا بصعوبة: صوتي رفعت نم الباب 

للجبناء.عنه تخالت، الذي مقعدها 

العالم.ملوك صرنا لما جبناء كنا لو الجندي: قال 

أنتم.هدا نووية، حقيبه يده في رعديد حسشت،، غاصبا: أحبته 
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الاشرادية،الضيعة زنازينكم محي وستتعذيون بأنينكم، ستمومن ساخرات لي محال 
الملعونة.وأمتكم ومحبيكم أهلكم أنوف إلى جثثكم نتن الريح وستحمل 

عليكمسنلهب ولعناتهم حياتكم محي تطاردكم المفللومين أمباح متفلل قلت• 
الخصوم.تجتمع القه وعند نارا، قبوركم 

لبعثهبا أومن لا أنا ١^؛ عند ت يقول وهو العنبر أرجاء فى الس-اخرة صحكته دوت 
أصلأ.

بجعلهلن المكشوف السالك محي الكهرباء بوجود إيمانلثا عدم أحمقا، متبقى 
منيستثنيك 

كله؟الكون يْلوي مرعب يوم في أهوال من الظالمين ينتظر ماذا ٠ إلهي* 
مزنانيتهم الشغب قوات تقتحم الأحر، تلو واحدآ بتانهلون المضربون بدأ 

المستشغىإلى نقالوه الموت حافة على كان فمن للفحص، العيادة إلى يأخذونهم 
الوريديبالممدي أميوه الخطر حلة  ٣٠إلى يصل لم ومن المرية، التعدية عليه ليمارموا 

الخاضعينالمضربين أعداد زيادة من متخوفين الأمريكان كان زنزانته، إلى أعادوه مم 
الموت،على يمني مضرب أوشك الميطرة، على محيرتهم يفوق قد مما المرية للتعدية 
أندون مكانه في ويملي يتيمم كان الحركة، على قادرا يعد ولم وقدماه يداه اسودت 
فيوهو المستشفى إلى نقالوه مترإ نصف عنه تبعد التي المغلة إلى الوصول يستعلع 

الأخير.رمقه 

إلىزحفت الإضراب، أرهقه متوحع مخنوق بصوت الظهر لصلاة الإخوة أحد أدل 
وبحدالمعتقلين، فاممن المقدمة فى زنزانتي كانت لأتوضأ، الإجهاد شدة من المغسلة 
عنديانقهلح هنا يحدن، ما لأرى وقفت العنبر في جلبة سمعت الصلاة من الانتهاء 

منيصرخ كأنه صداه يتردد بصوت يصيح جواري في الإخوة أحد سمعت الإرسال، 
!فائزاسقهل ٠ إخوة• يا ت جب 

يحدث،ما لأرى عيني فتح أستطع لا لكني أسمعه كنت أسقعل، لم أنا استغربت، 
وفيعلي، أغمي قد أنه أدركتر هنا ويقيدوني، الزنزانة يدخلون بالجنود أحت 

أمعليهم أمثل كنت إن له ليتبين مجولمة بطريقة الإبرة إدخال يتعمد الممرحس كان الميادة 
ماعدي،عظم تصبب، حتى الإبرة يدخل وهو مرارا ذلك فُل فعلا، علي أغمي قد أنه 

الحالة،خطورة أدرك الكر ونسبة الضغتل نتيجة إلى إضافة الاستجابة عدم رأى وحين 
ثالثةالمراقية تحت هناك شت، الإسعاف، سيارة فى الأطراف مقيد المستشفى إلى يقلتج 

فيالخلاء إلى الذهاب منهم أطلمب، بالمرير، مقيد وأنا الوريد طريق عن لتغديتي أيام 
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هدهانقضاء بعد المتحرك، الكرسي على مقيدا منملوض لأتوصأ، الصلوات أوقات 
ندكرتكنديه، ا كرسي على وصعوني الرهيبة، القسرية التغذية عملية بدأت اكلاثة الأيام 

الإجراءاتلي يصفون وهم السابقة الإصرابات في عانوا الذين لمضرسن ا إخواني 
وبطتيوصدري جبهتي على يشتل الحزام هزيز سمعت الJغذية، عملية قي القاسية 
تقيدوه!لم لساني ستم متهكمات حولي للجنود نلت وّافىا وفخذي 

لك٠سنخرمه أو . اخرس• 

فياولأ الألم يبدأ التغذية، كرسي على وأنا مفاصلي على سديدا محكما الوثاق كان 
يجعلالذي العميق للألم المصاحب التخدر نم والتورم ؛الانتشار يبدأئم القيد، موصع 
الأنبوبأدخل سزرأ، إلي ينغلر وهو الممرض تقدم مزعجة، استنفار حالة في كله الجد 

سيءمعدتي في يوجد لا أنهؤع، أخذت الدمؤع، سالت سعرت؛الاختناق، أنفي، في 
يواصلبينما المخنوق السعال استمر الحلقوم، بلغت روحي كأن نهرت لأستفرعها 

سحباكفس، على ني قيئ وعدم وجهي في الدم تجمع لاحظ الأنوب، الحال ض المم 
رؤيةنطع تولم المكان تركت الجنديان إحدى لحت دماء، بقايا وب رعة بنبوب ألا 

مرة.كل في الموت أرى وأنا مرات العملية الممرض^ أعاد المشهد، هذا 
شيء!كل وسينتهي ءلُامكا تناول لألامك، حدأ تضع أن إمكانك ب ؛
شيء.كل وستهي نرآنا إهانة عن توقفوا القضية؟ تعكس لا اذا مل: 

بهدوءالمقيد على نفثكم اعرضوا بالقوة، طوات\ثم وفرض للإضراب داعي لا ت 
مها!نفلر بان نحيكم ونحن 

وشرفهبلدْ عن دفاعا المار حط على يقاتل الذي الجندي من يطلّ، كمن م، أ ؛
نفيتهبعدالة المحتل عدوه ليئغ القيثارة على بالمزف وسدلها بندقيته يترك أن وكرامته 

الفن•>بج، عن 

بإضرابك.أبالي لا نا أ ;

الإضراب؟عن التوقف مني مملل، فلماذا تالي لا كنن، ن إ ت

منعرقا حمي تم، وقل كثيرة محاولات بعد أنفي في الأنبوب بإدحال تجح 
ثلاثةمنن. الخاوية معدتي في تنزل المعدية المائة ببرودة أشعر بدأت والإحهاد، الألم 

لكنهاالفرج، لقرب فرحن، الانتهاء، على أوشكت، القربة أن أصدق لم تقريبا، أمابع 
لنأنلث، نتاكد حتى لماعتين الكرسي على ستبقى الجندي! لي قال طوياد، تدم لم فرحة 

تنضغالغذيأت
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يرحموالم الذين المجرمن من له لقتص الملوك ملك إلى رحل المرض، ْع 
وصلتلقد كاكرر، الله إلى تصعد كانت التي الملتهبة بدعواته يأبهوا ولم أنينه، 

المحاكمة.يوم ننتظر وكلنا عاصم، يا إليه مظلمتك 

آماض جون 
المراسلونكان مكثف، بشكل الإصراب ممفة في الإعلأمبة القنوات بدأت 

أعضاءمن الزوار تتاثع الستحدات، على للحصول المعتقل إلى القدوم يتناوبون 
علىوقبعة صنه ريا ملابس يرتدي كان ماكنن، جون ليناتور ا بينهم من كان الكونجرس، 

معالحديث من الزوار يمغ المعسكر قانون لأن الصمت ملتزم وهو العبر لحل رأسه، 
أنبعد إليه ماكين حون تقدم الباب، ثق من مضرب جزائري معتقل خاطبه المعتقلين، 

يعانيهالذي والاصهلهاد الظالم عن أحبره بوضوح، ليسسمعه رأسه محنيا قبعته حلع 
الفيتناميينعند الأسر فى وغ لأنه المعتقلين بمعاناة يشعر أن ينبغي وأنه المعتقلون، 

أنهوأخبرني ماكين، زيارة من أسابيع بعد المحامى حاءنى متعاطفا، رأسه يهءو وهو 
غوانتانامجو!بإغلاق اقتراحا الكونجرس ش عارض 

الأ-ريكية!الساسة هي هذه . للأسف،. متأرآ: الحامي لي قال 

لهم:قل 
عقب؛، JUJuلنا سمحوا أن بعد بأحوالنا أخبره المحامي إلى رمالة أكتب كتت، 
القرية،التغذية كرسي نحو يمنفح قيوده في يجرونه أخذوا أسابح، بثلاثة الصدامات 

قلبهفي تجلت، بها لمحني التي الخاطفة انلطة هذه في وكانه أكتبج، فرآني إلي التفت، 
علىتغلمت ا؛تسامجة فهمها، أستهلا لم امة ابتوابتسم عجيبة نظرة إلي نظر عظيمه، معان 

منوأنى الحياة نشوة من أعذب بنغمة لي قال نم المرض، واوجاع الجؤع سخفة 
حدأ!عظيم أجله من نعذب الذي الما إن لهم فل الموت: شهيق 

والدمجؤعإلا حملته من ينته لم التعذيب،، لكرسي يستحثونه الأمام إلى الجنود دفعه 
لكنيبهدوء، قالها لقد حدأ(، عغليم أجله من نعذب الذي الحبا )إن عيني، من تنهمر 

كانلقد قال، ما سْع حنن انتشى قل الأعلى الملأ وأن لها، اهتزت أعماقي أن سعرت 
بينيمشى حرأ أراه كنت وحده، أراه كنت، أنى إلا حانك، كل من يه يحيتلون الجنود 
بالأغلال.مكبلين أسرى 

اف:رسول يا حميى 
إدارةاضهلرت التغذية، عمية إلى سلميا الخروج المضربين من الكثير رفضي 
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بالبخاخالمعتمل يرشون لزنزانة اقتحام كل وقبل الشغب، قوات استخدام إلى المعتقل 
أرحاءفي النفائت الرائحة تنتثر ثم المقاومت، عن ويضعف بها ليختنق لالاJهوع، المسيل 

عشراتيوميا تتكرر العملية هذه كانت الحانقة، آثارها من الخعنتقلمين حمح ليعاني العنبر 
٠ومساء صباحا ١نمرات 

والالآمحلبالقيود مثقلا منها أخرجوه عنف، بكل زنزانته الشغب، قوات تحمتح ثا 
don t)ترددت العنبر أرجاء في المدوية الجنود صرحات دوت ، ١٢٠٠٠٠١^على محمولا 

resist  ا'آا0ل,move ،) تزكمالتي الحارق البخاخ برائحة الممتزج الأنين أصوات تعالت
الجراحمن المنبعثة الملتهبة الزفرات بوصوح محممتح لقد الصدور، وتحرق الأنوف 
أنواءمن تخرج والتكبير التهليل وكلخات متتحبة بأصوات القرآن ترتيل سمعت الدامية، 

عنالبعيدة الأتفرادية الزنازين هذه في الكتمان، حللمة في يحديثج هدا كل متنقرحة، 
بصعوبةوصلت، حتى أنهائي ومشيت وصعقي آلامي على تحاملت العالم، ومرأى مسمع 

أكتافها،على الضباع تحطه الذي القيد الأسد هدا إلى لأنفلر إليه، لأنظر الباب، إلى 
تركفد البطولات، بقصهس ممزوجة عليلة نسمة تحملها البن، برانحة يعبق بلد من كان 

الحضاراتبلد في سفلرانه كوريتين حالمتض وابنتض ثكلى وزوجة مكلومن والدين وراءْ 
عنهمايحدثني ما كثيرا كان المعيد(، )اليمن قديما تسمى كانت، التي المرب ومعدن 
أنتحاول ابتسامة مع الدمجؤع، من بحر في غارتتض وبين مرتجف مخنوق بصوت 
يثيربل الثنقة يثير لا جراحه ويضمد الامه يكتم وهو منظره كان بصبره، تقنعني 

الجنودأحد له قال بقيوده، محمولا اللم من ينزلونه رأيتهم والإجلال، الإعجاب 
الأن؟والعادة بالفخر نشعر هل مستهزئات 

0 )ت بالقوة يتظاهر كليل بصوت له قال  be a Muslim اam proud  )لكونيفخور أنا ا
مسلما!

وهوبالمخر مجي' قلب يملأ أن العظيم الدين هدا اسنثطاع كيف، سعري لمن، ألا 
ويهان؟يعيب 

القابلةغير الزجاجية المافدة خلف، ومن ا بعنتي باه التشت، زنزانتي أمام مر وحين 
بابتسامةعلى رد اصبر، ث أقول كانى إليه ابتسمتط الحزن، كسرها نظرة إليه نفلرت للكسر 

كرصينسميه كنا الذي الإصراب كرسي على وضعوه ظ بخير أنا تقلق لا ث يقول كأنه 
وقسوةبعنف وثاقه شدوا ط بالكرسي ورأسه وصدره وبطنه ورجليه يديه أيبتوا العياب، 

والعقاب.الألم من حظه لبال أعضائه من عضو كل يعصر بمحزام 
المضرب،مجعدة تتحملها لا هائلة بكميات الخغدي من الخاوي بهلننه يملوون أحدوا 

بكلمة،لأواسيه أنتثظره واقفا كنن، مجددأ، زنزانته إلى أرجعوه العياب مجن ساعة ويعد 
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اثتربفلما لأرصى، ا تلقاء ووجهه الجنود أكتاف على محمولأ القوى حائر أراه بي ؤإذا 
تمامالما مستكان ، الفسقه معدته تتحم1له لم الذي المغذي السائل يتقيأ بدأ رزايتى من 

الحزينالوجه ذلك أنسى لن يتقيأ، وهو رأيته لقد ا بهدوء وأنفه فمه من يترب والقيء 
أنهتماما متأكد أنا الأكتاف، على محمولا الأرض إلى ينغلر وهو المرهقتين والعينين 

الذيالشوق وبكاء إليه زوجته حنين فى يفكر كان الحزينين، بوالديه يفكر كان لحفلتها 
الإجراءاتلنفس أخرى مرة به بالعودة الجنود قاني أمر هنا ابنتيه، صدر به احترق 
الكميةبفعف الختو-ح يهلنه ويملأ ضعفين الألم ليعانى ذاتها العذاب ورحلة القاسية 

بيديأغطي أن أحاول للزنزانة، الزجاجية ؛النافذة ملتصق ووجهي أراه كنت، المابقت، 
لتختلذلأرض ا على تقطر كانت التي دموعه لأرى ا عينيه لأرى بوصوح، لأراه الضوء 

أكادبهدوء، تتسلل كعادتها صامتة دموعه كانت وأنفه، فمه من يسيل كان الذي بالغذي 
فييحوي لكنه المسر، في أثم جبل جيدا، أعرفه العجز، دمؤع تكن لم أنها م أق

عيناه.فاضست، أحبابه تذكر كلما حنونا شقوق تل-ا باطنه 

المّادس،العسكر في علي مرت التي اللحفلات أقسى من اللحفلة هذه كانت 
أرددتوأنا شعوريا لا أهزه الخبض أمسكت البارد، الزنزانة باب بيدي أتحسس أخذت 

 Uتنكسر؟أن العنيد الباب أيها لك ن آ

خلفالقابعين الأحرار أكثر مجا الجنود، عن دموعي أداري وأنا عليه خدي وصعت 
عندأسرى كنا لو ماذا المزدحمة، الشوائ محي يمشون الذين العبيد أكثر وما الأسوار، 

أمالعذاب سوء لماموا الدين في إخوانهم سيخذلون أتراهم الصحابة؟ زمن في الروم 
مؤتة؟بعد تبوك ستكون 

يغليببركان أشعر كنت، الخياط، كنثآ أصح حتى ضاق ند صدري بان أحسست 
منأرتجف وأنا أصلى ووقفت توضأت جدوى، دون إطفاءه دموعي حاولت، صدري في 

مصلياوقفت، معلرآ، عيني من لينهمر صدري في يجلجل الحزن رعد كان لقد البكاء، 
والدهإلى جاء صغير طفل كأني شعرت القرآن، من واحد حرف قراءة أستطع أن دون 

يعرفبينما ظالم عدو على شكواه عريقة يقدم أن الباكي ابنه من الأب أيحتاج باكيا، 
الحكاية؟؟تفاصيل الأب 

لتخففبغزارة تسل دموعي كانت الكاء، من أشهق الأرض على جهتي وضعت 
تضمحلبدأت حولى والمكان الزمان س3لوة أن شعرت بحمله، روحى ناءت عناء عنى 

سكينةبقايا معها تحمل نسمة هبت، البعيد، الخاصى إلى انتقالت، وأنى تأثيرها، ويتلاشى 
خشحنةسمعتا المتراصة، القبور شواهد أمامي رأيت الأجداد، جين على كانحح وعزة 

سمعتهنا البقع، مقبرة في أصحابه يولع وهو الرأس حزينا كان حوله، نعالهم 





ظك:صدق لقد 

صارمةوعقوبات تعازيب من أعقبها وما الإضراب عاصفة بعد ما شيئا لأوضاع ١ هدأت 
أناملكنت ما كثيرأ الطالبان، قادة من متة المعكر في معنا كان تقريبا، منة امتمرن 

فيأتفاكر ثم ض، العبودية بأسرار المملوء الطويل بتلهم مع وبلهم وتخوتهم تواصعهم 
واحد؟إهات في العزة مع الرهبانية اجتمعت، كيفا يدالت،، والتهد الإغراءات أمام صمودهم 

قولهمعه بالغت، افه، كتاب ير نففي وبينه بيني خاصا لرما أحدهم مني طلب، 
ثمسإئهأ ينه رءن^ها نبمثه مثا آلإثن ١^٥٤ ؤولإ0 هود؛ مسورة في الى تع

الزمنجحد •ركفورا بانجاته، اف فدرة في سلث< من إلا ييأس لا إنه ®يووساا د=قهوره 
صثدبمد سا« ادننه تحصى، ولا تعد لا نعما فيه عليه اممه أغد3، الذي الطويل 

السوء، يما إلا الفراء في يرى لا إنه نمره لعج إث» عؤأ ألثتثايته ذنت، قسلن تثثث 
،حلالمن إلا يراها لا إنه الحنان، ومضاعفه الخهلادا تكفير ولا والعبر، الدروس يرى 
الورد.جمال، لا الشوك ووخز الشهد، حلاوة لا النحل لع ترى جاحدة، عوراء عين 

BlocI)،العنبر؛ لإعلال، يدوى الجندي صوت القرأن لجة في الإبحار هدا علنا قطع 
shutdown ،) فرجكمأن أشعر أهول(: وأنا ما مثتإليه نغلرت غريبا، الإغادق هدا كان

اقرب!قد 

قريِا(ا)الفرج تردد وأستت، منن مند مازحا؛ لي قال( 
المرة.هذاْ مختلفا الأمر أرى لكني بحديثه، أربهله أن دون عام تقاول( له؛ قلّت، 
تالزنزانة فى محول( للي استعدادا المناعي الهلرف، فى المبتورة ساقه يدخل وهو قال( 

منرتما.

تمارينهإكمال( من حرمه الذي المفاجئ الإغالآوا س القادة هؤلاء أحل رأيت، 
العنبرالجنود دخل زنازينهم، في المعتقلي.ن جمح استقر الخارجية، الساحة في الرياضية 

ازدادالإغلاق،، مبب نعرفه أن دون طويل وقت، مضى الأمنية، الإجراءات إكمال( بعن. 
الأفغان،القادة زنازين أمام فوقفوا أفغاني مترجم معهم الضباط دخل وفجأة التوجس، 

بجري،ماذا ليحرق، الخفية الكلمات بعفر اصهلياد منهم القريبين المعتقلين أحد حاول 
إخوة؟يا يجري ماذا بالتكبير؛ العنبر صج مات مقل. وبدون 

الأفغان!القادة مراح يطلق م؛ 
الأسرىتبادل عملية إتمام في سنين استمرت التي، المرية ١لفاوضات نجحت، لقد 

لييلوح وْو مغادرا الأخير اللقاء في أتن-كره ت، زللا التحية، والولايات الهلالث١ن بين 
ظنالث،!3، صد لقد ت يقول كأنه ميتما المقيدتين بيديه 
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المراجعات;مجالس 

فامتحدضمدنية، محكمة أمام المثول حق غوانتانامو في للمّعتملمن يكن لم 
فصكغوانتانامو، معتقل قبل وجود أي لها يكن لم جديدة لجانا الأمريكية الحكومة 
الجالسهذه تفتقر ييتما الأمريكية، الحكومة تريده ما وفق القانونية ؤإجراءاتها أحكامها 

أزلأتبها المعترف القانونية القاعدة وتلغي للمتهمين الخيالة توفر التي المعايير لأدنى 
منالقرعة الدالة من زاف بوثاح الفللم فغثلى إدانته(، تج تتبحتى بريء )التهم 

فيمهلبقة قانونية إجراءاين، ولا محام ولا قاض اللجان هدْ ش يوجد فلا مضمونها، 
والمثلالقاصي، بدور يقومون عكريون صباحل هم إنما دوليا، بها المعترف الحاكم 
للعيان.واضحة سّذاجتها من ؛دن، الخدعةلكن الحامي، بدور يقوم العكري 

٢٠عام في  Combatant)ث للجملة اختمار وهي ( CSRT)ت مي يما إنشاء تم  ٠٤
Status Review Tribunal ،) بأنالخالم لخداع المقاتل(، وضع مراجعة )محكمة وتعني

فيماللتآكيل، إ أنسثالمجالس وهده القايونية، حقوقهم بكامل يتمتعون غوانتانامو معتقلي 
بصورةتم قد البحرية غوانتاLمو قاعدة في الاعتقال منشأة في المحتقل احتجاز كان إذا 

المتحدةالولايامحت، داخل شديدة باعتراضان الجالس هده قو؛لّتا وقل ط لا أم صحيحة 
عملهمن الجالس ذات في المعينين الأمريكان الضماحل أحد استقال وخارجها، 

.فيهاالقانونية الانتهاكات على اعتراضا 

تافرفقفيها والمشاركة الاستماع حلمات حضور الشخصي المثل مني حللمخ 
فيهايتمتع لا ٠لالة مجالي وهم، بنرَبهل، الإقرار يعني، حفورى لأن تماما ذللث، 

لقاءاتخص ميتم( على بالخضور إقناعي في استمات الدالة، معايير بأدنى المعتقل 
إآخر لأمر بل للمشاركة ليس الحضور، فقررت تعالى اف استخرت مهلولة، 

آِّءنر 1^، الجنود بكب مفك، ثم بالمشاركة، يغروني كي مريحة جديدة بقيود قيدوني 
الضاحلجاهزية حين إلى صغيرة غرفة أدخلوني ة، للجلخاصة كبيرة غرفة جهزت حيت، 
المجاورةالخرقة إلى نقلوني تقريبا ساعة نصمط وبعد ة، الجللموعلّ الوحلقين وبقية 

وقتيمهم، لم جواري، فتح، المترجم بهم، بينما ^؛، بعيدأ الشخصي الممتل جلس الواسعة، 
يزاللا واحل. شخص إلا قياما أماكنهم من الجميع مت، الضباحل، من ثلاثة دخل حتى طويل 

بمرفقهيخرني، وص أذني، في، المترجم هص القدمين، مقيد الحديدي كرسيه على جالما 
الغرفةأنحاء في ببصري أتجول وأنا متكثا مقحل.ي على ويقين، طلبه تجاهلن، للقيام، يدعوني 
خمةتقربجا مساحتها كانت، زمن، مند الكبجرة الماحة هده بمثل عيني، تنعم لم التي، الواسعة 

المترجمأذن في همتإ ، )جلوس( ت وقوة بحرم ينادي صوت دوتم، أمتار، ستة في أمتار 
كذلك،؟ليس وهو القاضي( أيها أناديه)يا هل أدعوه؟ بماذا متهكما: 

٤٦٧



يكنلم إن ت نلت متأملا، وجهه تمعر وفد بلهاء نظره الأرض إلى نظر 
هنا؟نحن فلماذا محكمة تكن لم ؤإن محكمة، ليست القاعة فهذه قاصيا 

العابسةوجوههم على يلوح وشماله يمينه عن وأعوانه المنصة عالي العقيد جلس 
الدخانوعمود العالمي التجارة مركر من المتأججة اللهب ألسنة تحضر يدفين حقد 

لكتابةحلا؛عت أعامها جاالسة سوداء امرأة وهناك النتاغون، حطام من غضب ش المتصاعد 
عرضأي وجود حال في الجنرالات وراء صخمة شاشة كاس القاعة، في يدور ما كل 

القضثة.يخص مرني 

عنفأي حدوث حال في للتدخل الاستعداد أهبة على الخارج في الجنود كان 
القاعةأن شعرت النعبا ملابس يلبون كانوا بالقيود، المثقل المعتقل قبل من محتمل 

منل ودم، لحم من لسوا دونهم، الأبصار تنقطع حضور مرني، ض بجمهور ملثة 
عندهابأرواحهم، السماوات ملكوت يلجوا حتى الأرضيون يراه لا آحر عنصر 

يدورما كل يكسون أقلامهم صرير أسمع أكاد بي، يحطون بهم أشعر كنت صترونهم، 
دافئبشعور قلبي امتلأ ميتمين، يثلم؛نوتني أراهم أكاد الدينونة، يوم للشهادة القاعة في 

هوالحاسمة واللحذiات والمحن الشدائد أوقات قي الأنان يحتاجه ما أعفلم إن مريح، 
سيدبرالذي القادر للخالق التسليم أسباب، من تسنطع ما كل تبدل أن بعد التسليم 
تسمعوهي عنك تداغ الوجود في العفلمى القوة أن تشعر من للقلق، داهم، لا أمورك، 

القسوتظمثن والتوتر، القلق حينها يتلاشى تصدر حركة كل وترى يقال حرف كل 
كنتاالعقبات، كل بها تتخمحلى الي القفرة هي الثقة وتثق، القلب ويسكن البال ويهدأ 
إلييبتسم هناك ملكا أن أحسست شعوريا، لا ابتسمت المكان، تملأ بالملائكة أشحر 

ظلمآ،المؤمنون فيها يحاكم التاريخ في محكمة كل شهود إنهم الابتسام، فبادلته 
كلوالمضل، والحاضر الماضي شهود إنهم اياطل، أعل على الحق لأهل يشهدون 

إنهمتتغير، التي عي والعور الأسماء أن إلا متشابهة، كاث شهدوها التي المحاكمات 
التيالحقيقة حنقا، أنفاسها يقطعوا أن المجرمون أراد التي الحقيقة على الشهود 

همتؤهناك كان الصراط، أمام الركب عر حثاة وهم الأشهاد رووس على صيعلنونها 
بعدسيحدث ماذا استطلاع بحب الجمح أعناق ت، اثرأبالمكتظة، القاعت غي مطبق 

الجرملحاكمه ترقبا أنفاسهم وسكنته أبعارهم وأحدقت حوارحهم حشعت ند ظ قليل 
الممثلاقترب البشرية، على حعلرأ يثكل الذي الإرهابي بضوئه، المثقل الشرير 

فائز؟سيد بالإنجليزية صتتكلم هل مس: الشخصي 

•ص المترجم وأحتاج الأم، بلض بل • • لا ؛ 
لأي•:
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الجلة؟أصول أتعلم ت المترحم إلى الشهنمي الممثل التفت 
محييي.بحدافيرها 

ترجمتك•لنقاش كن ؛

ص.ا :

نحتاجه.معنى لها يكون قد يقولها كلمة أي نفوت أن نريد لا 
.سيدي ذلك أعلم •' 
كيلك؟أليس فائز، المني لمصلحة هذا ل ك :

لخدمته.جهدي محابذل ماما، ن ت

بالفشل.باءت مأحاولته لكن بريثة تكون أن فيها حاول ابتسامة ابتسم 

كلعلى محتجسب أنك متاكد أنا فائز، سد ذم أنت يقول• وهو يفي، على ربت 
الخرجم؟أيها كذلك، أليس جدا، اعدك سيهذا وأمانة، صدق بكل الأسلة 
العربية.فى نقول كما الفرج مفتاح الصدق سيا..ي، الهلع ي \

محكوت.ت الجلة بدء فيها ليعلن مجلجل بصوت القاعة دوت 

الاتهاماتبسرد أنبعها نم ة، الجلفي المتبعة الإجراءات بئراءة العقيد بدأ 
عسكريافايدأ كنت لقد فائز سيد أمامه; الورقة من يقرأ كان إلى، الموجهة المجنونة 

عسكرياالقاعدة كوادر بتي نمن لقد طالبان، خى وقائدأ القاعدة تنفليم فى وشرعيا 
بنأسامة من مقربا مستنارآ كنت كما الهلالبانإ قوات مع القتال خى وشاركت ومرعيا 

وصناعةالخشورات وكتابة التبرعات بجمع نمت كما عالميا، الأول المهللون لادن 
الجهاد.على الثياب تحرصر الش الفيديوهات 

مان(؟)صوبر صد أم صدي موجهة الاتهامات هذه أن متاكد أنت هل نلّتح; 
مكثيمدة كانت، التي ونصت صهرين خلال تم هذا كل بالضحلا،; القاعة ضجت، 

ايكتبها وهو سكرانا كان الاتهامات هذه واصع أن يبدو أفغانستان، في 
الرأسمطأطئ ة الجلأعفاء أحد رأيت القاعة، أرجاء م القهقهات دوت 

 ،sالاتهامات!كتت\ من هو أنه يبدو حجا
بصراحة.عليها تجيبنا أن نتمنى أسئلة عندنا فائز، سيد حسنا العقيد; قال 

دوليا؟بها مهترف، محكمة هذه هل شيء كل قل 
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أمريكيةكحكومة أننا تعرف أن يكفي فائز، سيد الدولي بالاعتراف نبار لا 
.بها نمرق 

العادلةالمحاكمة محي حقنا سليتم لقد والمحامون؟ القضاة فاين محكمة كانت ن إ ت
بعدعلى إنهم القاعت؟ هذه بجوار المعديين أنين إر تستمع ألا الإنسانية، واJمعامLلة 

أأنتم أم نحن جرائمه على بالمحاكمة الأولى هو من لترى منك حطوات 
الهيئة.أسئلة على تجيب أن عليك يجب فائر يد ست 

عادل.معيار إلى تتحاكموا أن عليكم ويجي.، 
عائل.المحكمة هد0 معيار ن إ •

براءته؟يثبت حتى مجرم عندكم والمتهم عادلأ يكون كيف 
براءتك؟اّنعفيإنات ومجا ;

العادلالقانوني المعيار الدامغ، بالدليل < ^١^١٩إنبات يستطيع بريء كل يس ل :
يؤكدالقانونية القاعدة بهده اعترافك وعدم المكر، لا المدعي على الإثبات عبء يجعل 

ءلال٠ة.المجالس هده بأن قلته مجا 

لتجيب.هتا أنت صالحلتج، فى ستكون إحابتك 

ماتل-ميزان محي لتوزن كلماتي أصع لن وأنا مائل، مثرانكم ن إ •
وكلماالأسئلة، سرد في العقيد مضى مجد، غير حوار في الاستمرار مجن وبدلا 

المائل،الميزان إلى إثارة المسرى وحمضت اليمنى يدي رفعت إجابة ينتظر إر نفلر 
العقيدحتم مم __، يد ؤإشارة منهم موال بين ما الحال هذا على الجلسة امتمرن 
الهيئةمع التعاون من  ٥٥٢المعتقل رفض بعد ة الجلانتهاء نحالن ; داتاs الجلسة 
إنبات؛راءتهأفي لتساعده 

٢٠عام وفي  Administrative Review)للجملة اختصارا ( ARB)يمي: ما أنشروا  ٠٦
Board ) الالمعتقل كان إذا فيما للنفلر أنشنتح وقد الإدارية، الخراحعة مجلس وتحي

فيالمعتقل عر الإبقاء و؛إئكانهم لا، أم المتحدة الولأ؛ات على خعلرأ ذكل يزال 
فىالأمريكان يعتمدها سحيقة أسباب هناك كانت الحياة، مدى الطريقة بهذه الاحتجاز 

أنمنها الخثحدة، الولايات على حطرآ يشكل وأنه المعتقل احتجاز استمرارية تأييد 
كجامحةمتهلرفة جامعات في الشرعية العلوم درس أنه أو كاملا القرآن يحمفل المعتقل 

إلىداعية أنه بمي فهذا إماما ؛المعتقلين يصلي انه أو الإملامية، سعود بن محمد الإمام 
الشرعية!بالخلريقة مذبوح همر أنه بحجة المحتمل في اللحم كل يا لا أنه أو الإرهاب، 
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لإغاثةخرجت لأني أعتذر أندم؟ شيء أي وعلى آعتزر؟ ماذا وعن المسلمين؟ 
همبينما ذلك على أندم وكيف لتوسلاتهم؟ واستجبت بكاءهم رحمت وأني المستفجمين 

بوجههميشتحوا أو جفن لهم يرف أن دون مباشرة الهواء على الأبرياء بقتل يفتخرون 
الذيالجشع الأناني ثعبهم يتباهى بينما أعتذر لماذا الأقل؟ على حياء الضحية عن 

المعجونخبزهم الجياع أفواه من وينتنع الأمم رقاب ليدوس مرتين المجرم انتخب 
يرانالكي الشاشات إلى مسرعا هنع الذي الشعب ذلك أجفانهم؟ ودٌوع جبينهم بعرق 

؛مشاهدتناليستمتعوا الداؤثة مواقدهم تركوا قد ترحمين، ممستغيثين ؤيسمعنا متالمين 
إلىلينظروا جاروا الضباع، مخالب بين المتوجعة الفرية ليروا جاووا  ٠٠مهانين مقيدين 

المجرمذلك يسمعوه، أن قيل عليه حكموا لقد القضاء، أمام واقفا الشرير الجرم ذلك 
الذينالغرقى إلى يده ليمد يستأذنهم، أن دون البعيدة لأرمحى ا إلى وذهب تجرأ الذي 

اللجة.في يتالبaلون 

السبب!قانت أحرى مرة بالبقاء عليك حكموا إن ت لي قال حين الإخوة أحد آلمي 
وجهفي يصرخ عندما المعيب الظلوم نلؤم حين فيه نحن هوان أي مضلا؛ أجبته 

والإنصاف؟بالحيل يهنالبه الظالم 

الذيهذا موقفي جراء أعاني كنت، أني يعلم لم لكنه علي مشفقا الأخ كان لقد 
•الوراء إلى يجرني عن أتحمل اُءد لم وأني والكرامة، للحرية عشقي به ألزمني 

ضنتبخيلة ليلة كانت الساداس، للمعسكر الممشى ساحة في سويا مسير أخذنا 
حزينةبنبرة خامحلبني وحده، الأفكار أعاصير يواجه قلبي وتركت الخلاب بهدوئها علي 
القادمة.الجلسة في حكتهم ومجا الأمريكان مناكفة عن كف فائز يا أرجوك ت متوددة قلقة 

الصادق.الأخوي بالحب ممزوجة نبرته كانت 

بهأتفوه ما كل الأهوج، والتهديد الحنق من نوع أي فوزي يا كلامي في يس ل ؛
.أن. لهم يحق لا كبشر، بحقوقنا والخطالبة ظلمهم رفضن هو 

جهاتمن تراه ما كل القاعة، من بالخروج لكلماتك يسمحوا لن مقامحلما; قال 
فيوحيدآ ستعتس فمك، سيكممون مناسبا، ترا0 ما إلا تنشر ن ة للجلحاضرة إعالآمية 

قبلفائز يا والديك أدرك الأبد، إلى وستصمت وحيدآ، فيها وستموت الضيقة، زنزانتك 
.أن.

أندمعتي كادت الحديدية، بقبضتهما قلبي تهزان يدين الأحيرة لجملته أن شحرت 
يس•جن منه أتاوه الذي الغائر الجرح إنه تداركتها، أنى لولا تنزل 
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هيهاتلكن السماء، عنان بأغصانها تطاول شجرة كل سيسحقون نعم ؟ بألسنتا إلا نتكلم 
ليكونأسكت؟ ولماذا القائم، الريع تنتظر الثرى تحت المختبئة البدور إلى يصلوا أن 

المظلومأحبرت التي بقرته الظالم ليتتشي أداهن؟ لماذا مجرم؟ بأني مني إ؛رارأ سكوتي 
لمفإن بعدل، واحاكم ان كانأعامل بأن كإنسان، بحفي طالبت إنما أمامه؟ الرمع على 

ظالم.أنت ت بطشه عنفوان في وهو للظالم أقول أن من أقل فلا حقي أنال أن أس-تهل، 
كاناأمحامي، تلوح وأمي أبي صورة كانت فنيثا، شيئا قلبي إلى يتسلل القلق بدأ 
يسرهما للظالم أقول، هل قاتل، حزن في حولي وأحتي إحوانى اجتمع بينما يكيازط 

وقفواالذين السابقين العظماء قصص ؤإجلأل بتعظيم نقرأ ولماذا أحبابي؟ إلى أعود حتى 
أسرلهم كن ألم وأمهات؟ آباء لهم يكن ألم الحق؟ كلمة وقالوا الظالم وجه في 

فيالارتماء إلى يتشوقون صغار أولاد لهم يكن ألم الصبر؟ بفاؤغ ينتظرونهم وعائلات 
أ-حطات؛لقد اليوم؛ الموقف ذات يقذ لخن نقول بينما أحضانهم؟ 
يزاللا بينما أيقونة منهم فجعل السّابقين هؤلاء طوي الذي الموت حلال أهو 

مننهرب بينما تبذل، تبعات فيه ليس الخاصي تمجيد لأن أم والدم؟ اللحم أسير الحي 
الثمن؟بدفع ي2لالبنا الذي الثقيل الحاصر 

يحيهلما كل عن أنفصل أن أحتاج كنتا والحيرة التردد من اللجة هذه خضم في 
يمنفكيف، أن له كان من يقلق لا المقادير، ومقدر الكون بخالق مباشرة لأرتبقل بي 

رب؟له كان 

ديناالعظيم وبالإسلام الكون، على مهيمنا ربا ؛لئ، رصتت ومولاي، ومنيي إلهي 
البابوصدُثج ا إن النور، إلى الفللمات من يخرحنا نبيا وبمحمد القلوب، أغلال يكسر 

كانإن أسنيحح، برحمتك قيوم يا جي فيا فلرحمتاك، القيد كسنتح ؤإن ، فلحكمتلث، 
إنوالعافية، المفو للت، أما لكني الراضين، لمن له إني فوعزتك فته أنا ما عني يرضيك 

عبدكهو ها ط ووصلت، فزت بمددك أسعفتنى ؤإن وانقطعت،، حرت نفسى إلى تكلنى 
أنومولاي وسيدي إلهي وحاساك بابك، عتبة متوسد يديك، بين منظرح المذنب الذليل 
بلثح.اعتصم من تخذل 

(:PRB)الاوور؛اث المراجعة مجالس 
وهي( PRB)مجالس إنشاء قرار على أوباما الأمريكي الرئيس وقع ٢ ٠ ١ ١ عام في 
موعدحددوا الدورية، الخراححة مجلس أي ( periodic Review Board)! لاسمهااختصار 
٢٠عام في جلستي  غوانتانامجوبين ما تربْل مغلقة، تلفزيونية دائرة طريق عن كانت ، ١٣
والمثلوالخترحم الحامي ْع كنن، واشنطن، العاصمة في للبنتاغون تابع ومكتب 

٤٧٥



ليوتا()آلن أوباما مستشار كان واشنطن وفي الأمريكي(، الجثش في )الضابط الشخصي 
(cia)المركزية الاستخبارات ووكالة البنتاسمن في يعملون وموظفون ة الجلمدير 

الداخليةووزارة ( nsa)القومي الأمن ووكالة ( fbi)الفدرالي التحقيقات ومكتب 
(Home Office ) الخارجية ووزارة(Ministry of Foreign Affairs ) العدل ووزارة(Ministry of

justice ،) العلنية،الجلة بحضور لهم سمح الذين الصحفيون يجلس الغرفة مؤخرة وفي
عنؤيجبب قضيته عن المعتقل فيها يتحدث التي السرية الجلسة بدء قبل انصرفوا ئم 

الوحيدالمربي السفير إنه الحضور، صمن الكويتي السفير كان الأخر، الفريق أصلة 
المصير،ووحدة الوطن حب يقاسمه من قضية لمتابعه الجالسات هده يحضر كان الذي 

اهتمامهبلغ الذي الوحيد اليربي البلل هو بإعجاب' يقول الأمريكي الضابهل سمعت 
أللجلة السفير حضور طنيه بموا 

يكون؟عساه ومن القضية؛ على شاهد بوجود الجلة رتبس قال حنن تفاحات 

كانالذي الرجل نفسه إنه النجار، غانم الدكتور أنه بعدها لأعرف دقائق مرت 
يعيداليوم هو ها السابق، الُراقي ١لنفلام لدى الكريتيين الأسرى لتزور بحياته يخاطر 

المتحدْ؛الولايات لدى الأسرى ْع الكرة 
الأمريكيةاللجنة أعضاء شعلرها فى لأرى قسمين إلى الكبيرة الشاقة انقسمت 

علىسافر لقد الجميلة، بابتسامته النجار غانم الأحرى وفي قضيتي، في للنفلر المئكاJة 
الإجراءاتليعاني واصهلن، العاصمة إلى نم كندا، إلى الكويت من الخاص حابه 
ليشهدة الجليحضر كي للبنتاغون ناح مكتب في كاملة ساعات لأرع المعقدة الأمنية 

بمحاكهةالإنساني حقه الكويتي المواطن هذا بإعطاء تطالب وشعبا حكومة الكوبنح بان 
بينماالنجار أتأمل كنت، الأعماق، من الموقف ذلك هزتي لقد سراح، إطلاق أو عادلة 
الإسلامحق في جريمة أي جراحنا، من ؤيسخرون بآلامنا تهننون يكانوا دعاة أتذكر 

أوقصير ثوب أو طويلة لحية لمجرد يمثلونه الفللمة هؤلاء أمثال نجعل حين ترتكبها 
المجالس؟في بها ليتباهى نصوصه حققي 

هذ0نصرة فى الكويتي والشعب، الكويتية الحكومة تعاضد الجلسة هذ0 جدت لقد 
الفريدالاهتمام هذا من اندهشوا الذين الأمريكان أمام هاتالآ زخما أعطاها مما القضية 

الأخرى.العربية الحكومات كل في رأوه ما الذي 
وكانأوباق(، )باراك الأمريكي للرئيس متثارأ لنونا( )آلن ة الجلرئيس كان 

المبادئكل بدك مخالفا براءتهم نثبت حتى مذنبون غوانتانامو معتقلي أن يرى 
علىاشترط أنه لدرجة سراحي، لإطادق شروطه في متعنتا كان القانونية، والأعراف 

والديبتت من إخواني يخرج بأن لإنقاذي يستطع ما كل بذل الذي الكويتي الوفد 

٤٧٦









داروين؟بنقري؛ بوس من مع مل تمما كيف ؛

المزعومةوالتطور النشوء بآلية وليس مباشرا حلما آدم •>l1_ اض بأن نومن حن ن ■
ولاهو حدْ في رأيه فهذا فردأ الأكبر حده يرى من هناك لكن فإن داروين، يراها التي 
أوجد0 لى شان 

الجلة.أعضاء أحد من الضحكات انفلتت 

يقللم ولكن عظمأ، أداوك لكن لقد ة: الجليعد الأمريكان الضبامحل أحد لي فال 
داروين.بها يقل لم إهانة هده ترد، الإنسان أصل بأن داروين 
هوأصإ من أي مشترك، أصل من انحدرا والإنسان القرد بأن نال أنه علم أ ت

أنهرأى إن هو نم أحط؟ هو ما لتقبل اهانة تعترها فلماذا إله، تطور نم القرد من أدنى 
يعد.يتطور لم أنه يختي فهذا عمومة أبتاء والقرود 

القاعة.موحرة ر الوانفثن الج٠تود من تفلت المكتومة الضحكات سمعت، 

تشاهدها؟أن تحب التي البرامج هي ا م ٠

تبلغوْأن أنمش لكن الطسعة، عن مي( بي )بي قاة في أتينبرا ديفيد ٢^١^ ; :
رّالتمي!

هى؟مجا ت استغراب ش الجلة ربة نالت 

عظمةعن حدثتنا فهلا الحلق عفلمة عن حدثتنا حيث ممتن بأني له أقول أن أود 
الخالق؛

سنحاول.ت دهشة في 

فوجدتراسي رفعت سكرآ، ماحدآ هويت اش، من البشرى جاءت أسابيع وبعد 
•بالفرج المتهجتن ْع رحا لتقفز جراحيا تدوس التي تلوبهم ش مجودأ، حولي الإحوة 

سترىأنلث< غوانتانامو في الطوال المتين هذه حلال تظن كنت هل • أحدهم مالي 
جديد؟من الخرية شمس 

بعينيمحياها أرى كنت لقد إ يوما الخرية مأعانق بأنيي قط الشك بحرني لم * قلت 
فيبأنفي شذاها وأجد المقرورة، الزنزانة في بأذني حداءها وأسمع القضبان، بين من 
الألم.قعر 
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عامالكويتمن من الثانية  ixjjJlإمحللاق الأمريكية الحكومة زرت حين العودة حالي للعم 
(٢٠ كلهمحايه فأ معهم، فوزي ابنك مراح يطالفوا كى توصية نكتب لأبدان (؛ ٠٥

الأخرين!عاى ١^٧، أحد يفضل لا والأب أبماتي، 
عائلالمحامي والأخ الهارون، الرحمن عبد المحامي العم حهود ض ولن 

لحربشا وجمعان الدمخي عادل الفضلاء والنواب الجار غانم والدكتور الهادي، عبد 
المؤولينمن صراحنا بإطلاق طاب من وجميع ئغ الصواغ وفلاح الفل-اش ووليد 

.خيرااف فجزاهم والحقوفن والإعلامن والنواب الحكومحن 
افهوثاء كيرة، لأمباب الوتت ذلك في متوترة الكويتي البرلمان في الأجواء كانت 

البعير،ظهر نممت التي القشة هي غوانتانامو قضية لناهنة لخخصهس ا اليوم يكون أن 
كان، لقضيتنا اليابي التأييد حثي في مهم دور الهادي عبد عادل المحامي للأخ كان 

الموصاتكل أن من الرغم على قضيتنا تجاه ملبي موقف البرلمان أعضاء لأحد 
غوانتانامومعتقالي على الوام الفللم نستنكر كانت أديانها باختلاف العالمية الإسانية 

النواببين الشرارة فاثتعالت الأنانية، والمعاملة المائلة المحاكمة من حرموا الدين 
لقدالكويتي، البرلمان تاريخ في مرة لأول يدري ؛اشتباك لتنتهي باب بالوتراشقوا 

اللقطهدا لإنهاء المشاط فتجدي جديد، من الواجهة في غوانتانامو الحادثة هده أعادت 
قهفأه.حير رئو شيقا ت-تءدنرأ آن الحساس، 

عامجآعشر أربعة استمرت الص اعتقالما فترة طوال وبدله عهلائه في خاك العم استمر 
الحكومةتكفلت فقد مشكورا، حكوميا دعما جهوده لقبت، ولقد ملل، أو كلل دون 

الخرولينبعفى من عشوائية هناك أن إلا المحاماة، شركات بأتعاب الكويتية 
أغسطسفي محنها أذكر القضية، على الإنفاق في المعة المياسة في وتخبهلآ الحكوميين 

٢٠سنة  ألفومائتي الإعلامجية( ليفبالن، ة )محومعلى دولار ألف ستين صرفوا حين  ٠٨
هذهجهود عن سينامون ديفيد المحامى ّألتح وحين الأمريكي، المحاماة محكتبج على 

تقلت بقا، ما جدأ ضعيفة جهودأ لهم بأن أخبرني إعلاميا قضيتنا خدمة في ة الخومح
والأن؟

شيء!لا قال: 

لماحق لا إذ طائل، دون الباهظة الأموال هده قبضت هذه المحاماة شركة إن نم 
معترفغير عسكرية مجالس مجرد الأمر في ما كل مدنية، محاكمات أمام الخول في 
المحاكماتكل فى انمتبرة الحقوق أدنى شلبنا يهلريقة قوانينها تفصيل تم عالميا، بها 

علىتسهل المي الأمور من وغيرها دليل بدون مجهول شاهد كلام ثيئبل المالية، 
أخبرتبراءته، إثبات المهم على ونمعب، الاعتقال في الاستمرار الأمريكية الحكومة 
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٠صويأ العمل نجرب دعنا لي؛ قال تماما، آخر بوجه جاءني الغد وفي 
فىاحتياط صابط أنك بما ! يوماسألته يحذر، معه اتعامجل وأنا سنسن معه قضيت 

الحروب؟في تشارك كنت فهل الجوية القوات 
الأبرياء.فيها يقتل التي الحروب صد إني ثم احتياط، أنا أبدأ، أجاب؛ 
القضايامن الكثير حول نتحاور كنا بوم، بمد بوما معه تتوطد العلاقة أحذت 

بكثيرأكثر علانتنا أصحت حتى يتلاشى، منه ونموري يتبدد مني توجه بدأ الفكرية، 
إلىرحل لقد حدأ، الكثير أجلي، من الكثير بدل لفد موكله، مع محام مجرد من 

يحتوىكان لأنه احفاء0 الأمريكي الجيش حاول الذي صفري جواز عن سحث أفغانستان 
باثيووجد إليها، فرت محا التي والبلدان السفر كوقت اتهاماتهم حفى ند اش الأدلة على 

قياميتؤكد أدلة ظهور مع ضدي الموجهة الادعاءات كذب على تدل التي المستندات 
حيثبالحر إحراج في نفسها الأمريكية الحكومة وجدت كابل، ضواحي في إغاية باعمال 
ماكل أن باري المحامي أخبرني  ١٠حرب جرائم بتهمة المكرية للمحاكمات قدمتني 

الرئيسالسب أن يعتقد لكنه إشاعات، أي ( hearsay)نسميه: ما هو أدلة من يملكونه 
مجبرأنقي أجد كنت الذي الدعوي النشاط من استتارهم هو فيها المبالح التهم لهذه 
فيسجل كلامي كل له؛ قلت، الصمت،، ألتزم كي تخويفي فارادوا به، القيام على ليسا 

فيهاأدعو واحدة بكلمة ياتوا أن وأنحداهم مكان، كل في المنتشرة التنمستح أجهزة 
٢٠محنة يونيو شهر في عّي، ١لهم أسقْلوا ئم للعنف،،  لأرعمسجونا بقبنح هذا وْع ، ١٢
قانوني.مبرر ولا تهمة بلا إضافية سنوات 

الأسربداية فيه سجنت الذي أباد جلال سجآن مدير )باري( المحامي قابل كما 
القرويينمن الكثير باعتراف إعانيا كنن، باني له وأثر الأفغاني(، الواحد )عبد واسمه 

أيديهمتشابكت الذين المئات على ينهمر المطر كان ذلك، على شهدوا الذين الأفغان 
كانبإغلاقه، يهلالبون يناير ١ ١ غوانتانامو افتتاح يكرى في الأبيفس الهت، أمام محمممين 

٠٢  ١٣سنة الهلعام عن أضربنا وحين سنة، الستين تجاوزت التي ل؛اري، والدة بيتهم من 
كلكان بينما أسبوعين كل علي للاطمثنان يزورنية كان قضيتنا، لنصرة عظيم بدور نام 

يأتيكان ستة، أو شبور ثلاثة كل غوانتانامو ياترن نيين لمي. وا العسكريين المحامين 
بقضيتنا،التاّر ليذكر والصحف، العالمية والقنوات الدواوين فى ويتحدث دوريا الكويت 

جريمةارتكب أمريكيا أن رلو لهم؛ قال المرات، إحدى في البكاء من نفه يتمالائا لم 
لكنالحجز، ني يرمين من لأكثر بشي فلن أحرى عربية دولة أي أو الكويت ني 

التعذيبيعانون وهم محاكمة دون سنوات عشر من أكثر أمضوا غوانتانامو في إخوانكم 
المحكومةلكن تماما، براءته من متاكد باني لفاير كمحام وأقول والبدني، النفسي 

الأسف،!(مع الحربية الدول تحتقر الأمريكية 
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لكنيعليه، يعتدى بأن لأحد أسمح ولن باليي، وأحس، أمريكي أنا يوما؛ لي نال، 
بهتقوم ما بعدل،، الأحرين ُع نتعامل أن هو بلدي لحماية طريفة اغفل أن أعتقد 

للخهلر.بلدي سيعرض ظلما يعتبر الأمريكية الحكومة 
النفناموة قمن وحدكم تعانون أنفكم تفلنوا لا I مواسيا وينغارد باري لي نال، 
لقد(، Juvenile)الأحداث قضايا في كمحام سابقا أعمل كنت، لقد الأمريكي، القضائي 

لهاالشركات هده الخاصة، جون المع تتعاند شركات هناك مأساتهم، بنفسي رأيت 
ماليةقواني الأمريكيين السياسي من الاكث؛ر يتلقى كما الإعلام، وسائل ني قوي نفوذ 
الشركات.لهدم دعمهم حال، في كبيرة 

الأحداث على القضاة بها حكم الي القاصبة الأحكام عن يحدنني ومو متأثرأ كان 
وهوعليه مرت معينة نمة يستحضر كان أنه الواضح من سنة،  ١٢عن أعمارهم تريد 

وراءطويلة محنين ببها ييقضى أن الممكن من للماريوانا القاصر تعاطي مجرد ت يقول 
يومفكل نامية، أحكامهم يجعلوا حتى ة للقفا الرشاوى تعذل الشركات هذه القضبان، 

منأكثر الشركة، تجنيها إضافية أموالا بمي السجن في الأحداث هؤلاء يقفب إضافي 
القفايافي البالغين بمعاملة  ١٢سن تحت الأطفال تعامل أمريكا ولايات نصف 

الولاياتفي الأنفرادي للسجن يتعرضون  ١٤سن دون المراهقين آلاف هناك الجنائية، 
فائز.يا تعانون من وحدكم لستم ت قال نم صمت في مليا إلي نظر المتحدة، 

كيف؟ولكن هدية، له نقدم أن المعتقل في إحواني جض •ع فررت  ٢٠١٤عام وفي 
مخلفاتيعضر تجمع من والمحن الرمم في المبدعين المعتقلين بمض استهل.اع 

)الورقالكرتون وألواح الأعاصير بب بالمتطايرة الأخشاب من صغيرة نف؛ الطعام، 
بمرإحراحها نم الهلعام ونت العنبر بإدخالها سمحوا ند كانوا كبيرة ونارورة المقوى( 
منعالية بة نعلى لاحتوانها نشربها نكن لم التي، الخمائر واستخدام منه، الانتهاء 

الأصباغباستخراج مجا بطريقة المعتملين أحد قام بالصحة، الخضرة الصناعية الأصباغ 
نهايةكالمت، القارورة، •ع تقهليعها بعد الكرتون ألواح بتلوين قام ثم الخصير عن المركزة 

Light Up)حمالة عاليها كتلمت، نار، مضاء كأنه فانوس بصسغ قام مدهشة، عمله 
Your Life ) فينائي المشي من راجع وأنا أحملها الجندي رآني وحين حياتلئ،، أنر أي

كلفي الاستنفار أعلموا نم المشي، في وحبست البوابة أمامي فأغلقوا الكي اللأّ
الزحاحيالفانوس هدا على حملت كيف نم متوترأ الضابط جاءُي، المعسكر، 

فتيلته؟أشعالت، وكيف، 

شعلةوأما ا الوجبات ْع الخعتقالون Jعطاها التي القارورة إنها زجاجا، ليس ذا ه ؛
مصبؤخأكرتون سوى فليت النار 
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صنعهامتهلعتم كيف الأعنة، متعجبأ! قال ثم الفانوس، يتأمل وهو الماط ذهل 
به.الاحتفاظ لك، يحق لا الإتقان؟ بهيا 

للمحاعي.مو إنما ر، يس ل :

أندمهأن على به بالاحتفاظ اقنامه اف بفضل استطعت، ومراوغايت، محاورات وبعد 
قيدوانم المقابلة غرفة يحلن، التالي، اليوم في مقررة ت، كانالتي زيارته فكب لامحامي 

دجهمحافى، بهم، دْو كعادته ل;ارىا لحل حلفكب، الغانوص حان بالأرض، ندمكب 
لجهودكالمعتملين إحوانكب ومن منكب هيبة هناك بان ا'-سمن* صحتكب، عن ؤبالنكب 
الضرورياتأيسعل يفتقد لمعتقل كيف، كلامي، من استغرب، قضيتنا، نمرة في العظيمة 
غير0؟يهديه ما على يحصل أن الحياتية 

شكرأ. - باري له؛ قلت، بانمُوع، عيناْ فاغرورقتح له قدمحته نم الفانوس تح حذب
للث،.

مكتيفي سأضعها بأني، أعاهدك حياتي، في هدية أحمل هد0 التأنر؛ غلبه وقل قال 
عمري.طوال 

باكأاش إلؤ، أبتهل كن غوانتانامو، من خروحكب بعد حتكر باري أتذكر زك ولا 
الفانوس؟على كتبها التي بالكلمة نميته ما فهم هل ترى يا به، إيمانا قلبه يملأ ا'ن 

دولارأبأحد أن دون قضيتنا لنصرة كثير بدور ؤينغارد بارتم، المحامي قام لمد 
فالأهمالطريق، أضاعوا الأين الحائرين كل وقلت، قلبه اممه يهدي أن ومناي واحدا، 

عرفوكأنهم ولو ، فعصوك وك ونفخالفوك، حهلوك إلهي السابقون؛ قال كما أقول 
الأمفوق لهم لكنت، أحبوك ولو لأجبوك، ملوك ولو لبدوك، ذكروك ولو لذكروك، 

الرحيم.والأب، الرووم 

الأمي:الوفد 
٢٠عام على أغفي غوانتانامو لمعتقل الأولى، الكويتي، الوفد نيارة ت، كان ٠٢،

عامالخانية اريارة أما نحيط، ولا مما لا باردأ الوفد تعامل كان صرفة، أمنية كانت، 
معكبالأمنيين تعامل كان الحمر، مقسل، فكب نيابة ووكيل أمنيين ثلاثة كانوا ففد •٢ • ٤ 

عنمضربا كان كويتي معتقل عن باستهزاء تحدث حين أغاٌلني، أحدهم أن إلا عاديا، 
بلدكس بمفللوم تستهزئ تجعلماكه التي تللث، حقارة أي له؛ أقل لم حين ندمت، العلعام، 

حفبغلتلث،؟ذللث، يثير أن دون أماملئط الحلوج يهينه ودينلث، 
الواجم،قلت،* قفيتى، عن أسئلة عدة الني سيالكويتي النيابة وكيل بأن أحبروُكب 
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العقوبة،أستحق فأنا معجرمأ كنت فان سراحي، إحللاق أو نورأ بمحاخمتي يطالبوا أن 
إطلاقعلى سساسنا هذا بأن ذكروا سراحي، إطلاق من أنل فلا بريئا كنت ؤإن 

خرجوامضمر، على وافقت الأمريكان، طلبات مخالفة على نقوى لا وأننا صراحك، 
،يدحنها صيجارتم أحرج للغاية، صيتا تعامله كان الذي النيابة وكيل ْع لأمرد الغرفة من 

غرورخى وصوبه نقلنه فئ صعد الهواء، فى متعرحا نيا دحا عمودا لينفثه نفسا يسحب 
أفغانستان؟'إلى حشت لماذا مألي: ثم أجوف 

الإغاثتة.للأعمال قلت: شي، ضالكت المتعجرف أسلوبه أىرني 
يكذب!الذي أحب لا أنا قال؛ نم رجل على رجلا واصعا دحانية زفرة أطلق 

الغرفة!من احرج له• ونلت زمامي محن الجموح الحصان أفلت هنا 
أتطردني؟لهول: في قال ثم المتوفر، غير الجواب هذا يسمع وهو صعق 

تأكيد.كل ب ؛

لنساعدك.جثنا نحن غوانتانامو، من يخؤج أن تريد لا أنك بدو ي ٠
لواحرج إ لنفسك، بمساعيتك، احتففل مساعدتي، تريد أنلث، جدآ واصح باستهزاء؛ 

سينصرنيربي لوجه، وجها الأمريكان ْع اتركوني مشا؛لتك،، أرففي أنا سمحمت،، 
بلدكابن مع تعامجالث، لما شهامة ذرة عندك كانت لو بك،، لي حاجة فلا أنت، أما عليهم، 

الأبرياءيقتلون الذين هؤلاء مع ؤإجلأل باحترام تتعامل بينما المهينة الطريقة بهذه 
الرحمة.معنى تعرف لا التي بصواريخهم 

تهدتتي،يحاولون الغرنة لحلوا تعلو، بدأت أصراتنا الكويتيون الأمنيون سمع 
الدولةأمن أفراد من إنسانية أكثر يكون اليابة وكيل أن المتوقع كان الخروج، منه طلبوا 

وأردتمبلدي في كنت لو لهم؛ نلت معي، محترمين كانوا لقد الخكس، فوجدت 
المنطقة،بها تمر التي والظروف التحديات اقدر أبدأ، عندي ماع فلا معي التحقيق 

ولامحاكمة دون المعتقل هذا في سنين قضائي بعد أحد يأتي أن أبدآ أقبل لا ولكني 
دونؤيهان يعذب الذي بلده ان ْع التعاطف من بدلأ بالكذب يتهمني نم إنانية حقوق 

هذهفي مواطنيها مع التحقيق الغربية الرقود معفلم ترففر لماذا لسنين، محاكمات 
العربية؟الوفود لذلك، تسعى بينما الإنسانية غير الفلروف 

هذامن استياءه فأبدى حدث بما المالم صباح محمد الشيخ الخارجية وزير علم 
تنبفنمجسرولون هناك حيرأ(، اش جراه البداية منذ قضيتنا نمر ممن كان روتد التحامل 
منالميئ للتعامل كان الخاصة، مصلحته سوى له هم لا مجن وهناك إنانية، قلوبهم 
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فيالأمني الوغد لقاء رفض إلى جميعا الكويتيض المعمملس دفع في دور واحد نخص 
علىانفضا لكنا متاعدة عنابر في متمرهين كنا أننا والعجيب ، ٢ ' ' ٨ عام التالية زيارته 

.بيننا يق تنأي دون الرفقي 

النفيبالجاب الاستعانة دون أمنيا م تحلن العفية هدْ أن الأمريكان رأى 
سراحهمإطلاق بعد للمعنقين تأهيل ؛برنامج بالقيام الدول إلزام من لأبد وأنه والفكري، 

الأمحريكةللمطاف للامتجابة الكويتة الحكومة اضطرت الأمر، هذا تتابع لجنة وتنكيل 
^اربذلك، إلا مراحنا لإطلاق سل أي تجد لم لأنها الكوبي القانون تخالف أنها مع 

القوانينلكل وحرفها الأمركية الحكومة ظلم على غضبي قضيتنا مع التعاطي ذك 
معييتعامالون حين حانقة بغصة شعرت نهار، ليل العالم أعام بها تتبمجح الحم، انثة الإن

تلخى٢ • • ٩ منة أغطس وفي تأهيل، إلى أحتاج فكريا ومتهلرف نف-يا مريض أنى على 
المعتقل،لزيارة الأمريكية الدفاع وزارة من دعوة للتاهيل الكريتية اللجنة أعضاء من ثلاثة 

غيرالأمريكان أن الثلاثة هؤلاء اختيار من واضحا كان دين، وشيخ نفسيان احصاتيان 
لمااتهاماتهم جعل مما والديتي، القسي الجاسسح بقدر للمومع الأمني بالجاب مهتمين 

الأمني،الجاب استبعدوا لما صحيحا اتهامهم كان لو إذ إطلاقا، لها قيمة لا Jالإرهابا 
الأمرفةالخارجية وزارة في ثولين بمالتقمح، حيث واثنش إلى الكويك، الوني توجه 

٢٠سه سبتمبر شهر وفى الكويتية، المارة ممثلي بحضور غون لبنتا وا  الوفدسافر  ٠٩
إلىالجوية )أندروز( ناعية من مدنية طائرة متن على ن أمريكا ضباط يرافقهم الكريتي 

الأربعةنحن معنا اللقاءات بدأت المعتقل في حولة لهم رتبت أن وبعد غوانتانامو، 
كلمع تتم اللقاءات كانت نبلنا، لمانية سراح إطلاق بعد الخعتقل في الباقين الكويتيين 

معسكرفى لدلك مخصصة ناعق فى أمريكان حراس ثلاثة وبحضور حدة على معتقل 
مجاورةغرفة من يتابعون كانوا الأمريكان الضباط لكن (، Block)8 عليه: بمللق مجنعزل، 

فه^دللثج، لهم يحق ٌتوترين، كانوا متحف>فلا، بارئا لقاء كان الحوار، في يتدخلون ولا 
٢٠ستة في رامميلي دونالد وصفه كما البشرية عرفته صجن أشهر في الأن  تحفللم ، ٠٤
الحكومةقررت النقيين، الأخصائيين جدية لعدم نظرآ القضية في تقدم بأي الزيارات محدْ 

والدكتورالأمن جهاز من افه عيد العقيد بقيادة جدية، أكثر بآحر الوفد تغيير الكويتية 
إقناعفي هائلة جهودا الوفد هدا بدل لقد شجاع، خاك والشيح الزائد عادل النفسي 

يزورونالأخرى البلدان وفود كانت وأنا، فوزي وهما اثنين آحر سراح بإطلاق الأمريكان 
كلغوانتانامو يزور كان فقد الكويتي الوفد هدا أما أكثر، أو سنين ثلاث كل غوانتانامجو 

يكرهونوتجعلهم قواهم تنهلث، بأن كفيلة زيارة لكل الأمنية الإجراءات شهور، ثلاثة 
واشنطن،إلى الكويّت، من رحلتها في طويلة ساعات الطائرة تقهلم؛ أخرى. مرة المجيء 
شروطهمتنفيذ لهم ويوكدوا بالمستجدات ليوافوهم الأمريكان بالمسوولين فيلنقون 
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الولاياتفررت الذين المعتقين ترحيل لإجراءات مخصص عنبر إلى نفلوني 
يديأصابع كل بصمات أحدوا حدأ، مطولة إجراءات كاس سراحهم، إطلاق المتحدة 

منيطلبوا الصوت، بصمة ئم العين، بصمة نم وجوانبه، الكف وباطن والسرى اليمنى 
)إيكو(معسكر إلى نقلوني ثم ساعات، الإجراءات أحدت صوتي، لتسجيل ورقة قراءة 

المعسكرات،بقية لدى تتوفر لا التي الامتيازات بعض فيه للراحلين، يخصص عنبر فى 
مترعةمرهقة ليلة كانت الذهني؟ الإرهاق بسبب أنها يبدو الحمى، بمقدمات شعرت 

نكنما منه أنهل روحي ودواء عض ونور قلى جيب 1لى هرعت والأفكار، بالهواجس 
تعالىفوله نهد من أرتشف كنت (، ٥^١۶٦ر وتعود ملي به ؤيطمئن نفي به 

ننيي، بميب ؟_p^، رآد هلا أثيرّ تيدث راءيت م إلا  ٢٥ءكاشم، ملأ يمز آس ستاث 
حائهل؛قبضتها تقرب وهي المحقشة تذكرت آنييره، آلثهؤر ؤهو عتادهء ين ثثاء 

تغضب فى صارحة الخامس المعسكر 

(You will never be released ) أبدآ.سراحك إطلاق ينم لن
عالببس الجناء( )صلوى يوسف سورة في قلت، حين الرحيم أيها بحانك 

بم1زثه.لا آتاّن أحتقر ؤوكغ أترهء عق 
أنيحاول وهو سواغارت( )جيمي الأمريكي القس التلفاز ساسة على أرى كنت، 

الجوهرفي واحدة لكنها مستقلة اقانيم ثلاثة في واحد الله بأن العريض جمهوره يقغ 
الأزلي،الحقيقي الإله هو اقنوم كل واحدا في وثلاثة ثلاثة في واحد هي والطبيعة، 

وهوالثنقة يثير منفلره كان واحد، افه ولكن الإله نفس وهو الواحد الإله هو أقنوم وكل 
الخوارزمياتأإحدى من تعقيدأ أكثر هي الحم، عقيدته الحيران لجمهوره يشرح أن يحاول 

يعيشأن سلاستها له تتح ميسورة حقيقة البشرية أمام يضع حين الإسلام أجمل ما 
نضيعهكي وئت، هناك ليس الوصول، عن يعرقله تشويش دون أعماقها في ؤييحر جمالها 

وكفى.الله إنه الأغيار، من شيء المؤمن قلب في جمه يزاحم لن غيره، في 
.(. ٥٥٢)ينادىت وهو جندى النافدة فتح إذ الغفوات أسرق أن أحاول كنت، بينما 

إللمغادرة تجهز 

لفرحةالمهلربة النشوة هى هذه كاتّتج إن افه، إلا إله لا النهاية؟ أهي حقا؟ 
فكيفللمغادرة(، )تجهز الجنود! ينادى حين السجان وظالم القيد قسوة من الخلاص 

الملائكةتنادى حين افه بجوار والفوز العياب هوة من الأعغلم للخلاصر الغامرة بالقرحة 
إكأنيئ ه ألممشمنن ألقش وتؤا الروح: أعماق في توغل الذي الرجم اليحن بذلك 

إةُلإ، ه ثومحا ق ةن-لإا ه ئمثث ر١ءع دك 
اللحذلاتكانت، كما اللحفنات أصعب، من غوانتانامو في الأخيرة اللحفنات كاJتا 
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مخظفان،الألمين لكن مؤلم، وخروجها مؤلم دخولها السكين، كطعنة إنها الأولى، 
الظلاميكتنفه مما ينوحس حين النفق كداحل المجهول، من القلق ني يشتركان 

وجلمن العجب ليس أحثائه، في النور يحفيه مما يقلق حين منه والخارج المر__، 
مؤلمهو كم البتار، زغاريد من الأسير رهبة من العجب إنما القيود، صلملة من الحر 

والقفزوالجري المشي إلى يتُ؛لالح صغير كطفل منها، نلقا الحرية أعتاب على تقف أن 
والنهوض•الصو بين يتردد السقوط، من نلق لكنه 

مرةلأول حديدة بقيود النافدة من قيدوني الليل، منتصف الواحدة الساعة كام، 
عظيمةظنناها مهما الدنيا امتيازات هى هكذا امتيازا، أراها كنت، مريحة، كانن، أراها، 

محيي!من أقفل قيدأ كونها تعدو فلن 

احتلافعلى الضباط من عدد معهم يي، يحيطون الجنود مجن كبير بعدد ؤإدا التفت، 
قدمي،بجوار يقف صغير بضفلع ؤإذا التفت، التقييد عمالية يكملون هم وبينما رتبهم، 

أثاريودعني؟ أتراْ عريبة، نظراته كانت، يهرب، أن دون عينه طرف محن إلي ينغلر كان 
إلىينظر كيف الصقيع هدا تأملوا ت يقول وهو بعضهم صحلث، الجنود، استغراب 

يودعه!إنه (؟ ٥٥٢)المعتقل 

غيهاأقف التي الثانية المرة هي هذه غوانتانامو، لمعتقل الرئيسة البوابة أمام وقفنا 
البوابةتجاوزنا حارحا، الثانية ويرذ0 عاما، عشر أربعة قبل داحلأ مرة البوابة، هذه أمام 

عليهاللحراسة مدرعات وحلفه أمامه كبير صن بيا ؤإدا الجنود، من كبير عدد وحولي 
مالكن غوانتانامو، معتقل دخول حين الإحراء١رنه هذه تكون أن أفهم رثاثة، أسلحة 

بالييإلى منهم ساهرب هل منها، حروجي عند المشددة الإجراءات هذه هو أنهمه لا 
إليه؟أتوجه الذي 

أتمكنأن دون الفجر صلاة وقت يدخل أن فحشست، طويلة مسافة الباص بتا سار 
بيدهإلي فأثار سؤالي كررت ، يجبي، أن فأبى الوقت، عن الجندي سألتؤ الصلاة، من 

أنهيبدو مترجم أمامي كان المعتقل، مع الحديث، من منعتهم المعتقل إدارة أن ففهمت، 
قدالونح، يكن لم الوقح،، مشاهدة من أتمكن كي خفاء في ساعته فأدار معنا، متعاطف 

تغطيالتي الستارة لكن الطريق، رؤية من أتمكن فلم مغطاة النوافذ كانت، بعد، لحل 
طولعلى المنتشرة الكثيرة التفتيش نقاط لأرى حركتها ْع أحيانا تنكشف، الباص مقدمة 

الباصنصعد الونتح، بدخول تيقنت، أن بعد جالسأ قيودي في الفجر صليت، الطريق، 
يمنتبما يتمايل اuص كان الأخرى، الضفة إلى المائي اللسان بما كقطع بحرية غثارة 

بتبديلالجنود قام نم الباصى، توقف، وأحيرآ الهلارا نحو سيره ليكمل نزل ثم ويسرة، 
مجشهدألأرى خرجت، الباب، فنح مشيئة أمنية إجراءايت، وبعد بلاستيكية، بأحرى قيودي 



لأصردا يجالبابها المتديرة ماء الإلى نظرت عاما، عشر أربعة من أكثر منذ أره لم مهولأ 
وإذاالتفت، طويلة، نين المنهل هذا من حرمت، لفد النجوم، بلألئ الهلرز الفخم 
شعاريرى وهو ثلثي ارتعش حلالأ، الليل يزيد هديرها كان أٌاٌيإ تقف، صغيرة بُلاترْ 

أربحةعنانه حرمت، الذي الحسب، وطني إنه حفا؟ اش، يا الءلائر0، ذيل على الكوبتؤ 
بيدالليل مكون من أرتشف، كنت، الماء، عن بمري ، أصرفأن لم عامآ، عشر 

وضعأمامي، ، يقفالأمريكي والعقيد إلا أنعر لم الكادل، قليي عن يزيل ما النجوم 
عينفي يفلر كان كلأنا صمت،، في إلي ينفلر وهو قيودي لث، أممقصا، يدم في الجندي 
عينيفي ينظر بينما مكور قفص إلى عينيه في أنظر كنن، تتحديثج، عيوننا كانت، الأحر، 

فرريتهلقد ( ٥٥٢)عيني; في ينفلر يزال لا وهو فال ثم يدْ، من ١^؛!، عصفور إلى 
مراحل؛،.إطلاق الأمريكية الحكومة 

قيوديبقصر يقوم أن يعل تقييدي منهم يطلب، وهو الكويتي، الوفد إلؤ، العقيد التفتح 
المسؤولية،كل ميتحمالون وهم كويتية أرصا تعتبر الطانرة بان مبررين طلبه رفقوا لكنهم 
الكويتيالوفل. من طلست، قد الأمريكية الحكومة ت، كانالعقين.، رضخ وجذب شد وبعد 

منالأمريكية الحكومة فمنعتهم ذللثح، رفضوا لكنهم الهليران فترة حلال يقيدوني أن 
نممللتغيير الوفد فاضطر قيود، دون الهل-ائرة في دمت، ما الأمريكية الأجراء فوق التحليق 
الغرم،نحو بعدها الاتجاه نم الأمريكية الأجواء عن والأ؛تعاد جنوبا بالاتجاْ الرحلة 
إعبور كمحهلة 

نبرةفي يقول وهو معصمي يحبط الذي البلامتيكي القيد وقطع القص أحن- 
حر.الأن أنت، بغصة؛ ممزوجة 

فينجحوا مهمة القطوءة قيودي في يرون كانوا بحرارة، الكويتي الوفد عانقني 
حيرأاممه جزاْ الأمير بعثها التي الأميرية الطائرة يحلن، وكرمه، الله قفل بحد إنجازها 
وهوإلي رأسه أحنى النافذة، من فريبا أجلى أن الوفد من طالمتح نمودتي، حميما 

إلىبعدها لنتوجه اعتتن، عندها نتوتف، الغريب، إلى متجهة الطائرة ستقلمر الأن • يقول 
.إليهالتصل المالكة نم ومصر ولميا ونوني الجزاتر 

لكنأمامه، الفتوح اللأ؛توب، جهاز من قراءته في ومضى للكرسي رأصه أصند ثم 
أعريعاما عشر أربعة بعد أحيرأ؟ إليهاا، )نمل الأعماق، من هزتني الأخيرة كلته 
إلىالشباب،؟ وحيوية الصبا ومغامرايتح الهلفولة ذكريايت، ضمت، التي، الأرض إلى إليها؟ 
أب؟الذتم، الوطن إلى والأعراء؟ والأهل الوالدين محاق 

تحتنا،لأنظر النافذة تجاه رأسى ،^^، ٠١حدأ، عاليا عاليا، حلقت الطائرة، حلقت 
حربية،أمريكية طائرة محي قدمته الذي المعتقل هذا أحاحلن، التي الكثافات أصراء إلى 
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الضراتياثار حسدي امتلأ قد والأذنين، العنين مغطى والرجلين، اليدين مقيد 
متنعلى همامآ عشر أربعت بعد بلدي إلى عائد الأن أنا وها والكدمات، والسحلأت 

إلىيتناوبون الطاترة محالة كان بالغة، أخوية بحفاوة طامحمها استمالنى أميرية، طاترة 
علىطرأت التي التغيرات عن يتحدمن إليهم أستمع كنت الحديث، أطراف لنتجاذب 

بجانيالأمن أفراد أحد جلس العجاب، بلاد عن خيالية قصة إلى أستمع كاني العالم 
عذبوكم؟الأمريكان أن فائز أخي صحح هل ت اعة بايتمرحبا 

النفسيالألم مجن عاما عشر أربعة اختصر كيف أجيبه؟ كيف احترت ابتسمت، 
)نعم(؟كلمة في والبدني 

امحلبواالنعيب، عن منكم أحد ياله ألا أتمنى . ٠ أرحوكم ت النفسي الدكتور محال 
العواملأهم من الماصي، ينسى دعوه الأبد، إلى غوانتانامو ملف أغلقوا الصفحة، هده 

الماصي•سان ص التأمل برناٌج في فائز مع نجاحي ني 
الأنا أسى؟ ولماذا أستعلح؟ فهل أنسى أن حاؤك لو صمت، في ابتسمت 

أملإشراقه أراه بل أنساه، كي بالأثباح مليئا مفللما كهفا غوانتاuمو عياب أرى 
ليتضيء شعلة نوجع وأنين ألم زفرة كل من أستلهم إني الدموع، بين من وليلت، 

هاكأن علمثي الي غواسانامو أنى لا أن يجب لإطفاتها؟ تدعوني فلماذا انملريق، 
تشفىيوم من فلابد زادت ؤإن الجراح آلام وأن الحالك، النفق آخر ني امل بصيص 

بينمن فرج مفتاح هناك وأن فيه، تخرج يوم من فلابد حنالتا وإن لأمر ا وأيام فيه 
للماضينفلرنا يكون أن ينبغي باش، الإيمان بدون لها قيمة لا الحياة وأن الركام، 

غفلالفلر فيها أْلال فإن خلفه، يدور ما له تكثف، التي الأمامية للمرآة ال_انق كفلر 
تلافييمكه لم فيها الطلر عن امتغ ومن الهلاك، أوليه في فهوى أمامه الخلريق عن 

مخاؤلراجتيازه على يعينه ما ؛مقدار وراءه ما رمق من والحصيفا المتهورين، أخعياء 
يواجهه•ما

كتاح__،، الذي الوؤلن نحو الأجش بموتها ثقا الجو تنق الْلامة كانتح 
بوالدياللقاء للحفلة الجامح تلهفي إليه، منهما واحد كل يجذبني ثعورين بين مثدودأ 
ترىالألم، جمر على يتقلبون هناك تركهم الدين إخواني على وأسفي وأحابي، داشم، 

البايث،ثق من كعادته ينادي الاJءغلة ُذه في الجزائري نقيق تخيلن، الأن؟ يفعلون ماذا 
لفافةإحفاء محن يتمكن حتى عنه يشغله كي الجندي مع ليتكلم المجاورة الزنزانة في أخاه 
محمدتخيلت، المقلوعان؟ يد، فئة لتي يحتاجها والتي بها حتفافل لا ا من ميع التي اليد 

كلفى ثويدة حامية محن يعانى لأنه ملابسه بتبديل كعادته الجنود يعلاوِ، الفحءلانى 
الجنوديجادل العدني خالدأ تخيلت، الأؤلباء، يعالجه أن دون امود حتى جده أنحاء 

٤٩٦



الكريمعبد نخبك التفتيش، في حارم زنزانة من أحذوْ الذي الفليني الكوب ليرجعوا 
القرآن؟مراجعة في كعادته التفتيش ونت تغل يالأفغاني 
واحدكل تفاصيلها، بكل عاما عثر أربعة معهم عثت وفد لا ، كيفأحبهم، كم 

فيهمرأيت لأني أحبهم وكر0، وما بمحب وما وشخصيته أحيه حياة تفاصيل يعرف منا 
جلياليتفح غوانتانامو بوتقة في وأجناسهم أعراقهم كل انصهرت لقد الملمين، وحدة 

سرابمحن سد سوى وحدتنا يمنع ما هناك يوجد لا نتحد، أن كامة إُكاننا في أن 
إلييحملق وهو الأمريكي المحقق صدمة أتذكر لازلت، منه، مناص لا حتما توهمناْ 

الذيمن غوانتانامو؟ فى ية جنين حممن أكم اجتمحت، كيف، قائلا؛ باستغراب 
،؟وكيفجمعكم 

مافوق عادة الكمية أن أحسست، واليقظان، النائم بين كنت، الرؤى؟ تحققت، أحقا 
أنأستطع وفيرة، المقاعد كانت، وأمي، أبي لعناق أشواقي تقتلني تحمله، استطع 

يصرخ؛وهو البغيض الصوت ذللث، الأن بعد أسمع لن قيود، دون ورجلي يدي أحرك 
(block shutdown ) ولاالأبواب قرع ولا الملأمل رنين سمعي يخترق لن الضر، إغلاق

الثغبإ.قوات زعيق 

لتللث،تحقيق أم قبل من أرى كنت، كما مناميه رويا أهي ال3لامة، أقلعته وأحيرأ 
عالمأم الحقيقة عالم ، أنا المالمين أي في أحدد لملي حدي س أنحالرؤى؟ 

وأطيربقرصتي فأمعر الحلم في وأنا قبل من نفي أنحى كنن، أني تذكرت الأحلام، 
يقطعفيصلا أمرا أريد المعيدة، أحلامي في غارق أني ذللثه بعد ، أكتثنأن قبل فرحا 

•تحديدأ أنا أين لي 
شعورك؟هو ا م ت

ترصا لمنا ا عملية تولى الذي الأمني المؤول الكويتي العقيد به ؤإذا التفت 
بجلاليليق حمدا ت أتمتم وأنا الابتسامة بادلته ، مبتجل ألني يكان سراحي، لإطلاق 

.حلماالأسر أعوام أصحت لقد ت كتفي على يد0 يضع وم قال سلطانه، وعظم وجهه 
وأحيرآأالله، يا الحقيقة، أعيش أني يبدو حلما؟ 
لكنالأسر، فترة طوال منه حرمت ما أرى أن أحاول النافدة تجاه وجهي قربت 

ماوهناك، هنا متنانر حافت ببريق وإذا بصرى صعدت ذلك، دون حال الليل ظلام 
لقدبها، الاستمتاع وبين بيني حالت ند الطائرة أحنحة مصابيح أن غير النجوم أحمل 
لأنهبل أقوى لأنه ليس المجوم، وهج محن ١لطاترة حناح في المنيل النور هذا أوهم، 

فيالمستكن الوهم مصابيح كل نملفئ أن علينا يجب بجلأء الحقيقة نور نرى كي أقرب، 
•روحه في، يرْ لم من أمامه الله صراْل يرى لن قلوبنا، غور 
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نظر؟ماذا إل :

أعمانيفي يغوصى أن يحاول أنه نظراته ْن شعرت ا مليا النفسي الدكتور إر نظر 
مشاعري.ومخيوء أفكاري مكنون ليستخرج 

نظر؟شيء أي أر غا.ز يا خرز أ :
الجرم.حمال إر أنغلر أن أحاول عاما، عشر أربعة منه حرمت ما إر نظر أ •

لكنهإليه بالنية معتاد منظر وهناك، هنا ببحرْ حال منه، القريبة الافن.ة من اقترن 
إلي.باكية كذلك، ليس 

فىبقيت المنربح، فى البيفاء الدار معنار الءلائرْ ن، هبهلبهليثة، الساعات مرت 
الهلاJرةمغريي أمن ضابط بدخول تفاحات بالوقود، تعثئتها من الانتهاء حين إل الطاترة 

بين، ألفالذ١ى للإسلام يا الوصول، بسلامة مهنتا بحرارة فصافحني بوجودي علم حين 
الله(.إلا إله )لا العظيمة بكلمته متتاتية نلوب 

عثرالهلاثرة سير حهل توضح صغيرة ئاثة أمامي كاننح تحليقها، ال3لائرة واصلتا 
والجزائر،المغرب بين الفاصل الخعل ذللث، تجاوز ومد الهنارة مؤشر لمحت، البلل.ان، 

فيالأرض طثيعة نيتا، أر فلم الواقع، أرض عر الخل ذللث، أنار لأرى مريعا اكفت، 
جانبيعلى اسفتة الأضواء الأيمن، يح الجانفي كطيعتها الخل من الأيسر الجان—، 

يقرنهم،محما أكثر الخهل جانيي على الحراس يجمع ما متماثلة، الفاصل الخعل ذلل؛، 
ليبياثم تونس نحو يتجه الءل١نرة مؤشر بدأ تقاليدهم، عاداتهم، لغتهم، قبلتهم، دينهم، 

أمتنايقهكر المالعون الوهمي الخعل هدا أرى وأنا ختاني على الضيق قباس مصر، لم 
دولالمال، إر يفتقر العدد يمتللث، ومن العدد، إر يفتقر المال يمللث، من أوصالأ، 

شعاررفعن، قوية وأحرى الوطن، وحونه المّب جنع ئقانمها التير ؛الثردايت، مليثة فقيرة 
أنهاسوى سابقتها عن تختلف، لا جديل.ة حدودأ ترسم نم ، جارتها لستلع كذبا الوحدة 

الرومفي صنع قد هبل كان إن اسل يختلف وهل الغرب، صنع من لا عي صنعها من 
وليسالمعدة، دون قائمة للقل—، تقوم لن ان، الأنكاعفاء إلا الألا.ان وما مكة؟ أو 

.يمللثح بما ذاك على لهذا فخر لا الكلية، مصفاة دون قيمة للكب،و 

ظلامهفى الغارف، الكون هازا يتحمل أن للإنسان أنى الءل١ئرة، نافذة محن أنامل كنت، 
قبل،ص أعرفه لم ما الأمر في عنه عرفتذ الل.ي افه اممه؟ نور فيه يرى أن دون الموحش 

الذيعمله في نظر حبا، له فازداد ابتلاه ربه، فيها عرفح عبد قمة غوانتانامحو كانت، لقد 
فمتدخلني لم . ومولاي• وسيدي إلهي ربه، سوتما ير لم به فإذا عدة، اليوم لهذا ظنه 

الوالأم أمي، من بي، أرحم فأنت، الحمد، عليها تستحق بالغة لحكمة إلا الأفعى 
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فيأتقلب وأنا عني تنخل لم ■ ٠ ومولاي ومنيي إلهي تعليما، بل تعذبما ولدها شرب 
وأحكيالناس، عني تخلى حس تنام لا التي بعينك حرستني بل البلاء، صروفج 
حضالواني سترك في وأدحلتني واحدة، قوس من الأعداء رماني حض الحصن بدرعكد 

غرورهمنشوة في سكروا وند المجرمض محافل في ببعضها الخمور كاصات اصطكت 
حينالمتعبة قلوبنا على ورحمتك لطفك بيد ومحت الأصفاد، فى رأونا حض فرحا 

ما، يعرفلم لن لطفلئ، أسرار عن أقول ماذا الراقصون، جراحنا آهايت، على رقمن 
ثاهدمت،؟ما يشاهد لم لمن إحسانك بحور أصف، وكيف عرفت،؟ 

سوىمعها تحمل لم حاطفة مشاهد الحبيب،، وطني إلى قانالآ الهلانرْ بي حلمت، 
مجردإلى والحنين الأنين نحول لقد للألم، أئر أي هناك يوحد لا عابرة، ذكريامحت، 

)ها/'اا/الفعلر عيد قي اسن'ث، لغد إلي، تلتفت، أن دون أمامي سريعا مريت، ذكرى 
صلملةبين وما (< ٦٠في تحريري يوم إلى به احتفالي فاحلت، (، ١٢٠• 

عئرأربعة ت، كانانمود يوم في الأفراح وزغردة اليد يوم في بمعممي تحيط القيود 
لصر.ا كلمح مرت ّتة، 

المؤخرةفي الجالس الرحل ذلك إلا العميق ساته في غرق ند بالجمح ؤإذا التفت 
أناأما الكرى، حفانا قد مستيقفيان اش عبد والعقيد أنا كنمتا النافذة، من يحدق وهو 

مستريحة،خافتة ابتسامة محياه على رأيت فقد العقيد وأما علي، اسحود الذي فللشوق 
أستطيعما كل سأيذل قال! حين لوالدي قطعه الذي وعده تنفيذ لحفلة اقتربت لقد 

اف.ياذن ليعانقك الطائرة من وأنزله يد0 من سأمسكه فائر، لرجؤع 
المنهمرالرذاذ مع تتلألأ الثوارع مصابيح أنامل كنت الهبوط، في الطائرة برأت 

توقف،قلبي، دنان فازدادت المهلار أرض على الaلائرة عجلات حطت السماء، من 
سألقاهما؟قالم، بأي يودم<، نلي فكاد 

بالقيدؤإذا دقائق مرت حياتي، في علي مرت التي اللمحظات أصعب من كانت، 
ؤإذاالطائرة بوابة عند ونقنا لوعده، تنفيذا بيدي أخذ الوجه، متهلل ياتيني اض عبد 

غزاهالذي اعتر الشيح ذلك، إلا عنهم أر لم أسفلها، إلي يتفلرون الرحال من بمجموعة 
الطويل، عناق المناق، وكان الهلائر0، ملم على من نزلت كيف، أدري لا الشيب، 

عاما؟عشر أربعة الفراق كطول العناق كان هل أدري 
انمودةخالد والخم أقربائي ببعض ؤإذا التفت، بالنهقات، ممزوجة الدمؤع كانت، 

إلىللأمن حاصة بسيارة نقلوني الوصول، بملامة يهنئوني الهارون الرحمن عبد والخم 
الخلفيةالبوابة دخلت، الأهل، من كير عدد فيه تجمع قد الذي الخسكري المستشفى 
الأمنلهم يسمح فلم للتهنثة الرتبة البوابة على كبيرة أعداد تزاحمت أن بعد للمستشفى 

٤٩٩



و1ذاتض المدهليز في السير اسرعت ّمِاحي، لإطلاق الأمريكية للشروط سفيذأ 
كنتففعل واحد وجه هناك وجوههم، أر لم ينتظروني، وأهلي إحواني من ساب 

ياأمي، هي عليه سأسلم شخص أول . أرجوكم. قاتلات بلطف لهم لوحت عنه، أبحث 
ربياهلمن شونا قلبه ذاب •ن يعذرون ولعلهم بالإحراج، اليوم منه أشعر تصرف من له 

هزهلأشرح تسعمني كلمات أي بعيد، من ببطء تمشي لأراها الجمع انفرج صغيرا، 
بضعوبينها بيني كان كد أممافها؟ فوق مشاعري حمل على تقوى حروف أي اللحظات،؟ 

تبكيكافت، الواهن، بدنها بارتعائة فشعرت، عانقتها سحيقة، أراها كنت، لكني حطوات، 
عقديهامن بقوة فأمسكتها عليها أغمى ينهارا بجدها أحسست، صوتج، دون كعادتها 
فيينهار عاما عشر أربعة شامخا صمد الذي الجسر هذا بال مجا الأرصر، على لأمجدده 
بجدهألقى الفور شريهل قُني إذا حتى مضماره في المتسابق تماملئ، أهو اللقاء؟ لحظة 

العلويل؟ءناو4 من ليستريح المتعب 

الدمؤعمن همتي أفلست لفد اياكي، يالعناق مهتئين وأ-مابي أهلي حولي اجتمع 
ذمناكان ت بالغ بتار أنرباتي لي نال وأمي، أبي محاق في جمتها في ما كل أفرغت فقد 

عاماأعشر أربعة إنها طويلا، 
.الميم، كحد أرها وبقي البصر، كلمح مرت لكنها ت قلت، 

هلأوشكالألأم؟الي:
الحقبقةإلى رنيني دروبا جراحها حدوس جعلغ الأمام، إلى دفعتني بل نلت: 

اف.إلى وتوصلي 

العكريIالمشهى 
بشوش؛بوجه الأمن أفراد أحد ليفتحه العسكري المستشفى في غرفتي باب طرقت، 

سمحت،*لو ماء أريد 
الوأنا الضحالث، بعدوى أصابني حدوى، دون المنفلتة ضحكاته يكتم أن حاول 

ضحكه!سيب مجا أدري 
بالفصحى؟تتكلم لماذا المربية، اللغة بمعلم ذكرتني فقد محني ا م ت

يحدئ،أسمعه وأنا الباميج اعلي كثيرا، لهجتى تغيرت لقد فعاد محرحا، ابتسمتح 
)أريدماء(إيقول مازحات صاحبه 

اللغاتمتعددي تقريبا، حنسة حمسين مجن غوانتانامو في المعتقالون كان لقد 
تعبيرحد على الخضار( )ّالطة إلى يكون ما أقرب هو كلامجنا جعل مما واللهجات، 

والسعوديةالكويتية اللهجة من حليتل وبقدونس، وحس وخيار طماطم الإخوة، أحد 





ش،إلا الركؤع أبوا وبمومنن صلويهم بين قلوبا بمحملون لا بمتجبرين ذكرني رماد بقايا 
شماءبعد آبت نم طويلا، بعيدأ رحلت كقطاة كنت وأمتي، وأحابي أهلي بين ذا أنا ها 

وأناالناس أتأمل كنت يغمرنى، حارق حب يعلوفان أحت الحنون، عشها إلى 
كنتدلال، في ابنته يداعب الأب وذلك بيدها ولدها تهدهد الأم أرى كنت أبتسم، 
أناجيهمكنت، ثاء، حيث يقودني كان الذي الحب بأجنحة أطير أكاد جميعا أراهم 
يلتفتأو علي يرد لم أحدآ لكن الكثير،، وفو3إ كثيرآ أحببتكم نلقي شرق٠ بكل هامسا 
ةحبيمشاعري تكون أن تعودت فقد أسمعهم، أن أرد ولم يصلهم لم فهمسي إر، 

منكل على وأسلم الصمار أعانق أن أردت فرحا، إليهم أنظر كنت، المتعب، صدري 
الحب،طوفان عن التعسر من لساني إلجام في نجحلما جنونا، بي يعلنوا أن لولا ألقاه 
حياكان وجهي، نمات على النلهور إلا أبت التي الابتسامة إلجام في فشيت، لكي 
والياكتانيوالمصري الكويتي إلى أنفلر كنت، طويلا، أتأملهم كنت غمرأ، يغمرني فوارا 

أدركت،لقد العفليمة، العريقة الأمة تللث، الأمة، بل الجنسية، اعتبار على ليس والسوري 
التيالمقومات كل تمتلك، إنها فيه، فرطت، نمينا كنرآ تمتللث، أمتنا أن مريرة تجربة بعد 

قوية،حفارة منها تنمللق صالية قاعدة لبناء الأهم الركيزة وهي متكانفين متحابين تجعلنا 
أوقومي تعصب، ببح بوالألفة المحبة هذه في التفريعل أن مريرة آلام يعد أدركت، لقد 
وحضالأمة، حق في جريمة بل جهلا ثس لكزي اجتهاد أو حزبي خلاف أو فقهي رأى 

منبرمته الإسلام استئصال يريد من هناك أن فاعلم رأي في يخالفلث، لمن شررأ تنغلر 
يتحينمسعورأ ذنبا هناك أن تذكر آخر لحزب ينتمي من صد حربا تعلن وحين قليك، 

الحيةعن نتغافل حين وصاذجون سهلحيون نحن كم ا رقبتك على نقفانحى للأ الفرصة 
٠بأيدينا صنعناه وهم لقتل الأسنة نشحذ بينما بنا المحيطة الرةهلاء 

أميبيد أرى وأنا ذهلت، يزورونني، أملي كان العسكري المستشفى في بقاتي عند 
كلماتأسهع كنت، وفلانة، فلانة إلى الرسائل وترمل ؤيسرة، يمنة تحركه وهي تلفونا 
فعاد،آخر عالم في كنا لقد الأشياء؟ هذه ما واستعرام، وتويتر وانساب عالي، غريبة 
إلهي،يا الأيفون، صفحات تقالب، وهى سنتان عمرها أحي ابنة رأيت حين صعقت لكنى 
يكفي!هذا 

لإطلاقالأمريكية الحكومة اشترطتها التي المدة كل اكأهيل في بقيت، 
>أالذي الهاثل التغير أرى وأنا خاصة علي صعبة للحرية الأولى الأيام كاك سراحي، 

الاجتماعي،التواصل على الاجتماعي التواصل لشيكات السيئ والتأثير الناس، على 
للغاية.صعبة زماننا فى المصلحين مهمة أن يبدو 

أرىكست، الحقيقة في المعتقلون، رآها التي القوية الرؤى عن الكثيرون مألني 
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تارةبمبرهم مستمرة منة . المي يرون الكثيرون وكان اارؤىا تحقق في انمجائب 
بشكل٢ ٠  ٠٣عام من العربي الربح ثورات عن الرؤى لنا كشفت لفد تارة، ويسههم 

العيدبين سر الرؤى أن أعتقد لكني الأيام، تحبثه مما الكثير هناك أن كما مذهل، ينق 
المتطملة،الأعين عن تخفيها بهالة محاطة المقدمة الكوة هده تبقى أن قاري وربه، 

اكككين.بين إفثازها انمصن لأمرار إهانة وأعظم 
وهومرتابا أحدهم سألني انتهيبمتح أن وبعد محاصرة، لإلقاء تاء الأصل أحد دعاني 

أفغانستان؟إلى ذهت لماذا عطفيه: في ينظر 
لكنيالانتصار، فيها يريد صروسآ حربا يواجه أمريكي محقق من الموال هذا أقبل 

ثمالملية في غارق الخلمية الأحدامحثح هامش في يفح نخص من التشكيك اقبل لا 
اعترفح!للمتهم! يقول وهو القاصي دور تقمص له يحلو 

طحنتهمالدين البشر ملايين بآلام تكترثا لم اللتين القاحلتين عينيه في انظر كنت 
وابتسامةفاحصة Jنظرارثح إلي ينفلر كان رحمة، دون المتوحش العملاق هدا أثدام 

البائسهدا أنامل أحديت، للاثرار، المهم يستدرج وهو هولمز ثارلوك بابتسامة تذكرني 
الكرامة، وصتاع صمير أزمة تعاني اليوم الأمة بأن المعور لدى رسخ الذي المكين 

بعرصهاالحقتقة أهين لن صدفي، في المرتامبف عنها بالني حين الحقيقة نول أستسح 
إلىذهابي مستح عن طيبة بنية متفهما أحدهم مالني إن صير لا يستحقها، لا من على 

مختالاأراه بينما متشككا مرتابا يسألني كان إن لكن عين، ونعمت سأجيبه أفغانستان، 
تقتلونرلم • بالهم أن ه نفيكلفب أن دون المرحاء كالبطة أمريكا يع نوا في متسكعا 

مسلمذهابح من رعديد يرتاب حين صيزى قسمة إنها كرامة، ولا أجيبه فلن الأبرياء؟( 
بيويتحعلى تنهمر الفلالة الحمم يرى حين الميت صميره يهتر لا بينما أفغانستان إلى 

كنت،صاحكا! الطائرة ثاني يقول نم أشلاء، وأجسادهم حطاما بنيانها لتحيل الأمتين 
(!PlayStation)ألعب كأني أقصفهم 
علىالأبرياء قتل من حرما أعظم أفغانستان إلى الذهاب يعتبر حين جائر حكم إنه 

جرائمهميصورون حين الأمة بمشاعر يستهزئون الأمريكان يرى إنه مجباشرة، الهواء 
تفاصيليعرصون إنهم الوعي، فانية أمة أنها يعلمون لأنهم القنوايت، في ؤينشرونها 

ذهبتلماذا لي! بسؤاله عنها يبحح، أحذ ثم انيته إنأصاع الذي الخلم على جرائمبم 
آفغانمان؟!إلى 

ولمابتعادهم سرني صدق، إحوان ظننتهم ممن كثير أسرت بعدما عني ابتعد لقد 
وعراجلا أسلق وأنا كاهلي على نمل حمل مجرد كانوا أنهم اكتشفت لأني وني، ب

منه،أتخففا أل الأوان آن وأنه متلاطم، بحر في أسبح وأنا قدمي متعلمة صخرة أو 
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تحقيلا تراب به وإذا تبرأ ظننته وئرأ كان كد أصحبهم، لا لكني الضعفاء أرحم فأنا 
حبوطمن نج ئد معفلمها أن غاكتشفت الروابط آلاف تحيطي كانتر لقد حمله، معاناة 

أماملحريتنا تهتف كانت وجوها رأيت لقد ا بلاء نفحة مزقته ما سرعان العنكبوت، 
وعهلفارحمة تفيفس التي قلوبها أعرف حتما لكني أعرفها لا وجوها الأمريكية، السفارة 

صحتنيوجوها هاربة، عني تشيح كانت جيدا أعرفها وجوها رأين، أني بيد ؤإسانية، 
أترانيالكريم؟ أيها بعيدأ ونفت، لك، ما مرتعدة، مني تفر كانت، دهرا، وألفتني عمرأ 

تروجف<رآك حين عليك أشفق لكنه يحبك، يحترمك، يزال لا نلص عليك، لا قليتلئ،؟ 
فدتتقدم؟ أس أفتراك علينا، تلتوى وهم، الأفص أمام رجلا أمتنا جل وقف ئد هلعا، 

لكنهااتراحه، محنة في يره لم من أفراحه بهجة في يرى حين ننسه في المرء يجد 
الوصول.وأشواق الراحلين ذكريات •ع الخلوة أعتاد أن علمتني غوانتانامو 

والجماعة:الخكومة بين 

يهنئنيالتأهيل من خروجي بعد الإسلامية الجماعات إحدى من بارز رارنمح، 
تجاذبناعام، بشكل المسلمين وقضايا قضيتنا نصرة في مشكور دور له كان بالخرية، 

هذامن فرقا أوصالها ارتجفت، الدول معفلم بأن أحبرته قضيتنا، عن الخديث أطراف 
هدهبجده تضطرم بالنار يفاجأ به ؤإذا بناره، الأرض أمم حرق اعتاد الذي التنين 
جزيرةفي وتعديهم الشر اختطاف مشروعية عن الخديث على أحد يجرؤ لم المرة، 

بريطانياهى برعاياها نهتاب دوله أول، كانت أشهر عدة وبعد حفوقا، دون نائية 
التيالصغيرة الدولة هده موقف تغرب الملكن بريطانيا مؤنق—٠ تغربا ملبى والكويت، 

غوانتاناموقفيت عن الحديث على تجرؤ لا بكثير منها أكثر ؤإملأمئة عربية دولأ ترتم، 
كانواالحكومة أعضاء كل أن ١لأدظئ بحاو يماكن لا لكن يمعتتليها، الطالة عن فضلا 
تمنواوآحرون أهمية، أي الموصؤع يعر لم من منهم الاعتمام، من واحد توى معلى 
يشكرحهدأ نمرتنا في ، JJbمن وهناك الثنتاغون، لرواية تصديقا سراحنا إطلاق عدم 

بتورظنايني ماكر بأسلوب أخبارنا تصخ كانت، إعلامية حهايت، هناك أن كما عليه، 
حجلدون قناتنا يغمزون مسّوولون عائلة، محاكمة في كيثر حقوقنا عن تداخ وأخرى 

أنالحامي أخبرني بل غوانتانامو! في يبكون الأن هم ها ت فاتلين تلفزيونية محقابلأيتط في 
٢٠منه ان الإنلحقوق الكويتية الجمعية رتبي  تحقنكمجرمين عتا يتحدث كان  ٠٨

ؤإعطاساعائلة محاكمة ؛محاكمتنا ب، يطالأن منمثه خلال، من يفترض والذي المقوية 
انية.الأنحقوقا 

مثالفكانوا وعملا، تولأ تطيحون يبما الملمين وقضايا نمرونا دعاة أن كما 
منازكثير في حساباتي أعيد جعلتني صدمة لي كانوا آخرون وهناك للمادقين، شرف، 



يرونطإنهم ؛الظالمين، الظالمض أهلك اللهم يدعو؛ كان دين ثثخ عن سمعت، الأمور، 
هذهلإئات وكفي لنا! عقوبة الأمركان أعداءه علينا اف صالهل خوارج إرهايض تكفيرمحن 

جريرةالكل يحمل أن لنفسه يجيز اث! بنور يرى فهو كذلك يرانا أنه علينا التهمة 
يعذم،لا غاف الوزر، لا الأحر من ميب، ضبب! مجتهد ولكل مجتهد فهو العض، 

وأحبائه؟اه أبناء من وهو كيف ا ظنه على مئله 

يتوهمون!هكذا أحلهم، من الأرض اف يدمر أن يستحقون من وحدهم أنهم يفلنون 
ؤئندوأ لا لهنأ نل إصلاحا يرونها بل الدكتاتوريات مجاذر عن يعمون ئم 

الوتى اضووو ين! إم ألا ءو ثميهئرى نحق إثا ثالرأ 

ويحضرّي لي واشنطن إلى ثم كندا إلى يرحل الجار غانم الدكتور أجد بينما 
ليدليساعايته الأربع تجاوزين، التي الأمنية الإجراءات ويعاني للينتاغون تابعا مكتبا 

ان،كإنحقوني و[ءط\تي ة الجلرتيى ويهنالبا (، prb)ة حلفي لصالحي بشهادته 
غانمالدكتور مع ؤ واحتلفإنسانيا، معهم أحتلف—، لكني فكريا الشيوخ هؤلاء مع أتفق 
.انيتهاإنتفقد حين الأفكار تنوه وكم إنسانيا، معه أتفق لكي فكريا 

الأمريكيةالسفارة أمام الاعتصام بصور المحامي أتاني حين بالامتنان نعور تملكني 
والمحجبةوالعلماني والمتدين والشيعي والني والبدوى الحضري الماحة في تجمع وقل 

العودةحالي والمم ط،* والدي كان سراحنا، بإطلاق، مهنالبا ، يهتفكلهم المعيبة وغير 
عرضصراحنا، بإطلاق للمطالبة يوميا الأمريكية الفارة أمام يعتصمان فوزي أحي والد 

منشيعيا كان القضية، مع الكبير تعاطفه وأبدى خدماته بالجوار القاطنين أحد عليهما 
المختلفيننجمع التي الإنسانية ، الواثقهذه استغلال، إلى أحرجنا ما دشتي، عانلة 
والثحن،مباشرة ليعفنا الاستماع محن تمنعنا التي النمعلية والعور النفسية الحواجز لإزالة 

الكويت،فى النسائية بالنخة ربوش( الأمريكي الرئيس التقى وحين بتجرد، الحقيقة عن 
الإسلاميةالقيادايت، بعض كان ولو سراحنا، بإطلاق النخبة تللئ، طالمت، ٢( ٠ )٨* عام 

قيادايتفلنا، لا بنا ولمحوا ام مالم أمام صورتهم يجملوا كي بالإرهامحبه لونمونا 
هذاأنول، لا الج٠اء١رج، هالْ أفراد كل تمثل ولا الإسلام تمثل لا الإسلامية الجماطت> 

النادمة،الأحيال، تسمعها أن يجب، والتي ت؛نال،، أن يجب التمح، الحقيقة لكنها نحا 
الفاسد.الدم تخرج لكنها تدمي الحقيقة 

بأجادهم،لا بأرواحهم الألم ويقاسموننا المعاناة يشاركوننا الدعاق غالب، كان 
لكنأ؛ناءها، تج خازلأمة بهوان تذكر التي، البرتقالية الملابس رأوا كلما أحزانهم تتجدد 

نفلرايتحأزيري كنن، به، تنكرمت، زيا تخلع أن عليها كان للدعوق ابها انتزعمت، ثلة 
كرامتيعلي وتأبى كون العلى أقوى لا فكنت، بها، إلي ينظرون كانوا التي، التوجس 
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أننيهبوا ت البوسأء هؤلاء فأجيب جريمة ارتكب كأنه نفسه عن المداسر بدور أقوم أن 
التاريخم على جرائمها بحر من أنتم أين أفغانستان ش الغازية نواتهم قتال في شاركت 

هداقي أشارك لم وأنا فكيف الأمم؟ ثروات ونهب البشر من الملايين واستعباد ثتل من 
القوي.سيدهم جرائم انتقاد على يجرؤون لا العبيد لكن الصراع؟ 

ليقدمتضيتنا بعضهم استغل بل ونهان، نعذب يروننا وهم بالصمت اكتفوا وليتهم 
فوصمنابساطهم، من وتقريبه عليه الاعتماد يمكنهم معتدل كإمحلامي النفوذ لدوى ه نف

القائل:تول فيهم نمثلن، ولطالما دليل، دون والإرئب باككمر 
سهالنصا فكنتم عني لعدا ا سهام لتمتعوا حمينا درعا ظننتكم 

شمالهاتكونوا أن يميني تخمر المة مكل عند أرجى وكنت، 
سالهانبعالي ترمي العدى وخلوا بمعزل عني العيال نصة دعرا 

لهاولا عليها لا سكونا فكونوا العدى مكايدة نفسي تقوا لم إذا 

أمجيرسمو موقف فهو ؤق افه بعد قضيتنا فى مفصلي دور له كان الدي الموقف أما 
والجماعاتبل والإعلاميين السياسيين من الكثيرون كان حيرا، اض جراه البلاد 

فيوقوفهم وتبعات التحية الولايات من حوفا قضيتنا من توجس حالة في الإسلامية 
رجلايقدمون كانوا أن بعد تشجعوا القضية صباح الشخ تبنى وحين المعتقلين، صف 

الأميرتبنى أن بعل به يستهان لا وبعدا جديدأ متحى قضيثتا أحدت لقد رجالآ، ويوحرون 
حيرأإن الرزساء، قرارات في والتأثير المقود هدا جعل الذي اض بجان فيا القضية، 

الكويت،بأمير أوباما الأمريكي الرئيس جمع الذي اللقاء أنى لن فشر، شرأ ؤإن فخير 
سراحيإطلاق هو للأمير طلب أول كان معه لقائه في كلمته أوباما أنهى أن وبعد 

فىأدعوله زلت ولا حييت، ما أنساه لن موقف شخصياإ أضمنهما أنا ناتالآ: وفوزي 
وآخرة٠دنيا وشعبه لسعادته سببا تكون وهداية إيمانا قلبه يملأ أن مجودي 

العملقيادات جل من آنسته ما المرنفس، هذا • وصوح بكل الزائر للأخ قلت 
١لجمائتقيادات من الكثير العادل، لمبدئها وفية قلة عدا أطيافه بكل الإسلامي 
يرفعوالا أن ينبغي بكثير، منهم أكر وأرام الحل، هو )الإسلام شعار يرفعون الإسلامية 

نصرةالإسلام مبادئ أعظم من إن سيشوهونه، حينئذ لأنهم تطبيقه يستطيعون لا شعارأ 
والمصلحة.الجماعة يخدم حين إلا المبدأ هذا عن تخلوا وقد الظلوم 

الحفاظيريدون جماعة وعندهم حساسة قضيتكم ٠ فائز. يا معذورون هم لي• قال 
عليها.

علىوالحفاظ عليها، الحفاظ يريد دولة فعنده منهم العذر بهذا أولى الأمير ت قلت 
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الجماعاتقيادات بعض من أكثر يعلم لكنه جماعة، على الحفامحل من أهم الدولة 
الولمادا عنه، النكوصر يمكن لا واجب الإسسانية الحقوق عن الدفاع أن الإسلامية 

فيإخواننا خيل عمن ومادا الاصطرار؟ بب بالمضادة الثورات بعد خيلهم من يعذرون 
الدينلمين المبقية عن لهم امتياز ولا الإسلام محور ليسوا هم اصطراره؟ بسبب غزة 

دماؤهم.تكافأ 
ءامنوأهأ أشهم من انتصافهم هو غيرهم عن الحق أهل يميز ما أعغلم إن 

لأهلمنقبة أعظم ون أولون آؤ أئستةأ عق وأو هب ث؛تآء أكنط ؤ.مان شوأ 
هوالشعار ولا اللحية لست اليد، عجزت إن والاوسآن ولو للمّفللوم نصرتهم الحق 

بالعجزالمفللوم نصرة عن نعتدر دمنا مجا عيرنا على منقبة وأي الفريقين، بين الفيصل 
الأهواءاختطفته الذي المظلوم المصهللح ذلك )المصلحة( بالمصلحة؟ الحق كلمة وعن 

ليكونالراية هو ضه يرى فإنه الراية حامل يخر وحين حكمة، كان أن بعد أثرة ليصبح 
هيوالحربية الشخحسة مصلحته وتصيح الراية على الحفاظ يعني ه نفعلى الحفاظ 

الصعبةالحقيقية مهامهم عن الدعاة يتخلف حين تراعى، أن يجب التي الدينية المصلحة 
إفبحقها، يحملها من ليأخذها أيديهم من الراية تننع أن غرو فاد بالهوامش وينشغالون 

تطبيقهامن حير تمثيلها يدعي أن دون الناس على نفسها تعرصى أن للدعوة يسمح حاكما 
٠عليهم فرصها من أولى للجماهير الفكرة وتوضح تمثيلها، يدعي ممن مشوهة 

فمجلسأنفسهم، على دلك يطبقون لا لكنهم منتخب حكومة برئيس Jهلالبون أراهم 
علىحاثمة القيادات هذ0 تفلل حق بأي أعضائها، من انتخابه يتم لم الجماعة شورى 

أراهمبينما الحكم توريث يعارضون الاختيار؟ حق للأفراد يكون أن دون الجماعة صدر 
القرار.صناع من المقربة الدائرة أو لأبنائهم الجماعة قيادة يورثون 

الجماعاتعلى ينبغي كان قائالآ! صدمة فزدته مصدومتين بعينين إلي ينظر رأيته 
يأتوالم الذين الإسازمية الجماعات قيادات على الحربي الربح ثورات تبدأ أن الإسلامية 

فيالداعية وصدق لغيرهم، قدوة ليكونوا الدكتاتورية الحكومات قبل الأعضاء باختيار 
كرسيعلى واثبا الشعب ذلك يلقاه أن من أجدر الشعب به ليثق إليه يدعو ما امتثال 
بالخديعة.الحكم 

قاسيا.عهدتك ا م ن

ثصاخنكون أن أردنا إن تشوه، أن الدعوة على حرصي بقدر عليهم قاسيا ت مل; 
لمما حائرة الأخرين رووس فوق نرفعها التي والمطرقه الصادق، الصغ فلنقبل صدق 

كماالميزان كفة في أنفسهم يضعوا أن منهم نريده ما كل كذلك، رؤؤسنا فوق تكن 
الميزان.هم يكونوا أن لا الناس 
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بالصح؟لهم تسر ألا ت
عجبآ!سرأ؟ لهم ؤيغوه للحكومة نصحهم علنون ي !

ْعيتحالفون نراهم ئم الماد مكافحة لشعار رفعهم لي تمر بماذا . بربك. لي قل 
لياحدالسكري بداء المصاب ولده يغري كمن هم البرلمان؟ إلى للوصول الماسيين 

الحلوى!من كبيرة قعلمة بإعطائه دواءه 

بماهاحمةويزبد يرغي ا لمصالح ا وراءه يخفي الإصلاح بشعار العواطف دغدغة إنها 
القرارصت1ِع من لقربه وينال معهم يتحالف ال-رلمان إلى وصوله وفور الحكومة 
أنليم نسمح فلماذا صميره، منها ويضمر جيبه منها ينتفح تجارية وامتنارأت صلاحيات 

مصالحهم؟بها يحققون الحكومة وبين بيننا واسطة يكونوا 

غيرهم؟عن ونكش لومهم ت ت

عتبيومأ العود، يتقويم إلا يكون لا الظل تقويم لكن غيرهم، عن مكي ا م ٠
خعليئةوما التلممذ، كانحراف، ليس المعلم ، انحرافلكن غيرهم، ماحه يبرئ عليهم 

عمليةفي الفج، زلة أن كما لوك، بالكالسعلمة والقيم بالمبادئ يتعلق غيما الداعية 
الهلعام.مقادير في الهتاهي كهفوة ن، ليقلب 

الأماميةلالصفوفح يدفعهم الأنتهازيين لسان ذلاقة لكن فيهم، الحائفين أكثر ما 
محنمها يدلي وعرة أرض ش تائهة عربة في ركاب مجرد الأمحاع فتصح المقود لمديروا 

بالرحلة(!وتمغ القيادة لنا )لع المجهول• القانر صوت والأحرى الفينة 

وانظر"هلم 
أمي،وأعانق وطني إلى أعود أني النائم يرى فيما رأيت غوانتانامو في كنت عندما 

أنيعرفت الأرض، على رويدأ لأصعه إلي ضممته ليقوحل مال أبي عانقت وحين 
المقام.به يعلول لن وأنه الأخيرة، أيامه سايرك 

التاهيل،مركز في أشهر ستة شيت طويلا، عوض بعد والدي برؤية بي تقر لم 
مافرالتأهيل مدة انقضساء وقبل ساعات، ٤ لمدة أسبوعيا مرتين إلا وأبي أٌي، أرى لا 

فيه،سرطانية أورام وحول اكتشفوا صدره، في يشعرها آلام من للعادج لندن إلى والدي 
دونبعيدا عنى أدفعه وأنا يلاحقنى الرؤيا نذير كان ملفت،، بشكل الأحدان تسارعت 
طوياد،تمناها التي اللحفلة ليشهد عجل على مارس سهر في لندن من رجع جدوى، 

علىالمهجن يستمل الإعياء من الكرس على جالسآ الأعراس صالة في بجواري كان 
انتقئارها،طال التي الليلة هده تفوته أن يشأ لم زواجي، 
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فايزأهامسات )اداني 

.لبيك.:

بالتعب.أشعر التاء، أستطيع لا ؛ 
هرحاء،عاصفة بعد عليلة كنسمة هادئة ابتسامة يبتسم وهو العنين مغمفل قالها 

ما!شيثا ينتظر وأنه تمناه، ما كل الدنيا من نال ند اللحفلة هذه في انه شعرت 
الإعياءعاليه اشتد من؛رهم.ا، فاتني ما لأستدرك الزمن إيقاف امتطعت لو وددت 

كإشراقمجشرنا وجهه كان حفة، وجد وقد مبتسما إلي نغلر التلهليفي، المستنفى في وهو 
٠اقترب، الخاترت بصوته لي قال ابتسامته، أنعنتتي اليوم، دلك صباح 

المحبسبح.أيها لبيك مقبلات كفيه عانقت بابتسامته، مبتهجا منه اقتربت 

غوانتاLمو،فى لك حدث عما تخبرنى أن أريدك ت يقول وهو ابتسامته اتسعت 

يسرك.يما أبسر نحاحكات أجبتته 

I شيءبكل لتخبرني انفراد على منجلس اثله بإذن حالتي تتحسن ندما ع

بإذزاه.;

إويالتفصيل ٠ حدت. ما ل ك؛ 

أبشر.

الجلوسعلى يقوى لا أصبح مفاجئ، يشكل حالته تدهورت سراعا، الأيام مرت 
ناظريهأمام يشعشع كان بينما ناظري أمام يتلاشى الأمل بصيتس أحد اعدة، بمإلا 

رفححيهل سوى منه لنا يبق لم الوعي، ففد حتى التدهور في صحته استمرت هر، 
يضير.أن يوشك، 

يدهإحواني أحد إليه مد شيثا، يتناول أن يريد كانه يده، ومد غريبة ابتسامة ابتسم 
رأيتهما عجيبة، ابتسامته كانت هم، يريدهم إنه يريدنا، لا إنه قفلت: يريده، يظنه 

عنآلامه أن أيقن صابر ابتامة مطمئنة، هادئة حلوه ابتسامة قهل، حياته في يبتمها 
وهوسجين أو الهاية، حقل يرى وهو متهللا عدوه فى اشتد ابق مت أو ستنتهي، قريب 

السراح.إطلاق بورقة له ئلوح أمه يرى 
أمسكتاحراك، بلا السرير على ملقى الضعيف، الهزيل الجسد هذا إلى أنظر أحدت 

روحهكانت المضتلربة، الضعيفة أنفاسه أنامل الدهر، صروف ألوته الدى الحنون بكفه 
رافضا.بها يتشبث وهو أتحرر، دعني ترجوه: وهي الجسد سجن من الخروج تحاول 
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