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 أولا 

اتصللح حامللد بللاكراص 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 

ص لزحلللة لق للاء سلل رة ا همتنللز  بت رجللي وعللودتي.  احتفللاءص ليلللة سللويا

ص   ومعبلللراص بعلللد تيلللاب سلللتة سلللنواح ق للليت ا فلللي كلللان اللقلللاء ممتعلللا

 الدراسة.

 أ برنا يا ناصر ما هي أ بارك؟ سألني أشرف. -

حصللح عللى درجتلي بكلالوريو    جيدة جداص ال بح ممتازة فقلد -

إحلللللداهما فلللللي ال ندسلللللة الك ربائيلللللة واأل لللللر  فلللللي هندسلللللة 

 االتصاالح.

 ح ذلك يا ناصر؟ح كيف فعلع صاح كمائهذا را -

معظم المواد متشاب ة وبالتلالي سلنتان زيلادة علن الملدة المقلررة  -

 وحصلح على بكالوريو  االتصاالح.

وماذا ستعمح يا م نلد  ناصلر ب لاتين اللدرجتين، سلأح أشلرف  -

 بإعجاب وافت ار؟

الحاجلة، بسيطة سأعمح بواحدة واحتفظ باأل ر  كجوكر لحين  -

ص   عاح.ميع بصوح و حك الج .أجبته  احكا

هح في شركة االتصاالح؟ أو في شركة سأح حامد،  أين ستعمح -

 الك رباء؟
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ال هذه وال تلك لقد تركت ا لكم ولماذا أزاحمكم على أرزاقكم في  -

ص.ماعةهذه الشركاح يا ج  ، قلت ا مازحا

ص ما،  - أ برنا يا ناصر هح  باهلل عليكقاح علي، بجدية نوعا

 ؟إلى أمريكا ستبقى هنا أم ستعود

وأنتم تعلمون  جداص وال أريد العودة، ميا جماعة أنا مشتاق لك -

 اطمئنوا وظيفتيبأني ملتزم للعمح مع ج از األمن العام، 

 جاهزة وسأبقى هنا ألجل  على قلوبكم.

ص، قال ا أشرف بافت ار وقام من مكانه  - ص المعا سنراك  ابطا

دي، فقط يس ا تحح أمرك ياليؤدي لي التحية العسكرية، أن

 نفذها.ر لي أوامرك أليدك أن تصدأر

في الشرب، صاح كماح من  أنك أفرطحجل  يا أشرف يبدو ا -

ص   ده اليسر .بيالطرف اآل ر للطاولة وهو يحمح كاسا

 نمسرورومد من مكانه وقاح: يا جماعة كلنا ومن بعيد قام حا -

ص، كنح أرتب بإعداد  جداص لعودة ناصر ومنذ زمن لم نجتمع معا

ني من ذلك، عح جنوب لبنان منكن اجتياصة له ولاقر ةحفل

 يا جماعة دعونا نسمع ناصراص ليحكي لنا عن حياته وباهلل

 ومعيشته ومغامراته في أمريكا.

فكرة جيدة صرخ أشرف احكي لنا يا ناصر كيف تجاوزح  -

الصدمة الح ارية بانتقالك من حي الغويرية في الزرقاء إلى 

 ؟يارنوأحياء سان دييغو في كاليف
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جاوزت ا تتحدثون عن ا لقد ت دمة الح ارية التير بالصلم أشع -

طي م  بسرعة فائقة، فأبناء حي الغويرية معروف عن م ت

، شعرح بأني ذاهب كفاتح قادم من الشرق، يحمح للصعاب

على كاهله هموم ح ارة المتوسط وسحر أرض م د األنبياء، 

ي ولوص ما زلح أذكر كيف كنح أناجي وأحيي أمريكا عند

 إلي ا.

ص.ذ مفعوله، قاح كماح مازح يبدو أن المشروب بدا يأ -  ا

ال ... ال يا رجح، أبداص فأنا معتاد على ذلك وجميع الزجاجاح  -

 التي تراها على الطاولة ال تؤثر على فقدان إدراكي أو وعيي.

 إذا أتمم حديثك يا ناصر قاح حامد بل جة األمر. -

طليان اجرين الم ال كنح أود أن أكون معتمراص قبعة مثح -

في عرض المحيط وتلتقط ا األمواج لتذهب  اليونان اللقي ب وا

 ب ا بعيداص.

 قاح علي بس رية.وتصح  ليج العقبة الذي لم تزره بحياتك  -

أرجوكم ال تقاطعوني، دعوني أتكلم... وتركزح محاجر العيون  -

 باتجاهي.

ا كاذكر فيما أذكر قولي، أنني هنا على شاطئ محيطك يا أمري

ح المتجددة ة يا بالد الطاقايبالد الديموقراطحرية يا بالد ال يا

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 

اء عندما لفظت م ممن الرجاح العظ ح الكثيرالتي صنعد البال

يا بالد بالدهم، فكنح  ير مأو . أنا هنا يا أمريكا يا بالد القانون 

ص  المساواة. أنا هنا يا بالد الماح. كما من ش ص أتى إليك معدوما

و رج ومعه الماليين؟ يا بالد العلم والعلماء جئح إليك ألن ح من 

رسح د، ألفا ر بأنني ع معرفتكمن ينابيي تورمحراب علمك... أل

م،  ميني إليك يا أمواج المحيط ويا أشعة شم  في بالد الحل

 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. -

م أصدق كأسي. ل رشفة من لحاونوتابعح حديثي، بعد أن ت

ط الباسيفيكي وعلى رماح سان دييغو ي على شاطئ المحيننفسي بأن

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.

علمللح توبي، وسللألني هللح واتجلله صلل مللن مقعللدهح مللاكون للض  -

 دون علمنا؟السباحة من 

قلح: ال... ال لم أكن أجيد السباحة حين لا، ولكلن تراجعلح قلليالص  -

ربملا وإذا بفتاة حسناء تنظر إلي وابتسامة تعلو محياها الجميح، 
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نظرة شفقة... وربما س رية ... وربما ال مباالة... لتغوص فلي 

 قلبي.ي ف ةالماء وتترك حسر

راص واأليام تعبان وأصبح الوقح متأ  ح قائالص يا جماعة أنا فوأ

 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.

ص علن اأعللم شلي الا نلولكن يا سليدي أ -   أي رلم لابراح وللم أدئا

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

درجللللة البكللللالوريو  فللللي ال ندسللللة وحصلللللح علللللى درجتللللي 

بكالوريو  في ال ندسة واحدة في ال ندسة الك ربائية واأل ر  

 في هندسة االتصاالح.

 يا م ند  ناصر نحن نعرف ذلك. -

 ر ت صصي.مح في تيونني للعسلتر إذاص لماذا -

ص سلللوف ملللثلللق تما - تعملللح فلللي ت صصلللك، أنلللح م نلللد  الملللع ا

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.

  دإلللى مكتللب الم نلل ني أحللدهمهنللاك قللادى إللل وعنللد وصللولي

ص بترحيبله. وعيلوني تتجلوح فلي منصور حيث رحب  بي وكان مبالغا

أنحللاء المكتللب الفللاره الف للم ويبللدو بأنلله مللن  للارج الللبالد واسللتورد 

ص.   صيصا

أهال بالم ند  ناصر، أنا زميلك عقيد م ند  علوني منصلور،  -

كفريلق واحلد، ح عمنمالزم أوح وسوف سوف يتم تعيينك برتبة 

راسلة سلتتعرف علي لا فلي هلذه الد حكثيلرة للعملناك امتيلازاح ه

ص. ص فشيئا  شيئا

 هح من الممكن أن ت برني عن طبيعة عملي.يا سيدي العقيد  -

تطللوير عمللح الللدائرة نعللم ... نعللم ... بكللح تأكيللد، نحللن بصللدد  -

بشكح عام وهذا يتبعه تطوير فلي األج لزة اإللكترونيلة وأج لزة 

ام يلللق لح شل ص ، وأر  بأن أف زة االتصاالحأجو رالكمبيوت

ال تبلار علي لا وكلذلك العلميلة  فمؤهالتلك ذه الم مة هو أنح، ب

اتقانللك اللغللة اإلنجليزيللة بطالقللة ممللا يسلل ح علينللا كثيللراص مللن 

أعمالنا أو االتصاح مع ال ارج. عدا ذلك سوف يتم إرسالك فلي 

 .جةحالدوراح قصيرة أو طويلة المد  حسب ما تقت يه ا

ص، اآلن - ه مللن صلللب بللدو أنلليعملللي طبيعللة  ف مللح مللا هللو حسللنا

 ا تصاصي.
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سيتم إرسالك في دورة تدريبية ميدانية لمدة ثالثة أش ر كما هلو  -

 متبع ومن ثم تلتحق بفريقنا.

أم يح المدة المقررة للتدريب الميلداني حيلث فقلدح أكثلر ملن 

 بلللةعثمانيلللة كيلوتراملللاح ملللن وزنلللي، كانلللح التلللدريباح شلللاقة ومت

الرمايللة عسللكرية إلللى لء التحيللة اريب كيفيللة أدامسللتمرة، مللن تللدو

 برئاسلةبالذ يرة وبلدأح وزمالئلي مشلروع تطلوير حوسلبة اللدائرة 

 منصور.العقيد 

ص وكيفيللة  ص فشلليئا بللدأح التعللرف علللى طبيعللة عمللح الللدائرة شلليئا

التعامح مع الق لايا الم تلفلة وبعلد ثلالث سلنواح ملن ال دملة تملح 

ر حولي وجاهح ما يداإلمكان أن أتيب. ولم يكن بنقة بترقيتي إلى رت

ص في مكتبي وفي  إحد  األمسياح كنح ال ابط المناوب وكنح جالسا

أتللابع قللراءة مشللروع عطللاء تطللوير شللبكة االتصللاالح وإذا العقيللد 

ص وأديلح  منصور يد ح مكتبلي ويبلدو عليله اإلرهلاق، فن  لح واقفلا

مكتبللي ولكنلله ى عللل التحيللة العسللكرية للله وعر للح عليلله أن يجللل 

مامي مما ا طرني إلى أن أجل  ألا لى المقعدفض ذلك وجل  عر

 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 

إللى  طع أن أ للدولكنلي للم اسلت ع طلوع الشم ،م امنإلى المنزح أل

سللبب سللائق الجرافللة الللذي بللدأ العمللح مللع سللاعة قللدومي إلللى النللوم ب
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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 

ص عللن ذهللب، أ ص يجللرف األرض بحثللا ن تأ للذوه أ جللورهنللاك ش صللا

ق لليته علللي. واسللتغرقح فللي  امكتللب أعر للوعللودتي إلللى ال وعنللد

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 

 ئق الجرافة.ساة يبمساعدي ي برني عن ق 

علن ي جرافلة تلتكلم؟ فلأ برني ألح لله: علن أي سلائق وعلن قف

ص علن  مكالمتي له في الصباح وأن السائق كلان يجلرف األرض باحثلا

ص.  ذهللب. فصللفعح رأسللي بكفللي وقلللح ته لقللد نسلليح المو للوع كليللا

 أطلقوا سراحه.

سيدي كيلف نطللق سلراحه؟ وقلد اعتلرف بأنله يبحلث فعلالص علن  -

 ذهب.

ى تى ذهب أو حي ال تحتوي علالمنطقة بجواري يززولكن يا ع -

 .على دفائن

ولكنه يا سيدي اعترف بفعلته وهذه تواقيعله عللى جميلع إفاداتله  -

 واعترافاته وهناك شركاء له.

مللا العمللح اآلن؟ أصللبحح ق لللية ول للا جللذور وهنللاك إفلللاداح  -

 فليأ ذ التحقيق مجراه.



 - 11 - 

 فقتح له: إنك تعلم بأن السائق برئ.

 راجع عن ا.ال يمكنني التق ية موثقة و ححصبأنعم، ولكن ا  -

ولكنلله سللعي مللع الفجللر عنللدما يللوزع ع الللرزق علللى عبللاده،  -

ص للنوم.  وأنح كنح ذاهبا

فأجابني بنبلرة صلوح  اف لة: هلذا هلو سلر عملنلا، نجعلح ملن  -

 الالق ية ق ية.

    

في حوالي الساعة العاشرة مساء انطلقح بسيارتي البورش 

ص نحو من  ق ية سائق تفارق م يلتي الزرقاء، ولم فيي لزمتوج ا

ص الجرافة. وب دأح أعبث بمفاتيح راديو السيارة علني أجد  براص مفرحا

"ومن وتوقف مفتاح الراديو ألسمع صوح مقرئ القرتن يقرأ 

أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضكنا ونحشره يوم القيامة 

ذ ِلك  ك   ل  اق  .  أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراا 

ك  يت ه  ف ن سِ ك  آي اتُن ا أ ت ت   م  تُنس ىا و   .*"ذ ِلك  ال ي و 

 الجني شعور تريب عنلد سلماع هلذه اآليلاح، وشلعرح بتيلار 

ك ربللائي يسللري فللي كللح  ليللة مللن جسللمي لتللزداد نب للاح قلبللي 

وترتجللف يللداي وقللدماي، وبللدأ حاسللوب السلليارة  ،سلليويتسللارع تنف

دة. رة على القياا وعدم السيطم الص ليطلق صوح التحذير بأن هناك  

هنلا وقللح فلي قلرارة نفسلي أي عملح هلذا الزمن توقف  نشعرح بأ
                                           

 .126-412سورة طه،   *
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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 

الحادثلة مشلاب ة ل لذه ة يلرثكتفارق م يلتي، كنح أسمع عن حوادث 

ص من لاصلني للم أكلن أولكن ملن ح هلذه الحكايلاح ثل، ظننلح أن مدق أيلا

وكأن لا التجنلي. هلذه الملرة م تلفلة أعليش الق لية  باب المداعبلة أو

ق لليتي. وفللي الصللباح ذهبللح إلللى العمللح متثللاقالص أجللر قللدمي جللراص 

ص ووصلح إلى مكتبي ولم تكن عنلدي الرتبلة بالقيلام بلأي ع  حملبطيئا

أ بللرت م بللأن ووعلللي وكمللاح حامللد وأشللرف  صلللح بأصللدقائياتو

 علي م القدوم إلى منزلي في المساء ألمر م م.

ص  وعنللد ح للورهم بللادر حامللد بالسللؤاح: أكيللد وجللدح عروسللا

 .جميلة وتفكر ب طبت ا وتود رأينا

ذللك أبلداص، إنلك يلا ناصلر ترتلب بلأن تبلدح عتقد وقاح علي: ال أ

أن  راري وتريلدناملا بسليارة فيلرب،  رسيارتك البورش بواحلدة أ ل

 اللون. كن تار ل

أمللا أشللرف فقللاح: أنللا متأكللد مللن أنللك مسللافر فللي دورة كالعللادة 

 والسؤاح الروتيني: ماذا أح ر لكم؟

: أعتقد بأننا مدعوون إللى سل رة فلي مكلان ملا ... وصاح كماح

 مفاجئة، وعلى كح األحواح نحن جاهزون لالنطالق.
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ارتفلع يلر علادتي قللق وعللى ت علن تلنم ابتسمح ابتسامة  فيفلة

كم أل بللركم بللأني دقائي لقللد جمعللتصللحك وقلللح يللا أ للصللوتي بال

 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 

اسلتقلح يللا . وإذا يله. قللاح حاملدعلح نلأيحلملون بلأن يصللوا إلللى ملا 

ص. ن نركب سيارة بورشلناصر ف  أبداص. قال ا كماح  احكا

 سألني علي بس ريةأ نح مصاب بحمى؟أناصر هح 

 أنا جاد فيما أقوله. وقلح: أصدقائيحُّ برهة والتفحُّ إلى صم

في اليوم التالي قدمح استقالتي من العمح وتم قبول لا بعلد ثالثلة 

 ش ور.

 

ا   ثانيا

ى كثير من المؤسساح لالبحث عن عمح فذهبح إ أحبد بعد استقالتي

كومية التي لم تقبلح طلبلي كلوني كنلح أعملح أصلالص فلي مؤسسلة الح

تعلد حكوميلة وللم أسلتطع الحصللوح عللى عملح فلي القطلاع ال للاص 

عنللدما يعرفللون أيللن كنللح أعمللح ألن مللن يعمللح فللي الللدائرة يبقللى 

ص ب ا طيلة ع ح أن وقعلح تهلذا اللذي يحصلم أكن أتوقلع ل ه.رممرتبطا

تناسللب مللع مللؤهالتي العلميللة بكللح يتللب جيللد احصللح علللى عمللح برأ

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.

ص علن إعلالن احثلة بعنلدما كنلح أتصلفح الجريلد يلاماأل وفي أحد ا

إللللى باللللدعوة والمناشلللدة والتطلللوع لللللذهاب  نلللداء دنيعملللح شللل

للتصدي ألعداء األمة العربية. فذهبح في اليوم رقية شالبوابة ال

ملن  عشلراح التالي إلى المكان المحدد للتطوع ووجلدح ب لع 

ن مل ملابرالمتطوعين ربملا ملن العلاطلين علن العملح أمثلالي أو 

 أو معيللة، ومللن سلللطة زوجللات ماجتال للاربين مللن ال للغوط اال

تتنلاء. وأ برنلا المسلؤوح بلأن ربما من الباحثين عن فلرص لإل

ستغادر مساء اليلوم فملن يحملح جلواز سلفر يسلتطع هناك قافلة 

أن ين للم إلينللا سللننطلق السللاعة الثامنللة مسللاء مللن هللذا المكللان. 

تظلار وللي  هنلاك ناال افقررح في نفسي أن أتادر اليوم ولملاذ

المحلللددة السلللاعة ي فللوودو" لللن يلللأتي أبلللداص. "جلللو همللن انتظلللر

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 

عين فلللي أحلللد المعسلللكراح طلللومتلابغلللداد وهنلللاك تلللم تجميلللع 

 ية.انيدمال

ه سيتم ترحيلنا إلى جب ة وح بنا وأ برنا بأنؤالتقى ال ابط المس

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 

م للح . وبرغللالجب للة. وتللم نقلنللا فللي أربللع حللافالح مظلمللة مللع ال

تبلة بلالكالم لرا الرحلة ولم تكلن عنلدي ح ال الساعاح رتيبة ومملة

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 

بعلد علدة  حلحفلأح أن أستسلم للنوم وحاولف ي، تمتى تبدأ أو متى تن

 .محاوالح

ستقبالنا عند وصولنا قائد المعسلكر اللذي كلان ترحيبله في ا كان

ص ما ولي  فيه أي حملا  لمقلاتلين متطلوعين أمثالنلا.  بارداص نوعا

فطلب منا تعبئة اسلتمارة تحتلوي عللى االسلم والسلن والجنسلية 

اراح تللم جمع للا سللتماال والتحصلليح العلمللي والم نللة. بعللد تعبئللة

السلاعة اع هنا في تمام جتماالليوم استراحة وتداص ا أنبوأ برنا 

ص. أم لليح اليللوم فللي التجللواح دا للح المعسللكر  السادسللة صللباحا

والحظللح بأنلله يفتقللد إلللى وجللود الجنللود وال يوجللد إال ب للعة 

ربملا  يحرا  على مدا ح المعسلكر وم ارجله فقللح فلي نفسل

ب يع وربملا هلذا معسلكر للتلدروقلمت والجنود في الجب ة كملا هل

ح جيد للقتاح. جلسح تحح إحلد  شكب عدادناميداني وحسب إلال

شجراح الن يح الموجودة بكثة وفي أثنلاء جلوسلي اقتلرب منلي 

واعوجاج بسلاقيه تبلدو منحنيلة نحلو  سيريش ص قصير القامة 
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ال ارج كأن ما قوسان يقتربان من قطبي ما، دنا مني وقلاح للي: 

ا مللن أبللي مندوقللكنللح أجللل  بجانبللك أثنللاء  قللدل ؟يهللح تللذكرن

 .اتريب إلى هن

 أهالص بك يا عزيزي. -

 عالء الشيواني من مدينة حماة. اسميأنا  -

 وأنا اسمي ناصر، ولماذا أنح هنا يا سيد عالء. -

لقد فقدح عائلتي بأحداث حماة قبح عدة سنواح وال يوجد هلدف  -

ع طلوتلوسمعح من أش اص عن فلتح بلاب امحدد أعيش ألجله 

 ىللللوهانلللذا كملللا تلللر  مثللللك ع قيةالشلللرللمحاربلللة فلللي الجب لللة 

 شارف الجب ة.م

 استعماح السالح يا صديقي عالء.هح تجيد  -

قبللح ذهابنللا إلللى الجب للة، أال تؤيللدني أبللداو ولكللن سللوف يللدبروننا  -

 بذلك؟

بالتأكيللد أنللا أؤيللدك يجللب أن ن  للع لتللدريب شللاق يليللق برجللاح  -

 ك؟عومحاربين، وماذا كنح تعمح قبح تط

 ناصر ماذا كنح تعمح؟ا ي حكنح أعمح في النجارة، وأن -

 عاطالص من العمح، واآلن لنذهب فقد حان وقح الغداء.ح نك -

ص ح لللر قائلللد  فلللي اليلللوم التلللالي فلللي السلللاعة السادسلللة صلللباحا

المعسكر وألقى علينا  طبة مقت لبة أشلاد في لا بانتصلاراح الجليش 

نعيللد أمجللاد ف سللو االعراقلي علللى أعللداء األملة مللن العجللم وقللاح أننل
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حلديث بأنله ع .. قادم. وتلاب.ادم... قادم ن النصر قوأة يمعركة القادس

وتم تشكيح أربلع مجموعلاح ملنكم: مجموعلة االستماراح  تم دراسة

العللدح ومجموعللة الكفللاح ومجموعللة مسللبح ومجموعللة هللدام. كللح 

ص، وبللدأ يتلللو أسللماء  مجموعللة تتكللون مللن  مسللة وعشللرين ش صللا

تللم و للعي فللي مجموعللة مسللبح و ة،عللواألشلل اص فللي كللح مجم

ة جللداص لوجللوده فللي مجمللوعتي. يللربكفرحللة عللالء الشلليواني  نللحكاو

ص سللتنطلق  وأ برنللا بأنلله سلليتم نقلنللا مللن هللذا المكللان، وتللداص صللباحا

 واستريحوا اآلن.القوافح كح مجموعة إلى منطقت ا فاذهبوا 

تللدعى أم الجللدي وهللي منطقللة مجموعتنللا إلللى منطقللة وصلللح 

بال للبط منللذ  حللدأ فلللى األهللوار كل للا. ال يعللرع لللةطماسللتراتيجية 

وحواء علي ما السلالم ا  في األهوار، ويعتقد بأن تدم لنا متى يعيش

عندما طردا من الجنة هبطا في هذه المنطقة، فعندما تشرق الشلم  

تللر  حللواء وجلله تدم وعنللدما الغللروب يللر  تدم وجلله حللواء، كللح 

األهللوار. شللروق ب قللل يمن مللا يسللير نحللو اآل للر حتللى التقيللا هنللا فلل

يمكلن ألي شل ص أن  ال من أجمح مناظرها التليا ب والشم  وتر

 ينساه.

فللي طبيعت للا ف للي كثيللرة وتعللد منطقللة األهللوار منطقللة فريللدة 

ص لت فلي ملا بلدا ل ا لليالص أو  األن ار والجلداوح وتلتلف األشلجار عاليلا

 ن للاراص، وتعللد مللالذاص لاحللرار ال للاربين مللن جللور الحكللام أو قواعللد

تكلن  والملفلح للنظلر أن لا للمه ائلدلين لتحريلر اللوطن ملن أعنا للم
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أو للصلللوص. منطقلللة يصلللعب اقتحام لللا بلللراص ة أبلللداص ملللالذاص للطغلللا

حريلللة إملللا بسلللبب  للليق ب كلللةرحال تسلللتطيع الوارق الحديثلللة زوالللل

مللن األحيللان أو عللدم تكيلللف  ح وكثللرة تعرجات للا فللي كثيلللرالجللداو

المحركاح مع نوعية المياه حيلث تتعطلح وال تسلتطيع اللدوران بعلد 

 ويسلتعمح السلكان قلوارب .سلاعة ملن تشلغيح المحلركبع ن رأقح م

 ن أحد أنواع ال يزران الذي ينمو بكثرة هناك.بسيطة مصنوعة م

م نلد  زهلار السلميني ا قائد المعسكر الفريق اللنباقتكما في اس

جمعنلا فلي قاعلة فسليحة و لرائط كثيلرة معلقلة عللى الجلدران الذي 

سلوف يترتلب عليله  وملابله وبدأ حديثه عن طبيعة العمح الذي يقوم 

لعمح الذي سيوكح إلينا. قاح بأنه يجب ي طبيعة م متنا ونوع اهوما 

لطويللللة إللللى ال لللرائط ا علللةيفيلللف األن لللار، مشللليراص بعصلللاه الرتكت

لترابية عللى جوانلب األن لار التلي ح مقصده، بإنشاء السدود التو ي

سللبعة أن للار ويتبع للا ويبلللع عللددها  تغللذي أهللوار محافظللة ميسللان

ترابيلة عنلد ن ايلاح الروافلد سلدود اللنشلاء افاف األن ار بإب   ذيت

 هاراوالجداوح التي تغذي األن ار ويبلع عددها أربعلين وتحويلح مسل

ملن شلرق راح لعملية يتم تحويح ن لر الفللى ن ر الفراح. بعد هذه اإ

مدينللة الناصللرية إلللى المصللب العللام وهللذا تحويللح مجللر  الفللراح 

ص هلواأل الطبيعي الذي هلو جلزء ملن ن لر الفلراح لار يتبلع ذللك تكتيفلا

اص تقسيم األهوار د ومنع تسرب المياه نحو الجنوب وأ يربعمح السدو

 ة علي ا وتجفيف ا.طرسيلاإلى مناطق يمكن 
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الفريلق السلميني ملن حديثله سلألته وأيلن سليذهب  انت لى بعد أن

 سكان األهوار؟

 سيتم نقل م إلى منطقة الفراح األوسط. -

طقلة منلذ سلبعة ننح في هذه المشرية سكة بموعكيف تنقلون مج -

 الف سنة إلى منطقة أ ر ؟ت

 ةكللح شلليء ل للم مللن أجللح حيللاة كريمللة وبيئللة نظيفلل لقللد أعللددنا -

 منتظم. محوع

مللن نللوع إبللادة الجللن   ومللون بلله هللي جريمللةأعتقللد بللأن مللا تق  -

 البشري.

إنك ال تعي ما تقوله يا سيد ناصر فإني أحذرك ملن تكلرار هلذه  -

نثروبولوجيللة ل للذا أراسللاح علميللة وبيئيللة وبد منللااألحاديللث، ق

ولن نسمح ألي كائن كان أن يقف فلي طريلق روع ال  م المش

رون أبعلد أنح وأمثالك اللذين ال تفكل، يمظعهذا المشروع التنفيذ 

ص ملن الماشلية فكيلف وسلتطيعون أن تقلودمن إب لامكم ال ت ا قطيعلا

 تستطيعون التفكير بق ايا أمه؟

 األهوار. في تجفيف ولي  للعمح اربلنحيا سيدي جئنا هنا  -

هذه األعماح ال تقلح أهميلة علن القتلاح فلي الجب لة ونحلن عنلدنا  -

وم ريلر الفلاو كلنلا ننتظلر اليلتحو برالجيش الكافي ليتكفلح بلالح

 ك".العظيم يوم "أم المعار

 أ شى أن تكون أم الم الك. -
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 ماذا قلح يا سيد ناصر؟ -

نلا؟ وملا اللذي ن هنحل ال شيء يا سيدي، فقط أحدث نفسلي لملاذا -

 ه؟لسوف نعم

ص، أنتم هنا ألمرين أول ما لتجفيف منطقة األهلوار وثاني ملا  حسنا

سلللتراحة لملللدة نصلللف سلللاعة، ا نالا. ولزرع لللا باأللغلللام األر لللية

 ج الجميع ولتبق أنح يا م ند  ناصر. رلي

ودنا مني وبدأ كالمه بصوح  افلح ولكنله مسلموع، لقلد قلرأح 

علللى  كوال يعجبنللي حللديثليللة، عا الحاسللتمارتك وأنللح تحمللح مللؤه

شى أن يؤثر حلديثك عللى اآل لرين "والنعجلة الجربلاء اإلطالق وأ 

ا فلي ك سراص فقد استطاع علماؤنلل وحقأتعدي القطيع كله". وأريد أن 

ي ا تللراع حللذاء مللن نللوع  للاص اسللموه مؤسسللة التصللنيع الحربلل

"حلللذاء الفلللاو" وهلللذا الحلللذاء يحتلللوي فلللي أسلللفله عللللى رقيقللله ملللن 

علد ويعملح واستشلعار علن ب  على ج لاز إحسلاتحتوي  صين ارال

علللى األشللعة تحللح الحمللراء. عنللدما يقتللرب الجنللدي مللن أي لغللم 

كلاح الموجلودة فلي رساح الذبذباح إلى الزمبربإز ا أر ي يبدأ الج

وتبدأ االهتزازاح القوية بالحركة لترمي الجندي إلى حذاء أر ية ال

راع عظلليم وهنللاك تكللتم ا تللنلله مسللافة تمنللة معاكسللة لوجللود اللغللم. إ

ص ع  مللن سللرقته واسللتغالله مللن قبللح الج للاح لللى هللذا اال تللراع  وفللا

مريكيلللة والموسلللاد ألا ةيلللالمعاديلللة وب اصلللة االسلللت باراح المركز

 .الص يوني
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ص إنله ا تلراع عظليم، ولكلن إذا كلان هنلاك ألغلام كثيلرة كيلف  - حقا

 يمكن للجندي أن يتفاداها.

 يوسلؤاح جيلد عنلدما تصللناص ثيلريبدو أن األمور ال تروق للك ك -

 أحذية الفاو ربما من األجد  تجربت ا.

ص، أنا والجميع هنا أتينا للبحل -  علن ثجئح ألحارب وال أر  حربا

جل للا أل رمللن أجل للا وننتصلل للبحللث عللن ق للية نحللاربعركللة م

ص عن للا، للبحللث عللن بطللح نحللارب معلله فللي هللذا  ونستشلل د دفاعللا

عملح يغيلر وجله م بنقلوالزمن البغيض. إننلي ال أر  سلو  أننلا 

البسطاء من أجح الق اء على ويشرد مئاح اآلالف من  التاريخ

 العدوأ.

طريقة، أنلح شل ص اله ذ سيد ناصر أنا ال أسمح لك أن تتكلم ب -

ين وأملر اثنلين مللن تم و لعك فلي صلفوف المت لاذلمت لاذح سلي

الحرا  بإ راجي واقتيادي إلى مكان أشبه بالزريبلة م صلص 

 د قوله.ى حعل للمت اذلين أمثالي

ري أف للح مللن مصللير مصلليري وهللح مصللي جلسللح أفكللر فللي

المحاربين على الجب لة، وملا أنلا إال صلفر عللى الشلماح ال قيملة لله 

 154 لبداية الحرب عندما قاملح تبار. كنح من الذين صفقوااع الو

بقصللف مواقللع إيرانيللة وأ بللار  1980طللائرة عراقيللة مللن أيلللوح 

 االعللدو ومناطقلله. يوم لل مللدنح االنتصللاراح علللى الجب للاح واحللتال

ص في أمريكا ملر وربملا ماكنلة الدعايلة الغربيلة أظ لرح األ كنح طالبا
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ن للقتلللاح، وأصلللبحح الحلللرب تيولدللللمغلللايراص للحقيقلللة للللدفع قلللواح ا

ف األسللر  مللن الطللرفين وجملليع م مللن جاالص، تالف الشلل داء وتالسلل

المسلللمين. ملللن هلللو وأيلللن هلللو العللدو؟ سلللؤاح سلللأله قبللللي اللللدكتور 

ص  للد ة البلشللفية بللأن "أي شلل ر" وأ بللروه زعمللاء الثللواجوجيفلل"

الثورة هو عدو"أ سؤاح يجب أن أسأله لنفسي قبح أن أتي إللى هنلا؟ 

يلث ح 1986وأنا في بدايلة علام عترف بأني تبي وتبي جداص ا نآلا

ألف ش يد عندما انلدفعح القلواح اإليرانيلة  50دفع الشعب العراقي 

سلللللتعداد ألم المعلللللارك اال آلنواحتللللللح شلللللبه جزيلللللرة الفلللللاو، وا

. وهلللذا الم بلللوح يقلللوح بلللأن اسلللترجاع ا ال يمكلللن إال سلللترجاع اال

ص من أي التفاف من  يرألابتجفيف األهوار وزرع ا باأللغام  ة  وفا

 ينقذنا إال حذاء الفاو...أقبح الجيش اإليراني. وال 

في اليلوم التلالي تلم اقتيلادي إللى قائلد المعسلكر وعنلدما امتثللح 

بللين يللدي ونظللرح إلي للا  للا تنحللوي علبللة ثقللاب والتقطى رملل أماملله

ألر  علي ا صورة السيد الرئي  وبل جة تمرة طلب مني أن افتح ا 

 د ثقاب واحد.عو ب ا وإذا

ح يوجلللد ب لللا علللود ثقلللاب واحلللد فقلللط  لللا المت لللاذكملللا تلللر  أي

منك أن تقي  محيط المعسكر ب ذا العود ابتداء من بلرج والمطلوب 

 .الرئيسية وانت اء ب ابة بواالمراقبة عند ال
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ولكننللي أسللتطيع أن أحسللب محلليط المعسللكر وأنللا جللال  هنللا، 

فة، كما تر  ان لا رومع رأبعاد المعسكفطوح عود الثقاب معروف و

 سابية بسيطة جداص.عملية ح

قلح لك أن تستعمح عود الثقاب فقلط وعنلدما تنت لي ملن عمللك 

 أريلد ت لاذالص وال الص يجب أن تعيده لي وت برني عن النتيجة أريلد فعل

 .أبداص 

وبللدأح العمللح مللن حيللث أمرنللي و للعح عللود الثقللاب علللى 

شلعر بالتعلب فلال أ أحدباألرض وبدأح بالعد واحد اثنان ... ثالثون 

 ارتكز فقط على مشط قدميجلو  وال أستطيع الوقوف، أستطيع ال

يصعد إلى دماتي، وبدأح  ي واأللم يبدأ من أسفح قدمفبدأح أشعر ب

ص عرقللأتصللبب   يقميصللزعللح يللة، ونلعا ةفالشللم  حارقللة والرطوبللا

ص ل لم ملن أيلن يلأتون ب لذا النلوع ملن أل عه  عمامة على رأسلي. تبلا

ذا النلوع ش هلأعلي ملن قبلح وأنلا اآلنالعقاب؟ لم أسمع ولم أقرأ عنه 

األملر هلين واآلن اكتشلف اب فلي البدايلة ظننلح بلأن الجديد من العق

ص، هلللذا عقلللاب المت لللا كيلللف يكلللون عقلللاب ن وذليعكللل  ذللللك تماملللا

بين المت اذح وال لائن يلا تلر ؟ هلح ملا يقوملون  أ ما الفرق؟ال ونة

د كما يلدعون، به بطولة أم  يانة؟... بطوالح السترجاع قادسية سع

 ح إلحلويوجلد سلعد بيننلا تيجلة معركتلك يلا سلعد، أال لنة نابح إن ا  ي

 دأحي بلد الثقاب هذا إلى رمح ال رمي به كبلد األعلداء. يبلدو أننلعو

 ....عون، مائة وسبنأهلو  ... مائة وستو
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لم أعلم كم الساعاح تبح عن الوعي وعنلدما صلحوح وجلدح 

وعنللدما سللقطح  عللالء بجللانبي وأ برنللي أنلله كللان يراقبنللي عللن بعللد

ارد للدا ح وبلدأ بلرش الملاء البلسرع إلنقلاذي وحملنلي إللى اأ اص  رأ

علن على وج ي حتى صحوح. شلعرح باإلرهلاق والصلداع النلاتج 

ص فشلليئ للرب ص ة الشللم ، وشلليئا عيد تللوازني، وجللاء قائللد  بللدأح أسللتا

علن تشلف لملا حلدث المعسكر الفريق السميني ونظر إلي نظرة تلنم 

ح ملن أوح امتحلان سلبر دقللي وقاح بأن ال مكان للي فلي المعركلة ف

أنللتم، وأشللار بسللبابته نحللو عللالء، مللن األبطللاح الللذين  يللنوأ،بسلليط 

أنلللح وصلللديقك أن تقوملللا يلللك عل يقلللاتلون عللللى الجب لللة، ويتوجلللب

سكر و ع القمامة في أماكن ا الم صصة. إن هذا أمر تنظيف المعب

ص يبدأ عملكما. وال مجاح لمناقشته، تداص   صباحا

شل ر متعلة واسلتمر الحلاح لعلدة أي أ هيلبدأنا العمح الذي للي  ف

رفض المقابللللة بحجلللة أنللله مشلللغوح يلللقائلللد وكلملللا أردح مقابللللة ال

لي.  للاذلين أمثللاتوقللح لديلله لق للايا الم والرك بللالت طيط ألم المعللا

وحاولللح الحصللوح علللى جللواز سللفري ولكللن بللدون فائللدة. قللررح 

 لكنه للم يلتحم  ل لا كثيلراص ال روب وحاولح إقناع صديقي بالفكرة و

تير م مون، وكانح  ة ونجاح اطوي على الم اطرة الكبيرتن ف ي

أم  لر ي نال طة تق ي باست دام ألواح من ال شب كقارب ورميه ف

ريملا يكلون ، البصلرةإللى  لليج وصلوح حتلى ال فوقه الجدي والعوم

الدفع الذاتي للقارب يساعدني على النجاة.حسم صديقي أمره بأنله ال 
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 ه نجلار وسلوف يسلاعدني بعملحأنلب ينلبالمغامرة ولكنله ذكريرتب 

 القارب.

في الركن الشرقي ملن المعسلكر وملن  للف تقع حاوية القمامة 

اويلة عتللي الحن أأبل ي لقتلجلدي، وال طلة تم ار أالسور يجلري ن ل

وأرمي القارب بالن ر ثلم أقفلز وراءه. بلدأح بتجميلع أللواح ال شلب 

 ه،ملللعليقللوم صللديقي با تيللار مللا يصلللح وإح للارها إلللى الحاويللة و

هز. بللدأح أ طللط لتنفيللذ القللارب جللا أ برنللي بللأنوبعللد أسللبوعين 

، الجلو الحلار داص أب ال روب، وال يمكن االعتماد على األحواح الجوية

جللوي  توجللد ريللاح أو أعاصللير أو ظللرف و السللائد، الهللوالرطللب 

يساعدني على ال روب. ولي  عندي أي فكرة عن عمق الن ر. إن ا 

. ولكن لا  لا، وأملا أن أبقلى حيلث أنلاب ومقلأمغامرة إملا أن أقبلح وأن 

وال أحلد . فأنلا للي  إال جلامع قماملة ي أنلا فيلهأف ح من الو ع الذ

 .ذلكيأبه ب

األولللى وا تللرح ليلللة فللي المرحلللة  أن أقللوم بالتجربللةقللررح 

به نحو اعتليح الحاوية وناولني صديقي القارب وقذفح  قمراء حيث

جللأة بللدأح كشللافاح وف للله، لللم أر أثللراص الن للر الللذي الت ملله بسللرعة 

ديان وقادانللا  إلللى قائللد تصللوب نحونللا، حيللث ح للر جنلل اإل للاءة

بأننلا  سلاعة ملن الليلح، فأجبلحال هذهالمعسكر، وسألنا عما نفعله في 

ص نؤجلح  للرطوبلة العاليللة بعللض أعملاح الن للار إللى الليللح وذللك تجنبللا

 التي تؤثر على صحتي وأجد أحياناص صعوبة بالتنف .
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للعلب معلي، سليد ناصلر ولكلن حلذار ملن ا ياك قدأحاوح أن أص -

ا وراء الشلم  إن قمتملا بلأي عملح تيلر اللذي سأرسلكما إلى م

 أوكلته لكما.

بلدأتا لمنفلرجتين اقي صديقي اسيا سيدي، والحظح بأن   رحا -

االقتراب ملن بع ل ما. واسلتأذنح باالنصلراف وللم يعرنلي أي 

لكاد يبتللع با كان انتباه. الحمدهلل على سالمتنا قال ا صديقي الذي

 ريقه.

ص؟لماذا  -  أنح ترتعد  وفا

ألللم تسللمعه حللين قللاح بأنلله سيرسلللنا إلللى مللا وراء الشللم ؟ لقللد  -

عللن ، وت للر قصللة حص كثيللرة مللن هللذا القبيللقصلل عللن سللمعح

ص فلي  لزان وقلود وللم ي رجلوا منله  ترحيح  مسة عشر ش صلا

عثلر إللى سالمين بسبب نقص األكسجين. كيف قلادني حظلي المت

 ئ  مثلكأباب يقهنا، أللت

غييلر تكتيلك ال طلة، وأ بلرح  ا سأفعله، يجلب تبماذ فكرح مليا

ويجللب أن أجللد ثقللالص  ،ةكنللدابللأن علللي أن أ تللار ليلللة مظلمللة  عللالء

وصلللحح فجلللأة ألقلللوح حتلللى ال يحلللدف بعيلللداص، فلللي القلللارب  هأ لللع

 وجدت ا....أ

 ذا وجدح يا عزيز؟ قال ا عالء بعدم اكتراث.اوم -

ص فنعم وجدت ا، سنعلق قطو - لت فف البلح على أركان القارب  من ا

 اومته للتيار.من سرعته وتزداد مق
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ن كانللح قابلللة م إأعلللفتن للد عللالء وقللاح إن للا فكللرة رائعللة، وال  -

 أم ال؟ للتنفيذ

 عندي  ياراح كثيرة، ويجب أن أقبح التحدي.وجد ال ي -

بدأنا العمح على إعداد قطع متفرقة من ال شب لصنع ما يسمى 

ص ليتم تج ثالثلة أسلابيع حتلى فلي ليللة ال لروب، وانتظلرح ا ع ليمقاربا

لة مظلمة وفي سلاعة الصلفر الثانيلة فجلراص، ودعلح صلديقي كانح لي

علللى نتيجللة فرصللة م المغللامرة دالللذي أصللر علللى بقائلله وعلل، ءالعلل

ص مللن األلللف. اعتليللح الحاويللة وشللعرح النجللاح في للا التتجللاوز نصللف ا

دفعح القلارب و ي،ئابفرح تامر كأنني استقح قمرة قيادة مكوك ف 

وقطوف الن يح تتدلى منه، وأطلقته من يدي ح الحائط برفق إلى أسف

وعلي قفلزح وعنلد  لفاف الالمن وصرخ عالء "اقفز"، وفي حالة 

اربي اللذي بلدأ يجلري بفعلح اللدفع اللذاتي ح لن قلرك لح أللن ر ا

 للتيار.

بدأح بحح قطوف اللبلح ملن الزوايلا، وبلدأ يتسلارع وال أعلرف 

ص با م حكاالتجاه و القلارب بكلتلا يلدي ألحلافظ أعرفه إنني كنح متشبثا

ص ولكن دو ، وقفن تعلى توازني، وبدأ تسارع القارب ي فف تدريجيا

ائلله عللى سلطح الملاء لتلنعك  طله ليرسلح جدووبدأ الفجر يغزح  ي

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

ص أو القبض علي ل روبي ألبالموح ترق لى ما وراء الشلم ، إ سحرا

سافر أبحر في ا ربما تكون هلذه ت لر ياة مغامرة وما أنا إال مكح الح
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مللن عللين  رح علللى اقللتالع النللومللعزنللي ولكمحطللة لللي وربمللا ال، 

 ر.النم

بللدأ القللارب يت للاد  ومجللر  الن للر ي لليق، ومللن بعيللد لمحللح 

مجموعة من األش اص يلوحلون بأيلدي م للي، ملاذا يفعللون فلي هلذا 

ح للي أحدهم يده لينتشلني ويقو اكر؟ دنا القارب من م ومدلبا حاالصب

 يلللةهوار  بلللأني أملللان لللارك سلللعيد، وسلللألني ملللاذا تفعلللح؟ فأجبتللله 

 وأنتم ماذا تفعلون هنا؟ب البدائية. رالتجديف على القوا

نحن مجموعلة ملن ال بلراء والم تصلين وم متنلا دراسلة تلأثير  -

تملللوح  تلللمو ،يتجفيلللف األهلللوار عللللى التنلللوع الحيلللوي والبيئللل

هللذا فريقللي  ة األمللم المتحللدة. كمللا تللر المشللروع مللن قبللح هيئلل

هح تف ح أن  يق.لفريتكون من ثالثة شبان وفتاتين وأنا رئي  ا

ص تشرب كوب  و من الق وة؟ من الشاي أا

ص ملن الشلاي، ملددح لله يلدي الحمدهلل إنني التقيح بكم،  - أريد كوبا

ص، اسمي ناصر. وبعد تجاذب أطراف الحد يح لله بلدأ ثيمصافحا

 ى فريقه.رتبتي باالن مام إل

ابتسم ابتسامة  فيفة وقاح بلأن ال ملانع عنلده والتفلح إللى فريقله  -

 ة. م بالموافقوؤسبر وأمؤوا

ر عللن طبيعللة الللدكتور جوزيللف شللافيلفريللق رئللي  ال أ برنللي -

م مت م، وسألني أيلن أسلتطيع أن أجلد نفسلي لمسلاعدته وإنجلاح 

 م مته؟
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 ا واسلت راجواالحتفاظ ب ا  صوروال المعلوماحإد اح أستطيع  -

لحاجلللة، أنلللا بلللارع فلللي التعاملللح ملللع أج لللزة الحاسلللوب عنلللد ا

 ح.وااللكترونياح واالتصاال

ص، سللتعمح مللع اآلنسللة - ز وسللوف ت بللرك بمللا سلامينتا رودر حسلنا

 عليك عمله.

اقتربللح منللي وقالللح بإمكانللك أن تنللاديني "سللا" ونحللن بالعللادة  -

رهاق والتعب وأرتب إلبا رننادي الدكتور "جو" فقلح إني أشع

يبعد حوالي نصف كيلومتر ملن ، فقادتني إلى منزح فسيح بالنوم

 لمتحدة.م األمالموقع ومرفوع عليه علم ا

نلا لمبنى، وكيف لي أن أ لرج وأل روج  ارج االم أجرؤ على 

ال أحمح أي إثباح هويةأ شعور قا  أن تشعر بأنلك "بلدون" تبحلث 

أ وال أرتلب بلالنزوح إللى نلحأ وهلعن هويتك، وتقنع اآل لرين بملا 

حتى ال أتعرض إلى سؤاح ويطلب مني إثبلاح هلويتي ألنلي لميدان ا

 أصبحح اآلن "بدون".

جميلع المعلوملاح  لزين وبرمجلة تأنا وسا سوية وقمنلا ب لحعم

جو. سلا فلي بدايلة الثالثنيلاح ملن والتقارير التي يطلب ا منا الدكتور 

األمريكيلة تتبلع تعلاليم ة حلدتمعمرها من واليلة يوتلا فلي الواليلاح ال

ن لوجودهلا قربلي، وبلدأح أسلتلطف ا ئفة المورمن، شعرح باألملاطا

افقلللح وأمللر اللللزواج علللى سلللا ف ر لللحه عوبللادلتني الشلللعور نفسلل

صلغيرة بارك اللزواج وأقلام حفللة زفلاف الدكتور جو الذي  وأ برنا
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ح رها كح العاملين في المركز ليكونوا شاهدين على الزواج، كما 

ملن  ويتم االحتفلاح أملام مئلاح ال يوجد وثيقة زواج رسميةد  نلافي 

اللدكتور لله قا األش اص ليكونوا شاهدين ومباركين للزواج، هذا ملا

مام المدعوين والذين للم يتجلاوز علددهم ي االحتفاح أفجو في كلمته 

 أربعة أش اص.

لم يتمكن الدكتور جو من الحصوح على دعلم لتكمللة مشلروعة 

بالدهلم، وبقيلح أنلا حزم أمتعلت م والعلودة إللى ل قهيرمما ا طره وف

عرح بشلليء مللن اإلحبللاط بللأنني ال أسللتطيع أن أعمللح أو وسللا، شلل

وال أسلتطيع أن  شلعش فلي دا لليعى الوطن. بلدأ ال لوف يإل ودةالع

أبوح به لزوجتلي، ال لوف ملن المج لوح وال لوف ملن البحلث علن 

أن ده أريل عبر الحلدود،  لوف دا للي الذاتي وال وف من ال روب 

حلدي عنلدي زوجلة الوراء، أنلا اآلن لسلح و ينمو أكثر ويشدني إلى

شلليء.  ح الفقلللك؟ وقالللح مللا بللفت للاعفح م للاوفي. دنللح منللي سللا 

ك سنتدبر أمورنا سلوية، ولقلد وجلدح عملالص تقلق فأنا مع فأجابح  ال

ملن األملم المتحلدة حيلث حصللوا ت لر يسان مع فريق في محافظة م

ة دراسللة التغيللراح االجتماعيللل احونعلللى دعللم مللالي لمللدة أربللع سلل

اح األوسلللط  لللالح الحلللرب العراقيلللة والنفسلللية فلللي منطقلللة الفلللر

 اإليرانية.

 دون"؟أبي أنا؟ إلى متى أبقى "أنبش وماذا -
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جواز سفرك سيكون عنلدك  لالح أسلبوع  برك بأن نسيح أن أ -

هذا ما أ بروني به، فأنح تعلم بأنه تلم تحريلر الفلاو، وال أعتقلد 

 جة إلى جواز سفرك.حاب اوبأن م ما زال

 إلى األردن. ن أرححأريد أ -

 . يا زوجي يا عزيزي، أنح تقرر إلى أين سنرحح وأنا اتبعك -

رح جللواز ي فرحللة بأن للا أح للتللوبعللد عشللرة أيللام جللاءح زوج

يعللودوا ي تمللوا بللأمري،  سللفري ولللم ت بللرهم عللن وجللودي، فقللط لللم

" حذنللاولتني إيللاه وتصللفحته ألجللد كللح صللفحة مدموتللة ب للتم "مت للا

يلح أنلك يلا زوجتلي للم تح لريه وبقويمنع  روجه من الحدود. للو 

بعد ا نتقالنا  ا عمل"بدون" لكان أف ح. وبدأح بمساعدة زوجتي في 

ح أن تأ لللذ و لللعي كحاللللة دراسلللية فظلللة ميسلللان واقترحلللاإللللى مح

وع م، ف حكح وقالح بأن حالتي ممتازة ويكفي إني بجانبك، رلمش

 ع يعللمجودها فلي حيلاتي و الولح في قرارة نفسي هذا صحيح وقل

 يري.ما هو مص

حملح األنباء عن د وح القواح العراقية إلى الكويح فلي شل ر 

ح باتجللاه الجمللاعي مللن الكويلل . وبللدأ النللزوح1990ام ن عللب مللت

األردن وكثيللرون جللداص ملللن م ال يحملللون جلللوازاح سللفر بحجلللة أن 

ذه هل م،علنالحصوح علي لا. جوازات م بحوزة وكالئ م ولم يستطيعوا 

يلللام وصللللح حملللح جلللوازاص، وبعلللد ثالثلللة أفرصلللتي وأنلللا ملللثل م ال أ
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اقللد، ووثقللح ح فبللد وزوجتللي مدينللة الزرقللاء، واسللت رجح جللوازاص 

 لمحكمة الشرعية.ازواجي في 

بدأح أصواح المدافع تطغى على أصلواح السلالم وأن الحلرب 

قادمللة ال محالللة السللترجاع الكويللح وتحريرهللا. وأنللا ال أجللد عمللالص 

د ثالثلة أشل ر ملن وصلولنا جتي العلودة إللى أمريكلا بعلزوو حرفقر

 ا.كان اتجاهنا سان دييغو كاليفورنيو
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ا   ثالثا

بللللدأح تجللللارتي تزدهللللر و ةارة السللللياراح المسللللتعملتجللللب حلللللعم

بجانلب منزللي لتكلون مسلجداص وقملح بنفسلي عللى واستأجرح قاعلة 

ن أو ال طبلاء لومصللا دمته واإلشراف عليه، وكثيراص ما كان يؤمه 

 ور الدين.للتعريف بأم

وفي يوم، كانح الساعة تقارب الرابعة بعلد الظ لر عنلدما كنلح 

ا، وفجللأة يكللنلسللريع باتجللاه سللانتا موا يللقرطأسللوق سلليارتي علللى ال

ظ رح سيارة وبدأح بإشعاح األ واء الم تلفة وإطلالق األصلواح 

نللي مللن مروأ ،الفيللدرالي المميللزة للسللياراح التابعللة لمكتللب التحقيللق

في السيارة حيث  ي نحو اليمين. رأيح ش صين ا بالتوقف والتنحيف

قريبلة ملن ده وي ترجح الذي بجانب السائق وتقدم نحوي ببطء وحذر

كانح مالمحه تدح على أنه من لبقاء في مكاني. ي انوسطه وطلب م

 لني:أمريكا الالتنية، ودنا بحذر أكثر وبكح لطف سا

 لقيادة ور صة السيارة.ة ار ص لو سمحح أريد أن أر  -

  ح يا سيدي هذه أوراقي وهي سليمة.فت -

 ؟امةإق نظر إلي ا بتمعن وأجاب بأن ا سليمة ... هح تحمح إذن -

 سنواح يا سيدي عإنني مقيم هنا منذ أرب -

 سؤاح محدد هح تحمح إذن إقامة؟ -
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مللن فتللاة أمريكيللة وأنللا أتللابع إجللراءاح ال ... ولكننللي متللزوج  -

 ة حسب القوانين.قاماإل الحصوح على إذن

 ن إقامة.معك إذ إذا لي  -

 نعم ال أحمح إذن إقامة. -

 ،سللكرأأرجللو أن تترجللح مللن السلليارة وأن ت للع يللديك فللوق 

حتى ال ا طر إلى اسلت دام السلالح،  و أن ال تقوم بأي حركةرجوأ

 ال أرتب بإيذائك، فقط نفذ ما أمليه عليك.

  أحلو شلههلذا المشل د واآلن أعيوشلاهدح كم قلرأح وسلمعح 

ص قلاح للي: يجلب به. وبعد التأكد من عدم أن اصلطحبك  حملي سلالحا

 إلى مكتبنا في سانتا مونيكا.

 ي؟ة لوما هي الت مة الموج  -

الحلاالح إجراء روتيني في مثح هلذه  ال توجد ت مة محددة، فقط -

عند القبض على الم اجرين تير الشرعيين، وبالمناسبة ال ت تم 

نطلقللح السلليارة بنللا إلللى . وابيتللكبسلليارتك نحللن سنوصللل ا إلللى 

لي، وعنللد مللد ح المكتللب اسللتقبلنا أحللد مكتللب التحقيقللاح الفيللدرا

د نفسلي فلي مكتلب فسليح ألج ح األش اص الذي قادني إلى الدا

ص نوع  ما وملصقة على جدرانه صور كثيرة ألش اص يبدو أن م ا

قيللادتي  مطلوبللون لسللبب أو آل للر. نظللر المحقللق إلللى ر صللة

ب بشلرب ا ق وة وسألني إن كنح أرتلب البشر وقاح بأنه يرتب

 معه.
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 ال بأ  بذلك. -

 كيف تشرب ق وتك؟ -

 كما هي ... بدون حليب وبدون سكر. -

 ق وة.لليح ومعه فنجانان من اق بعدند وذهب ليع

 تف ح يا سيد ناصر. -

 أشكرك على لطفك. -

ال شلليء يسللتحق الشللكر... وبالمناسللبة يعجبنللي قميصللك الللذي  -

 ترتديه.

. وال يتجلللاوز  مسلللة دوالراح.. ه الوثمنلللإنللله قمللليص علللادي  -

 ك بقميصي؟أعرف ما سر إعجاب

 يعجبني ما هو مكتوب عليه "إن ا الحرب يا رجح". -

ع عينللاي نحللوه الق للوة علللى المن للدة لترتفللان فنجللوو للعح 

 "إن ا الحرب يا رجح". وتنطبق شفتاي بعفوية أجح

لف إنك ال تحمح إذن إقامة يا سيد ناصر وكما تعلم فإن هذا م ا -

 نين المحلية والفيدرالية.للقوا

ص مللن فتللاة  - أعلللم ذلللك وأنللا أتللابع الحصللوح علي للا كللوني متزوجللا

 أمريكية.

 ك.مدينة نيوروسيتم ترحيلك الليلة إلى  -

ن اإلقاملة سلبب كلاف لترحيللي إللى ولي عللى اذوهح عدم حصل -

 نيويورك.
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، ومكتبنا تيلر مت صلص ال لي  بال بط فإنح مت م باإلرهاب

ل ذا السبب قررح ترحيلك إلى نيويورك كون اإلرهاب بالنظر بت م 

ن هنلاك. جميع الم تصين بمكافحة اإلرهاب وعلم الجريمة موجلودي

بزوجتللي أل برهللا  لللي االتصللاح برنللي بالسللماح وارتشلف ق وتلله لي

بقللرار ترحيلللي، ومللن حقللي تعيللين محللامط وإن لللم أسللتطع يعللين لللي 

 محام.

ص م لتحقيقلاح ن مكتلب اواتصلح بزوجتي لتقوح لي بأن أش اصا

الفللدرالي موجللودون فللي المنللزح ويعبثللون بكللح محتوياتلله وي للعون 

ي". فقلح ء اللون مكتوب علي ا "سركح ما ي صك في أكيا  بي ا

ص متماسللكة ال تقلقللي، ل للا:  وأ برت للا بمللا حللدث وجللاء صللوت ا دافئللا

 األعصاب لتقوح لي: ال تقلق يا ناصر أنا معك.

ية مقاعد حيث جلل  ب ا ثمانو عي في طائرة  اصة يوجد  تم

اثنان من الحر  في مقدملة الطلائرة واثنلان فلي ال للف وللم نتبلادح 

أشعر بأي  اني ساعاح. ولمالرحلة التي استغرقح ثم أي كلمة  الح

رتبة في الطعام ولم أتناوح إال كوب ماء. هبطح الطائرة في مطار 

ى صغير وتلم نقللي إللى مكتلب يقلع فلي اللدور الثلامن عشلر فلي مبنل

 للفة الشللرقية مللن ن للر هاديسللون، حيللث ح للر ش صللان علللى ال

منة ويبلع طوله السمن عمره يميح إلى أحدهما في بداية ال مسيناح 

كح جيلد وملن الوا لح هندامله بشل سلم، ويحلرص عللى160حوالي 

أنلله مللن سللكان نيويللورك األصللليين والمسللمين "الرقبللة الحمللراء". 
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 نلدام ويبلدو أنيق ال من عمرهوالش ص اآل ر في ن اية العشريناح 

أنه يمار  ريا لة المالكملة، مالمحله تلوحي بالقسلوة والغلظلة وال 

 توريكو.ويبدو بأنه م اجر من بوريبدو الود في طبعه 

 د ناصر.ل ير يا سيصباح ا -

 صباح ال ير. -

ومحلددة وم متنلا وا لحة التحقيقلاح الفيلدرالي نحن من مكتلب  -

  لوعك باإلرهاب.بالتحقيق معك بشأن 

 ين.يا سيد وأشكرك  -

يا إل ي كيف عرفح اسمي وأنا لم أذكره لك يلا سليد ناصلر، إن  -

ص، كيف تعرف اسمي   دون أية مقدماح؟هذا مدهش حقا

رفيقك "داني ارميريو" في  وين" واسم ذكر اسمك "هانكلقد تم  -

كتللاب " ملل  دقللاق تحللح االنقللاض" حيللث قمللتم بللالتحقيق مللع 

للتجلارة،  العلالمي الذين تلم القلبض عللي م بت ملة تفجيلر المركلز

 وكذلك تم وصف ش صياتكم وأسلوبكم في إجراء التحقيق.

وبملا ى صلدور الكتلاب، ولكن لم يملض سلو  أسلبوع واحلد علل -

سل ح هلذا م متنلا بلالتحقيق معلك. نا فربملا يتعرف الكثير ع أنك

واعتقد أننا أمام شل ص أملا بلالع ال طلورة أو بلالع اللذكاء وفلي 

ب أن أدون علللى حللذر. يجلل الحللالتين يجللب التصللرف معللك بكللح

أن تعلللم يللا سلليد ناصللر بللأن زوجتللك ملفللك "حالللة فريللدة"، وأود 

ن م للك، وتلم تعيلين ا ال تستطيع تعيين محااتصلح بنا لت برنا بأ
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قبح مكتبنا كما تنص الللوائح وسيح لر بعلد سلاعة ال محام من 

ص.تركك معه وأعود   إليك تداص صباحا

حلديث بلأن ادرني الوفي الوقح المحدد ح ر المحلامي حيلث بل

اسمه "سامي هونملان" وهلو مت صلص بق لايا اإلرهلاب المشلاب ة 

 لق يتي على حد قوله.

 ي.بأي عمح إرهاب ا سيد هونمان أنا لم أقمولكن ي -

 اك ق ية  دك ومذكرة اعتقاح بحقك.ولكن هن -

 هراء فال يوجد شيء فأنا برئ من كح ت م اإلرهاب. -

اعدني حتلى وأرجلوك سليا سيد ناصر الجميع يقوللون ملا تقولله  -

 أساعدك.

 وكيف لمحام ي ودي مثلك أن يساعدني. -

سلم بح كش ص مت م إليك كش ص مأنا أقوم بواجبي وال أنظر  -

 دتك.اب وأحاوح مساعباإلره

 أيكللرر قللولي بللأني بللرئ ولللم أرتكللب لللك لطفللك ولكللن أأشللكر  -

 أقم بأي عمح إرهابي.جريمة ولم 

اص لملا تحل  مغاير جلدهذا ما تقوله أنح، ولكن األمر تير ذلك و -

 تشعر به. أو

ص يللا سلليد هونمللان ال يوجللد مللا أقوللله لللك وال أعللرف كيللف صللد - قا

 عدك.اأس
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ص  - التحقيلق يد وين من يفرغ الس أنعد  سآتي تداص بعد الظ ر بحسنا

عللك، وبالمناسللبة يللا سلليد ناصللر جميللع العللرب فللي نيويللورك م

يعطلون ن الي لود أكلذلك بليف لون العمح عند الي لود والغريلب 

 في العمح للعرب.ألولوية ا

مللا يسللمون ا " ليللة"  أوالزنزانللة،  إلللىار  واقتللادني الحلل جللاء

دا ل ا مغسللة ويوجلد بلحلد وعر ل ا متلر وا ا متران ونصلف طول

ويوجللد فللي الجللزء العلللوي للبللاب ة بللالطالء األزرق حمللام، مطليللو

فتحلة من الزجاج الم اد للرصاص وفي أسفح البلاب نافذة صغيرة 

علللى رة محفللوعللرض  مسللة سللنتمتراح و سللنتمتراص بطللوح ثالثللين 

ع قف ويبللدرجة، ونظام الت وية يعتمد على فتحة في السل 45زاوية 

ص لللم أنللزعج مللن الثالثللة أمتللار. ارتفاعلله  ر السللري أن رتللم  ليللة بتاتللا

للصلالة. جلسلح  أوعر ه نصف متر ولم تبق لي مساحة للتحلرك 

حلار  ال يلأتي واآل لرالقرفصاء على السرير لساعاح وبين الحين 

ودي دا لي للا. ربمللا تسللمية " ليللة" وينظللر نللاحيتي ليتأكللد مللن وجلل

 ليلة هلي ي بلالدي. العارف علي ا فل ح من تسمية "زنزانة" المتأف

من لا يلتم التكلاثر واالنقسلام وإعلادة اللدمج عنلد واحدة حيلاة أصغر و

اة. نظلرح ملن  لالح ة الحيلكح كائن حي، ف لي مركلز انطلالق دور

 ل م بديح الحار  بواحلد ت لر طويلح القاملة تم تأنه النافذة ألر  ب

رتيللاح حيتي شللزراص نظلرة عللدم اذي شللوارب كثيفلة، نظللر نلاالجثلة و

"أبو السبع" فلي ألر  صورة جلسح القرفصاء السرير و إلىفعدح 



 - 40 - 

عملح  أجل  القرفصاء وأنا صغير لساعاح أنكلب عللىعينيه. كنح 

ح الالبقللا إلللىأكيللا  صللغيرة مللن أوراق أكيللا  االسللمنح ألبيع للا 

قظني أبي مع صلالة الفجلر انطللق بعلدها وألساعد نفسي وأسرتي. ي

ألكيلا  قبلح اوالقريبلة ملن الحلي لجملع ورشاح البناء الم تلفلة  إلى

السلبع  أبلوسلة. كلان المدر إللىأذهلب  أن رون وقبلح يجمع ا اآل أن

ما كلان يلأمر العملاح ب لرب أكيلا  مسؤوالص عن عدة ورش لسبب 

ض، كللان ع محتواهللا وهللي علللى األرصللف وتفريللاالسللمنح مللن الن

، لم يكلمني ولم ين رنلي أبلداص تياح يرمقني بنظراح عدم الر ا واالر

 ب منه.ولم أجرؤ على االقترا

لقيح علللى ء فاسللتمللن جلوسللي القرفصللا شللعر بالتعللبوبللدأح أ

ص قدمي   إللىرجلة ثلم  ف ل ما د 90األعلى بزاوية  إلىبطني محركا

منطقلة الكسلاراح التلي  إللىهلب الجملع أذاألسفح، فقد كنح في أيلام 

لتسللية لنلذهب ورفاقي تراح عن الحي، كنح تبعد حوالي ستة كيلوم

محللاجر العثللرة فللي مبرق الأكيللا  الللوتللنم هللذه الفرصللة اللتقللاط وات

ظللللف مللللن أكيللللا  ورق أكبللللر وانواعتبرهللللا تنيمللللة ألن حجم للللا 

ص  ص االسللمنح فكللان تصللنيف ا عنللدي ن بللا ص نوعللا مللا.  أوح وثمن للا مرتفعللا

ص عللى بطنلي انتظلر صليحة  إللىأنتظر  كنح ملا بعلد العصلر مسلتلقيا

 لوري "بلارود" وته الجويعللن بصلالحار  وهو يجوح في المنطقة 

بار تفجيلر الصل ور ليتحلوح فيملا ي ألشاهد تأصبعي في أذن عأل 

ألمريكلي كلانوا مثللي ربما جنلراالح الجليش ارماح ناعمة.  إلىبعد 
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وعنلدما كبلروا  المحلاجر فليلصل ور في الصلغر يراقبلون انفجلار ا

ذهلب كنح أراقب ذلك المشل د وأالناعمة". ليات م "الرماح اسموا عم

 تجواح حللوحلشللغاح الحللار  بللازن مسللتغالص انم للال إلللىك بعللد ذللل

، شللل ص فلللي منطقلللة ال طلللر أييتأكلللد ملللن علللدم د لللوح المنطقلللة ل

رفلاقي لن يلف بله عجلوز  إللىألعلود بله حفنلة ملن البلارود أتناوح و

ص من اللعب فلي السلاحة الواقعلة م سعيد اأ الحي ص تمنعنا لتي كانح دائما

 فللي منزل للا، عنللدها تبللدأ سللقطح الكللرة إذاالويللح لنللا أمللام منزل للا و

هالينللا أوعلللى ابللح مللن الشللتائم علينللا مبتدئللة بو بصللب جللام ت للب ا

اللذين للم يحسلنوا تربيتنلا والمدرسلة التلي للم تفللح بتصلويب سللوكنا 

فلللوق ورمي لللا فلللي وجوهنلللا ملللن  بالسلللكين ح الكلللرةتشلللريومنت يلللة ب

 الحائط.

ص ح للي وفلي السلاعة التاسلعة في اليلوم التلا ر المحققلان صلباحا

يتلي حيلث بلدأ مجاور ل ل مكتب إلىتيادي تم اقوين وارميريو حيث 

 المحقق وين باستجوابي.

أ برنللا يللا سلليد ناصللر عللن عالقتللك بالمجموعللة اإلرهابيللة التللي  -

  والعشرين ملن شلباط في السادالتجارة العالمي  فجرح مركز

1993. 

 عالقة. أيي ال توجد ل -

ص معنا يا سيد ناصلر، فأتكون  أنأرجو  - نلح شل ص ذكلي متعاونا

 اوتة.مروال داعي لل
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قيقة، ال عالقة لي بذلك وكح ما أعرفله هلو ملا ح لكم الحوإني أق -

 لصحف وشاهدته في نشرا األ بار عن الحدث.ي اقرأته ف

 ؟وشاهدح حذا قرأوما -

ويتحلدث  ح األنقاض"تحفي كتاب " م  دقائق له مدون هذا ك -

 وال حايا وما  لفه من دمار.فيه عن االنفجار 

 ؟لحجرة التي استعمدك ما هي المادة المتفباعتقا -

 ف.ال أعر -

 حمن؟ما هي عالقتك بالشيخ عبد الر -

 عالقة، ولم التق به أبداص. أيال توجد  -

 بمساعديه؟ أوبيعة عملك تحتم االلتقاء به ط حه -

ملح فلي تجلارة السلياراح المسلتعملة، وال توجلد للي فأنا أعأبداص،  -

 صلة تجارية ب م. أي

ص، ربمللا لللم تكللن - ن لللك صللالح صلللة تجاريللة ولكلل أيلللك  حسللنا

صللة تجنيلد  أوصللة إرهابيلة  أو صللة دينيلة ع م، مثالص م أ ر 

 أع اء في منظمتكم.

ص بأنه ال توجد لقد قلح لك ساب -  للىإ أنتملي والصللة ب لم  أيللي قا

 ظمة.من أي

يا سيد ناصلر، ملا هلي عالقتلك بمسلجد حلي أوكالنلد فلي سلانح  -

 دييغو؟
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ر اإليجلاف للمسجد، ودفع ن تنظيأقوم به عمح تطوعي مكح ما  -

 .سالميلدين اإلتعريف باو وإرشاد

 هح يساعدك أحد في ذلك؟ -

 في بعض األحيان يساعدني بعض المصلين. -

 هم؟ما هي أسماؤ -

ويللذهبون وقلمللا أكللون ن يللأتون ، المصلللوال أعللرف م ل للم أسللماء -

 يرتب في الصالة.تواجداص، فالمسجد مفتوح لكح مصحط م

ر . ح( فلي تفجيلن يين استعملوا ملادة تح.هح تعتقد بأن اإلرهاب -

 المركز؟

ص ال أعلم. -  قلح لك سابقا

يلا سليد ناصلر فلنحن نعلرف عنلك كلح شليء،  ال تحاوح ال لداع -

ر فذا األصلل للدمتك فللي األردن، وهللذا ملفللك األ  للر أثنللاء ف لل

أثناء مكوثك فلي العلراق وهلذا البرتقلالي أثنلاء وجلودك هنلا فلي 

 أمريكا.

ص ومتى سيتم فتح ال -  ملف األحمر؟حسنا

ة محلددة وأجلب عن لا نلاك أسلئله سل رية،في معرض سنا هنا ل -

 بأجوبة محددة.

 فأ برني أنح عن نفسي؟ ما دمح تملك كح هذه الملفاح عني -

اسلتراحة  إللىحاجلة د، إنلي ببأنك من النوع الصعب والعنييبدو  -

 ود إليك.ألد ن سيجاراص وأع
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رنللي بللأن أ بء د للح المحللامي السلليد هونمللان ووفللي هللذه األثنللا

ل للا علللى إذن ح يحصلل أنع تطنيويللورك ولللم يسللزوجتللي هنللا فللي 

أ يلتكلم ر وبلدداص. واقتلرب منلي أكثلح مجلدأنه سيحاولزيارتي واعداص ب

ة مسلجلة هنلاك ق ليتقنلع نفسلك بلأن  أنب م . يا سيد ناصر يجب 

ن القومي، األمر أكبر من ق لية محليلة عللى  دك وهي تم  األم

 نمل. إن ا تم  األكبر من كون ا فيدراليةرنيا وأاليفومستو  والية ك

 يدعوك وشأنك. مريكي، ولناألالقومي 

منصلور وق لية وصمح برهة وفجأة قفزح أمامي وجه العقيد 

نلذهب فلي ا بلدو أينمليية، سائق الجرافة وكيف أصبحح مسألته ق ل

السلليد  إلللىن هنللاك قواسللم مشللتركة عظمللى. واسللتدرح هللذا الكللو

رة تلي صلغيلي ألصللي هنلا ألن  لي يستأذن أنمنه هونمان وطلبح 

رة وقلاح وع والسجود بحرية. وعاد بعد برهة قصليركطيع الستوال أ

. وأثنللاء الركللوع والسللجود شللعرح بللألم شللديد لللي ال يوجللد مللا يمنللع

انت يلح ملن الصلالة بلدأ األللم يلزداد وللم نى وحلين بباطن ساقي اليم

واقتللرح لم أسللتطع الوقللوف. ودنللا منللي السلليد هونمللان وأ برتلله بللاأل

ا. وقللح لله ال داعلي هنل إللىب بيلإح لار ط أوشلفى المست إلىنقلي 

ينلة واأل لر  وهلو نلاتج علن الت لاب حلاد يعاودني بين الفف ذا األلم 

 لي األللم. كناح ينملن المسل في األوتار الع لية لباطن سلاقي وقليلح

 إللىيؤجلح تحقيقله معلك  أنأطلب من المحقق اسمع يا سيد ناصر س
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اح كيلف ذللألفكلر أنلا با وف نسلتفيد ملن هلذا الوقلحعاينتك وسبعد م

 من هذه الق ية.رجك أ 

تحقيقلاح وقلام وبعد حوالي الساعة جاء طبيب من قبلح مكتلب ال

ال لللغط النلللبض و ملللن الفحلللوص التقليديلللة لمعرفلللةاينتي بلللدءاص بمعللل

وسللماع الشلل يق والزفيللر ومللن ثللم اسللتح مطرقتلله المطاطيللة وقللام 

إرادي رنللي بللأن ردة الفعللح الللالى ركبتللي اليمنللى لي بب علللبال للر

. وهللذا نللاتج عللن الت للاب حللاد تو  العللاديح مللن المسللقللأ للعيفة و

ملا  أوومزمن في األوتار الع لية نتيجة إلصلابتك ربملا برصاصلة 

ذكر عندما كنح في الرابعلة دكتور أ هكذا يا شابه ذلك. فقتح له لي 

وحلي مري وأثناء مباراة البطولة بكلرة القلدم بلين حينلا عشرة من ع

على الكرة ألمنع ا  ا، انق  حنل صم التقليدي هة المجاور، الالنز

وأنللا فللي المستشللفى لي برنللي  إالمللن د للوح المرمللى ولللم اسللتيقظ 

نلاء، وجللد ش البور الحجلم، ملن م لفلاح الطبيلب بلأن مسلماراص كبيلر

يلؤدي  أنأ شلى يبدو بلأن هلذا مقنلع ولكلن باطن ساقي.  إلىطريقه 

 إللىنقللك يجلب ى ذللك ع لية وحتى نتالف مور في األوتار ال إلى

 أدون هذا في تقريري.ستشفى، سملا

    

اص وين بالبروفسور ايفانوفيسكي الذي يلدير مركلزاتصح المحقق 

ابراح الم لل ووكالللةة األمريكيللوكالللة الف للاء لابحللاث ممولللة مللن 

يوافيه في الغد التاسعة  أنالمركزية ويقع في رود ايالند وطلب منه 
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ص صلللباح كيلللة اء األمري لللفابع لوكاللللة الي مستشلللفى هاديسلللون التلللفللل ا

يسلور ايفانوفسلكي وألمر يتعلق بالتطبيقاح العملية ألبحاثله. والبروف

ص علن دير مشريأمريكا و إلىمن العلماء البولنديين الذين هاجروا  وعا

الملد  أثيرها القصير تأثير اإلشعاعاح الكونية على  اليا الجسم وت

ص  .نسللاناإلوالطويللح علللى جسللم  الصللعيد  علللى وقللد أحللرزح تقللدما

ص.يتم نظري ولم لا  ا تبارها عمليا

ي وفريقللله وفلللي اليلللوم التلللالي ح لللر البروفيسلللور ايفانوفيسلللك

ؤاح ، وبللللادر بسللللمسللللاعديهعللللض ومعلللله بوح للللر المحقللللق ويللللن 

 هذا المجاح.أبحاثه في أين وصلح  إلىوفيسور البر

وتلم إجلراء  بللة للتطبيلقن الناحية النظرية جميع الفر ياح قام -

ينيلة مثلح ال نلازير الغالم برية  حعلى الحيوانا بعض التجارب

، ولكن ملاذا %70مستو   إلىوالكالب وأعطح نتائج وصلح 

 بط.تريدون معرفته بال 

تدينله. حقيقلة للم نجلد أدللة وفلي الب هناك ش ص ملت م باإلرهلا -

إذن إقامة هنا وربما هذه الت ملة الوحيلدة التلي ملن فقط ال يحمح 

ده. بللال إلللىيللح حرت أواب ترامللة ه. والعقللنوج  للا للل أنكللن المم

جراحيلة فلي بلاطن عمليلة  ىإللوقد أ برني الطبيب بأنه بحاجلة 

 فرصلتنا أتلح إلينلا. وبعلد سلماعيأعتقلد بلأن هلذه اليمنى وساقه 

أتصح بك ونتحلدث علن  أنقبح ش رين  طر ببالي  محا رتك

 إمكانية تطبيق بعض أبحاثك.
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 العلملي بتطبيلقم الف أل القياح البحث سيد وين هذا  ولكن يا -

نعلرف عواقلب  أنمباشلرة دون  اناإلنسبحاث على ثح هذه األم

 النتائج.

أ لللذح ال لللوء األ  لللر إننلللي والمسلللؤولون نلللتف م ذللللك وقلللد  -

ص ب  ، ، وهدفنا  دمة أمتنا العظيمة والبشلريةذا األمرللم ي قدما

العلميلة وال تنسى بأن لنا وحلدنا الحلق باسلتغالح نتلائج البحلوث 

ملن حقنلا. ولنسلمع  ثلرلب أكنطا النا، وكما تر  الممولة من قبل

 تفعح. أنمنك ماذا تود 

فسلفور عنلد اقترح زرع رقاقة من السليليكون مشلبعة بعنصلر ال -

 ائه ولن يشعر ب ا أبداص.أدعلى  لن تؤثر إجراء العملية له وهي

ص لللي بروف؟ أرجللو منللك يللا ذا يفيللد ذلللكومللا - ص وافيللا يسللور شللرحا

 ل بط.با الئي عن ماذا سيتم عملهولزم

ون ملللن الملللواد المعروفلللة بأشلللباه الموصلللالح سللليليكة الدامللل إن -

وتحتوي على أربعة الكترونياح تكافؤ. يو ع عنصر الفسلفور 

بأشعة الليزر الموج ة عن بعد تم قذفه ة السيليكون، ويقعلى رقا

إبعلاد مصلدر حيث ت رج البوزيتوناح من عنصر الفسفور بعد 

 إلللىدي ؤيللعللن بعللد، ممللا  م بللهنللتحك أنوالللذي يمكللن األشللعة، 

ص، وهلذه الملادة الجديلدة تك ص إشلعاعيا ون مادة جديدة تكتسب نشلاطا

 إللللىهلللي الفوسلللفور المشلللع، واللللذي يتحلللوح بعلللد ملللدة وجيلللزة 

الملللادة البوزيتونلللاح. والسيليسللليوم هلللي  ملللع  لللروج سيليسللليوم
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ى عللتقوم ببلث اإلشلعاعاح الثابتة والتي تتراكم تحلح الجللد وسل

الصلللناعية األقملللار  طقللللوا إللللىطيسلللية ك رومغنا أملللواجشلللكح 

د تحركاتلله وتحديللد مكللاتبكم لرصلل إلللىوالتللي بللدورها ترسللل ا 

 حداثياح وجوده.إ

ئلع. هلح را بأنله شليءمع أني لم استوعب ما قلتله ولكنلي أعتقلد  -

 تسري في الدورة الدموية. أنمكن ل ذه المواد م

الفسللفور ال كملون لملادة ي، ولكلن هنلاك فتلرة بالتأكيلد يلا عزيلز -

مادة السيليسيوم  إلىتحوح يزر علي ا لتأشعة الل طيبتسل إالتحفز 

 كما أسفلح.

 لما تحدثح عنه؟حتملة ما الم اعفاح الم -

 أنن مللن المحتمللح  بريللة بللأالحيوانللاح الم ي علللىتشللير أبحللاث -

الدم الثلانوي، وهلذا بالعلادة  غط ارتفاع  إلىيتعرض الش ص 

ص ود الفسفور في الجسم، وج عن ردة فعح وجنات  صداع.أحيانا

أبقى لملدة حام بأن العملية الجراحية تمح بنجلاح وسل برني المأ

أسلبوع فتلرة نقاهلة و لالح هلذا األسلبوع سليحاوح إ راجلي بكفاللة. 

ب بأنله ف بين الحين واآل ر وأ برني الطبيلصداع  فيكنح أشعر ب

ص وال داعي للقلق  أبداص. بعد ستة من تأثير العملية وسوف يزوح سريعا

حلللامي هونملللان واالبتسلللامة جلللاءني الم ةإجلللراء العمليللل أيلللام ملللن

لو محياه. لقد نجحنا يلا سليد ناصلر ال توجلد أدللة تلدينك العري ة تع

ت متك اإلقاملة بصلورة ط بي، فقاإرهبعمح  شاركح أوبأنك إرهابي 

تحقيقللاح الفيللدرالي مكتللب المريكللا وقللرر تيللر شللرعية هنللا فللي أ
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 كبح م، تللداص سيصللطدك وهللذه تللذكرتك هديللة مللنبللال إلللىترحيلللك 

المطار للتأكد من سلفرك وبالمناسلبة لقلد تلم دفلع تكلاليف  لىإأحدهم 

إنجللاز رائللع وقلللح لللك مللن قبللح ، هللذا معالجتللك مللن حسللاب المكتللب

على تصريح لحصوح لر من عدم استطاعتي واعتذ، الق يةسنربح 

 لزوجتك للزيارة.

    

ص عنلل رةكانللح أوح مللرة اسللتقح طللائ دما قبللح  مسللة عشللر عامللا

يكا التي كنح اعتبرها مالذ األحلرار ونصلير أمر إلىا نه إلىقدمح 

ين، يبللدو أنللي كنللح مثللح تيللري مب للوراص بالتقللدم العلمللي المست للعف

إن كانلللح قوتلللك علللرف يلللا أمريكلللا ري، ال أعي والح لللاواالجتملللا

مستمدة من قلوة الح لارة ام ملن ح لارة القلوة؟ كنلح أسلأح نفسلي 

دائي هللعمللان وإ ىلللإاطة وترحيلللي ذه البسللاطلقللوا سللراحي ب للاذا لملل

تذكرة؟ ألم يكن هم الذين اتتالوا حلم لوثر كينلع عنلدما كلان ي طلب 

بلاعوهم فريقيلا وأود ملن ذين جلبوا الس"أنا عندي حلم". أليسوا هم ال

، ونقللوهم فلي سلفينة أسلموها المسليح؟ أليسلوا هلم في سوق الن اسة

لجلن  ا دوااللذين أبلا وليفار و...؟ أليسلوا هلمتتالوا تيفارا وبالذين ا

د الحمر وكانوا ي دون م بطانيلاح ملوثلة بجرثوملة وري من ال نالبش

وني دنقص مناعت مأ ما هذا الس اء ي لقتل م بسالم بسبب التيفوئيد لت

د للولي ودةأ كنللح صللغيراص مللع بدايللة ة باتجللاه واحللد وبللال عللتللذكر

  قرأ عللى أكيلالعربية ألالمدرسة وبالكاد استطيع ت جئة الحروف ا
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يلللاح المتحلللدة" ويلللدان متشلللابكتان والن شلللعب المللل الطحلللين "هديلللة

لح يللف وصللزركشللتان بلللون علللم أمريكللا. وال أعللرف كمببع لل ما 

واألوالد من قملاش زوج دا لي لللتفصيح لبا  األم اح  إلىالفكرة 

 أن إالشلتين أبى  تم اليلدين المزركيهذه األكيا ، وال أعرف لماذا 

ص لك أأمنطقة العفةلى قفا، وال يكون علعلى ايكون   .يا أمريكا تبا
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ا رابع  ا

فلي السادسللة والنصلف مللن مسللاء مطللار عمللان فلي هبطلح الطللائرة 

 أيفللي انتظللاري  ولللم يكللن ،1995السللاد  عشللر مللن تذار عللام 

تلم ترحيللي  أنلهيعلملوا  أنش ص على تير العادة ومن أيلن ألهللي 

 .أهنا فجأة إلى

 للم تتحلرك منلذمن سلاعة اللزقلارب ح للبحث عن عملح وكلأن ععد

ص.من عملي قبح عشر سنواح  تياستقال البحلث فحاولح ملراراص  تقريبا

رة  بلأفلح بالحصوح عللى شليء فالكلح يسلألني علن العمح ولم  عن

ي السابق وعندما يعرفون حقيقة األمر يعتلذرون. ن كنح أعمح فوأي

تفي لالتصللاح ال للا أولسللالم أصللدقائي المقربللون تحاشللوا المجلليء ل

يكلون  أنيلدون ة وال يروقلاصلب مرممن إللىوصللوا  م وسمعح بأن

غناء االسلت إللىملع مشلبوه مثللي ربملا يلؤدي ب لم المطلاف ل م صلة 

 ربما هكذا  يح لي. أو ثح مصيريم إلىعن  دمات م وينت ون 

رض التللدرن الرئللوي الحللاد وسللببه كمللا أ برنللي صلليب والللدي بمللأ

تعر له ح الدباتة ملن  لالن طبيعة عمله في شركة الطبيب ناتج ع

ملدار  مسلة وعشلرين جللود عللى م عنلد معالجلة الاداق العوتنشالس

ص. ف للصللالة فللي المسللجد  إال للرج متلله فللي الفللراش وقلمللا أالزعامللا

نا. هذه المرة الوحيدة التي أشعر بأني قريب من واللدي ور لبيتاالمج

 يللذها مللن قبللحنفمللر أب وتفطلواح هللذه السللنين لللم يكللن بيننلا تيللر أوا
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و المف للوم الشللائع حتللى هللة يللالتربالصللرامة فللي  هللذهبللن، ربمللا اال

ررح ال أذكللر بللأني ملليصللبح الفللرد منللا رجللح شللدائد عنللدما يكبللر، 

قة، فجأة وجدح نفسي كبيراص ة المراهحتى بمرحل أوبمرحلة الطفولة 

ثالثة أش ر تلوفي واللدي وكلان نصليبي تناحر في   م الحياة بعد أ

ص وأتاتري أش أنفقررح  تالف دينار،إلرث  مسة من ا جر ب ا أتناما

د عملللالص حلللراص ال أريلللد أن أشلللعر بلللرئي  ريلللأبتعلللد علللن المدينلللة، أو

م ربمللا اأشللعر بللأني سلليد نفسللي. ورعللي األتنلل أنومللرؤو ، أريللد 

علوا األتنلام، وأنلا لسلح بأف لح ملن م.  ذب اللنف  فكلح األنبيلاء ري

ص ة المكتب إلىذهبح  نلي للم أجلد عن األتنلام ورعي لا ولكألشتري كتبا

مكتبللة بأنلله ال توجللد كتللب فللي هللذا لصللاحب ا ه الكتللب وقللاحح هللذمثلل

المجاح وهناك كتب عن تربية الكالب والقطلط وكيفيلة االعتنلاء ب لا 

ال من الغرب.  مستوردةتصيب ا وهي كتب اض التي ومعالجة األمر

ص عندي لرعاة وأعيأ  سوف أستعين بأحد اب   بلرة الكتسلبنه راعيا

 منه.

*** 

راص الي تقريللفللدرح الكتللب التحقيقللارئللي  م ىإلللق ويللن أرسللح المحقلل

ص ومفصللالص عمللا جللر  فللي ترفللة العمليللاح وعللن زرع  رقاقللة سللريا

ملح الجلد. ر عللى محيؤ ذ األم أنالسيليكون في ساق ناصر ويجب 

ص السللتد أسللبوع طلللب رئللي  وكالللة اوبعلل  باراح األمريكيللة اجتماعللا

ص  للم رئللي   يللر نائللب وزومللاح السللالح الف للائي أععللاجالص وسللريا
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التصللوير الف للائية لمناقشللة تقريللر  الللةح وكع ورئللي  أعمللاالللدفا

 باراح بأنله يجلب إحيلاء عملح المحقق وين. قاح رئي  وكالة االست

أطللق لتلي طلة باألعملاح بالغلة السلرية واة والمنوالمجموعة ال اصل

ن هللذه علي للا عمليللة "الللنم " وقللاح بل جللة اآلمللر: يجللب التنسلليق بللي

ص  واحلللد  ريلللقح كفمتحلللداص والعملللن عمل لللا وأن يكلللو الوكلللاالح جميعلللا

 " ويجللب يللدي هللارفي مسللؤوالص عللن عمليللة "الللنموسلليكون السلليد ا

نملل  يلله اسللم "عل قالتجربللة ولنطلللإلنجللاح اسللت دام السلليد ناصللر 

لتجربللة سلليتم تعميم للا بشللكح أوسللع، واحللد" وفللي حللاح نجللاح هللذه ا

ص يلراص أسلبومالص، أريلد تقرف لاء كلانمللك البأننا  ىال ننس أنويجب  عيا

 سير األمور. عن

م " وطلب من الن على تفعيح "عمليةبالعمح سيد ايدي هارفي البدأ 

" 10يخ القمر الصناعي "ملر رئي  أعماح السالح الق ائي بتسليط

تقلوم  أنلى "نم  واحد" وقذفه بأشلعة الليلزر، وفلي الوقلح نفسله ع

ر القمل اميرات ا نحو ال لدف ملنر الف ائية بتصويب كوكالة التصوي

ص عبللر األليللاف ال للوئية تيللر يعلل للا جم" وربط7ف للاء صللناعي "ال ا

 ي وكالة االست باراح. از الحاسوب فالمرئية بج

كللح شلليء يعمللح  رب" وبللدأأمللر "ا للبللدأ العللد التنللازلي ثللم أعطللي 

 راف .....تصاالح بين جميع األطا، باتجاه "نم  واحد"

 كبيرة. مياحليزر وعدم قذف كال بط أشعة  -

 ح.راالكامي رة بط صو -



 - 54 - 

 حداثياح.إل بط ا -

 صورة "نم  واحد" على شاشة الكمبيوتر.ظ ور  -

 ح.ة  مسين انشا أمام رئي  وكالة االست باراتكبيرها على شاش -

 حد" جال  بجانب سرير والده.وا"نم   -

 إعادة  بط كح ما سبق. -

 تركيز أكثر وانتباه أكثر. -

 ثية األبعاد.ثالصورة أ ر  إل راج  تشغيح كاميراح -

  ح.ر واوح تيالص -

 مكبر الصوح.تشغيح  -

 م.دم زيادة تركيز السيليسيوم في الدع  -

 ت زين كح ما سبق. -

 إعادة تشغيح و بط كح ما سبق. أ ر مرة  -

 ال يعمح. ام الصوحنظ -

 ال ي م الصوح في هذه المرحلة سنعمح على تطويره فيما بعد. -

 يرة.أل ح ما سبق للمرة اكإعادة  -

 نازلي.بدأ العد التا -

 كنكم.أما الجميع في -

 .وربط غيح وبثتش -

 ئع لقد نجحنا.را -
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لقلد  حاد من الجميع ورسم شارة النصر بالسبابة والوسلطى.تصفيق 

ت انينلا للجميلع ولتلوزع تجربلة نجحلح ال نجحنا، لقد نجحح أمريكلا،

 الشمبانيا على جميع العاملين في "عملية النم ".

   

ص  اشتريح صل وة شعر النام ونصبح بيح المن األتأربعين رأسا

ومين ح لر شل ص وقلاح للي شد وبعد يليلروقريبة من ا ي منطقةف

العشللاء وال مجللاح  إلللىبللأن شلليخ العشلليرة عميللر الشللعالن يللدعوك 

نزيلح بالفلاح ر االحتوهذه علادة متوارثلة عنلد العشلائدعوته،  لرفض

ص الللدعوة حيللث الجديللد فللي منطقللة الشلليخ وفللي المسللاء ذهبللح ملب يللا

يرة أبنللاء العشلل  للرين مللنوبالحابنفسلله وعرفنللي ني الشلليخ اسللتقبل

ص بأنله رعي وبلدا لله وا لحطراف الحديث عن األتنام والأوتجاذبنا  ا

يقللوم أحللد  أنواقتللرح  ا المجللاح بللرة كافيللة فللي هللذ ال يوجللد عنللدي

وطلللب مللن رعيانلله بالعنايللة بأتنللامي فوافقللح علللى هللذا االقتللراح. 

 ي.يكون مع أنك راعي متروال

ة يث يبلدأ علادان الحلدر وكلميلشيخ عتردد على مجل  البدأح ا

عن أحواح العشيرة ثم الوطن واألو اع العامة بشلكح علام وتنت لي 

علللن الشللل امة لتلللي تلللنم اوالسللل رة علللن سلللرد الروايلللاح البدويلللة 

، يصللاحب ا والفروسللية والكللرم والجسللارة التللي يشللت ر ب للا البللدوي

ب وصلوته الشلدي. ه العلذبعزفلهرين د السلاعازف الربابة اللذي يشل

فللة مللن طو واح، وقصللة أ للح هللذه العللادأفسللدرة الح للا أنكيللف و
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 وتقلوح القصلة بلأن أ لانفل  الشليخ  إللىالجميلة والمحببلة ص القص

ص  إلىعشيرته  بح ورحلحوطفة كان راعي ا  للعشلب مكلان ت لر طلبلا

ابنلة جلاره لله د، ويلرو  بلأن فيملا بعلوبقي ملع األتنلام ليلتحلق ب لم 

ترافقله  أنمنله  ا وطللبألهل ل ري وترعى األتناموحيدة تدعى البند

وفلي نقه، فوافق أ لو وطفلة عللى ذللك الطريق وأن ا أمانة في عفي 

دنا من ا لي م ب ا وانية، فالطريق أتواه الشيطان فثارح تريزته الحي

قاله ملن عللى تناوح عالوراء ليدنو ثانية،  إلىجع  طوة وللحظة ترا

 أمامله تلركض نأوطلب من الفتاة ركبته اليمنى وعلق ا  رأسه وثنى

حللدة ذلللك وبللدأ يللركض وراءهللا علللى قللدم واسللرعة، فعلللح بأقصللى 

تعللب وانسللحبح شلل وته، وناداهللا بللأن تقللف ففعلللح واسللتمروا حتللى 

اح حتللى وصلللوا م للارب م وسلللم األمانللة. ويتحسللر هللذا المللوعلللى 

يلن هلم ملن ب اليلوم وكيلف فسلدح أ الق لم وأالشيخ عمير على شبا

 أ ي وطفةأأ.

*** 

ع جميلل إلللىم " يللة "الللنن رئللي  عململل عاجللح وسللري للغايللة

د" بالنشللاط، مراقبللة كثيفللة حللنملل  واعناصللرنا فللي المنطقللة: بللدأ "

 وتغذية راجعة بالسرعة القصو .

 ارة عسكرية من حر  البادية وقاح ليجاءح سي د األيامفي أح

 إللىاليلوم التلالي ، فلذهبح فلي كيلرا أنبأن قائلد وحلدة الباديلة يريلد 

عللي رأن يللة عنللي ومللاح كافعنللده معلوأن أ برنللي بللئللد الللذي القا
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تمويه وتطاء وأن بحوزتي م ططاح تير معلنلة  إالام ما هو األتن

بأنه ال يوجد شليء مملا شرحح له ونحن نتابع تحركاتك أوالص بأوح. 

تعللاد عللن أنللي أرتللب بكسللب عيشللي بتربيللة األتنللام واالبيقوللله و

 المدينة.

نللك تقللوم بأ ح، لللدينا معلومللاحيد ناصللر هللذا تمويلله وا لليللا سلل -

ر مشلروعة، وإنلك ا تلرح جماعاح تيلح ش اص لصاأتجنيد ب

 المنللاطقعبللر تللك عملللك وتحركاشللد حتللى يسلل ح يمنطقللة الرو

 مراقبة.بأنك تحح الأقوح لك ، فقط الحدودية

بملا نلاتج علن اإلرهلاق  رجح من عنده وأنلا أشلعر بصلداع، ر -

وقلاح بأنله سلمع  المسلاء ح لر الشليخ عميلروقلة التغذية. وفي 

ر  ومللا حقيقللة األمللر. ا جللاذيعلللم مللتللب بللأن دعائي ويراسللتب

ديث وقللاح بأنلله يثللق بكالمللي وال أ برتلله بمللا دار بيننللا مللن حللف

أشل اص كثلر رودها لمنطقة هذه يوأن اف، ال و أوداعي للقلق 

 .وال يعرف ل م هوية

واليد الجلدد ارح أموري بشكح جيد وشعرح بنشوة برؤية المس

ص فلي ريبلعلامين تقلح بعد  ا، وانتقي بتنلب م ومتروك يعمن صغار ا ا

شعر في دمنلة منطقة الشومري حيث نصبح بيح ال إلىبداية الربيع 

ك، وفللي منتصللف شلل ر تشللرة هنللان المللاء المنقريبللة مللن أحللد تللدرا

نيسان وبعد صالة العشاء بدأح السماء ترملي البلرد ثلم تبعله أمطلار 

رة تللزابلله مللن يللح لتحتمللي دا للح الب إلللىاألتنللام  تزيللرة ف رعللح
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ا بعد بابغيثالسماء لوفتحت "ر المط بلدأ منسلوب ف ،"ها المدرار بابا

ص فش ص ولم أحفالمياه يعلو شيئا  نلامواألتشلعر، ر سواقي حلوح بيلح اليئا

ر يلزداد تلزارة و بعلض وبلدا الثغلاء يرتفلع والمطلتتدافع بع  ا نح

نسلوب ا اد ميلزدح والميلاه  لتت لأح أشعر بأن أوتاد البيلح بلدوبدأح 

صللغار الغللنم مللع ء ثغللاوي للتلط  الصللغار حب ال للرافبسلل وبللدأح

رض ث، وصلوح الرعلد يزللزح األكبارها ويعلو أكثر وال ملن مغيل

رض ليلملللع البلللرق باتجلللاه بلللاطن األملللن تحتنلللا وكأنللله  لللارج ملللن 

ص البيح األوح وأنا أتأرجح معه ألسقط  بواسطالشرق. تمسكح  أر لا

ص د ملواسللط الثللاني ألجللا إلللىعلللى نفسللي وذهبللح  وتحاملللح تروكللا

ص مت يلللن فض، تمسلللكح ومتلللروك بالواسلللط غلللاء الثه، وبلللدأ بلللمسلللكا

ص رجأتو ص وبيح الشعر فوقنا والتم  طريقي من لنحنا سويا سقط أر ا

ص إلي لا ااق لالح الرو   راج منه، وانقشعح السلماء وجلسلح محلدقا

 ح الماء كح أتنامي.جرف سي أن ر  بعد إلى متروك تارة أرة وتا

    

مزدحمللة ة المتعبللرقللاء الينللة الزي شللوارع مدفلل سللكععللدح للت

سليالص ملن اللدعاء لمتسولين الذين يقتربلون ملن م ويبلدؤون بالمارة وا

ص مكتب البريد علني أجد شي إلىهبح ذفوس م. النتظار ما تجود به ن ئا

بقيملة  واتير ال لاتف ويطلالبونفل إالللم أجلد ما فلي صلندوق البريلد، 

م ا للم يلترب لملاذلفصلح واسلتغا مصيرهناراص وإال  مسة وعشرين دي

ال واتف الموجلودة وتوقفلح عنلد أرقام  ، بدأح بمراجعةأصالص  لهفص
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ألر  ملا هلي  اتصح بله أنوقررح  شانيشي ير الدين الهاتف  رقم

د أ برنلي عنلدما أحواله فنحن معرفة ملن أيلام الدراسلة الثانويلة، وقل

، رةمللح باألعمللاح الحللعقاعللد ويمت أنللهء والللدي بيللح عللزا إلللىجللاء 

بيتلله  إلللىفللي المسللاء فللي بيتلله. ذهبللح تقللي نل أنا واتفقنلل اتصلللح بلله

أ برني بأن وأ برته عن أحوالي وما حصح معي بتجارة األتنام. و

نح أرتب بلأن جم ورية الشيشان وإذا ك إلىن عد أسبوعيزيارة ب له

لتلذكرة ا بر أملرتدأ ي م س. الأرافقه، فأجبته بنعم ولكني ال أملك ماالص 

 ك.واز سفرج رفقد أح ، والمصاريف

 إللىطائرة شركة ايرفلوح بنلا متج لة م المحدد أقلعح اليووفي 

ب ا عللى بلاموسكو، وعند وصلولنا مطلار موسلكو كلان فلي اسلتقبالن

الطائرة أربعة أش اص، طويلي القامة وذوي بنيلة قويلة، طلبلوا منلا 

دمين م تمريرنلللا عبلللر  لللط القلللا م، وتلللعر وأن نتلللبجلللوازاح السلللف

ا أمتعتنلا حيلث تادرنل لتقلاطبنلا الير، وذهأ لية دون تل طوط الدالل 

متج لة  أ لر عبر  ط الجمارك دون عناء لنلحق طلائرة ايرفللوح 

لح  يلر اللدين عملا يلدور حولنلا. ال طائرة سلأتروزني. وفي ال إلى

وبلدون مسلاعدت م ملا ؤنا صلدقاداعي للقللق ف لؤالء األشل اص هلم أ

ح إجلراءا تسل يحعمليلة  ن المطلار بسل ولة،كان بإمكاننا ال روج م

نقلنللا مباشللرة مللن نللي تللم وعنللد هبللوط الطللائرة فللي تروزكثللر. ال أ

عي أرض المطلللار فلللي عربلللاح شلللبه عسلللكرية ذاح اللللدفع الربلللا

ى ال لللف مللزودة بالرشاشللاح حتللاح حمايللة مللن األمللام ومللن وسلليار
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ص زرا إلللىوصلللنا  وسللط الغابللاح، عيللة واليللة فيللدنو، وسلللكنا طرقللا

شلبه كني أحلي سل ىإللصللنا علدة، حتلى و شتفتلينا على نقلاط ومرر

بالثكنة العسكرية، وترجلنا من السيارة واتج نا صلوب مكتلب القائلد 

مطلوالص وعلانق  يلر اللدين ح مكتبله حيث كان في استقبالنا عند ملد 

صديقي ناصر، سلبق وأن تحلدثح للك عنله، أهلالص بكلم وقاح أقدم لك 

ص،   يلر التفلح نحلوي و ه، غامر يعلو وجعبارة قال ا والفرح الجميعا

حمللانيف راوود بأنلله أحللد الثللوار الشيشللان واسللمه دبرنللي ين لي الللد

 وهو قائد منطقة فيدنو.

نيف ومعلله أحللد ينللا رحمللاإلوفللي صللباح اليللوم التللالي ح للر 

فتح ف ر الدين حقيبة الجلد التي يحمل ا وال تفارقله وإذا األش اص، 

ر ويرتلب هلو ربلع مليلون دواللنقود وقلاح أن المبللع هي مملوءة بلا

معله وقلاح شل ص اللذي ال إلىح رحمانيف والتف أحمر اء زئبقبشر

ونحن كما تعلرف ال نتلاجر بمثلح هلذه األملور ولكلن هذه هي النقود 

ح رتك لتتمم الصفقة معه. والتفح إلينا قتنا ف ر الدين ألصديدمة  

واسللمه ايفلانوف وانلله  وقلاح بأنلله  لابط سللابق فلي الجلليش الروسلي

ف . هلز ايفلانوطريقله علنار ح للثوتم شراء السالادة ما يثق به وعي

بوعلاء ملن وظة ن لديه كمية من عشرة تراماح ومحفوقاح بأرأسه 

أشل اص يعمللون ملع ، ويحلتفظ ب لا الرصاص وهي ليسح بحوزتله

شلللرة فلللي جميلللع جم وريلللاح االتحلللاد منتوال "سلللودبحلللر ألمافيلللا ال"
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 ت طلي ، وهم الذين ساعدوكم علىالسوفيتي السابق ومقرها موسكو

 و.سكجز في مطار موالحوا

 .اح ف ر الدينإلي م قلنذهب  -

ص للعشرة تراماح.دوالر  ون مليوندريي لكن -  ثمنا

 ال بأ ، نشتري فقط بربع مليون رد ف ر الدين. -

كامللة  طلر جلداص، أملا العبلوة  ملرق األحجزئته، فالزئبال يمكن ت -

شلترون قللادمون ملن جنللوب أفريقيلا ومسللتعدون ال، وهنلاك م أو

 ونقداص.بلع كامالص ع الملدف

يه بأن م فرد علناها ف م مع ةرحمانيف نظر إلىر ف ر الدين نظ

للله المبلللع، كمللا  نللوايؤم أناجرون ب للذه المللواد وال يسللتطيعون ال يتلل

. الصلفقةثلا إلتملام باحتقي بك وتتانوف ليلأ برتك لقد اتصلح مع ايف

 ؟والتفح ف ر الدين نحوي وقاح ماذا تر  يا ناصر

مثلللك وتحمللح ربللع ق مسللافراص مللع شلل ص أ للر ي كنللحأر  إننلل

حتللى لللم ت برنللي عللن طبيعللة أ نللي عللن ذلللكت برلللم ن دوالر وليللوم

اق بثللوار الشيشللان نللا قللادمون لاللتحللةأ كنللح أظللن بأنم متللك السللافل

واآلن أراك تتلللاجر ن م وعلللن بطلللوالت م، تحلللدثح عللل اللللذين طالملللا

؟أ يلدهذا ترحتلى لملا أوبالزئبق األحمر وال أعرف لصالح من تعمح 

 دق عنقك هنا.ان والرتبة بأن أثيإني أشعر بالغ

 دعك فقط أحببح أنا لم أ. هدأ، اهدأ ..صر؟ ر  لك يا ناماذا ج -

 أفاجئك. أن
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اء ملللن أثريللل وبملللاذا تفلللاجئني بغيلللر سللل افاتك الحمقلللاء لتصلللبح -

 الش داء.جمام تك باالحروب وتشرب ن ب انتصار

ك بلأن تلتكلم جلوز للأ أنلا لسلح كلذلك، وال يماذا دهاك يا رجلح؟ -

 صدقائي.أ امهكذا أم

معلك، ال شليء  أن ال أعلودرح بلقلر ف أصلمح، ولكلنسلونعم  -

بللالثوار واعتقللد بللأني  سللألتحقيشللدني إلي للا،  ي الزرقللاءهنللاك فلل

 سأجد نفسي هنا.

رق شديدين، ربما ناتج بصداع وتعرح وشعقاعة ن ال رجح م

نللد عللالي فللي المشللادة الكالميللة. وجللدح أحللد األشلل اص ععللن انف

سلاعة كل لا. بعلد  اارورة شلربت ر قلح لأ ،م رج وطلبح منه ماءال

داص بالبقلللاء وااللتحلللاق نيف وسلللألني إن كنلللح جلللاتدعاني رحملللااسللل

صليح كلح التفاه بنعم، قاح بأن ف ر الدين أ بره عني ببالثوار، فأجبت

إلينلللا. حلللدثني علللن التنظيملللاح العديلللدة ونحلللن نرحلللب بان لللمامك 

تلله جي م ومللن هللو قائللده ومنتنظللي تواجللدة فللي الشيشللان عللن كللحالم

ر علن كلح ملا هلو وأنلا استفسل عملله وبوأسللوفلسفته ته وأيديولوجي

 تير مف وم لدي.

 أنالمللازيغي عاونيلله ويللدعى كللريم اوفللي المسللاء اقتللرح أحللد م

تلدبر أملري ويسلتقر رأيلي. ذهبنلا سلوية حتى أي منزله أبيح عنده ف

سلابق، ال قاشلناوهناك أ برنلي بلدقائق األملور علن كلح ملا دار فلي ن



 - 63 - 

 تللالي أ برتللهليللوم الأريللد. وفللي ا ا تللار مللا أني فللي للل وتللرك األمللر

 يف.باسايشامح مجموعة القائد  إلىالن مام رتب في ابأني أ

 ولماذا مجموعة شامح باساييف. -

يصللاب ن يسللمع باسللمه كللح ملل أنأتوقع فلل ،سللمهنللي ابدايللة يعجب -

، وزيلللادة إفلللرازاح ملللادة سلللدهبقشلللعريرة وتعلللرق فلللي كلللح ج

د يلجاح، وهو حفرفواه الم يما أاسشامح باساييف "ين". درنالاال

يوعي الروسلي حلين وجله   للنظام الشا تصدم شامح عندماإلما

الشلعب  إللىين ت ملة التعلاون ملع النلازي 1944عام  فيستالين 

تسللليا ميلللع سللل وح وتلللم طلللردهم ملللن بالدهلللم وملللن جلشيشللاني ا

 حللين سللمح  روتشللوف للمبعللدين 1957حتللى عللام  ،الوسللطى

ءاص صبحنا جلزأته مع مجموعانص رنا ا ديارهم. وإذ إلىودة بالع

 إللىلحلرار منتسلبون أن جلح الثلوار اسيد كريم بم، عداك يا من 

ي مجموعته. ولم أكد أتم كالمي حتى احت لنني كلريم وبلارك لل

 ر. تياهذا اال

بائللح فللي الجزائللر كللريم االمللازيغي بأنلله مللن منطقللة القأ برنللي 

كافرة م ما كانح الالقو  الج اد لدحر  ن أجحفغانستان مأ إلىوجاء 

ومجموعلة هلو ن ثلم انتقلح ملو ،الماإلسلن ديار صول ا مأ أومنابع ا 

 ن ليتابعوا ج ادهم.شيشاأرض ال إلىمن رفاقه 

تلللدريبي عللللى م تللللف يقلللوم ب نأنييف ملللن كلللريم طللللب رحملللا

أصلبحح رين األسلحة وتعريفي بجغرافيلة منلاطق القتلاح، وبعلد شل 
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وفلي مجموعلة كلريم،  للىإ فلي القتلاح، وان لممح شاركةجاهزاص للم

ادة يلرونلزي بقا اللذهاب للقتلاح فلي تنلمن مجموعت ناء طلبهذه األث

جسللارة والبللأ  قلمللا توجللد فللي والكللريم حيللث يملللك صللفاح القيللادة 

 .مازيغيألرة ايلقبونه بعنت  ر، كانتش ص 

لشلن هجملاح عللى قواعلد العلدو، وال طلط بدأ كريم بلالت طيط 

وفي إحلد    م في كح محاولة.صف، ولكن يتم قة وسريةمحكم تكون

إ بللار أحللد قللوم بعمليللة دون ت طلليط ودون ي أنر كللريم مللراح قللرال

 ادة للدباباح فلي عمليتله التلي نجحلحعمح أحد الصواريخ الم واست

ص   .باهراص حيث تم تصويرها وعر  ا علينانجاحا

، أل لر شلح العمليلاح ابدأح أقلارن بلين نجلاح هلذه العمليلة وف

ب لشلك بسلبال ت للو ملن اار اتجاهي والتي ثوونظرة عيون بعض ال

األللللم  ملللنم، ربملللا إحسلللا  وحسلللب وربملللا شلللعور وجلللودي مع للل

د ذللك الثوار بعل، ونظم والمرارة بما عشته في حياتي وحظي العاثر

 وجميع ا نجحح.أشارك في ا ة هجماح على العدو ولم عد

حيللث قمنللا بحفللر يللرة، ا قللد بللدأنا باالسللتعداد للمعركللة األ نللك

 اص لصللد هجلللوماسلللتعدادالرمللاح، يلللا  والتمتلللر   لللف أك دقال نللا

أنا ب لرب القلواح التلي تقلع تحتنلا فلي سلفوح القواح الروسية، وبلد

ريخ. وفلي المسلاء اح الصلواالجباح ويأتينلا اللرد الم لاد ملن راجمل

 تيكية وألن العلدوح ر القائد باسييف وأمرنا باالنسحاب ألسباب تك

ها كملا معركلة يلدير أوام أيل لشلن هجلوم عللى ملدار ي طط لروسيا
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دوم ليوم واحلد عللى لمعركة ت إالن طط  أن نستطيع ونحن ال يشاء،

 األكثر.

 إللىالجنلوب  إللىبدأنا االنسحاب من مدينلة ترونلزي متج لين 

شلجار سلسلة من الجباح الص رية المكسوة باألة أرتون وهي منطق

كلح ن كالب وي يح للش ص بأنياب األعلى كأن ا أ إلىترتفع قمم ا 

ن مجموعلة ألملاكن وتكلوي بعلض ارجلح لتجتملع فلناب عبارة علن 

وف عنلد ملن ال يعلرف هلذه المنلاطق. اجتملع بنلا من القمم لتثير ال 

لللللى وحللللدة الكومانللللدوز معركللللة ع باسللللييف لي برنللللا بشللللنالقائللللد 

 إلللللىتنقسلللم  أنالمتمركلللزة فلللي السلللفوح القريبللللة وكانلللح ال طلللة 

تبلللدأ بالمشلللاتلة و أتي ملللن شلللماح الوحلللدةتلللموعلللة مجملللوعتين مج

نا هذه المعركة ميض علي م وستنقالجنوب ل ر  من األالمجموعة و

 "الكف والم رز" حسب ال طة المرسومة.

حربيلللة  ة طلللائراحوعنلللد سلللاعة الصلللفر تطلللى سلللماء المنطقللل

تلر   للف نابح الثقيللة. بلدأنا بلالتراجع والتموأمطرتنا بوابح من الق

وعللدم الللرد علللى ع تراجبللالبيننللا ينللادي يللركض  كللريموالصلل ور 

ص عكريم  حظة طارعداء، وفي لاأل  من شدة االنفجلار اللذي حصلح اليا

 إليله حميه نظرحألنقذه، ح نته ألحمله بعيداص أل إليهأسرعح بقربه 

ه األسللمر مللوعي حتللى بللللح وج للا صللتان، سللألح دعينللاه ش وإذا

 الجميح.
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كلريم منلامي وعينلا   فلي كلوابي إالبدأ النوم يجافيني وال أر  

شلل اده فللي استلسللبب ا أنللا االسللماء، ربملل إلللىى األعللل إلللىة  صللشا

ص للرحمة والش ادة. أن ني أر  األقصلى ينلاديني، األقصلى وربما طلبا

بصللري ولللم أشللعر  مرمللى علللىيصللرخ مسللتجيراص، األقصللى كللان 

 أنيجلب  بذلك، ولكن اآلن أشعر به واسلمع صلرا ه وأحل  بآالمله

ص  ع دموعلح الجميلع واللودأمتعتي وقصى. حزمح عن األأقاتح دفاعا

صللح عللى تأشليرة لللذهاب وحموسلكو  للىإوصللح  تغسح وج لي.

 ألداء العمرة.

    

جميللع  إلللىعاجللح وسللري للغايللة مللن رئللي  عمليللة "الللنم " 

الغلزو، أمريكلا  إللىألوسلط: أمريكلا تتعلرض ي الشرق افناصرنا ع

ة. يتجله "نمل  سلاع 24ار هجوم. يقظة تامة عللى ملد إلىرض تتع

  .لسرعة القصوة بااجعيقة وتغذية رو مكة. مراقبة لصنحواحد" 

السلاعة الواحلدة  ليحلواي جلدة فل حطلح بنلا الطلائرة فلي مطلار

اسلتقللح الحافللة . و2001ي عشلر ملن أيللوح علام الحلادظ راص فلي 

لكعبلة ثلم رة بلالطواف حلوح اح شلعائر العملكرملة وبلدأمكلة الم إلى

 .وةروالمالصفا عي بين الس

ص حواليلله  أنسلليدي  - ص تفيللرة مللن النللا  وكل للم يرتللدون زيللا جموعللا

بق بلأن نظلام السلافلي  أ بلرتكم - - ون. موحداص ال نعلم ملاذا يقولل

 الصوح ال يعمح.
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وظ في الدم، من بشكح ملح رتفاعأ تركيز السيليسيوم باالسيدي بد -

 في ارتفاع ال غط.فرط  إلىيؤدي  أنممكن ال

يفلة، ة لصيقة وكث. أريد مراقبموجرض ل تتع أمريكا قلح لكم بأن -

 ."ذنف   "نظرياح. أوال أريد احتماالح 

    

وبة وج لللد شلللعر بصلللداع ودوار شلللديدين، بصلللعناصلللر ي أبلللد

ر إكملاح شلعائ رب العلزة أعنلي عللى يلا ويلدعو: "ع ال رولة،اأستط

ص، وبعد صالة المغرب  لشوط السابع سقط، ومع ن اية ا"العمرة أر ا

 ."صالة الجنازة على رجل": للمصلينقائالص إلمام ا احص ،مباشرة

 النهاية

 


