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أولا
اتصللح حامللد بللاكرا ص مللع أصللحابه كمللاح وعلللي وأشللرف لي بللرهم
بعللودتي مللن الواليللاح المتحللدة ،وأنلله يتوجللب علللي م الح للور إلللى
منزلي في الساعة السادسة مساء لت نئتي بالسالمة واصطحابي إللى
متنللزه زحلللة لق للاء سل رة الليلللة سللويا ص احتفللا صء بت رجللي وعللودتي.
كلللان اللقلللاء ممتعلللا ص ومعبلللرا ص بعلللد تيلللاب سلللتة سلللنواح ق للليت ا فلللي
الدراسة.
 أ برنا يا ناصر ما هي أ بارك؟ سألني أشرف. جيدة جدا ص ال بح ممتازة فقلد حصللح عللى درجتلي بكلالوريوإحلللللداهما فلللللي ال ندسلللللة الك ربائيلللللة واأل لللللر فلللللي هندسلللللة
االتصاالح.
 هذا رائع صاح كماح كيف فعلح ذلك يا ناصر؟ معظم المواد متشاب ة وبالتلالي سلنتان زيلادة علن الملدة المقلررةوحصلح على بكالوريو
 -وماذا ستعمح يا م نلد

االتصاالح.
ناصلر ب لاتين اللدرجتين ،سلأح أشلرف

بإعجاب وافت ار؟
 بسيطة سأعمح بواحدة واحتفظ باأل ر كجوكر لحين الحاجلة،أجبته

احكا ص .و حك الجميع بصوح عاح.

 أين ستعمح سأح حامد ،هح في شركة االتصاالح؟ أو في شركةالك رباء؟
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 ال هذه وال تلك لقد تركت ا لكم ولماذا أزاحمكم على أرزاقكم فيهذه الشركاح يا جماعة ،قلت ا مازحاص.
 قاح علي ،بجدية نوعا ص ما ،باهلل عليك أ برنا يا ناصر هحستبقى هنا أم ستعود إلى أمريكا؟
 يا جماعة أنا مشتاق لكم جدا ص وال أريد العودة ،وأنتم تعلمونبأني ملتزم للعمح مع ج از األمن العام ،اطمئنوا وظيفتي
جاهزة وسأبقى هنا ألجل
 -سنراك

على قلوبكم.

ابطا ص المعاص ،قال ا أشرف بافت ار وقام من مكانه

ليؤدي لي التحية العسكرية ،أنا تحح أمرك يا سيدي ،فقط
أريدك أن تصدر لي أوامرك ألنفذها.
 -اجل

يا أشرف يبدو أنك أفرطح في الشرب ،صاح كماح من

الطرف اآل ر للطاولة وهو يحمح كاسا ص بيده اليسر .
 ومن بعيد قام حامد من مكانه وقاح :يا جماعة كلنا مسرورونجدا ص لعودة ناصر ومنذ زمن لم نجتمع معاص ،كنح أرتب بإعداد
حفلة راقصة له ولكن اجتياح جنوب لبنان منعني من ذلك،
وباهلل يا جماعة دعونا نسمع ناصرا ص ليحكي لنا عن حياته
ومعيشته ومغامراته في أمريكا.
 فكرة جيدة صرخ أشرف احكي لنا يا ناصر كيف تجاوزحالصدمة الح ارية بانتقالك من حي الغويرية في الزرقاء إلى
أحياء سان دييغو في كاليفورنيا؟
-4-

 لم أشعر بالصدمة الح ارية التي تتحدثون عن ا لقد تجاوزت ابسرعة فائقة ،فأبناء حي الغويرية معروف عن م ت طي م
للصعاب ،شعرح بأني ذاهب كفاتح قادم من الشرق ،يحمح
على كاهله هموم ح ارة المتوسط وسحر أرض م د األنبياء،
ما زلح أذكر كيف كنح أناجي وأحيي أمريكا عند وصولي
إلي ا.
 يبدو أن المشروب بدا يأ ذ مفعوله ،قاح كماح مازحاص. ال  ...ال يا رجح ،أبدا ص فأنا معتاد على ذلك وجميع الزجاجاحالتي تراها على الطاولة ال تؤثر على فقدان إدراكي أو وعيي.
 إذا أتمم حديثك يا ناصر قاح حامد بل جة األمر. كنح أود أن أكون معتمرا ص قبعة مثح الم اجرين الطليانواليونان اللقي ب ا في عرض المحيط وتلتقط ا األمواج لتذهب
ب ا بعيداص.
 وتصح ليج العقبة الذي لم تزره بحياتك قاح علي بس رية. أرجوكم ال تقاطعوني ،دعوني أتكلم ...وتركزح محاجر العيونباتجاهي.
اذكر فيما أذكر قولي ،أنني هنا على شاطئ محيطك يا أمريكا
يا بالد الحرية يا بالد الديموقراطية يا بالد الطاقاح المتجددة
والمتفجرة والفرص النادرة والعقوح المتحررة .إنني هنا يا أمريكا
بين أح انك أيت ا البالد الحلم ...أيت ا البالد القارة  ...أيت ا البالد
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اآلمنة ومالذ األحرار والم ط دين والمسحوقين ،أنا هنا أيت ا
البالد التي صنعح الكثير من الرجاح العظماء عندما لفظت م
بالدهم ،فكنح ير مأو  .أنا هنا يا أمريكا يا بالد القانون يا بالد
المساواة .أنا هنا يا بالد الماح .كما من ش ص أتى إليك معدوما ص
و رج ومعه الماليين؟ يا بالد العلم والعلماء جئح إليك ألن ح من
محراب علمك ...ألرتوي من ينابيع معرفتك ،ألفا ر بأنني درسح
في بالد الحلم،

ميني إليك يا أمواج المحيط ويا أشعة شم

كاليفورنيا الجميلة ا ترقي عظامي ولوني جلدي بألوان طيف قزح.
 تصفيق حاد يا جماعة صرخ حامد وبدأ بالتصفيق. وماذا بعد ذلك؟ سأح أشرف بل فة وشوق.وتابعح حديثي ،بعد أن تناولح رشفة من كأسي .لم أصدق
نفسي بأنني على شاطئ المحيط الباسيفيكي وعلى رماح سان دييغو
الذهبية ،ألمشي قليالص وأ وض تمار أمواج المحيط الحنونة،
ومشيح حتى وصح الماء إلى ركبتي وفجأة أدركح بأنني ال أجيد
السباحة ف ذه أوح مرة في حياتي أحاوح النزوح إلى الماء.
 ون للض كمللاح مللن مقعللده واتجلله ص لوبي ،وسللألني هللح تعلمللحالسباحة من دون علمنا؟
 قلح :ال ...ال لم أكن أجيد السباحة حين لا ،ولكلن تراجعلح قلليالصوإذا بفتاة حسناء تنظر إلي وابتسامة تعلو محياها الجميح ،ربملا
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نظرة شفقة ...وربما س رية  ...وربما ال مباالة ...لتغوص فلي
الماء وتترك حسرة في قلبي.
وأ فح قائالص يا جماعة أنا تعبان وأصبح الوقح متأ را ص واأليام
قادمة هيا بنا.

بعد أسبوع من وصولي ذهبح أللتحق بعملي في مديرية األملن
العام حيث قابلني المقدم محملود عللوان بكلح لطلف وأ برنلي بلأنني
سوف التحق بدائرة الم ابراح العامة.
 -ولكن يا سليدي أنلا ال أعللم شليئا ص علن الم لابراح وللم أدر

أي

شيء في هذا العلم ،يا سيدي إني موفد من قبلكم للحصوح عللى
درجللللة البكللللالوريو
بكالوريو

فللللي ال ندسللللة وحصلللللح علللللى درجتللللي

في ال ندسة واحدة في ال ندسة الك ربائية واأل ر

في هندسة االتصاالح.
 -يا م ند

ناصر نحن نعرف ذلك.

 إذا ص لماذا ترسلونني للعمح في تير ت صصي. -ثلللق تماملللا ص سلللوف تعملللح فلللي ت صصلللك ،أنلللح م نلللد

الملللع

وينتظللرك مسللتقبح زاهللر .سللوف اتصللح بال للاتف مللع الم نللد
عوني منصور لتلتقلي بله وي بلرك علن طبيعلة عمللك .و لغط
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على الجر

ليأتي أحد األفراد وأ بره بلأن يقلنلي بالسليارة إللى

دائرة الم ابراح.
وعنللد وصللولي إل لى هنللاك قللادني أحللدهم إلللى مكتللب الم ن لد
منصور حيث رحب بي وكان مبالغا ص بترحيبله .وعيلوني تتجلوح فلي
أنحللاء المكتللب الفللاره الف للم ويبللدو بأنلله مللن للارج الللبالد واسللتورد
صيصاص.
 -أهال بالم ند

ناصر ،أنا زميلك عقيد م ند

علوني منصلور،

سوف يتم تعيينك برتبة مالزم أوح وسوف نعمح كفريلق واحلد،
هناك امتيلازاح كثيلرة للعملح فلي هلذه الدراسلة سلتتعرف علي لا
شيئا ص فشيئاص.
 يا سيدي العقيد هح من الممكن أن ت برني عن طبيعة عملي. نعللم  ...نعللم  ...بكللح تأكيللد ،نحللن بصللدد تطللوير عمللح الللدائرةبشكح عام وهذا يتبعه تطوير فلي األج لزة اإللكترونيلة وأج لزة
الكمبيوتر وأج زة االتصاالح ،وأر بأن أف لح شل ص للقيلام
ب ذه الم مة هو أنح ،فمؤهالتلك العلميلة ال تبلار علي لا وكلذلك
اتقانللك اللغللة اإلنجليزيللة بطالقللة ممللا يسلل ح علينللا كثيللرا ص مللن
أعمالنا أو االتصاح مع ال ارج .عدا ذلك سوف يتم إرسالك فلي
دوراح قصيرة أو طويلة المد حسب ما تقت يه الحاجة.
 حسللناص ،اآلن ف مللح مللا هللو طبيعللة عملللي يبللدو أن له مللن صلللبا تصاصي.
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 سيتم إرسالك في دورة تدريبية ميدانية لمدة ثالثة أش ر كما هلومتبع ومن ثم تلتحق بفريقنا.
أم يح المدة المقررة للتدريب الميلداني حيلث فقلدح أكثلر ملن
ثمانيلللة كيلوتراملللاح ملللن وزنلللي ،كانلللح التلللدريباح شلللاقة ومتعبلللة
ومسللتمرة ،مللن تللدريب كيفيللة أداء التحيللة العسللكرية إلللى الرمايللة
بالذ يرة وبلدأح وزمالئلي مشلروع تطلوير حوسلبة اللدائرة برئاسلة
العقيد منصور.
بللدأح التعللرف علللى طبيعللة عمللح الللدائرة شلليئا ص فشلليئا ص وكيفيللة
التعامح مع الق لايا الم تلفلة وبعلد ثلالث سلنواح ملن ال دملة تملح
ترقيتي إلى رتبة نقيب .ولم يكن باإلمكان أن أتجاهح ما يدور حولي
وفي إحد األمسياح كنح ال ابط المناوب وكنح جالسا ص في مكتبي
أتللابع قللراءة مشللروع عطللاء تطللوير شللبكة االتصللاالح وإذا العقيللد
منصور يد ح مكتبلي ويبلدو عليله اإلرهلاق ،فن
التحيللة العسللكرية للله وعر للح عليلله أن يجلل
رفض ذلك وجل

لح واقفلا ص وأديلح
عللى مكتبللي ولكنلله

على المقعد األمامي مما ا طرني إلى أن أجل

أمامه ،وبادرته بالسؤاح عما يقلقه أو سبب له اإلرهاق.
ال شيء فقط أنا بحاجة إلى النوم فلم أنم كفايتي الليللة الما لية.
لقد كنح ليلة البارحلة فلي م ملة شلاقة اسلتغرقح جلح الليلح ،وعلدح
إلى المنزح ألنام مع طلوع الشم  ،ولكنلي للم اسلتطع أن أ للد إللى
النللوم بسللبب سللائق الجرافللة الللذي بللدأ العمللح مللع سللاعة قللدومي إلللى
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البيح وكنح أشعر بأن ماكينلة الجرافلة تلدور فلي رأسلي ،ولرتبتلي
الشديدة فلي النلوم اتصللح بأحلد العناصلر فلي اللدائرة وقللح لله بلأن
هنللاك ش ص لا ص يجللرف األرض بحث لا ص عللن ذهللب ،أرجللو أن تأ للذوه
وعنللد عللودتي إلللى المكتللب أعر للوا ق لليته علللي .واسللتغرقح فللي
النوم حتى وقح العصر عندما أيقظتنلي زوجتلي لت برنلي بلأن عللي
الذهاب ألمر عاجح فارتديح مالبسي على عجلة من أمري وذهبلح
إلللى الللدائرة حيللث أتممللح بعللض المعللامالح الورقيللة الروتينيللة وإذا
بمساعدي ي برني عن ق ية سائق الجرافة.
فقلح لله :علن أي سلائق وعلن أي جرافلة تلتكلم؟ فلأ برني علن
مكالمتي له في الصباح وأن السائق كلان يجلرف األرض باحثلا ص علن
ذهللب .فصللفعح رأسللي بكفللي وقلللح ته لقللد نسلليح المو للوع كلي لاص.
أطلقوا سراحه.
 سيدي كيلف نطللق سلراحه؟ وقلد اعتلرف بأنله يبحلث فعلالص علنذهب.
 ولكن يا عزيزي المنطقة بجواري ال تحتوي على ذهب أو حتىعلى دفائن.
 ولكنه يا سيدي اعترف بفعلته وهذه تواقيعله عللى جميلع إفاداتلهواعترافاته وهناك شركاء له.
 مللا العمللح اآلن؟ أصللبحح ق لللية ول للا جللذور وهنللاك إفلللاداحفليأ ذ التحقيق مجراه.
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فقتح له :إنك تعلم بأن السائق برئ.
 نعم ،ولكن ا أصبحح ق ية موثقة وال يمكنني التراجع عن ا. ولكنلله سللعي مللع الفجللر عنللدما يللوزع ع الللرزق علللى عبللاده،وأنح كنح ذاهبا ص للنوم.
 فأجابني بنبلرة صلوح اف لة :هلذا هلو سلر عملنلا ،نجعلح ملنالالق ية ق ية.

في حوالي الساعة العاشرة مساء انطلقح بسيارتي البورش
متوج ا ص نحو منزلي في الزرقاء ،ولم تفارق م يلتي ق ية سائق
الجرافة .وبدأح أعبث بمفاتيح راديو السيارة علني أجد برا ص مفرحا ص
وتوقف مفتاح الراديو ألسمع صوح مقرئ القرتن يقرأ "ومن
أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضكنا ونحشره يوم القيامة
أعمى .قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراا  .قال كذ ِلك
سيتها وكذ ِلك اليوم تُنسى"*.
أتتك آياتُنا فن ِ
الجني شعور تريب عنلد سلماع هلذه اآليلاح ،وشلعرح بتيلار
ك ربللائي يسللري فللي كللح ليللة مللن جسللمي لتللزداد نب للاح قلبللي
ويتسللارع تنفسللي ،وترتجللف يللداي وقللدماي ،وبللدأ حاسللوب السلليارة
يطلق صوح التحذير بأن هناك لالص ما وعدم السيطرة على القيادة.
شعرح بأن الزمن توقف هنلا وقللح فلي قلرارة نفسلي أي عملح هلذا
*

سورة طه.126-124 ،
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الللذي أعمللح بلله؟أ يجللب أن أتللرك هللذا العمللح ...يجللب أن أتللرك هللذا
العمح وال أبالي مزاياه.
لم أستطع النوم طواح الليح وق ية سلائق الجرافلة تلؤرقني وال
تفارق م يلتي ،كنح أسمع عن حوادث كثيلرة مشلاب ة ل لذه الحادثلة
ولكنني للم أكلن أصلدق أيلا ص من لا ،ظننلح أن مثلح هلذه الحكايلاح ملن
باب المداعبلة أو التجنلي .هلذه الملرة م تلفلة أعليش الق لية وكأن لا
ق لليتي .وفللي الصللباح ذهبللح إلللى العمللح متثللاقالص أجللر قللدمي جللرا ص
بطيئا ص ووصلح إلى مكتبي ولم تكن عنلدي الرتبلة بالقيلام بلأي عملح
واتصلللح بأصللدقائي حامللد وأشللرف وعلللي وكمللاح وأ بللرت م بللأن
علي م القدوم إلى منزلي في المساء ألمر م م.
وعنللد ح للورهم بللادر حامللد بالسللؤاح :أكيللد وجللدح عروسللا ص
جميلة وتفكر ب طبت ا وتود رأينا.
وقاح علي :ال أعتقد ذللك أبلداص ،إنلك يلا ناصلر ترتلب بلأن تبلدح
سيارتك البورش بواحلدة أ لر  ،ربملا بسليارة فيلراري وتريلدنا أن
ن تار لك اللون.
أمللا أشللرف فقللاح :أنللا متأكللد مللن أنللك مسللافر فللي دورة كالعللادة
والسؤاح الروتيني :ماذا أح ر لكم؟
وصاح كماح :أعتقد بأننا مدعوون إللى سل رة فلي مكلان ملا ...
مفاجئة ،وعلى كح األحواح نحن جاهزون لالنطالق.
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ابتسمح ابتسامة فيفلة تلنم علن قللق وعللى تيلر علادتي ارتفلع
صللوتي بال لحك وقلللح يللا أص لدقائي لقللد جمعللتكم أل بللركم بللأني
قررح االستقالة من عملي .ماذا تقوح :صاح الجميع بصوح واحد.
نعم قررح االستقالة من عملي .أجبح بكح جدية.
أكيد أنح لسح بوعيك صرخ أشلرف ،هنلاك أشل اص كثيلرون
يحلملون بلأن يصللوا إلللى ملا أنلح عليله .قللاح حاملد .وإذا اسلتقلح يللا
ناصر فلن نركب سيارة بورش أبداص .قال ا كماح

احكاص.

ناصر هح أنح مصاب بحمى؟ سألني علي بس ريةأ
ُّ
صم ُّ
والتفح إلى أصدقائي وقلح :أنا جاد فيما أقوله.
ح برهة
في اليوم التالي قدمح استقالتي من العمح وتم قبول لا بعلد ثالثلة
ش ور.
ثانيا ا
بعد استقالتي بدأح البحث عن عمح فذهبح إلى كثير من المؤسساح
الحكومية التي لم تقبلح طلبلي كلوني كنلح أعملح أصلالص فلي مؤسسلة
تعلد حكوميلة وللم أسلتطع الحصللوح عللى عملح فلي القطلاع ال للاص
عنللدما يعرفللون أيللن كنللح أعمللح ألن مللن يعمللح فللي الللدائرة يبقللى
مرتبطا ص ب ا طيلة عمره .لم أكن أتوقلع هلذا اللذي يحصلح توقعلح أن
أحصللح علللى عمللح براتللب جيللد يتناسللب مللع مللؤهالتي العلميللة بكللح
سل ولة .للم أتلرك بلاب عملح إال طرقتله ولكلن دون جلدو  .شللعرح
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بكثير من اإلحباط ومن تغير سلوك النا

معي ومن كانوا يتوددون

لي أصبحوا يتوارون عن األنظار وحتى أصدقائي.
وفي أحد األيلام عنلدما كنلح أتصلفح الجريلدة باحثلا ص علن إعلالن
عملللح شلللدني نلللداء باللللدعوة والمناشلللدة والتطلللوع لللللذهاب إللللى
البوابة الشرقية للتصدي ألعداء األمة العربية .فذهبح في اليوم
التالي إلى المكان المحدد للتطوع ووجلدح ب لع عشلراح ملن
المتطوعين ربملا ملن العلاطلين علن العملح أمثلالي أو ربملا ملن
ال للاربين مللن ال للغوط االجتماعيللة ،ومللن سلللطة زوجللات م أو
ربما من الباحثين عن فلرص لإلتتنلاء .وأ برنلا المسلؤوح بلأن
هناك قافلة ستغادر مساء اليلوم فملن يحملح جلواز سلفر يسلتطع
أن ين للم إلينللا سللننطلق السللاعة الثامنللة مسللاء مللن هللذا المكللان.
فقررح في نفسي أن أتادر اليوم ولملاذا االنتظلار وللي

هنلاك

مللن انتظلللره و"جلللودو" لللن يلللأتي أبلللداص .وفللي السلللاعة المحلللددة
انطلقللح بنللا الحافلللة صللوب الحللدود األردنيللة العراقيللة .وعلللى
الجانللب العراقللي مللن الحللدود تللم تجميعنللا فللي حللافلتين كبيللرتين
واتج ح الحافلة التي كنح في ا نحو منطقلة أبلي تريلب تربلي
بغلللداد وهنلللاك تلللم تجميلللع المتطلللوعين فلللي أحلللد المعسلللكراح
الميدانية.
التقى ال ابط المسؤوح بنا وأ برنا بأنه سيتم ترحيلنا إلى جب ة
البصللرة مسللاء هللذا اليللوم وطلللب منللا أن نسلللم جللوازاح سللفرنا إلللى
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المسؤوح عن المعسكر وأفاد بأننا سلوف نسلتلم ا عنلد وصلولنا إللى
الجب للة .وتللم نقلنللا فللي أربللع حللافالح مظلمللة مللع الغ لروب .م للح
الساعاح رتيبة ومملة الح الرحلة ولم تكلن عنلدي الرتبلة بلالكالم
مع الش ص اللذي يجلل

إللى جلانبي وصلوح ملذياع الحافللة يشلدو

بأتنيللة ألم كلثللوم ،اعتللرف بأن للا فنانللة عظيمللة ولكللن لللم أفلللح فللي
حياتي بحفظ جزء من أي أتنية ل لا وال أعلرف أتاني لا وال أعلرف
متى تبدأ أو متى تنت ي ،فحاولح أن أستسلم للنوم وأفلحلح بعلد علدة
محاوالح.
كان في استقبالنا عند وصولنا قائد المعسلكر اللذي كلان ترحيبله
باردا ص نوعا ص ما ولي

فيه أي حملا

لمقلاتلين متطلوعين أمثالنلا.

فطلب منا تعبئة اسلتمارة تحتلوي عللى االسلم والسلن والجنسلية
والتحصلليح العلمللي والم نللة .بعللد تعبئللة االسللتماراح تللم جمع للا
وأ برنا بأن اليوم استراحة وتدا ص االجتماع هنا في تمام السلاعة
السادسللة صللباحاص .أم لليح اليللوم فللي التجللواح دا للح المعسللكر
والحظللح بأنلله يفتقللد إلللى وجللود الجنللود وال يوجللد إال ب للعة
حرا

على مدا ح المعسلكر وم ارجله فقللح فلي نفسلي ربملا

الجنود في الجب ة كملا هلو متوقلع وربملا هلذا معسلكر للتلدريب
الميداني وحسب إلعدادنا بشكح جيد للقتاح .جلسح تحح إحلد
شجراح الن يح الموجودة بكثة وفي أثنلاء جلوسلي اقتلرب منلي
ش ص قصير القامة يسير واعوجاج بسلاقيه تبلدو منحنيلة نحلو
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ال ارج كأن ما قوسان يقتربان من قطبي ما ،دنا مني وقلاح للي:
هللح تللذكرني؟ لقللد كنللح أجل ل

بجانبللك أثنللاء ق لدومنا مللن أبللي

تريب إلى هنا.
 أهالص بك يا عزيزي. أنا اسمي عالء الشيواني من مدينة حماة. وأنا اسمي ناصر ،ولماذا أنح هنا يا سيد عالء. لقد فقدح عائلتي بأحداث حماة قبح عدة سنواح وال يوجد هلدفمحدد أعيش ألجله وسمعح من أش اص عن فلتح بلاب التطلوع
للمحاربلللة فلللي الجب لللة الشلللرقية وهانلللذا كملللا تلللر مثللللك عللللى
مشارف الجب ة.
 هح تجيد استعماح السالح يا صديقي عالء. أبللداو ولكللن سللوف يللدبروننا قبللح ذهابنللا إلللى الجب للة ،أال تؤيللدنيبذلك؟
 -بالتأكيللد أنللا أؤيللدك يجللب أن ن

للع لتللدريب شللاق يليللق برجللاح

محاربين ،وماذا كنح تعمح قبح تطوعك؟
 كنح أعمح في النجارة ،وأنح يا ناصر ماذا كنح تعمح؟ كنح عاطالص من العمح ،واآلن لنذهب فقد حان وقح الغداء.فلللي اليلللوم التلللالي فلللي السلللاعة السادسلللة صلللباحا ص ح لللر قائلللد
المعسكر وألقى علينا طبة مقت لبة أشلاد في لا بانتصلاراح الجليش
العراقلي علللى أعللداء األملة مللن العجللم وقللاح أننلا سللوف نعيللد أمجللاد
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معركة القادسية وأن النصر قادم ...قادم  ...قادم .وتلابع حلديث بأنله
تم دراسة االستماراح وتم تشكيح أربلع مجموعلاح ملنكم :مجموعلة
العللدح ومجموعللة الكفللاح ومجموعللة مسللبح ومجموعللة هللدام .كللح
مجموعللة تتكللون مللن مسللة وعشللرين ش ص لاص ،وبللدأ يتلللو أسللماء
األشلل اص فللي كللح مجموعللة ،وتللم و للعي فللي مجموعللة مسللبح
وكانللح فرحللة عللالء الشلليواني كبيللرة جللدا ص لوجللوده فللي مجمللوعتي.
وأ برنللا بأنلله سلليتم نقلنللا مللن هللذا المكللان ،وتللدا ص صللباحا ص سللتنطلق
القوافح كح مجموعة إلى منطقت ا فاذهبوا واستريحوا اآلن.
وصلللح مجموعتنللا إلللى منطقللة تللدعى أم الجللدي وهللي منطقللة
اسللتراتيجية مطلللة علللى األهللوار كل للا .ال يعللرف أحللد بال للبط منللذ
متى يعيش النا

في األهوار ،ويعتقد بأن تدم وحواء علي ما السلالم

عندما طردا من الجنة هبطا في هذه المنطقة ،فعندما تشرق الشلم
تللر حللواء وجلله تدم وعنللدما الغللروب يللر تدم وجلله حللواء ،كللح
من مللا يسللير نحللو اآل للر حتللى التقيللا هنللا فلي قللب األهللوار .شللروق
وتروب ا من أجمح مناظرها التلي ال يمكلن ألي شل ص أن

الشم
ينساه.

وتعللد منطقللة األهللوار منطقللة فريللدة فللي طبيعت للا ف للي كثيللرة
األن ار والجلداوح وتلتلف األشلجار عاليلا ص لت فلي ملا بلدا ل ا لليالص أو
ن للاراص ،وتعللد مللالذا ص لاحللرار ال للاربين مللن جللور الحكللام أو قواعللد
للمنا لين لتحريلر اللوطن ملن أعدائله والملفلح للنظلر أن لا للم تكلن
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أبلللدا ص ملللالذا ص للطغلللاة أو للصلللوص .منطقلللة يصلللعب اقتحام لللا بلللرا ص
واللللزوارق الحديثلللة ال تسلللتطيع الحركلللة بحريلللة إملللا بسلللبب

للليق

الجللداوح وكثللرة تعرجات للا فللي كثيلللر مللن األحيللان أو عللدم تكيلللف
المحركاح مع نوعية المياه حيلث تتعطلح وال تسلتطيع اللدوران بعلد
أقح من ربع سلاعة ملن تشلغيح المحلرك .ويسلتعمح السلكان قلوارب
بسيطة مصنوعة من أحد أنواع ال يزران الذي ينمو بكثرة هناك.
كما في استقبالنا قائد المعسكر الفريق الم نلد

زهلار السلميني

الذي جمعنلا فلي قاعلة فسليحة و لرائط كثيلرة معلقلة عللى الجلدران
وبدأ حديثه عن طبيعة العمح الذي يقوم بله وملا سلوف يترتلب عليله
وما هي طبيعة م متنا ونوع العمح الذي سيوكح إلينا .قاح بأنه يجب
تكتيلللف األن لللار ،مشللليرا ص بعصلللاه الرفيعلللة الطويللللة إللللى ال لللرائط
لتو يح مقصده ،بإنشاء السدود الترابية عللى جوانلب األن لار التلي
تغللذي أهللوار محافظللة ميسللان ويبلللع عللددها سللبعة أن للار ويتبع للا
ت ذيب

فاف األن ار بإنشلاء السلدود الترابيلة عنلد ن ايلاح الروافلد

والجداوح التي تغذي األن ار ويبلع عددها أربعلين وتحويلح مسلارها
إلى ن ر الفراح .بعد هذه العملية يتم تحويح ن لر الفلراح ملن شلرق
مدينللة الناصللرية إلللى المصللب العللام وهللذا تحويللح مجللر الفللراح
الطبيعي الذي هلو جلزء ملن األهلوار يتبلع ذللك تكتيفلا ص لن لر الفلراح
بعمح السدود ومنع تسرب المياه نحو الجنوب وأ يرا ص تقسيم األهوار
إلى مناطق يمكن السيطرة علي ا وتجفيف ا.
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بعد أن انت لى الفريلق السلميني ملن حديثله سلألته وأيلن سليذهب
سكان األهوار؟
 سيتم نقل م إلى منطقة الفراح األوسط. كيف تنقلون مجموعة بشرية سكنح في هذه المنطقلة منلذ سلبعةتالف سنة إلى منطقة أ ر ؟
 لقللد أعللددنا كللح شلليء ل للم مللن أجللح حيللاة كريمللة وبيئللة نظيف لةوعمح منتظم.
 أعتقللد بللأن مللا تقومللون بلله هللي جريمللة مللن نللوع إبللادة الجللنالبشري.
 إنك ال تعي ما تقوله يا سيد ناصر فإني أحذرك ملن تكلرار هلذهاألحاديللث ،قمنللا بدراسللاح علميللة وبيئيللة وأنثروبولوجيللة ل للذا
المشروع ال

م ولن نسمح ألي كائن كان أن يقف فلي طريلق

تنفيذ هذا المشروع العظيم ،أنح وأمثالك اللذين ال تفكلرون أبعلد
من إب لامكم ال تسلتطيعون أن تقلودوا قطيعلا ص ملن الماشلية فكيلف
تستطيعون التفكير بق ايا أمه؟
 -يا سيدي جئنا هنا لنحارب ولي

للعمح في تجفيف األهوار.

 هذه األعماح ال تقلح أهميلة علن القتلاح فلي الجب لة ونحلن عنلدناالجيش الكافي ليتكفلح بلالحرب وتحريلر الفلاو كلنلا ننتظلر اليلوم
العظيم يوم "أم المعارك".
 أ شى أن تكون أم الم الك.- 19 -

 ماذا قلح يا سيد ناصر؟ ال شيء يا سيدي ،فقط أحدث نفسلي لملاذا نحلن هنلا؟ وملا اللذيسوف نعمله؟
حسناص ،أنتم هنا ألمرين أول ما لتجفيف منطقة األهلوار وثاني ملا
لزرع لللا باأللغلللام األر لللية .واالن اسلللتراحة لملللدة نصلللف سلللاعة،
لي رج الجميع ولتبق أنح يا م ند

ناصر.

ودنا مني وبدأ كالمه بصوح افلح ولكنله مسلموع ،لقلد قلرأح
اسللتمارتك وأنللح تحمللح مللؤهالح عاليللة ،وال يعجبنللي حللديثك علللى
اإلطالق وأ شى أن يؤثر حلديثك عللى اآل لرين "والنعجلة الجربلاء
تعدي القطيع كله" .وأريد أن أقوح لك سرا ص فقد استطاع علماؤنلا فلي
مؤسسللة التصللنيع الحرب لي ا تللراع حللذاء مللن نللوع للاص اسللموه
"حلللذاء الفلللاو" وهلللذا الحلللذاء يحتلللوي فلللي أسلللفله عللللى رقيقللله ملللن
ال ارصين تحتوي على ج لاز إحسلا

واستشلعار علن بعلد ويعملح

علللى األشللعة تحللح الحمللراء .عنللدما يقتللرب الجنللدي مللن أي لغللم
أر ي يبدأ الج از بإرساح الذبذباح إلى الزمبركلاح الموجلودة فلي
أر ية الحذاء وتبدأ االهتزازاح القوية بالحركة لترمي الجندي إلى
مسللافة تمنللة معاكسللة لوجللود اللغللم .إنلله ا تلراع عظلليم وهنللاك تكللتم
علللى هللذا اال تللراع وف لا ص مللن سللرقته واسللتغالله مللن قبللح الج للاح
المعاديلللة وب اصلللة االسلللت باراح المركزيلللة األمريكيلللة والموسلللاد
الص يوني.
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 حقا ص إنله ا تلراع عظليم ،ولكلن إذا كلان هنلاك ألغلام كثيلرة كيلفيمكن للجندي أن يتفاداها.
 يبدو أن األمور ال تروق للك كثيلرا ص وسلؤاح جيلد عنلدما تصللنيأحذية الفاو ربما من األجد تجربت ا.
 جئح ألحارب وال أر حرباص ،أنا والجميع هنا أتينا للبحلث علنمعركللة للبحللث عللن ق للية نحللارب مللن أجل للا وننتص لر ألجل للا
ونستشل د دفاعلا ص عن للا ،للبحللث عللن بطللح نحللارب معلله فللي هللذا
الزمن البغيض .إننلي ال أر سلو أننلا نقلوم بعملح يغيلر وجله
التاريخ ويشرد مئاح اآلالف من البسطاء من أجح الق اء على
العدوأ.
 سيد ناصر أنا ال أسمح لك أن تتكلم ب ذه الطريقة ،أنلح شل صمت لاذح سليتم و لعك فلي صلفوف المت لاذلين وأملر اثنلين مللن
الحرا

بإ راجي واقتيادي إلى مكان أشبه بالزريبلة م صلص

للمت اذلين أمثالي على حد قوله.
جلسللح أفكللر فللي مصلليري وهللح مصلليري أف للح مللن مصللير
المحاربين على الجب لة ،وملا أنلا إال صلفر عللى الشلماح ال قيملة لله
وال اعتبار .كنح من الذين صفقوا لبداية الحرب عندما قاملح 154
طللائرة عراقيللة مللن أيلللوح  1980بقصللف مواقللع إيرانيللة وأ بللار
االنتصللاراح علللى الجب للاح واحللتالح مللدن العللدو ومناطقلله .يوم لا
كنح طالبا ص في أمريكا وربملا ماكنلة الدعايلة الغربيلة أظ لرح األملر
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مغلللايرا ص للحقيقلللة للللدفع قلللواح اللللدولتين للقتلللاح ،وأصلللبحح الحلللرب
سلجاالص ،تالف الشل داء وتالف األسللر مللن الطللرفين وجملليع م مللن
المسلللمين .ملللن هلللو وأيلللن هلللو العللدو؟ سلللؤاح سلللأله قبللللي اللللدكتور
"جيفلاجو" وأ بللروه زعمللاء الثللورة البلشللفية بللأن "أي ش ل ص

للد

الثورة هو عدو"أ سؤاح يجب أن أسأله لنفسي قبح أن أتي إللى هنلا؟
اآلن اعترف بأني تبي وتبي جدا ص وأنا في بدايلة علام  1986حيلث
دفع الشعب العراقي  50ألف ش يد عندما انلدفعح القلواح اإليرانيلة
واحتللللللح شلللللبه جزيلللللرة الفلللللاو ،واآلن االسلللللتعداد ألم المعلللللارك
السلللترجاع ا .وهلللذا الم بلللوح يقلللوح بلللأن اسلللترجاع ا ال يمكلللن إال
بتجفيف األهوار وزرع ا باأللغام األر ية وفا ص من أي التفاف من
قبح الجيش اإليراني .وال ينقذنا إال حذاء الفاو...أ
في اليلوم التلالي تلم اقتيلادي إللى قائلد المعسلكر وعنلدما امتثللح
أماملله رم لى نحللوي علبللة ثقللاب والتقطت للا بللين يللدي ونظللرح إلي للا
ألر علي ا صورة السيد الرئي

وبل جة تمرة طلب مني أن افتح ا

وإذا ب ا عود ثقاب واحد.
كملللا تلللر أي لللا المت لللاذح يوجلللد ب لللا علللود ثقلللاب واحلللد فقلللط
والمطلوب منك أن تقي

محيط المعسكر ب ذا العود ابتداء من بلرج

المراقبة عند البوابة الرئيسية وانت اء ب ا.
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ولكننللي أسللتطيع أن أحسللب محلليط المعسللكر وأنللا جللال

هنللا،

فطوح عود الثقاب معروف وأبعاد المعسكر معروفة ،كما تر ان لا
عملية حسابية بسيطة جداص.
قلح لك أن تستعمح عود الثقاب فقلط وعنلدما تنت لي ملن عمللك
يجب أن تعيده لي وت برني عن النتيجة أريلد فعلالص وال أريلد ت لاذالص
أبدا ص.
وبللدأح العمللح مللن حيللث أمرنللي و للعح عللود الثقللاب علللى
األرض وبدأح بالعد واحد اثنان  ...ثالثون بدأح أشلعر بالتعلب فلال
أستطيع الجلو

وال أستطيع الوقوف ،ارتكز فقط على مشط قدمي

فبدأح أشعر باأللم يبدأ من أسفح قدمي و يصعد إلى دماتي ،وبدأح
أتصللبب عرقلا ص فالشللم

حارقللة والرطوبلة عاليللة ،ونزعللح قميصلي

أل عه عمامة على رأسلي .تبلا ص ل لم ملن أيلن يلأتون ب لذا النلوع ملن
العقاب؟ لم أسمع ولم أقرأ عنه ملن قبلح وأنلا اآلن أعليش هلذا النلوع
الجديد من العقاب فلي البدايلة ظننلح بلأن األملر هلين واآلن اكتشلف
عكللل

ذللللك تماملللاص ،هلللذا عقلللاب المت لللاذلين وكيلللف يكلللون عقلللاب

ال ونة؟أ ما الفرق بين المت اذح وال لائن يلا تلر ؟ هلح ملا يقوملون
به بطولة أم يانة؟ ...بطوالح السترجاع قادسية سعد كما يلدعون،
بح إن ا يانة لنتيجلة معركتلك يلا سلعد ،أال يوجلد سلعد بيننلا إلحلوح
عود الثقاب هذا إلى رمح ال رمي به كبلد األعلداء .يبلدو أننلي بلدأح
أهلو

 ...مائة وستون ،مائة وسبعون....
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لم أعلم كم الساعاح تبح عن الوعي وعنلدما صلحوح وجلدح
عللالء بجللانبي وأ برنللي أنلله كللان يراقبنللي عللن بعللد وعنللدما سللقطح
أر ا ص أسرع إلنقلاذي وحملنلي إللى اللدا ح وبلدأ بلرش الملاء البلارد
على وج ي حتى صحوح .شلعرح باإلرهلاق والصلداع النلاتج علن
للربة الشللم  ،وشلليئا ص فشلليئا ص بللدأح أسللتعيد تللوازني ،وجللاء قائللد
المعسكر الفريق السميني ونظر إلي نظرة تلنم علن تشلف لملا حلدث
لي وقاح بأن ال مكان للي فلي المعركلة فقلد رسلبح ملن أوح امتحلان
بسلليط ،وأيللن أنللتم ،وأشللار بسللبابته نحللو عللالء ،مللن األبطللاح الللذين
يقلللاتلون عللللى الجب لللة ،ويتوجلللب عليلللك أنلللح وصلللديقك أن تقوملللا
بتنظيف المعسكر و ع القمامة في أماكن ا الم صصة .إن هذا أمر
وال مجاح لمناقشته ،تدا ص صباحا ص يبدأ عملكما.
بدأنا العمح الذي للي

فيله أي متعلة واسلتمر الحلاح لعلدة أشل ر

وكلملللا أردح مقابللللة القائلللد يلللرفض المقابللللة بحجلللة أنللله مشلللغوح
بللالت طيط ألم المعللارك وال وقللح لديلله لق للايا المت للاذلين أمثللالي.
وحاولللح الحصللوح علللى جللواز سللفري ولكللن بللدون فائللدة .قللررح
ال روب وحاولح إقناع صديقي بالفكرة ولكنه للم يلتحم

ل لا كثيلرا ص

ف ي تنطوي على الم اطرة الكبيرة ونجاح ا تير م مون ،وكانح
ال طة تق ي باست دام ألواح من ال شب كقارب ورميه في ن لر أم
الجدي والعوم فوقه حتلى الوصلوح إللى لليج البصلرة ،ريملا يكلون
الدفع الذاتي للقارب يساعدني على النجاة.حسم صديقي أمره بأنله ال
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يرتب بالمغامرة ولكنله ذكرنلي بأنله نجلار وسلوف يسلاعدني بعملح
القارب.
تقع حاوية القمامة في الركن الشرقي ملن المعسلكر وملن للف
السور يجلري ن لر أم الجلدي ،وال طلة تقت لي بلأن أعتللي الحاويلة
وأرمي القارب بالن ر ثلم أقفلز وراءه .بلدأح بتجميلع أللواح ال شلب
وإح للارها إلللى الحاويللة ويقللوم صللديقي با تيللار مللا يصلللح لعملله،
وبعللد أسللبوعين أ برنللي بللأن القللارب جللاهز .بللدأح أ طللط لتنفيللذ
ال روب ،وال يمكن االعتماد على األحواح الجوية أبدا ص ،الجلو الحلار
والرطللب ه لو السللائد ،ال توجللد ريللاح أو أعاصللير أو ظللرف جللوي
يساعدني على ال روب .ولي

عندي أي فكرة عن عمق الن ر .إن ا

مغامرة إملا أن أقبلح وأن أقلوم ب لا ،وأملا أن أبقلى حيلث أنلا .ولكن لا
أف ح من الو ع الذي أنلا فيله .فأنلا للي

إال جلامع قماملة وال أحلد

يأبه بذلك.
قللررح أن أقللوم بالتجربللة فللي المرحلللة األولللى وا تللرح ليلللة
قمراء حيث اعتليح الحاوية وناولني صديقي القارب وقذفح به نحو
الن للر الللذي الت ملله بسللرعة لللم أر أثللرا ص للله ،وفجللأة بللدأح كشللافاح
اإل للاءة تصللوب نحونللا ،حيللث ح للر جنللديان وقادانللا إلللى قائللد
المعسكر ،وسألنا عما نفعله في هذه السلاعة ملن الليلح ،فأجبلح بأننلا
نؤجلح بعللض أعملاح الن للار إللى الليللح وذللك تجنبلا ص للرطوبلة العاليللة
التي تؤثر على صحتي وأجد أحيانا ص صعوبة بالتنف .
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 أحاوح أن أصدقك يا سليد ناصلر ولكلن حلذار ملن اللعلب معلي،سأرسلكما إلى ما وراء الشلم

إن قمتملا بلأي عملح تيلر اللذي

أوكلته لكما.
 حا ر يا سيدي ،والحظح بأن ساقي صديقي المنفلرجتين بلدأتااالقتراب ملن بع ل ما .واسلتأذنح باالنصلراف وللم يعرنلي أي
انتباه .الحمدهلل على سالمتنا قال ا صديقي الذي كان بالكاد يبتللع
ريقه.
 لماذا أنح ترتعد وفاص؟ ألللم تسللمعه حللين قللاح بأنلله سيرسلللنا إلللى مللا وراء الشللم ؟ لقللدسللمعح عللن قص لص كثيللرة مللن هللذا القبي لح ،وت للر قصللة عللن
ترحيح مسة عشر ش صلا ص فلي لزان وقلود وللم ي رجلوا منله
سالمين بسبب نقص األكسجين .كيف قلادني حظلي المتعثلر إللى
هنا ،أللتقي ببائ

مثلكأ

فكرح مليا بماذا سأفعله ،يجلب تغييلر تكتيلك ال طلة ،وأ بلرح
عللالء بللأن علللي أن أ تللار ليلللة مظلمللة داكن لة ،ويجللب أن أجللد ثق لالص
أ لللعه فلللي القلللارب حتلللى ال يحلللدف بعيلللداص ،وصلللحح فجلللأة ألقلللوح
وجدت ا....أ
 وماذا وجدح يا عزيز؟ قال ا عالء بعدم اكتراث. نعم وجدت ا ،سنعلق قطوفا ص من البلح على أركان القارب لت ففمن سرعته وتزداد مقاومته للتيار.
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 فتن للد عللالء وقللاح إن للا فكللرة رائعللة ،وال أعل لم إن كانللح قابلللةللتنفيذ أم ال؟
 ال يوجد عندي ياراح كثيرة ،ويجب أن أقبح التحدي.بدأنا العمح على إعداد قطع متفرقة من ال شب لصنع ما يسمى
قاربا ص ليتم تجميع لا فلي ليللة ال لروب ،وانتظلرح ثالثلة أسلابيع حتلى
كانح ليلة مظلمة وفي سلاعة الصلفر الثانيلة فجلراص ،ودعلح صلديقي
ع لالء ،الللذي أصللر علللى بقائلله وع لدم المغللامرة علللى نتيجللة فرصللة
النجللاح في للا التتجللاوز نصللفا ص مللن األلللف .اعتليللح الحاويللة وشللعرح
بفرح تامر كأنني استقح قمرة قيادة مكوك ف ائي ،ودفعح القلارب
برفق إلى أسفح الحائط وقطوف الن يح تتدلى منه ،وأطلقته من يدي
وصرخ عالء "اقفز" ،وفي حالة من الالوعلي قفلزح وعنلد

لفاف

الن ر رك لح ألح لن قلاربي اللذي بلدأ يجلري بفعلح اللدفع اللذاتي
للتيار.
بدأح بحح قطوف اللبلح ملن الزوايلا ،وبلدأ يتسلارع وال أعلرف
االتجاه وكح ما أعرفه إنني كنح متشبثا ص بالقلارب بكلتلا يلدي ألحلافظ
على توازني ،وبدأ تسارع القارب ي فف تدريجيا ص ولكن دون توقف،
وبدأ الفجر يغزح يوطله ليرسلح جدائلله عللى سلطح الملاء لتلنعك
على

فاف الن لر .بلدأ ال لوف يتسللح إللى دا للي ،لوف مملزوج

بالموح ترقا ص أو القبض علي ل روبي ألرسح إلى ما وراء الشلم ،
كح الحياة مغامرة وما أنا إال مسافر أبحر في ا ربما تكون هلذه ت لر
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محطللة لللي وربمللا ال ،ولكنللي عزم لح علللى اقللتالع النللور مللن عللين
النمر.
بللدأ القللارب يت للاد ومجللر الن للر ي لليق ،ومللن بعيللد لمحللح
مجموعة من األش اص يلوحلون بأيلدي م للي ،ملاذا يفعللون فلي هلذا
الصباح الباكر؟ دنا القارب من م ومد أحدهم يده لينتشلني ويقوح للي
ن لللارك سلللعيد ،وسلللألني ملللاذا تفعلللح؟ فأجبتللله بلللأني أملللار

هوايلللة

التجديف على القوارب البدائية .وأنتم ماذا تفعلون هنا؟
 نحن مجموعلة ملن ال بلراء والم تصلين وم متنلا دراسلة تلأثيرتجفيلللف األهلللوار عللللى التنلللوع الحيلللوي والبيئلللي ،وتلللم تملللوح
المشللروع مللن قبللح هيئ لة األمللم المتحللدة .كمللا تللر هللذا فريقللي
يتكون من ثالثة شبان وفتاتين وأنا رئي

الفريق .هح تف ح أن

تشرب كوبا ص من الشاي أو من الق وة؟
 الحمدهلل إنني التقيح بكم ،أريد كوبا ص ملن الشلاي ،ملددح لله يلديمصافحاص ،اسمي ناصر .وبعد تجاذب أطراف الحديث أبلديح لله
رتبتي باالن مام إلى فريقه.
 ابتسم ابتسامة فيفة وقاح بلأن ال ملانع عنلده والتفلح إللى فريقلهوأمؤوا بروؤس م بالموافقة.
 -أ برنللي رئللي

الفريللق الللدكتور جوزيللف شللافيلر عللن طبيعللة

م مت م ،وسألني أيلن أسلتطيع أن أجلد نفسلي لمسلاعدته وإنجلاح
م مته؟
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 أستطيع إد اح المعلوماح والصور واالحتفاظ ب ا واسلت راج اعنلللد الحاجلللة ،أنلللا بلللارع فلللي التعاملللح ملللع أج لللزة الحاسلللوب
وااللكترونياح واالتصاالح.
 حسلناص ،سللتعمح مللع اآلنسللة سلامينتا رودرز وسللوف ت بللرك بمللاعليك عمله.
 اقتربللح منللي وقالللح بإمكانللك أن تنللاديني "سللا" ونحللن بالعللادةننادي الدكتور "جو" فقلح إني أشعر باإلرهاق والتعب وأرتب
بالنوم ،فقادتني إلى منزح فسيح يبعد حوالي نصف كيلومتر ملن
الموقع ومرفوع عليه علم األمم المتحدة.
لم أجرؤ على ال روج ارج المبنى ،وكيف لي أن أ لرج وأنلا
ال أحمح أي إثباح هويةأ شعور قا

أن تشعر بأنلك "بلدون" تبحلث

عن هويتك ،وتقنع اآل لرين بملا هلو أنلحأ وال أرتلب بلالنزوح إللى
الميدان حتى ال أتعرض إلى سؤاح ويطلب مني إثبلاح هلويتي ألنلي
أصبحح اآلن "بدون".
عملح أنا وسا سوية وقمنلا بت لزين وبرمجلة جميلع المعلوملاح
والتقارير التي يطلب ا منا الدكتور جو .سلا فلي بدايلة الثالثنيلاح ملن
عمرها من واليلة يوتلا فلي الواليلاح المتحلدة األمريكيلة تتبلع تعلاليم
طائفة المورمن ،شعرح باألملان لوجودهلا قربلي ،وبلدأح أسلتلطف ا
وبللادلتني الشلللعور نفسلله عر لللح أمللر اللللزواج علللى سلللا فوافقلللح
وأ برنا الدكتور جو الذي بارك اللزواج وأقلام حفللة زفلاف صلغيرة
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ح رها كح العاملين في المركز ليكونوا شاهدين على الزواج ،كما
في ال ند ال يوجد وثيقة زواج رسمية ويتم االحتفلاح أملام مئلاح ملن
األش اص ليكونوا شاهدين ومباركين للزواج ،هذا ملا قالله اللدكتور
جو في كلمته في االحتفاح أمام المدعوين والذين للم يتجلاوز علددهم
أربعة أش اص.
لم يتمكن الدكتور جو من الحصوح على دعلم لتكمللة مشلروعة
مما ا طره وفريقه لحزم أمتعلت م والعلودة إللى بالدهلم ،وبقيلح أنلا
وسللا ،شللعرح بشلليء مللن اإلحبللاط بللأنني ال أسللتطيع أن أعمللح أو
العودة إلى الوطن .بلدأ ال لوف يعشلعش فلي دا للي وال أسلتطيع أن
أبوح به لزوجتلي ،ال لوف ملن المج لوح وال لوف ملن البحلث علن
ذاتي وال وف من ال روب عبر الحلدود ،لوف دا للي ال أريلده أن
ينمو أكثر ويشدني إلى الوراء ،أنلا اآلن لسلح وحلدي عنلدي زوجلة
فت للاعفح م للاوفي .دنللح منللي سللا وقالللح مللا بلك؟ فقللح ال شلليء.
فأجابح ال تقلق فأنا معك سنتدبر أمورنا سلوية ،ولقلد وجلدح عملالص
في محافظة ميسان مع فريق ت لر ملن األملم المتحلدة حيلث حصللوا
علللى دعللم مللالي لمللدة أربللع س لنواح لدراسللة التغيللراح االجتماعي لة
والنفسلللية فلللي منطقلللة الفلللراح األوسلللط لللالح الحلللرب العراقيلللة
اإليرانية.
 -وماذا بشأني أنا؟ إلى متى أبقى "بدون"؟أ
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 نسيح أن أ برك بأن جواز سفرك سيكون عنلدك لالح أسلبوعهذا ما أ بروني به ،فأنح تعلم بأنه تلم تحريلر الفلاو ،وال أعتقلد
بأن م ما زالوا بحاجة إلى جواز سفرك.
 أريد أن أرحح إلى األردن. يا زوجي يا عزيزي ،أنح تقرر إلى أين سنرحح وأنا اتبعك.وبعللد عشللرة أيللام جللاءح زوجتلي فرحللة بأن للا أح لرح جللواز
سللفري ولللم ت بللرهم عللن وجللودي ،فقللط لللم يعللودوا ي تمللوا بللأمري،
نللاولتني إيللاه وتصللفحته ألجللد كللح صللفحة مدموتللة ب للتم "مت للاذح"
ويمنع روجه من الحدود .للو أنلك يلا زوجتلي للم تح لريه وبقيلح
"بدون" لكان أف ح .وبدأح بمساعدة زوجتي في عمل ا بعد ا نتقالنا
إللللى محافظلللة ميسلللان واقترحلللح أن تأ لللذ و لللعي كحاللللة دراسلللية
لمشروع م ،ف حكح وقالح بأن حالتي ممتازة ويكفي إني بجانبك،
قلح في قرارة نفسي هذا صحيح ولوال وجودها فلي حيلاتي ع يعللم
ما هو مصيري.
حملح األنباء عن د وح القواح العراقية إلى الكويح فلي شل ر
تب مللن عللام  .1990وبللدأ النللزوح الجمللاعي مللن الكويللح باتجللاه
األردن وكثيللرون جللدا ص ملللن م ال يحملللون جلللوازاح سللفر بحجلللة أن
جوازات م بحوزة وكالئ م ولم يستطيعوا الحصوح علي لا .نعلم ،هلذه
فرصلللتي وأنلللا ملللثل م ال أحملللح جلللوازاص ،وبعلللد ثالثلللة أيلللام وصللللح
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وزوجتللي مدينللة الزرقللاء ،واسللت رجح جللوازا ص بللدح فاقللد ،ووثقللح
زواجي في المحكمة الشرعية.
بدأح أصواح المدافع تطغى على أصلواح السلالم وأن الحلرب
قادمللة ال محالللة السللترجاع الكويللح وتحريرهللا .وأنللا ال أجللد عم لالص
فقررح وزوجتي العلودة إللى أمريكلا بعلد ثالثلة أشل ر ملن وصلولنا
وكان اتجاهنا سان دييغو كاليفورنيا.
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ثالثا ا
عملللللح بتجللللارة السللللياراح المسللللتعملة وبللللدأح تجللللارتي تزدهللللر
واستأجرح قاعلة بجانلب منزللي لتكلون مسلجدا ص وقملح بنفسلي عللى
دمته واإلشراف عليه ،وكثيرا ص ما كان يؤمه المصللون أو ال طبلاء
للتعريف بأمور الدين.
وفي يوم ،كانح الساعة تقارب الرابعة بعلد الظ لر عنلدما كنلح
أسللوق سلليارتي علللى الطريللق السللريع باتجللاه سللانتا مونيك لا ،وفجللأة
ظ رح سيارة وبدأح بإشعاح األ واء الم تلفة وإطلالق األصلواح
المميللزة للسللياراح التابعللة لمكتللب التحقيللق الفيللدرالي ،وأمرنللي مللن
في ا بالتوقف والتنحي نحو اليمين .رأيح ش صين في السيارة حيث
ترجح الذي بجانب السائق وتقدم نحوي ببطء وحذر ويده قريبلة ملن
وسطه وطلب مني البقاء في مكاني .كانح مالمحه تدح على أنه من
أمريكا الالتنية ،ودنا بحذر أكثر وبكح لطف سالني:
 لو سمحح أريد أن أر ر صة القيادة ور صة السيارة. تف ح يا سيدي هذه أوراقي وهي سليمة. نظر إلي ا بتمعن وأجاب بأن ا سليمة  ...هح تحمح إذن إقامة؟ إنني مقيم هنا منذ أربع سنواح يا سيدي -سؤاح محدد هح تحمح إذن إقامة؟
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 ال  ...ولكننللي متللزوج مللن فتللاة أمريكيللة وأنللا أتللابع إجللراءاحالحصوح على إذن اإلقامة حسب القوانين.
 -إذا لي

معك إذن إقامة.

 نعم ال أحمح إذن إقامة.أرجللو أن تترجللح مللن السلليارة وأن ت للع يللديك فللوق رأسللك،
وأرجو أن ال تقوم بأي حركة حتى ال ا طر إلى اسلت دام السلالح،
ال أرتب بإيذائك ،فقط نفذ ما أمليه عليك.
كم قلرأح وسلمعح وشلاهدح هلذا المشل د واآلن أعيشله وأحل
به .وبعد التأكد من عدم حملي سلالحا ص قلاح للي :يجلب أن اصلطحبك
إلى مكتبنا في سانتا مونيكا.
 وما هي الت مة الموج ة لي؟ ال توجد ت مة محددة ،فقط إجراء روتيني في مثح هلذه الحلاالحعند القبض على الم اجرين تير الشرعيين ،وبالمناسبة ال ت تم
بسلليارتك نحللن سنوصللل ا إلللى بيتللك .وانطلقللح السلليارة بنللا إلللى
مكتللب التحقيقللاح الفيللدرالي ،وعنللد مللد ح المكتللب اسللتقبلنا أحللد
األش اص الذي قادني إلى الدا ح ألجد نفسلي فلي مكتلب فسليح
نوعا ص ما وملصقة على جدرانه صور كثيرة ألش اص يبدو أن م
مطلوبللون لسللبب أو آل للر .نظللر المحقللق إلللى ر صللة قيللادتي
وقاح بأنه يرتب بشرب الق وة وسألني إن كنح أرتلب بشلرب ا
معه.
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 -ال بأ

بذلك.

 كيف تشرب ق وتك؟ كما هي  ...بدون حليب وبدون سكر.وذهب ليعند بعد قليح ومعه فنجانان من الق وة.
 تف ح يا سيد ناصر. أشكرك على لطفك. ال شلليء يسللتحق الشللكر ...وبالمناسللبة يعجبنللي قميصللك الللذيترتديه.
 إنللله قمللليص علللادي وثمنللله ال يتجلللاوز مسلللة دوالراح ...والأعرف ما سر إعجابك بقميصي؟
 يعجبني ما هو مكتوب عليه "إن ا الحرب يا رجح".وو للعح فنجللان الق للوة علللى المن للدة لترتفللع عينللاي نحللوه
وتنطبق شفتاي بعفوية أجح "إن ا الحرب يا رجح".
 إنك ال تحمح إذن إقامة يا سيد ناصر وكما تعلم فإن هذا م الفللقوانين المحلية والفيدرالية.
 أعلللم ذلللك وأنللا أتللابع الحصللوح علي للا كللوني متزوج لا ص مللن فتللاةأمريكية.
 سيتم ترحيلك الليلة إلى مدينة نيوروك. وهح عدم حصلولي عللى اذن اإلقاملة سلبب كلاف لترحيللي إللىنيويورك.
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ال لي

بال بط فإنح مت م باإلرهاب ،ومكتبنا تيلر مت صلص

بالنظر بت م اإلرهاب ل ذا السبب قررح ترحيلك إلى نيويورك كون
جميع الم تصين بمكافحة اإلرهاب وعلم الجريمة موجلودين هنلاك.
وارتشلف ق وتلله لي برنللي بالسللماح لللي االتصللاح بزوجتللي أل برهللا
لام وإن لللم أسللتطع يعللين لللي
بقللرار ترحيلللي ،ومللن حقللي تعيللين محل ط
محام.
واتصلح بزوجتي لتقوح لي بأن أش اصا ص من مكتلب التحقيقلاح
الفللدرالي موجللودون فللي المنللزح ويعبثللون بكللح محتوياتلله وي للعون
كح ما ي صك في أكيا

بي اء اللون مكتوب علي ا "سري" .فقلح

ل للا :ال تقلقللي ،وأ برت للا بمللا حللدث وجللاء صللوت ا دافئ لا ص متماسللكة
األعصاب لتقوح لي :ال تقلق يا ناصر أنا معك.
تم و عي في طائرة اصة يوجد ب ا ثمانية مقاعد حيث جلل
اثنان من الحر

في مقدملة الطلائرة واثنلان فلي ال للف وللم نتبلادح

أي كلمة الح الرحلة التي استغرقح ثماني ساعاح .ولم أشعر بأي
رتبة في الطعام ولم أتناوح إال كوب ماء .هبطح الطائرة في مطار
صغير وتلم نقللي إللى مكتلب يقلع فلي اللدور الثلامن عشلر فلي مبنلى
علللى ال للفة الشللرقية مللن ن للر هاديسللون ،حيللث ح للر ش صللان
أحدهما في بداية ال مسيناح من عمره يميح إلى السمنة ويبلع طوله
حوالي 160سلم ،ويحلرص عللى هندامله بشلكح جيلد وملن الوا لح
أنلله مللن سللكان نيويللورك األصللليين والمسللمين "الرقبللة الحمللراء".
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والش ص اآل ر في ن اية العشريناح من عمره أنيق ال نلدام ويبلدو
أنه يمار

ريا لة المالكملة ،مالمحله تلوحي بالقسلوة والغلظلة وال

يبدو الود في طبعه ويبدو بأنه م اجر من بورتوريكو.
 صباح ال ير يا سيد ناصر. صباح ال ير. نحن من مكتلب التحقيقلاح الفيلدرالي وم متنلا وا لحة ومحلددةبالتحقيق معك بشأن

لوعك باإلرهاب.

 أشكرك يا سيد وين. يا إل ي كيف عرفح اسمي وأنا لم أذكره لك يلا سليد ناصلر ،إنهذا مدهش حقاص ،كيف تعرف اسمي دون أية مقدماح؟
 لقد تم ذكر اسمك "هانك وين" واسم رفيقك "داني ارميريو" فيكتللاب " م ل

دقللاق تحللح االنقللاض" حيللث قمللتم بللالتحقيق مللع

الذين تلم القلبض عللي م بت ملة تفجيلر المركلز العلالمي للتجلارة،
وكذلك تم وصف ش صياتكم وأسلوبكم في إجراء التحقيق.
 ولكن لم يملض سلو أسلبوع واحلد عللى صلدور الكتلاب ،وبملاأنك تعرف الكثير عنا فربملا يسل ح هلذا م متنلا بلالتحقيق معلك.
واعتقد أننا أمام شل ص أملا بلالع ال طلورة أو بلالع اللذكاء وفلي
الحللالتين يجللب التصللرف معللك بكللح حللذر .يجلب أن أدون علللى
ملفللك "حالللة فريللدة" ،وأود أن تعلللم يللا سلليد ناصللر بللأن زوجتللك
اتصلح بنا لت برنا بأن ا ال تستطيع تعيين محام للك ،وتلم تعيلين
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محام من قبح مكتبنا كما تنص الللوائح وسيح لر بعلد سلاعة ال
تركك معه وأعود إليك تدا ص صباحاص.
وفي الوقح المحدد ح ر المحلامي حيلث بلادرني الحلديث بلأن
اسمه "سامي هونملان" وهلو مت صلص بق لايا اإلرهلاب المشلاب ة
لق يتي على حد قوله.
 ولكن يا سيد هونمان أنا لم أقم بأي عمح إرهابي. -ولكن هناك ق ية

دك ومذكرة اعتقاح بحقك.

 هراء فال يوجد شيء فأنا برئ من كح ت م اإلرهاب. يا سيد ناصر الجميع يقوللون ملا تقولله وأرجلوك سلاعدني حتلىأساعدك.
 وكيف لمحام ي ودي مثلك أن يساعدني. أنا أقوم بواجبي وال أنظر إليك كش ص مسلم بح كش ص مت مباإلرهاب وأحاوح مساعدتك.
 أشللكر لللك لطفللك ولكللن أكللرر قللولي بللأني بللرئ ولللم أرتكللب أيجريمة ولم أقم بأي عمح إرهابي.
 هذا ما تقوله أنح ،ولكن األمر تير ذلك ومغاير جلدا ص لملا تحلأو تشعر به.
 صللدقا ص يللا سلليد هونمللان ال يوجللد مللا أقوللله لللك وال أعللرف كيللفأساعدك.
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 حسنا ص سآتي تدا ص بعد الظ ر بعد أن يفرغ السيد وين من التحقيلقمعللك ،وبالمناسللبة يللا سلليد ناصللر جميللع العللرب فللي نيويللورك
يف لون العمح عند الي لود والغريلب كلذلك بلأن الي لود يعطلون
األولوية في العمح للعرب.
جللاء الح لار

واقتللادني إلللى الزنزانللة ،أو مللا يسللمون ا " ليللة"

طول ا متران ونصلف وعر ل ا متلر واحلد ويوجلد بلدا ل ا مغسللة
وحمللام ،مطلي لة بللالطالء األزرق ويوجللد فللي الجللزء العلللوي للبللاب
نافذة صغيرة من الزجاج الم اد للرصاص وفي أسفح البلاب فتحلة
بطللوح ثالثللين سللنتمترا ص وعللرض مسللة سللنتمتراح محفللورة علللى
زاوية  45درجة ،ونظام الت وية يعتمد على فتحة في السلقف ويبللع
ارتفاعلله ثالثللة أمتللار .لللم أنللزعج مللن ال ليللة بتات لا ص رتللم أن السللرير
عر ه نصف متر ولم تبق لي مساحة للتحلرك أو للصلالة .جلسلح
القرفصاء على السرير لساعاح وبين الحين واآل لر يلأتي الحلار
وينظللر نللاحيتي ليتأكللد مللن وج لودي دا لي للا .ربمللا تسللمية " ليللة"
أف ح من تسمية "زنزانة" المتعارف علي ا فلي بلالدي .ال ليلة هلي
أصغر واحدة حيلاة ومن لا يلتم التكلاثر واالنقسلام وإعلادة اللدمج عنلد
كح كائن حي ،ف لي مركلز انطلالق دورة الحيلاة .نظلرح ملن لالح
النافذة ألر بأنه تم تبديح الحار

بواحلد ت لر طويلح القاملة

ل م

الجثلة وذي شللوارب كثيفلة ،نظللر نلاحيتي شللزرا ص نظلرة عللدم ارتيللاح
فعدح إلى السرير وجلسح القرفصاء ألر صورة "أبو السبع" فلي
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عينيه .كنح أجل
أكيللا

القرفصاء وأنا صغير لساعاح أنكلب عللى عملح

صللغيرة مللن أوراق أكيللا

االسللمنح ألبيع للا إلللى البق لاالح

ألساعد نفسي وأسرتي .يوقظني أبي مع صلالة الفجلر انطللق بعلدها
إلى ورشاح البناء الم تلفلة والقريبلة ملن الحلي لجملع األكيلا

قبلح

أن يجمع ا اآل رون وقبلح أن أذهلب إللى المدرسلة .كلان أبلو السلبع
مسؤوالص عن عدة ورش لسبب ما كلان يلأمر العملاح ب لرب أكيلا
االسللمنح مللن النصللف وتفري لع محتواهللا وهللي علللى األرض ،كللان
يرمقني بنظراح عدم الر ا واالرتياح لم يكلمني ولم ين رنلي أبلدا ص،
ولم أجرؤ على االقتراب منه.
وبللدأح أشللعر بالتعللب مللن جلوسللي القرفصللاء فاسللتلقيح علللى
بطني محركا ص قدمي إلى األعلى بزاوية  90درجلة ثلم ف ل ما إللى
األسفح ،فقد كنح في أيلام الجملع أذهلب إللى منطقلة الكسلاراح التلي
تبعد حوالي ستة كيلومتراح عن الحي ،كنح ورفاقي نلذهب للتسللية
واتتللنم هللذه الفرصللة اللتقللاط أكيللا

الللورق المبعثللرة فللي المحللاجر

واعتبرهللللا تنيمللللة ألن حجم للللا أكبللللر وانظللللف مللللن أكيللللا

ورق

االسللمنح فكللان تصللنيف ا عنللدي ن بلا ص أوح وثمن للا مرتفعلا ص نوعلا ص مللا.
كنح أنتظر إللى ملا بعلد العصلر مسلتلقيا ص عللى بطنلي انتظلر صليحة
الحار

وهو يجوح في المنطقة ويعللن بصلوته الج لوري "بلارود"

أل ع أصبعي في أذني ألشاهد تبار تفجيلر الصل ور ليتحلوح فيملا
بعد إلى رماح ناعمة .ربما جنلراالح الجليش األمريكلي كلانوا مثللي
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في الصلغر يراقبلون انفجلار الصل ور فلي المحلاجر وعنلدما كبلروا
اسموا عمليات م "الرماح الناعمة" .كنح أراقب ذلك المشل د وأذهلب
بعللد ذلللك إلللى الم للزن مسللتغالص انشللغاح الحللار

بللالتجواح حللوح

المنطقلللة ليتأكلللد ملللن علللدم د لللوح أي شللل ص فلللي منطقلللة ال طلللر،
وأتناوح حفنلة ملن البلارود ألعلود بله إللى رفلاقي لن يلف بله عجلوز
الحي أم سعيد التي كانح دائما ص تمنعنا ص من اللعب فلي السلاحة الواقعلة
أمللام منزل للا والويللح لنللا إذا سللقطح الكللرة فللي منزل للا ،عنللدها تبللدأ
بصللب جللام ت للب ا مبتدئللة بوابللح مللن الشللتائم علينللا وعلللى أهالينللا
اللذين للم يحسلنوا تربيتنلا والمدرسلة التلي للم تفللح بتصلويب سللوكنا
ومنت يلللة بتشلللريح الكلللرة بالسلللكين ورمي لللا فلللي وجوهنلللا ملللن فلللوق
الحائط.
في اليلوم التلالي وفلي السلاعة التاسلعة صلباحا ص ح لر المحققلان
وين وارميريو حيث تم اقتيادي إلى مكتب مجاور ل ليتلي حيلث بلدأ
المحقق وين باستجوابي.
 أ برنللا يللا سلليد ناصللر عللن عالقتللك بالمجموعللة اإلرهابيللة التلليفجرح مركز التجارة العالمي في الساد

والعشرين ملن شلباط

.1993
 ال توجد لي أي عالقة. أرجو أن تكون متعاونا ص معنا يا سيد ناصلر ،فأنلح شل ص ذكليوال داعي للمراوتة.
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 إني أقوح لكم الحقيقة ،ال عالقة لي بذلك وكح ما أعرفله هلو ملاقرأته في الصحف وشاهدته في نشرا األ بار عن الحدث.
 وماذا قرأح وشاهدح؟ -هذا كله مدون في كتاب " م

دقائق تحح األنقاض" ويتحلدث

فيه عن االنفجار وال حايا وما لفه من دمار.
 باعتقادك ما هي المادة المتفجرة التي استعملح؟ ال أعرف. ما هي عالقتك بالشيخ عبد الرحمن؟ ال توجد أي عالقة ،ولم التق به أبداص. هح طبيعة عملك تحتم االلتقاء به أو بمساعديه؟ أبداص ،فأنا أعملح فلي تجلارة السلياراح المسلتعملة ،وال توجلد لليأي صلة تجارية ب م.
 حسللناص ،ربمللا لللم تكللن لللك أي صلللة تجاريللة ولك لن لللك صللالحأ ر مع م ،مثالص صللة دينيلة أو صللة إرهابيلة أو صللة تجنيلد
أع اء في منظمتكم.
 لقد قلح لك سابقا ص بأنه ال توجد للي أي صللة ب لم وال أنتملي إللىأي منظمة.
 يا سيد ناصلر ،ملا هلي عالقتلك بمسلجد حلي أوكالنلد فلي سلانحدييغو؟
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 كح ما أقوم به عمح تطوعي من تنظيف للمسجد ،ودفع اإليجلاروإرشاد وتعريف بالدين اإلسالمي.
 هح يساعدك أحد في ذلك؟ في بعض األحيان يساعدني بعض المصلين. ما هي أسماؤهم؟ ال أعللرف م ل للم أسللماء ،المصلللون يللأتون ويللذهبون وقلمللا أكللونمتواجداص ،فالمسجد مفتوح لكح مص طح يرتب في الصالة.
 هح تعتقد بأن اإلرهابيين استعملوا ملادة تح .ن .ح) فلي تفجيلرالمركز؟
 قلح لك سابقا ص ال أعلم. ال تحاوح ال لداع يلا سليد ناصلر فلنحن نعلرف عنلك كلح شليء،ف لذا ملفللك األ

للر أثنللاء للدمتك فللي األردن ،وه لذا األص لفر

أثناء مكوثك فلي العلراق وهلذا البرتقلالي أثنلاء وجلودك هنلا فلي
أمريكا.
 حسنا ص ومتى سيتم فتح الملف األحمر؟ لسنا هنا في معرض سل رية ،هنلاك أسلئلة محلددة وأجلب عن لابأجوبة محددة.
 ما دمح تملك كح هذه الملفاح عني فأ برني أنح عن نفسي؟ يبدو بأنك من النوع الصعب والعنيد ،إنلي بحاجلة إللى اسلتراحةألد ن سيجارا ص وأعود إليك.
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وفللي هللذه األثنللاء د للح المحللامي السلليد هونمللان وأ برنللي بللأن
زوجتللي هنللا فللي نيويللورك ولللم يسللتطع أن يحصللح ل للا علللى إذن
لزيارتي واعدا ص بأنه سيحاوح مجلدداص .واقتلرب منلي أكثلر وبلدأ يلتكلم
ب م  .يا سيد ناصر يجب أن تقنلع نفسلك بلأن هنلاك ق لية مسلجلة
دك وهي تم

األمن القومي ،األمر أكبر من ق لية محليلة عللى

مستو والية كاليفورنيا وأكبر من كون ا فيدرالية .إن ا تم

األملن

القومي األمريكي ،ولن يدعوك وشأنك.
وصمح برهة وفجأة قفزح أمامي وجه العقيد منصلور وق لية
سائق الجرافة وكيف أصبحح مسألته ق لية ،يبلدو أينملا نلذهب فلي
هللذا الكللون هنللاك قواسللم مشللتركة عظمللى .واسللتدرح إلللى السلليد
هونمان وطلبح منه أن يستأذن لي ألصللي هنلا ألن ليتلي صلغيرة
وال أستطيع الركوع والسجود بحرية .وعاد بعد برهة قصليرة وقلاح
لللي ال يوجللد مللا يمنللع .وأثنللاء الركللوع والسللجود شللعرح بللألم شللديد
بباطن ساقي اليمنى وحلين انت يلح ملن الصلالة بلدأ األللم يلزداد وللم
أسللتطع الوقللوف .ودنللا منللي السلليد هونمللان وأ برتلله بللاأللم واقتللرح
نقلي إلى المستشلفى أو إح لار طبيلب إللى هنلا .وقللح لله ال داعلي
ف ذا األلم يعاودني بين الفينلة واأل لر وهلو نلاتج علن الت لاب حلاد
في األوتار الع لية لباطن سلاقي وقليلح ملن المسلكناح ين لي األللم.
اسمع يا سيد ناصر سأطلب من المحقق أن يؤجلح تحقيقله معلك إللى
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بعد معاينتك وسوف نسلتفيد ملن هلذا الوقلح ألفكلر أنلا باللذاح كيلف
أ رجك من هذه الق ية.
وبعد حوالي الساعة جاء طبيب من قبلح مكتلب التحقيقلاح وقلام
بمعلللاينتي بلللدءا ص ملللن الفحلللوص التقليديلللة لمعرفلللة النلللبض وال لللغط
وسللماع الش ل يق والزفيللر ومللن ثللم اسللتح مطرقتلله المطاطيللة وقللام
بال للرب عل لى ركبتللي اليمنللى لي برنللي بللأن ردة الفعللح الللالإرادي
للعيفة وأق لح مللن المس لتو العللادي .وهللذا نللاتج عللن الت للاب حللاد
ومزمن في األوتار الع لية نتيجة إلصلابتك ربملا برصاصلة أو ملا
شابه ذلك .فقتح له لي

هكذا يا دكتور أذكر عندما كنح في الرابعلة

عشرة من عمري وأثناء مباراة البطولة بكلرة القلدم بلين حينلا وحلي
النزهة المجاور ،ال صم التقليدي لنا ،انق

ح على الكرة ألمنع ا

مللن د للوح المرمللى ولللم اسللتيقظ إال وأنللا فللي المستشللفى لي برنللي
الطبيلب بلأن مسلمارا ص كبيلر الحجلم ،ملن م لفلاح ورش البنلاء ،وجللد
طريقه إلى باطن ساقي .يبدو بلأن هلذا مقنلع ولكلن أ شلى أن يلؤدي
إلى

مور في األوتار الع لية وحتى نتالفى ذللك يجلب نقللك إللى

المستشفى ،سأدون هذا في تقريري.

اتصح المحقق وين بالبروفسور ايفانوفيسكي الذي يلدير مركلزا ص
لابحللاث ممولللة مللن وكالللة الف للاء األمريكي لة ووكالللة الم لابراح
المركزية ويقع في رود ايالند وطلب منه أن يوافيه في الغد التاسعة
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صلللباحا ص فلللي مستشلللفى هاديسلللون التلللابع لوكاللللة الف لللاء األمريكيلللة
وألمر يتعلق بالتطبيقاح العملية ألبحاثله .والبروفيسلور ايفانوفسلكي
من العلماء البولنديين الذين هاجروا إلى أمريكا ويدير مشروعا ص علن
تأثير اإلشعاعاح الكونية على اليا الجسم وتأثيرها القصير الملد
والطويللح علللى جسللم اإلنسللان .وقللد أحللرزح تقللدما ص علللى الصللعيد
النظري ولم يتم ا تبارها عملياص.
وفلللي اليلللوم التلللالي ح لللر البروفيسلللور ايفانوفيسلللكي وفريقللله
وح للللر المحقللللق ويللللن ومعلللله بعللللض مسللللاعديه ،وبللللادر بسللللؤاح
البروفيسور إلى أين وصلح أبحاثه في هذا المجاح.
 من الناحية النظرية جميع الفر ياح قابللة للتطبيلق وتلم إجلراءبعض التجارب على الحيواناح الم برية مثلح ال نلازير الغينيلة
والكالب وأعطح نتائج وصلح إلى مستو  ،%70ولكن ملاذا
تريدون معرفته بال بط.
 هناك ش ص ملت م باإلرهلاب وفلي الحقيقلة للم نجلد أدللة تدينله.فقط ال يحمح إذن إقامة هنا وربما هذه الت ملة الوحيلدة التلي ملن
الممكللن أن نوج للا لله .والعقلاب ترامللة أو ترحيللح إلللى بللالده.
وقد أ برني الطبيب بأنه بحاجلة إللى عمليلة جراحيلة فلي بلاطن
ساقه اليمنى وأعتقلد بلأن هلذه فرصلتنا أتلح إلينلا .وبعلد سلماعي
محا رتك قبح ش رين طر ببالي أن أتصح بك ونتحلدث علن
إمكانية تطبيق بعض أبحاثك.
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 ولكن يا سيد وين هذا م الف أل القياح البحث العلملي بتطبيلقمثح هذه األبحاث على اإلنسان مباشلرة دون أن نعلرف عواقلب
النتائج.
 -إننلللي والمسلللؤولون نلللتف م ذللللك وقلللد أ لللذح ال لللوء األ

لللر

للم ي قدما ص ب ذا األمر ،وهدفنا دمة أمتنا العظيمة والبشلرية،
وال تنسى بأن لنا وحلدنا الحلق باسلتغالح نتلائج البحلوث العلميلة
الممولة من قبلنا ،وكما تر ال نطالب أكثلر ملن حقنلا .ولنسلمع
منك ماذا تود أن تفعح.
 اقترح زرع رقاقة من السليليكون مشلبعة بعنصلر الفسلفور عنلدإجراء العملية له وهي لن تؤثر على أدائه ولن يشعر ب ا أبداص.
 ومللاذا يفيللد ذلللك؟ أرجللو منللك يللا بروفيسللور شللرحا ص وافيللا ص للليولزمالئي عن ماذا سيتم عمله بال بط.
 إن ملللادة السللليليكون ملللن الملللواد المعروفلللة بأشلللباه الموصلللالحوتحتوي على أربعة الكترونياح تكافؤ .يو ع عنصر الفسلفور
على رقاقة السيليكون ،ويتم قذفه بأشعة الليزر الموج ة عن بعد
حيث ت رج البوزيتوناح من عنصر الفسفور بعد إبعلاد مصلدر
األشللعة ،والللذي يمكللن أن نللتحكم بلله عللن بعللد ،ممللا ي لؤدي إلللى
تكون مادة جديدة تكتسب نشلاطا ص إشلعاعياص ،وهلذه الملادة الجديلدة
هلللي الفوسلللفور المشلللع ،واللللذي يتحلللوح بعلللد ملللدة وجيلللزة إللللى
سيليسللليوم ملللع لللروج البوزيتونلللاح .والسيليسللليوم هلللي الملللادة
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الثابتة والتي تتراكم تحلح الجللد وسلتقوم ببلث اإلشلعاعاح عللى
شلللكح أملللواج ك رومغناطيسلللية إللللى للللواقط األقملللار الصلللناعية
والتللي بللدورها ترسللل ا إلللى مكللاتبكم لرص لد تحركاتلله وتحديللد
إحداثياح وجوده.
 مع أني لم استوعب ما قلتله ولكنلي أعتقلد بأنله شليء رائلع .هلحممكن ل ذه المواد أن تسري في الدورة الدموية.
 بالتأكيلد يلا عزيلزي ،ولكلن هنلاك فتلرة كملون لملادة الفسللفور التحفز إال بتسليط أشعة الليزر علي ا لتتحوح إلى مادة السيليسيوم
كما أسفلح.
 ما الم اعفاح المحتملة لما تحدثح عنه؟ تشللير أبحللاثي علللى الحيوانللاح الم بريللة بللأن مللن المحتمللح أنيتعرض الش ص إلى ارتفاع

غط الدم الثلانوي ،وهلذا بالعلادة

ناتج عن ردة فعح وجود الفسفور في الجسم ،وأحيانا ص صداع.
أ برني المحام بأن العملية الجراحية تمح بنجلاح وسلأبقى لملدة
أسلبوع فتلرة نقاهلة و لالح هلذا األسلبوع سليحاوح إ راجلي بكفاللة.
كنح أشعر بصداع فيف بين الحين واآل ر وأ برني الطبيلب بأنله
من تأثير العملية وسوف يزوح سريعا ص وال داعي للقلق أبداص .بعد ستة
أيلللام ملللن إجلللراء العمليلللة جلللاءني المحلللامي هونملللان واالبتسلللامة
العري ة تعلو محياه .لقد نجحنا يلا سليد ناصلر ال توجلد أدللة تلدينك
بأنك إرهابي أو شاركح بعمح إرهابي ،فقط ت متك اإلقاملة بصلورة
تيللر شللرعية هنللا فللي أمريكللا وقللرر مكتللب التحقيقللاح الفيللدرالي
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ترحيلللك إلللى بللالدك وهللذه تللذكرتك هديللة مللن م ،تللدا ص سيصللطحبك
أحدهم إلى المطار للتأكد من سلفرك وبالمناسلبة لقلد تلم دفلع تكلاليف
معالجتللك مللن حسللاب المكتللب ،هللذا إنجللاز رائللع وقلللح لللك مللن قبللح
سنربح الق ية ،واعتذر من عدم استطاعتي للحصوح على تصريح
لزوجتك للزيارة.

كانللح أوح مللرة اسللتقح طللائرة قبللح مسللة عشللر عام لا ص عن لدما
قدمح إلى هنا إلى أمريكا التي كنح اعتبرها مالذ األحلرار ونصلير
المست للعفين ،يبللدو أنللي كنللح مثللح تيللري مب للورا ص بالتقللدم العلمللي
واالجتملللاعي والح لللاري ،ال أعلللرف يلللا أمريكلللا إن كانلللح قوتلللك
مستمدة من قلوة الح لارة ام ملن ح لارة القلوة؟ كنلح أسلأح نفسلي
لملاذا اطلقللوا سللراحي ب لذه البسلاطة وترحيلللي إللى عمللان وإهلدائي
تذكرة؟ ألم يكن هم الذين اتتالوا حلم لوثر كينلع عنلدما كلان ي طلب
"أنا عندي حلم" .أليسوا هم الذين جلبوا السود ملن أفريقيلا وبلاعوهم
في سوق الن اسة ،ونقللوهم فلي سلفينة أسلموها المسليح؟ أليسلوا هلم
الذين اتتالوا تيفارا وبوليفار و...؟ أليسلوا هلم اللذين أبلادوا الجلن
البشري من ال نود الحمر وكانوا ي دون م بطانيلاح ملوثلة بجرثوملة
التيفوئيد لتقتل م بسالم بسبب نقص مناعت مأ ما هذا الس اء ي لدوني
تللذكرة باتجللاه واحللد وبللال عللودةأ كنللح صللغيرا ص مللع بدايللة د للولي
المدرسة وبالكاد استطيع ت جئة الحروف العربية ألقرأ عللى أكيلا
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الطحلللين "هديلللة ملللن شلللعب الواليلللاح المتحلللدة" ويلللدان متشلللابكتان
ببع ل ما مزركشللتان بلللون علللم أمريكللا .وال أعللرف كيللف وصللح
الفكرة إلى األم اح لتفصيح لبا

دا لي للزوج واألوالد من قملاش

هذه األكيا  ،وال أعرف لماذا يأبى تم اليلدين المزركشلتين إال أن
يكون على القفا ،وال يكون على منطقة العفةأأ تبا ص لك يا أمريكا.
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رابعا ا
هبطلح الطللائرة فلي مطللار عمللان فلي السادسللة والنصلف مللن مسللاء
السللاد

عشللر مللن تذار عللام  ،1995ولللم يكللن فللي انتظللاري أي

ش ص على تير العادة ومن أيلن ألهللي أن يعلملوا أنله تلم ترحيللي
إلى هنا فجأةأ.
عدح للبحث عن عملح وكلأن عقلارب سلاعة اللزمن للم تتحلرك منلذ
استقالتي من عملي قبح عشر سنواح تقريباص .فحاولح ملرارا ص البحلث
عن عمح ولم أفلح بالحصوح عللى شليء فالكلح يسلألني علن ال بلرة
وأين كنح أعمح في السابق وعندما يعرفون حقيقة األمر يعتلذرون.
أصللدقائي المقربللون تحاشللوا المجلليء للسللالم أو لالتصللاح ال للاتفي
وسمعح بأن م وصللوا إللى مناصلب مرموقلة وال يريلدون أن يكلون
ل م صلة ملع مشلبوه مثللي ربملا يلؤدي ب لم المطلاف إللى االسلتغناء
عن دمات م وينت ون إلى مثح مصيري أو ربما هكذا يح لي.
أصلليب والللدي بم لرض التللدرن الرئللوي الحللاد وسللببه كمللا أ برنللي
الطبيب ناتج عن طبيعة عمله في شركة الدباتة ملن لالح تعر له
الستنشاق العوادم عنلد معالجلة الجللود عللى ملدار مسلة وعشلرين
عام لاص .فالزمتلله فللي الفللراش وقلمللا أ للرج إال للصللالة فللي المسللجد
المجاور لبيتنا .هذه المرة الوحيدة التي أشعر بأني قريب من واللدي
فطلواح هللذه السللنين لللم يكللن بيننلا تيللر أوامللر أب وتنفيللذها مللن قبللح
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االبللن ،ربمللا هللذه الصللرامة فللي التربي لة ه لو المف للوم الشللائع حتللى
يصللبح الفللرد منللا رجللح شللدائد عنللدما يكبللر ،ال أذكللر بللأني م لررح
بمرحلة الطفولة أو حتى بمرحلة المراهقة ،فجأة وجدح نفسي كبيرا ص
م الحياة بعد ثالثة أش ر تلوفي واللدي وكلان نصليبي

أتناحر في

من اإلرث مسة تالف دينار ،فقررح أن أشتري أتناما ص وأتاجر ب ا
وأبتعلللد علللن المدينلللة ،أريلللد عملللالص حلللرا ص ال أريلللد أن أشلللعر بلللرئي
ومللرؤو  ،أريللد أن أشللعر بللأني سلليد نفسللي .ورعللي األتن لام ربمللا
ي ذب اللنف

فكلح األنبيلاء رعلوا األتنلام ،وأنلا لسلح بأف لح ملن م.

ذهبح إلى المكتبة ألشتري كتبا ص عن األتنلام ورعي لا ولكنلي للم أجلد
مثلح هللذه الكتللب وقللاح صللاحب المكتبللة بأنلله ال توجللد كتللب فللي هللذا
المجاح وهناك كتب عن تربية الكالب والقطلط وكيفيلة االعتنلاء ب لا
ومعالجة األمراض التي تصيب ا وهي كتب مستوردة من الغرب .ال
بأ

سوف أستعين بأحد الرعاة وأعينه راعيا ص عندي الكتسلب بلرة

منه.
***
أرسللح المحق لق ويللن إل لى رئللي

مكتللب التحقيقللاح الفللدرالي تقري لرا ص

سللريا ص ومفص لالص عمللا جللر فللي ترفللة العمليللاح وعللن زرع رقاقللة
السيليكون في ساق ناصر ويجب أن يؤ ذ األمر عللى محملح الجلد.
وبع لد أسللبوع طلللب رئللي

وكالللة االسللت باراح األمريكيللة اجتماع لا ص

للم رئللي

أعمللاح السللالح الف للائي ونائللب وزيللر

عللاجالص وسللريا ص
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الللدفاع ورئللي

أعمللاح وكالللة التصللوير الف للائية لمناقشللة تقريللر

المحقق وين .قاح رئي

وكالة االست باراح بأنله يجلب إحيلاء عملح

المجموعة ال اصلة والمنوطلة باألعملاح بالغلة السلرية والتلي أطللق
علي للا عمليللة "الللنم " وقللاح بل جللة اآلمللر :يجللب التنسلليق بللين هللذه
الوكلللاالح جميعلللا ص وأن يكلللون عمل لللا متحلللدا ص والعملللح كفريلللق واحلللد
وسلليكون السلليد ايللدي هللارفي مسللؤوالص عللن عمليللة "الللنم " ويجللب
اسللت دام السلليد ناصللر إلنجللاح التجربللة ولنطل لق عليلله اسللم "نم ل
واحللد" وفللي حللاح نجللاح هللذه التجربللة سلليتم تعميم للا بشللكح أوسللع،
ويجب أن ال ننسى بأننا نمللك الف لاء كلامالص ،أريلد تقريلرا ص أسلبوعيا ص
عن سير األمور.
بدأ السيد ايدي هارفي بالعمح على تفعيح "عملية النم " وطلب من
رئي

أعماح السالح الق ائي بتسليط القمر الصناعي "ملريخ "10

على "نم

واحد" وقذفه بأشلعة الليلزر ،وفلي الوقلح نفسله أن تقلوم

وكالة التصوير الف ائية بتصويب كاميرات ا نحو ال لدف ملن القملر
الصللناعي "ف للاء  "7وربط للا جميعلا ص عبللر األليللاف ال للوئية تيللر
المرئية بج از الحاسوب في وكالة االست باراح.
بللدأ العللد التنللازلي ثللم أعطللي أمللر "ا لرب" وبللدأ كللح شلليء يعمللح
باتجاه "نم

واحد" ،اتصاالح بين جميع األطراف .....

-

بط أشعة الليزر وعدم قذف كمياح كبيرة.

-

بط صورة الكاميراح.
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-

بط اإلحداثياح.
واحد" على شاشة الكمبيوتر.

 -ظ ور صورة "نم

 تكبيرها على شاشة مسين انشا أمام رئي "نم -إعادة

واحد" جال

وكالة االست باراح.

بجانب سرير والده.

بط كح ما سبق.

 تركيز أكثر وانتباه أكثر. تشغيح كاميراح أ ر إل راج صورة ثالثية األبعاد. الصوح تير وا ح. تشغيح مكبر الصوح. عدم زيادة تركيز السيليسيوم في الدم. ت زين كح ما سبق. مرة أ ر إعادة تشغيح و بط كح ما سبق. نظام الصوح ال يعمح. ال ي م الصوح في هذه المرحلة سنعمح على تطويره فيما بعد. إعادة كح ما سبق للمرة األ يرة. ابدأ العد التنازلي. الجميع في أماكنكم. تشغيح وبث وربط. -رائع لقد نجحنا.
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تصفيق حاد من الجميع ورسم شارة النصر بالسبابة والوسلطى .لقلد
نجحنا ،لقد نجحح أمريكلا ،نجحلح التجربلة ت انينلا للجميلع ولتلوزع
الشمبانيا على جميع العاملين في "عملية النم ".

اشتريح أربعين رأسا ص من األتنام ونصبح بيح الشعر الصل وة
في منطقة قريبة من الرويشد وبعد يلومين ح لر شل ص وقلاح للي
بللأن شلليخ العشلليرة عميللر الشللعالن يللدعوك إلللى العشللاء وال مجللاح
لرفض دعوته ،وهذه علادة متوارثلة عنلد العشلائر االحتفلاح بالنزيلح
الجديللد فللي منطقللة الشلليخ وفللي المسللاء ذهبللح ملبي لا ص الللدعوة حيللث
اسللتقبلني الشلليخ وعرفنللي بنفسلله وبالحا للرين مللن أبنللاء العش ليرة
وتجاذبنا أطراف الحديث عن األتنام والرعي وبلدا لله وا لحا ص بأنله
ال يوجللد عنللدي بللرة كافيللة فللي هللذا المجللاح واقتللرح أن يقللوم أحللد
رعيانلله بالعنايللة بأتنللامي فوافقللح علللى هللذا االقتللراح .وطلللب مللن
الراعي متروك أن يكون معي.
بدأح التردد على مجل

الشيخ عمير وكلان الحلديث يبلدأ علادة

عن أحواح العشيرة ثم الوطن واألو اع العامة بشلكح علام وتنت لي
السللل رة علللن سلللرد الروايلللاح البدويلللة والتلللي تلللنم علللن الشللل امة
والفروسللية والكللرم والجسللارة التللي يشللت ر ب للا البللدوي ،يصللاحب ا
عازف الربابة اللذي يشلد السلاهرين بعزفله العلذب وصلوته الشلدي.
وكيللف أن الح للارة أفسللدح هللذه العللاداح ،وقصللة أ لو وطفللة مللن
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الشليخ وتقلوح القصلة بلأن أ لا

القصص الجميلة والمحببلة إللى نفل

وطفة كان راعي ابح ورحلح عشيرته إلى مكلان ت لر طلبلا ص للعشلب
وبقي ملع األتنلام ليلتحلق ب لم فيملا بعلد ،ويلرو بلأن جلاره لله ابنلة
وحيدة تدعى البندري وترعى األتنام ألهل لا وطللب منله أن ترافقله
في الطريق وأن ا أمانة في عنقه ،فوافق أ لو وطفلة عللى ذللك وفلي
الطريق أتواه الشيطان فثارح تريزته الحيوانية ،فدنا من ا لي م ب ا
وللحظة تراجع طوة إلى الوراء ليدنو ثانية ،تناوح عقاله ملن عللى
رأسه وثنى ركبته اليمنى وعلق ا وطلب من الفتاة أن تلركض أمامله
بأقصللى سللرعة ،فعلللح ذلللك وبللدأ يللركض وراءهللا علللى قللدم واحللدة
حتللى تعللب وانسللحبح ش ل وته ،وناداهللا بللأن تقللف ففعلللح واسللتمروا
علللى هللذا المللواح حتللى وصلللوا م للارب م وسلللم األمانللة .ويتحسللر
الشيخ عمير على شباب اليلوم وكيلف فسلدح أ الق لم وأيلن هلم ملن
أ ي وطفةأأ.
***
عاجللح وسللري للغايللة م لن رئللي
عناصللرنا فللي المنطقللة :بللدأ "نم ل

عمليللة "الللنم " إلللى جمي لع
واح لد" بالنشللاط ،مراقبللة كثيفللة

وتغذية راجعة بالسرعة القصو .
في أحد األيام جاءح سيارة عسكرية من حر

البادية وقاح لي

بأن قائلد وحلدة الباديلة يريلد أن يلراك ،فلذهبح فلي اليلوم التلالي إللى
القائللد الللذي أ برنللي بللأن عنللده معلومللاح كافيللة عنللي وأن رعللي
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األتنام ما هو إال تمويه وتطاء وأن بحوزتي م ططاح تير معلنلة
ونحن نتابع تحركاتك أوالص بأوح .شرحح له بأنه ال يوجد شليء مملا
يقوللله وأنللي أرتللب بكسللب عيشللي بتربيللة األتنللام واالبتعللاد عللن
المدينة.
 يللا س ليد ناصللر هللذا تمويلله وا لح ،لللدينا معلومللاح بأنللك تقللومبتجنيد أش اص لصالح جماعاح تير مشلروعة ،وإنلك ا تلرح
منطقللة الرويشللد حتللى يس ل ح عملللك وتحركاتللك عبللر المنللاطق
الحدودية ،فقط أقوح لك بأنك تحح المراقبة.
-

رجح من عنده وأنلا أشلعر بصلداع ،ربملا نلاتج علن اإلرهلاق
وقلة التغذية .وفي المسلاء ح لر الشليخ عميلر وقلاح بأنله سلمع
باسللتدعائي ويرتللب بللأن يعلللم مللاذا ج لر ومللا حقيقللة األمللر.
فأ برتلله بمللا دار بيننللا مللن ح لديث وقللاح بأنلله يثللق بكالمللي وال
داعي للقلق أو ال وف ،وأن المنطقة هذه يرودها أشل اص كثلر
وال يعرف ل م هوية.
سارح أموري بشكح جيد وشعرح بنشوة برؤية المواليد الجلدد

من صغار الب م ومتروك يعتني ب ا ،وانتقلح بعد علامين تقريبلا ص فلي
بداية الربيع إلى منطقة الشومري حيث نصبح بيح الشعر في دمنلة
قريبللة مللن أحللد تللدران المللاء المنتشللرة هنللاك ،وفللي منتصللف شل ر
نيسان وبعد صالة العشاء بدأح السماء ترملي البلرد ثلم تبعله أمطلار
تزيللرة ف رعللح األتنللام إلللى دا للح البيللح لتحتمللي بلله مللن تللزارة
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المطر "وفتحت السماء لغيثها المدرار بابا ا بعد باب" ،فبلدأ منسلوب
المياه يعلو شيئا ص فشيئا ص ولم أحفر سواقي حلوح بيلح الشلعر ،واألتنلام
تتدافع بع

ا نحو بعلض وبلدا الثغلاء يرتفلع والمطلر يلزداد تلزارة

وبدأح أشعر بأن أوتاد البيلح بلدأح تت ل لح والميلاه يلزداد منسلوب ا
وبللدأح بسللحب ال للراف الصللغار وي للتلط ثغللاء صللغار الغللنم مللع
كبارها ويعلو أكثر وال ملن مغيلث ،وصلوح الرعلد يزللزح األرض
ملللن تحتنلللا وكأنللله لللارج ملللن بلللاطن األرض ليلملللع البلللرق باتجلللاه
الشرق .تمسكح بواسط البيح األوح وأنا أتأرجح معه ألسقط أر لا ص
وتحاملللح علللى نفسللي وذهبللح إلللى الواسللط الثللاني ألجللد متروكللا ص
متمسلللكا ص بللله ،وبلللدأ الثغلللاء يلللن فض ،تمسلللكح ومتلللروك بالواسلللط
وتأرجحنا سويا ص لنسقط أر ا ص وبيح الشعر فوقنا والتم

طريقي من

الح الرواق لا راج منه ،وانقشعح السلماء وجلسلح محلدقا ص إلي لا
تارة وإلى متروك تارة أ ر بعد أن جرف سيح الماء كح أتنامي.

عللدح للتسللكع ف لي شللوارع مدينللة الزرقللاء المتعب لة المزدحمللة
بالمارة والمتسولين الذين يقتربلون ملن م ويبلدؤون سليالص ملن اللدعاء
النتظار ما تجود به نفوس م .ذهبح إلى مكتب البريد علني أجد شيئا ص
ما فلي صلندوق البريلد ،للم أجلد إال فلواتير ال لاتف ويطلالبون بقيملة
مسة وعشرين دينارا ص وإال مصيره الفصلح واسلتغرب لملاذا للم يلتم
فصله أصالص ،بدأح بمراجعة أرقام ال واتف الموجلودة وتوقفلح عنلد
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رقم هاتف ير الدين الشيشاني وقررح أن اتصح بله ألر ملا هلي
أحواله فنحن معرفة ملن أيلام الدراسلة الثانويلة ،وقلد أ برنلي عنلدما
جللاء إلللى بيللح عللزاء والللدي أنلله متقاعللد ويعمللح باألعمللاح الح لرة،
اتصلللح بلله واتفقن لا أن نلتقللي فللي المسللاء فللي بيتلله .ذهبللح إلللى بيتلله
وأ برته عن أحوالي وما حصح معي بتجارة األتنام .وأ برني بأن
له زيارة بعد أسبوعين إلى جم ورية الشيشان وإذا كنح أرتب بلأن
أرافقه ،فأجبته بنعم ولكني ال أملك ماالص .ال ي م سأتدبر أملر التلذكرة
والمصاريف ،فقد أح ر جواز سفرك.
وفي اليوم المحدد أقلعح طائرة شركة ايرفلوح بنلا متج لة إللى
موسكو ،وعند وصلولنا مطلار موسلكو كلان فلي اسلتقبالنا عللى بلاب
الطائرة أربعة أش اص ،طويلي القامة وذوي بنيلة قويلة ،طلبلوا منلا
جلللوازاح السلللفر وأن نتلللبع م ،وتلللم تمريرنلللا عبلللر لللط القلللادمين
لل طوط الدا لية دون تلأ ير ،وذهبنلا اللتقلاط أمتعتنلا حيلث تادرنلا
عبر ط الجمارك دون عناء لنلحق طلائرة ايرفللوح أ لر متج لة
إلى تروزني .وفي الطائرة سلألح يلر اللدين عملا يلدور حولنلا .ال
داعي للقللق ف لؤالء األشل اص هلم أصلدقاؤنا وبلدون مسلاعدت م ملا
كان بإمكاننا ال روج من المطلار بسل ولة ،عمليلة تسل يح إجلراءاح
ال أكثللر .وعنللد هبللوط الطللائرة فللي تروزنللي تللم نقلنللا مباشللرة مللن
أرض المطلللار فلللي عربلللاح شلللبه عسلللكرية ذاح اللللدفع الربلللاعي
وسللياراح حمايللة مللن األمللام ومللن ال لللف مللزودة بالرشاشللاح حتلى
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وصلللنا إلللى واليللة فيللدنو ،وسلللكنا طرقللا ص زراعيللة وسللط الغابللاح،
ومررنا على نقلاط تفتليش علدة ،حتلى وصللنا إللى حلي سلكني أشلبه
بالثكنة العسكرية ،وترجلنا من السيارة واتج نا صلوب مكتلب القائلد
حيث كان في استقبالنا عند ملد ح مكتبله وعلانق يلر اللدين مطلوالص
وقاح أقدم لك صديقي ناصر ،سلبق وأن تحلدثح للك عنله ،أهلالص بكلم
جميعاص ،عبارة قال ا والفرح الغامر يعلو وج ه ،والتفلح نحلوي يلر
الللدين لي برنللي بأنلله أحللد الثللوار الشيشللان واسللمه داوود رحمللانيف
وهو قائد منطقة فيدنو.
وفللي صللباح اليللوم التللالي ح للر إلينللا رحمللانيف ومعلله أحللد
األش اص ،فتح ف ر الدين حقيبة الجلد التي يحمل ا وال تفارقله وإذا
هي مملوءة بلالنقود وقلاح أن المبللع هلو ربلع مليلون دوالر ويرتلب
بشراء زئبق أحمر والتفح رحمانيف إلى الشل ص اللذي معله وقلاح
هذه هي النقود ونحن كما تعلرف ال نتلاجر بمثلح هلذه األملور ولكلن
دمة لصديقتنا ف ر الدين أح رتك لتتمم الصفقة معه .والتفح إلينا
وقلاح بأنلله

لابط سللابق فلي الجلليش الروسلي واسللمه ايفلانوف وانلله

يثق به وعادة ما يتم شراء السالح للثوار علن طريقله .هلز ايفلانوف
رأسه وقاح بأن لديه كمية من عشرة تراماح ومحفوظة بوعلاء ملن
الرصاص وهي ليسح بحوزتله ،ويحلتفظ ب لا أشل اص يعمللون ملع
"مافيلللا البحلللر ألسلللود" والمنتشلللرة فلللي جميلللع جم وريلللاح االتحلللاد
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السوفيتي السابق ومقرها موسكو ،وهم الذين ساعدوكم على ت طلي
الحواجز في مطار موسكو.
 لنذهب إلي م قاح ف ر الدين. لكن يريدون مليون دوالر ثمنا ص للعشرة تراماح. ال بأ  ،نشتري فقط بربع مليون رد ف ر الدين. ال يمكن تجزئته ،فالزئبق األحملر طلر جلداص ،أملا العبلوة كامللةأو ال ،وهنلاك مشلترون قللادمون ملن جنللوب أفريقيلا ومسللتعدون
لدفع المبلع كامالص ونقداص.
نظر ف ر الدين إلى رحمانيف نظرة ف م معناها فرد عليه بأن م
ال يتلاجرون ب للذه المللواد وال يسللتطيعون أن يؤمنللوا للله المبلللع ،كمللا
أ برتك لقد اتصلح مع ايفانوف ليلتقي بك وتتباحثلا إلتملام الصلفقة.
والتفح ف ر الدين نحوي وقاح ماذا تر يا ناصر؟
أر إننلي كنللح مسللافرا ص مللع شل ص أ للرق مثلللك وتحمللح ربللع
مليللون دوالر ولللم ت برنللي عللن ذلللكأ حتللى لللم ت برنللي عللن طبيعللة
م متللك السللافلةأ كنللح أظللن بأننللا قللادمون لاللتح لاق بثللوار الشيشللان
اللللذين طالملللا تحلللدثح علللن م وعلللن بطلللوالت م ،واآلن أراك تتلللاجر
بالزئبق األحمر وال أعرف لصالح من تعمح أو حتلى لملاذا تريلده؟أ
إني أشعر بالغثيان والرتبة بأن أدق عنقك هنا.
 ماذا جر لك يا ناصر؟ اهدأ  ...هدأ ،أنا لم أ دعك فقط أحببحأن أفاجئك.
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 وبملللاذا تفلللاجئني بغيلللر سللل افاتك الحمقلللاء لتصلللبح ملللن أثريلللاءالحروب وتشرب ن ب انتصاراتك بجمام الش داء.
 ماذا دهاك يا رجلح؟أ أنلا لسلح كلذلك ،وال يجلوز للك بلأن تلتكلمهكذا أمام أصدقائي.
 نعم سلوف أصلمح ،ولكلن قلررح بلأن ال أعلود معلك ،ال شليءهنللاك فلي الزرقللاء يشللدني إلي للا ،سللألتحق بللالثوار واعتقللد بللأني
سأجد نفسي هنا.
رجح من القاعة وشعرح بصداع وتعرق شديدين ،ربما ناتج
عللن انفعللالي فللي المشللادة الكالميللة .وجللدح أحللد األشلل اص عنللد
الم رج وطلبح منه ماء ،أح لر قلارورة شلربت ا كل لا .بعلد سلاعة
اسلللتدعاني رحملللانيف وسلللألني إن كنلللح جلللادا ص بالبقلللاء وااللتحلللاق
بالثوار ،فأجبته بنعم ،قاح بأن ف ر الدين أ بره عني بكلح التفاصليح
ونحلللن نرحلللب بان لللمامك إلينلللا .حلللدثني علللن التنظيملللاح العديلللدة
المتواجللدة فللي الشيشللان عللن كللح تنظلليم ومللن هللو قائللده ومن جيتلله
وأيديولوجيته وفلسفته وأسللوب عملله وأنلا استفسلر علن كلح ملا هلو
تير مف وم لدي.
وفللي المسللاء اقتللرح أحللد معاونيلله ويللدعى كللريم االمللازيغي أن
أبيح عنده في منزله حتى أتلدبر أملري ويسلتقر رأيلي .ذهبنلا سلوية
وهناك أ برنلي بلدقائق األملور علن كلح ملا دار فلي نقاشلنا السلابق،
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وتللرك األمللر للي فللي أن ا تللار مللا أريللد .وفللي اليللوم التللالي أ برتلله
بأني أرتب في االن مام إلى مجموعة القائد شامح باساييف.
 ولماذا مجموعة شامح باساييف. بدايللة يعجبنللي اسللمه ،ف لأتوقع أن كللح م لن يسللمع باسللمه يصللاببقشلللعريرة وتعلللرق فلللي كلللح جسلللده ،وزيلللادة إفلللرازاح ملللادة
االدرنالين" .شامح باساييف "اسم يما أفواه الرجاح ،وهو حفيلد
اإلمام شامح عندما تصد للنظام الشيوعي الروسلي حلين وجله
ستالين في عام  1944ت ملة التعلاون ملع النلازيين إللى الشلعب
الشيشللاني وتلللم طلللردهم ملللن بالدهلللم وملللن جميلللع سللل وح تسللليا
الوسللطى ،حتللى عللام  1957حللين سللمح روتشللوف للمبعللدين
بالعودة إلى ديارهم .وإذا انص رنا مع مجموعته أصبحنا جلزءا ص
من م ،عداك يا سيد كريم بأن جلح الثلوار الحلرار منتسلبون إللى
مجموعته .ولم أكد أتم كالمي حتى احت لنني كلريم وبلارك للي
هذا اال تيار.
أ برنللي كللريم االمللازيغي بأنلله مللن منطقللة القبائللح فللي الجزائللر
وجاء إلى أفغانستان من أجح الج اد لدحر القو الكافرة م ما كانح
منابع ا أو أصول ا من ديار اإلسلالم ،وملن ثلم انتقلح هلو ومجموعلة
من رفاقه إلى أرض الشيشان ليتابعوا ج ادهم.
طللللب رحملللانييف ملللن كلللريم أن يقلللوم بتلللدريبي عللللى م تللللف
األسلحة وتعريفي بجغرافيلة منلاطق القتلاح ،وبعلد شل رين أصلبحح
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جاهزا ص للمشاركة فلي القتلاح ،وان لممح إللى مجموعلة كلريم ،وفلي
هذه األثناء طلب من مجموعتنلا اللذهاب للقتلاح فلي ترونلزي بقيلادة
كللريم حيللث يملللك صللفاح القيللادة والجسللارة والبللأ

قلمللا توجللد فللي

ش ص ت ر ،كان يلقبونه بعنترة األمازيغي.
بدأ كريم بلالت طيط لشلن هجملاح عللى قواعلد العلدو ،وال طلط
تكون محكمة وسرية ،ولكن يتم قصف م في كح محاولة .وفي إحلد
المللراح قللرر كللريم أن يقللوم بعمليللة دون ت طلليط ودون إ بللار أحللد
واستعمح أحد الصواريخ الم ادة للدباباح فلي عمليتله التلي نجحلح
نجاحا ص باهرا ص حيث تم تصويرها وعر

ا علينا.

بدأح أقلارن بلين نجلاح هلذه العمليلة وفشلح العمليلاح األ لر ،
ونظرة عيون بعض الثوار اتجاهي والتي ال ت للو ملن الشلك بسلبب
وحسلللب وربملللا شلللعور ملللن األللللم

وجلللودي مع لللم ،ربملللا إحسلللا

والمرارة بما عشته في حياتي وحظي العاثر ،ونظم الثوار بعلد ذللك
عدة هجماح على العدو ولم أشارك في ا وجميع ا نجحح.
كنللا قللد بللدأنا باالسللتعداد للمعركللة األ يللرة ،حيللث قمنللا بحفللر
ال نللادق والتمتلللر

لللف أكيلللا

الرمللاح ،اسلللتعدادا ص لصللد هجلللوم

القواح الروسية ،وبلدأنا ب لرب القلواح التلي تقلع تحتنلا فلي سلفوح
الجباح ويأتينلا اللرد الم لاد ملن راجملاح الصلواريخ .وفلي المسلاء
ح ر القائد باسييف وأمرنا باالنسحاب ألسباب تكتيكية وألن العلدو
الروسي ي طط لشلن هجلوم عللى ملدار أيلام أو معركلة يلديرها كملا
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يشاء ،ونحن ال نستطيع أن ن طط إال لمعركة تدوم ليوم واحلد عللى
األكثر.
بدأنا االنسحاب من مدينلة ترونلزي متج لين إللى الجنلوب إللى
منطقة أرتون وهي سلسلة من الجباح الص رية المكسوة باألشلجار
ترتفع قمم ا إلى األعلى كأن ا أنياب كالب وي يح للش ص بأن كلح
ناب عبارة علن رجلح لتجتملع فلي بعلض األملاكن وتكلون مجموعلة
من القمم لتثير ال وف عنلد ملن ال يعلرف هلذه المنلاطق .اجتملع بنلا
القائللللد باسللللييف لي برنللللا بشللللن معركللللة علللللى وحللللدة الكومانللللدوز
المتمركلللزة فلللي السلللفوح القريبللللة وكانلللح ال طلللة أن تنقسلللم إلللللى
مجملللوعتين مجموعلللة تلللأتي ملللن شلللماح الوحلللدة وتبلللدأ بالمشلللاتلة
والمجموعة األ ر من الجنوب لتنقض علي م وسمينا هذه المعركة
"الكف والم رز" حسب ال طة المرسومة.
وعنلللد سلللاعة الصلللفر تطلللى سلللماء المنطقلللة طلللائراح حربيلللة
وأمطرتنا بوابح من القنابح الثقيللة .بلدأنا بلالتراجع والتمتلر

للف

الص ل ور وكللريم يللركض بيننللا ينللادي بللالتراجع وعللدم الللرد علللى
األعداء ،وفي لحظة طار كريم عاليا ص من شدة االنفجلار اللذي حصلح
بقربه أسرعح إليه ألنقذه ،ح نته ألحمله بعيدا ص ألحميه نظرح إليله
وإذا عينللاه شا صللتان ،سللألح دمللوعي حتللى بللللح وج له األسللمر
الجميح.
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بدأ النوم يجافيني وال أر إال كلوابي

فلي منلامي وعينلا كلريم

شا ص لة إلللى األعل لى إلللى السللماء ،ربم لا أنللا السللبب فللي استش ل اده
وربما طلبا ص للرحمة والش ادة .أنني أر األقصلى ينلاديني ،األقصلى
يصللرخ مسللتجيراص ،األقصللى كللان علللى مرمللى بصللري ولللم أشللعر
بذلك ،ولكن اآلن أشعر به واسلمع صلرا ه وأحل

بآالمله يجلب أن

أقاتح دفاعا ص عن األقصى .حزمح أمتعتي وودعلح الجميلع واللدموع
تغسح وج لي .وصللح إللى موسلكو وحصللح عللى تأشليرة لللذهاب
ألداء العمرة.

عاجللح وسللري للغايللة مللن رئللي

عمليللة "الللنم " إلللى جميللع

عناصرنا في الشرق األوسلط :أمريكلا تتعلرض إللى الغلزو ،أمريكلا
تتعرض إلى هجوم .يقظة تامة عللى ملدار  24سلاعة .يتجله "نمل
واحد" نحو مكة .مراقبة لصيقة وتغذية راجعة بالسرعة القصو .
حطلح بنلا الطلائرة فلي مطلار جلدة فلي حلوالي السلاعة الواحلدة
ظ را ص فلي الحلادي عشلر ملن أيللوح علام  .2001واسلتقللح الحافللة
إلى مكلة المكرملة وبلدأح شلعائر العملرة بلالطواف حلوح الكعبلة ثلم
السعي بين الصفا والمروة.
 -سلليدي أن حواليلله جموعلا ص تفيللرة مللن النللا

وكل للم يرتللدون زيلا ص

موحدا ص ال نعلم ملاذا يقوللون - - .أ بلرتكم فلي السلابق بلأن نظلام
الصوح ال يعمح.
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 سيدي بدأ تركيز السيليسيوم باالرتفاع بشكح ملحوظ في الدم ،منالممكن أن يؤدي إلى فرط في ارتفاع ال غط.
 قلح لكم بأن أمريكا تتعرض ل جوم .أريد مراقبة لصيقة وكثيفلة،ال أريد احتماالح أو نظرياح ".نفذ".

بلللدأ ناصلللر يشلللعر بصلللداع ودوار شلللديدين ،بصلللعوبة وج لللد
أستطاع ال رولة،ويلدعو " :يلا رب العلزة أعنلي عللى إكملاح شلعائر
العمرة" ،ومع ن اية الشوط السابع سقط أر اص ،وبعد صالة المغرب
مباشرة ،صاح اإلمام قائالص للمصلين" :صالة الجنازة على رجل".
النهاية

- 67 -

