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العائلة
والظروف االجتماعية





معا;�5 �ملر59 بالقسو5 عند �تبا0 �خلمي/
�عتقد �نه مهما كاI0 �� pخو~ متأثرين بايديولوجية �خلمي� 0مريدين 0مقلدين 
له 0مهما �قو/ �0كتب �0ستفيض بالشر] فاr لن �متكن من �p �صف كيفية تاث� 
تلك �اليديولوجية �ل� تفقد �النساp �حلناp �0لعاطفة 0جتعله كاحلجر جتا� عائلته 
 0� �ملحبة  من  نو�   j� يظهر   p� ��ئما  يتحاشى   j�0لد  pكا  W� �0بنائه.  0G0جته 
�لعاطفة، �W كاp يعتقد �p من �لوقاحة �p تقبل طفًال �0 �تذكر 8 يو9 �نه قبل� �0 
قبل �خ� �0 �فهم �نذ�� ما هي �سبا1 هذ� �لتصر*، كما � �فهم ملا�W يتصر* 
�� �0خو~ ֲדذ� �لقسو� �0لظلم �0خلشونة 0ليس معنا فقط بل ح� مع �منا �ل� تبذ/ 
جهو�� كب�� 8 خدمتهم �� �0�� W 8لك �لوقت �p �لرجعيني هم من �ختر� هذ� 
�لسلو� �لذj يعو� JI �لفكر �ملتخلف �لعائد JI عصو� �لظال9، 0قد توفيت �0لد~ 
8 عمر مبّكر عا9 ١٩٧٧ 0كاp �لسبب 8 موִדا هو كوp �0لدj عدمي �لعاطفة 

�0حلناp 0معا��ته للمر��.
منذ عد� �يا9 شكت �0لد~ من �� 8 قفصها �لصد�j، لكن �جلميع يعلم �نه 
مهما كاp مرضها شديد� 0مهما كانت حالتها سيئة فاp �لطبيب لن يأ~، 0لذلك 
 <Oسا jليو9 �لذ� Oلطبيب ح� جا� JI ننقلها p� اBفلم �طر ال ببالنا �ن �0 8 با
فيه حالتها 0سقطت على �ال�� 8 فناO �مل�/. فركضت �ليها 0صر> ��كض هنا 
0هنا� 0حا0لت �p �نقلها JI �لغرفة لك� � �متكن من Wلك فركضت JI ��خل 
�لغرفة �0نا مرتبكة 0قلت الخي لقد ساO> حالة �مي 0سقطت 8 فناO �مل�/ فقا/ 



۸

 p� يأمل jلذ� jلك. �ما �0لدW 8 مبا �كلت طعام� غ� جيد ال مشكلة�ب���0 
�0ستمر  �يض�  للموضو�   cيكتر فلم   pلقر��  �Oبقر� منهمك�   p0كا �جلنة  يدخل 
بقر��O �لقر�p، عندما ��يت �p ال �مل p� 8 �ركا ساكًنا ملساعد� �0لد~ �0 يهتما 
مبوִדا �0 حياִדا، فذهبت مسرعة 0G JIجة جا�نا �ملالصق بيته JI بيتنا 0مبساعدִדا 
هي �0خ� �لك�d 0بعد مد� من �لتأخ� متكنا من نقلها JI �ملستشفى �لقريب من 
لكننا �  نقلها JI مستشفى متخصص.  قلبية �0ب  بنوبة  م�لنا، 0كانت مصابة 
نكن منلك شيئا، فبالتا  بقيت �0لد~ 8 نفس �ملستشفى �حلكومي �لقريب من م�لنا 
�0لذj كاp يفتقر البسط �الجهز� �لطبية ملساعد� �ملرضى �ملصابني بأمر�� �لقلب، 
0بعد �p �قد> �مي �ملضطهد� 8 �ملستشفى ¢سة �يا9 �صيبت مر� �خرd بنوبة 
قلبية £ توفيت. كاp هذ� هو �حلا/ مع �p �خي كاp ميلك من �المو�/ ما ميكنه من 

نقل �0لد~ JI مستشفى متخصص للقلب 0ينقذها من �ملو>. 
0بوفا� �0لد~ فقدنا �ملد�فع عنا 0كشر> ضغوa �حليا� عن �نياֲדا �0 يبق لنا 8 
هذ� �حليا� �j مالW سوd �خ� «مهني» �ل� تك�r باحدd عشر� سنة �0ل� �مبا 

تتمكن من مليO �لفر�¤ �لذj تركته �0لد~.
�خل  �0صبح    تقا�ب�،  �كثر  �0خ� جنمة  �صبحت  فقد   dخر� ناحية  0من 
مستقل 0منذ Wلك �لوقت �صبحت تالGم� 0تر�فق� 8 }يع �المو� تقريبا، 0كانت 
جنمة فتا� Wكية جد� 0نشطة فقد شا�كت 0بشكل مستقل W 8��0 ثو�� �لشعب 
 Oجا�> �0حلركا> كل ���0بذلك فقد عمت �لثو ،j�لديكتاتو� �ضد نظا9 �لشا
�ملجتمع 0فتحت   0الخ� نافذ� 8 §يط حياتنا �لضيق �ملظلم، نافذ� نتنفس من 

.Oينقذ �لنسا jالمل �لذ� �حلرية �جلديد� نافذ� تشع بنو� Oا هو�Bخال

�لثو?5 �ملخطوفة
لقد قيل كث�� �p �خلمي� قد سر| Gعامة �لثو�� على �مللكية �ما �نا فبصف� 
عضًو� 8 عائلة تابعة لـ «حز1 �هللا» 0معتقد� 0تابعة للخمي� بكل ����ִדا، �شهد 
�I0 �� pخو~ كانو� قد 0صلو� JI �حلكومة فيما بعد �0 يكونو� �صًال من �ملشا�كني 
8 �لثو�� �0النتفاضة، 0كانو� حيثما يكوp �خلطر فاXم يبتعدp0 عنه 0ليس هذ� فقط 



نبذ5 عن حيا5 �ملجاهد5 �لشهيد5 طاهرB 5ر? خو�نسا?@
0لد> �ملجاهد� �لشهيد� طاهر� §ر� خو�نسا�j 8 �صفهاp، 0بد�> نشاطها �لسياسي 8 �لسنو�> 

�ال0/ من عقد �خلمسينا> مع �خوBا JI �جلامعة �0لتحقت 8 صفو* �ملجاهدين عا9 ١٩٧٦.
0لد> طاهر� 8 عائلة مترفة 0بالرغم من �لعو�ئق �لعديد� �ل� 0جد> 8 طريق نضاBا، فقد تغلبت 
 W�0نقا ��ִדا 8 طريق �لثو��10 0سخر> كل �مكانياִדا 0قدªلد� j�عليها باستقامتها 0بسعيها �لثو
�ملختلفة 8  �القسا9  بعض  مسؤ0لية  �ستلمت  فقد  للملكية  �ملناهضة  �لثو��  �نتصا�  0بعد  شعبها، 

�ملنظمة 0منها �القسا9 �الجتماعية �0المنية فأ�> عملها بكل جد���.
8 �لر�بع من شهر ��W� عا9 ١٩٨٢ شن �حلر �لثو�j هجوًما كبً�� على قو�عد �ملجاهدين 8 
طهر�p، فقامت طاهر� بر� فعل سريع فمنعت �خو/ �حلر �لثو�JI j �لقاعد� �0نقذ> حيا� 
 p0ل� �قامها �جلال�� �تنقذ �لنا فقد كسر> حلقة �حلصا p� فاقها �ملجاهدين، 0الجل�ثالثة من 
�0نتقلت JI قاعد� �خرd �0نتهى هذ� �الشتبا� بشها�� �ثنني من �ملجاهدين ®ا عبا عطا بو� 
0خد�ة مسيح. 0قد نقلت طاهر� JI �ملستشفى بعد �p كانت على �عتا1 �لشها�� بعد تناB0ا 
القر�b �لسيانيد �لسامة، فنجت من �ملو> 0نقلوها بعد Wلك JI سجن �يفني، £ �ستشهد> بعد 
 j�خونسا �عمر �لشهيد� �لبطلة طاهر� §ر pقا0مت 0لعد� ساعا> �قسى �نو�� �لعذ�1، 0كا p�

�ثناO شها�ִדا ¢سة 0عشرين عام�.
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بل كانو� مينعوp �لشبا1 8 �لعائلة من �ملشا�كة 8 �لثو��، حيث �p �ل��عا> �ل� 
حدثت G 8ماp �لثو�� كاp �لشبا1 هم من يقو9 ֲדا، �ما �� �0خو~ فقد كانو� 
�بطاًال 8 قتل �لنا 8 ميا�ين ²تلفة، �ال �Xم 0بعد فتر� 0جيز� من �نتصا� �لثو�� 
 �صا��0 جال�ين 8 سجوp �لقتل �0البا�� لكنهم هذ� �ملر� � يكونو� تابعني للشا

هذ� �ملر� بل للخمي�.
 Oلسو��� �جلمعة   �يتذكر هذ �0جلميع  عا9 ١٩٧٨  �يلو/  من  �لثامن  هو  �ليو9 
حيث جرd 8 هذ� �ليو9 <ا9 من �لد9 8 طهر�p كما �r �تذكر �p �� �0خو~ � 
�رجو� من �مل�/ W 8لك �ليو9 ليس هم فقط بل ح� �ن 0}يع �فر�� �لعائلة من 
�لشبا1 منعونا من �خلر³0، الp نظا9 �لشا� قد �علن �الحكا9 �لعرفية W 8لك �ليو9 

�0جلميع كاp يعلم �W pلك �ليو9 ²تلف عن �اليا9 �ل� سبقته.
8 �لسابع عشر من �يلو/ ١٩٧٨ � �متكن من �لبقاO 8 �مل�/ فوقفت 8 م�لنا 
حلظة 0بكيت فطلبت من �� I0خو~ �p يسمحو�   باخلر³0 �0للحا| بالنا، �ال 
�Xم � يو�فقو� 0قالو� �W 8 pلك خطًر� سو* تقتلني! 0كنت 8 تلك �اليا9 فتا� 
 p0خر³ بد� p� عمرها عشرين سنة 0حاصلة على شها�� �لدبلو9، �0 �كن �جتر�
�XWم فلم �ستطع �p �فعل شيئ� 0كنت �خا* منهم لكن� عندما µعت ´� قتل 
�لنا �0لنساO �لعز/ �0الطفا/ 8 �حضاp �مهاִדم p�0 بعض �الشخاb قد شا�كو� 
8 �ملظاهر�> نظر> حو  0ملت نفسي ملاW� � �Wهب 0تاخر> ألتلقى �أل�0مر من 

�� I0خو~.
لقد تغ� W 8لك �ليو9 شيO ما 8 ��خلي، 0منذ Wلك �ليو9 0ما تال� بد�> 
�شتر� 8 �ملظاهر�> بدp� p0 �ستأpW من �� I0خو~ 0بالتأكيد فاr كنت �قو9 
بذلك بشكل سرj، فكنت �Wهب �0�جع قبل عو�ִדم JI �مل�/، 0لقد بد�> �جتر� 
شيئ� فشيئ� عندما كنت �شا�� 8 �حلركا> �لشعبية �0لتقي �0تعر* بنساO 0�جا/ 
�حالمي  كل  كانت  لقد  �حلرية،  �جل  من  �0لنفيس  �لغا   لبذ/  مستعدين  كانو� 
0عندما  �0الحتقا�،  �لظلم  ن�  حتت  �لقابعة  �ملر��   pعنو� حتت  0مسحوقة  مكبوتة 
�لثو�� 0بني  ما ضا� م� 8  �r ساجد كل  �يقنت  �لثو�� 0شعا��ִדا  تلك  ��يت 
حشو� �لنا، الW 8 rلك �لوقت � �كن من �لناحية �لفكرية فقط بل ح� من 
�يًضا، 0قد كانت حيا~ §صو��   ��مل�/ 0حصا� �لفيزيائية كنت حبيسة  �لناحية 
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بني �مل�/ �0ملد�سة �ل� كانت قريبة من §ل سك� كما �ن� كنت ال ��فع ��سي 
8 �لطريق من �لبيت JI �ملد�سة ال�d قدمي، الن� كنت قد µعت 0حفر Wلك 
�ملوضو� �لقيم W 8ه� �p �لبنت �جليد� �ب عليها �p تكوp ��ئما مطأطأ� ��سها 
JI �ال��، 0كنت �خا* ��W� r � �فعل Wلك فقد ير�I0 �� rخو~ ��فعة ��سي 
8 �لشا�� �0ل� ستكوp هي �ملر� �الJ0 �0الخ�� �ل� سيسمحوp   فيها بالذها1 
�لفتا�  �ملد�سة ·ر1   p� ��سخ�  �ميان�  يؤمن   pكا  j�0لد  p� حيث  �ملد�سة،   JI
0لذلك فاننا �ستطعنا �نا �0خ� �لصغرp� d نلتحق باملد�سة فقط من خال/ �فا� 
 Oمليز� �ملتذبذبة 0بعد �لبكا� ��0لدتنا عنا، 0كنا ¸ا* 8 بد�ية كل عاp� 9 نفقد هذ
�0لتوسال> 0صيا] �مي �0فاعها عنا فاننا نكمل Wلك �لعا9 لكننا مع �j �®ا/ �0 

.Oتقص� نفقد كل شي
كانت هذ� هي �لظر0* �ل� �ستطعت فيها �p �كمل مرحلة �العد��ية �0حصل 
على �لدبلو9 0قد كانت مهنة �لتعليم هي �ملهنة �لوحيد� �ل� تكوp مقبولة �جتماعي� 
0عائلي�، 0تكوp مالئمة الفكا�هم الp �ملعلمة 0على �خلصو�W� b كانت 8 مد�سة 
للبنا> ال يكوp فيها �تصا/ مباشر مع �لرجا/ �لغرباO 0ميكن �p تعد 0ظيفة مقبولة 
من قبل �0لدj، كما �p �لدخل �لناجم عن هذ� �لوظيفة سيكوp �خًال ما�ي� جدير� 

باالهتما9 لعائلة فق�� كعائلتنا 0بالتاكيد فاp �0لدj لن يعتر� على Wلك.
�حب  كنت   rال جد�  �لتعليم  مهنة   jهو� كنت  �ن�  بالذكر  �جلدير  0من 
�الطفا/ 0كنت �متp� º �ساعدهم، 0´اصة �الطفا/ �ملحر0مني 0طو�/ مد� تد�يسي 
�لقص�� كنت �عر* جيد� �لوجه �ملوحش للفقر �0ثا�� 0ضريبته، 0كنت �عتقد �ن� 
0بسبب �لظر0* �لعائلية �عر* �لفقر جيد� ألr عشته فعًال، كما �ن� قد عشت 
حيا� من �لفقر �كثر قسا�0 �0يالما من حيا� �آلخرين �لذين تعرفت عليهم، فكيف 
ضاعت حيا� �ملاليني من �الشخاb حيث كانت �لنساO �0لفتيا> من ��0ئل �لنا 

.pهبو� ضحية للفقر �0حلرماW لذين�
لقد كانت �ملد�سة �ل� ��ست فيها هي مد�سة �بتد�ئية للبنا> تقع 8 �فقر 
مناطق طهر�p 80 �قصى جنوֲדا، 0كاp �الطفا/ ياتوJI p �ملد�سة صباح� 0هم 
جيا� 0باحذية 0مالبس �ثة ال تقيهم بر� �لشتاO �لقا� �بد�، 0كاp �الطفا/ 8 
�لصف يتخفوp حتت �ملناضد 0يبكوp بشد� 0كانو� �افوp �0 �جلوp� p يقولو� 
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�Xم جيا�، �0نا قد جئت JI هنا العلمهم بعض �الشياO فكنت ��d �مامي غو/ 
�جلو� �0لفقر منذ �خلطو� �الJ0، 0فكر> �نه كيف ميكن� �p �علم هؤالO �الطفا/ 
�لذين شحبت 0جوههم من فرa �جلو� �0 من شد� لفحا> �ل�� �لذj جعلهم 
يبكوp. ما�W �علم �طفاًال �صبحو� 8 كل يو9 شهو�� على �ملشاجر�> بني �بائهم 
�0مهاִדم بسبب مصا�يف �حليا� �ليومية، فيضر1 �أل1 �أل9 0كنت �حيانا �ساعدهم 
�غم �p �خلي كاp §د0ً�� �0 �جلب Bم بعض �لغذ�O، �ال �Xم � يكونو� طفًال �0 

طفلني �0 � يكن هذ� �حلا/ ليو9 �0حد �0 يومني.
0كنت �عاr �ميا معانا� كما �حسست بالضعف �0لبؤ 8 مو�جهة هذ� �آلال9 
 jالسو� �لذ� pفعل ملو�جهة هذ� �لوضع 0هذ� �لزما� �W0بقيت �فكر 0لساعا> ما

ختم بالفقر على هؤالO �الطفا/ �جلميلني فلذ�> �ألكبا�؟ لك� � �جد �حلل.



�لفص� �لثاني�لفص� �لثاني

عا� آخر





�لتعر� على �ملجاهدين
 p� مع ��لثو� pنة بزما�0شبا� §د��0، مقا jلقد كانت مد� طفول� 0صبا
 p� كن �بتعد عن �لبيت كث�� خوف� من� � W� ،نذ�� عشرين عام�� pكا jعمر
�ضيع 8 �ملدينة، 80 �يا9 �لثو�� عندما كنت �خر³ من �لبيت يتملك� �الضطر�1 
�0لقلق، فكيف ساعو� ثانية؟ 0عسى �هللا �p ال �ضّيع طريقي، كما �p �ملشا�كة 8 
حركا> �لثو�� �لشعبية ضد �مللكية قد فتحت   عامل� جديد� عامل� ��ئع� متنوع� مع 
�نا جد� ��ئعني §بني، �تعلم منهم �شياO كث�� 80 كل يو9 �جنذ1 �كثر فاكثر 

JI هذ� �لعا�.
80 يو9 تعرفت على فتا� شابة 8 �ملظاهر�> فأحسست 0كأXا كائن �خر ال 

تشبه بأية �مر�� عرفتها حلد �آلp فقد كانت شجاعة 0مستقلة ��بطة �جلأ¿.
 pينما تذهبني فخذي� معك 0كا� لقد جذبت� شخصيتها 0تتبعتها 0قلت Bا 
�µها (طاهر�)، فتعجبت 8 �لبد�ية 0قالت حسن� �جلميع يذهبوW� pهÀ �نت �يض�، 
0قد  �لطريق  �عر*  ال   r� Bا  قلت  �خ��  معك،  �Wهب   p� ��يد  0قلت  فرجوִדا 
�جتمعت 8 0جهها �لشجاعة �0لبطولة مع �ملحبة �0لعاطفة، 0قد �جتمع كل �0لئك 
 � r� غ�ها، 0مع d�� لنا 8 شخص �0حد 0هو شخص تلك �ملر�� �ل� � �كن�
�كن �عر* �شياO كث�� �ال �Xا � تقلل من شأr بل �عطت� �جلر�� 0جعلت� �تعلم 
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�0جر1 �المو� �ل� � �كن �عرفها، 0قد �حسست �p 0جو�ها JI جانÀ هو غنيمة 
 pفقها بسماجة 0كا��المن   0كنت �س� معها �0� W> هي �ملال�0هو قو�. 0صا
 r: � تقو    �ين ستذهبني غد�؟ فا�ا باصر�B ال �فقد �ثرها £ قلت p� ي �لوحيد®
��يد �p �كوp معك، �بتسمت 0قالت �Xا مو�فقة 0ֲדذ� �لشكل فان� كنت مر�فقة 

Bا غد� 0كل �اليا9 �لقا�مة �الخرd �ينما Wهبت.
لقد بد� عصر جديد 8 حيا~ منذ �p تعرفت على طاهر� 0مضيت 8 حيا� 
·تلف كلي� عن حيا~ �لسابقة، كاp عاملًا جديًد� 0هو عا� �ملجاهدين، ألp طاهر� 

كانت من �نصا� Ãاهدj خلق.
8 �اليا9 �الخ�� من �النتفاضة 0حينما �كوp عائد� من �ملظاهر�> �0 عندما كنت 
 �� pمل�/ فا� JI سة المتا9 عمل ما، فاتأخر �كثر من �ملعتا� 8 �لرجو��بقى 8 �ملد�
كاp يزÃر 0يصرÄ على �خ� �لك�d 0يقو/ ملا�W تتأخر هذ� �لفتا� خا�³ �مل�/ ح� 
�لليل، 0مبا �p �0لد~ كانت متوفية فانه يتشاجر معها 0كنت 8 تلك �اليا9 �عيش 
مع �خ� �لك�d 8 مكاp �0حد، �0متد> �العتر�ضا> لتشمل عملي خا�³ �مل�/، 
0بسبب نضا  0هذ� كله، فكنت ملزمة �p �ختا� طريق� حليا~، 80 تلك �اليا9 0الن� 
�شتركت 8 �لنضا/ 0تعر8 على طاهر� �0الشياO �الخرd �ل� تعلمتها منها �ثناO �لعمل، 
فقد تغ�> �0صبحت �عظم جديد� فاصبحت جريئة �ال �ن� كنت �خا*، فقد كانت 
مو�جهة جنو� �لشا� �ملسلحني 8 �لشو��� �0لذين كانو� يفتحوp �لنا� على �لنا 8 
�ل� �حتاجها  �قل من تلك  �لنا حتتاJI ³ جر�� 0شجاعة   p0يقتلو pبعض �الحيا
للوقو* بوجه �� �0لعا��> �0لتقاليد �لبالية �0لقدمية للعائلة �0ملحيط �لذj كنت �عيش 
فيه، 0�مبا كاp سبب Wلك �ن� 8 �لشا�� � �كن لوحدj 0هنا� �آلال* من �لنا 

حو  يد�فعوp ع� 0يساعد0ن� عند �لضر0��.

��� متر; 
8 يو9 قر�نا �نا 0صديق� �ل� كاp ير�فقها �خوها لنذهب بسيا�ִדما �J مق�� 
�لزهر�O 0كانت ÅوGتنا كميا> كب�� من �ملنشو��> �0لكتب من �جل �قامة �ملظاهر�> 
8 مز�� شهد�O �لثو��، 0على �لعمو9 فقد قمت ببعض �المو� �ل� حا0لت من خالBا 
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�p ال ينتبه �� خلر0جي من �مل�/، خرجت W0هبنا �J مق�� �لزهر�O 0عندما كنا نع� 
من �ما9 مركز �لشرطة �حسست 0كان� 0صلت �J قمة �جلبل بعد �p متكنت من 
�خلر³0 من �مل�/، 0بد�> بإطال| �لشعا��> �ملنا0ئة للشا� 0نظامه 0ع�نا بسرعة من 
�ما9 مركز �لشرطة، 0بعد �p � نتقد9 �كثر من عد� �متا� ح� �عتر� طريقنا �حد 
 J� نا�مركز �لشرطة نفسه فاضطر J� جا/ �لشرطة �ملسلحني �0مرنا بالتر�جع �0قتا�نا�
 ��لترجل من �لسيا�� 0بد��0 بضربنا باعقا1 �السلحة �ل� كانت 8 �يديهم، 80 هذ
�للحظا> خاجل� �حسا فعندما كاp �لشرطة يقوموp بضربنا �حسست بشخصي� 
 jيد� p� لشعب، �ال� ��من ثو �Oًقاتل �0ن� �صبحت جز� r� <~ حينما فكر��0قد
0قدماj كانتا ترجتفاp من �خلو*، ليس �خلو* من �لشرطة بل من 0حشة هذ� �لليلة 
 p� ب� jلنا، 0ما هو �جلو�1 �لذGمنا J� ل� سيحتجز0ننا فيها 0لن يدعونا نرجع�
�قوله لو�لدj، 0كنت قد بد�> �فقد توr�G؟ الp �0لدj كاp يقو/ ح� �p تعلمت 
�لبنت فاXا ال تساj0 شيئ� 0مبا �p �لبنت �آلp هي قيد �العتقا/ فقد ثبت صد| كالمه، 
0بد�> تتخاÈ 8 ��خلي نز�عا> 0صر�عا> عجيبة فاقتربت م�… قلت سيحل 
�لليل، p�0 � يطلقو� سر�حنا فما�W سنفعل؟ قالت: ال تقلقي، فقلت ثانية: مبا�W ساجيب 
�0لدj؟ قالت �آلp ال تفكرj بذلك �بد�! �ص�j لنرd ما سيحدc! £ سنجيب بعد 

Wلك £ كر�> كالمها ثانية 0قالت : �عظم ال تفكرj بذلك �آلp! �ليس كذلك؟.
لقد منحت� صالبة �0طمئناp صديق� مزيد� من �لقو� 0صر> سعيد� الXا �صبحت 
لدj شخص �ستطيع �للجوO �ليه عندما حتدc   مشكلة حيث كانت كلماִדا متنح� 
�جلر��، 0كانت تقو/ ال ·ا8، لن �دj� c شيO 0جو�1 �بيك عندj! �0 يطلقو� 
سر�حنا 8 تلك �لليلة بل �ستمر �عتقالنا لثالثة �يا9 �خرd 0بعد ثالثة �يا9، 0عندما �طلق 
سر�حنا كاp قد متلك� �حسا �r قد �نتهيت من حل قضية كب��، �ال 0هي �ن� قد 
جتر�> على �ملبيت ليلة خا�³ �مل�/ من غ� �p �ستأpW من �0لدj، 0قلت 8 نفسي بعد 
�p �صبحت حر�، كم �نا جبانة! 0كيف ساWهب �J �مل�/؟ 0باj جو�1 سا�ّ� على 
�� �0خي؟ Wهبنا 0طرقنا با1 �مل�/ �0خلنا، �ال �ن� قد ملت نفسي بشد� ملا�W تريدين 
�العتما� على �آلخرين كاالطفا/؟ كوr جريئة W�0هÀ لوحد� �0جيÀ على �سئلة 
 ،jنت �نا ساقو9 بذلك لوحد� ÀهW� ا: لقد ندمتB �0لد� �0خيك بنفسك! فقلت
��يد مو�جهتهم بنفسي لقد حا0لت صديق� كث�� �p تقنع� باملجيO معي لكي ִדد� 
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من ��0 �� لكن� قر�> 0قلت: ال �ب �p �تر�جع عن Wلك �ال �ن� قد �خلت �مل�/ 
 p� فر�يت 0جه �� �0خي �ملتجهمني �لعبوسني فما pترجتفا j0قدما jلت يد��G 0ال
��ياr ح� Xضا من مكاXما �وj حيث كاp من �ملحتمل �p �كوp صريعة للكماִדما 
 p� كثر جر�� 0صالبة فقلت 8 نفسي ميكنك� pكو� p� فساִדما �ال �ن� حا0لت�0
جتيبينهم! 0ال �ب �p ·ا8ّ  �ما قلت �نك تريد �p حتا�� هذ� �الشياO حسن� تقدمي 
 �WI)) الما9 0ال ·ا8 لكي ير�0 �نك لست �عظم �ل� عرفوها سابق�� J� تقدمي pآل�
ضربت فأ0ِجع فإp �ملالمة �0حد�)) فقمت بكل Wلك 0 كنت خائفة لك� � �ظهر Wلك 
تقدمت 0سلمت! 0بقيت منتظر� أل�d ما يقولوp 0عندما بد��0 بالسبا1 �0لشتيمة 
0��يتهم يتقدموp �وj ليضربون� كنت مستعد� لالجابة 0عندما سألوr �ين كنت؟ 
كذبت 0قلت: 8 بيت صديق� فصا] �0لدj غاضب�: لقد �خطا>! �p �لفتا� ال �ب 
�p تبقى ليًال خا�³ �لبيت، ملاW �Wهبت بدpW� p0؟! فلمت نفسي ملا�W قلت 8 بيت 
صديق�؟ ملا�W كذبت؟ فجاGفت 0صرخت بصو> عا/ كاp غريب� ح� بالنسبة   
�يض� 0قلت كنت 8 مركز �لشرطة! نعم كنت §تجز� 8 مركز �لشرطة، �� تقولو� 
�Xا �حلر1 حسن� فانا جزO من شعÀ � يكن �� ينتظر هذ� �جلو�1 م� �ندهش 0بقي 
للحظا> ال يعر* ما عليه فعله 80 �ثناO هذ� �جلد�/، �عا� علي نفس �جلمل �لسابقة 
من �لسبا1 �0لشتيمة �0مطرr0 بو�بل من �للكما> �0لضربا> �0لرفسا>، �0نا 8 
 �Wبصو> عا/ 0بثقة ملا Ä8 �لبحر كما �سلفت 0صر Àحلا/ كنت قد �لقيت قل� �هذ
تضربون�. �نا   حق �يض�! كيف تقبلوp� p يقتل �لنا �0نتم قاعدp0 0تتفرجوp! 0ال 
�عر* ما �لشيO �لذj كاp 8 كالمي �0لذj خفف كث�� من حد� توترهم �سر� مما 
كنت �عتقد� جلس �0لدj متذمر� 0هو يقو/! كاp �خلطأ خطاj �صًال منذ �0/ يو9 

تركتك فيه تد�سني 0تذهبني �J �لعمل �ما �آلp فال فائد� من �لكال9.

بد�ية �حلر$ �لطويلة
�للو�~ تعرفت  ثانية مع طاهر� 0بعض �لصديقا>  0هكذ� خرجت من �مل�/ 
عليهن 8 �ملظاهر�> 0شا�كت 8 }يع �حلركا> �لشعبية تقريبا، 0بعد �p تعرفت 
JI طاهر� 0تعرفت JI عد� كب� من �لفتيا> �0لنساO �ملؤيد�> للمجاهدين 0قد 
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تعلمت منهن �لكث� �0 �� 8 هذ� �لطريق �جلديد شخص� 0حيد�، 0شعر> كأن� 
�متتع بدعم قوj، فلدd �لنا �لذين يفهموp ما �قوله �0ستطيع �p �طلب �ملساعد� 
منهم، �نا ال �تقر0ن� كوr �مر�� يعترفوp بقيم� 0حقي 8 �النتخا1 �0ملناقشة. 
�0 �خف ثانية من �� �0خي 0عندما كنت �شعر بالضعف �حيان� 8 معرك� معهم 
0خاصة مع Wلك �ألÄ �لذj ال ميلك من �الخّو� شيئا، فكنت �قو/ له 8 نفسي 
0كنت  �0ضح�   pكا  jعند فاجلو�1  �ملطا*؟  Xاية   8 سينتصر   jلذ� من   dلنر
�جيب 8 حلظا> 0بدj� p0 شك: �نا �ملنتصر�، الن� �نا من �ختر> هذ� �حليا� 
لقد Wقت �لطعم �ملر �0لسا9 حلظة بلحظة حليا~ �لسابقة �ل� �متد> لعشرين سنة 
من عمرj، 0كنت �علم �نه مهما �دc فان� سو* لن �عو� �بد� �J تلك �حليا�، 
حيا� �السر، �حليا� 8 عا� مظلم §د�0 �الفق حيا� �الحتقا� �البدj 0بكلمة �0حد� 

حيا� �لق�. 
80 �0/ معركة كنت قد �نتصر> فيها على �� �0خي من �جل �عالp �ستقال  
�0لذj كاp بد�ية جديد� حلر1 طويلة، 80 �ملد� �ل� سبقت �نتصا� �لثو�� كنت 
0على �لعمو9 متفقة مع �� �0خي 8 بعض �ملجاال> 0كاp يبدr� 0 0مبشا�ك� 
8 �ملظاهر�> �متاشى مع �لثو�� �ل� كاp يتزعمها �خلمي�. �ما 8 �ملر�حل �لالحقة 
�ختر>  قد  كنت   Oالثنا� تلك   80 �0موية  صعوبة  �كثر  كانت  �0ل�  للحر1 
طريقي �لرµي �0ع� بذلك منظمة �ملجاهدين �0هد�فهم �ل� تتعا�� مع �خلمي� 
��ئمتني 0´اصة  �لوقت �صبحت 8 خال* 0خصومة  �0يديولوجيته، 0منذ Wلك 
�ملجاهدين �0هد�فهم، 80  فاكثر �و  �كثر  يو9  مع �خي، 0كنت �جنذ1 8 كل 
�حلقيقة لقد خصصت كل 0ق� لنشاطا> �ملجاهدين �ال �لوقت �لذj كنت �Wهب 
فيه للتد�يس 8 �ملد�سة �ل� ال تبعد كث�� عن م�لنا 80 هذ� �ملجا/ � �كن �عر* 
�لليل من �لنها�، B0ذ� �لسبب فقد كنت �بقى خا�³ �لبيت لوقت متأخر �0قضي 
معظم 0ق� 8 �لشو��� مشغولة بالدعاية 0بيع �لصحف �0لكتب �0 �الشتر�� 8 
�ملنظمة ملؤيديها 0على ²تلف �ملستويا>. لقد  �ل� كانت تقيمها  �لتعليم  صفو* 
كانت هذ� �حليا� جديد� بكل تفاصيلها 0كنت �لتهمها حلظة حلظة بولع 0شو|، 
فكنت كالشخص �ملختنق على �حلد�0 0صا� فجأ� B� 8و�O �لطلق، كما �حسست 

�p 0جو�j �صبح مؤثر� 0لذلك فقد �حسست بالسعا��.
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 8 «pاهد» 8 ساحة «خر�ساÃ» لبيع صحيفة �0عتقلت مر� عندما Wهبت 
طهر�p �0لو�قعة 8 �ملنطقة �ل� �سكن فيها، 0كانت هذ� �ملنطقة �0حد� من �بسط 
مناطق طهر�p �0عتقد �Xا كانت من �كثر �ملناطق �ل� يتو�جد فيها عناصر �المن 
 dمن صديقا~ ك� p�0ثنتا �نا  �ليو9  Wلك  �0لبلطجية. كنا 8  (�لباسيج)  �0لتعبئة 
G0هر�O �بر�هيماp قد شرعنا ببيع �لصحيفة، 0كما هو معمو/ فاننا ننا�j 0بصو> 
عا/ عن �لعنا0ين �لرئيسية لصحيفة «Ãاهد» فر�ينا فجأ� �ننا §اصرp0 من قبل ٢٠ 
- ٣٠ من حر 0بلطجية �خلمي�، 0هرعو� ��كضني �ونا 0ضربونا بوحشية 0قد 
حا0لو� 8 تلك �ألثناp� O يأخذ�0 نسخ �جلريد� �ل� كانت 8 �يدينا، 0مع �p �حلر 
ليتلفوها. فقد  �يدينا  �p يأخذ�0 نسخ �جلريد� من  يتمكنو�  قد ضربونا �ال �Xم � 
جعلنا من �جسا�نا ��0ًع� لكي ¸ر³ نسخ جريد� «Ãاهد» سليمة من ساحة �ل��/ 
�0ل� كانت هي كل شيO لدينا 0ح� ال تصل �J �يدj �حلر �0 يبق لدj عندما 

�عتقلت �ال عد� قليل منها.
£ �خذ0نا �J �للجنة �المنية 8 ساحة خر�ساp. 0على �لرغم من �ن� �ختر> 
مو�جهة هكذ�  من  خائفة جد�  Gلت  ما  �ن�  �ال  تصميم  0بكل  �0لنضا/  �ملقا0مة 
�حد�c، �0ع� بذلك �العتقا/ �0النتقا/ �J جلنة �ملنطقة �0ل� تعد من 0جهة نظر 
 pللجنة فا� J� 8 شر* �لعائلة. 0على �ية حا/ عندما �خلت ��0خي 0صمة عا ��
 pبعضهم �لبعض بتح� 0يقولو J� p0جامة 0 عناصر «حز1 �هللا» كانو� ينظرB�
�كثر من عشرين  �ملنطقة منذ  تلك  هذ� بنت فالp �0خت فالp! الننا نسكن 8 
عام� 0 يعرفنا كل �هل �حلي تقريب� 0هم �يض� بد��0 باالستفا�� من هذ� �لقضية 8 
�خاف� بقوBم �آلp سنخ� �با� �0خا�. خفت كث�� 8 �0/ �المر ففي �لبيت ثالثة 
بالضعف �0خلو* جتا� Wلك، 0كاp كل  ثالثة نساO فشعر>  �0نا �0خّتي  �جا/ 
®ي �p ال يسمعو� مبا قد فعلته �ال �ن� كنت قد �خلت �حلر1 سو�� O��W <لك 
�. �pW فهي �ملو�جهة، فهذ� �حلر1 كانت جترj ��خل نفسي، �خلمي� �9 ��9 � ��
�ملجاهدين؟ �ختيا� �j منهما يع� �ختيا� حيا� ²تلفة متام�، فاp �ختر> �خلمي� 
 rبعة 0لكو�مل�/ �ال� p��ختر> حيا� باهتة مملة ستنتهي بني جد� pقد �كو r� فمع
�ملتاعب  معلمة فساقضي حيا~ بني �ملد�سة �0لتد�يس، فستكوp حيا� خالية من 
�0ملشاكل كما سا·لص من كل Wلك �لقلق �0حلر1 �ملستمر� 8 �مل�/ 0كذلك من 
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�حلر1 خا�³ �مل�/ مع �حلر �0ملؤيدين للخمي�. �ما �p �ختر> �ملجاهدين فقد 
�ختر> حيا� صعبة مليئة باملخاطر 0هي حر1 8 حقيقة �المر حر1 �0ضحة �ملعا� 
مستمر� 0تكوp �كثر صعوبة �0موية يوم� بعد يو9. �ال �p 8 تلك �حلر1 حال�0 

�يًضا 0كانت ضر0س� جد� 0 حتتا³ 8 �ستمر��ها لعز9 �0���� فوالWية.
تلك �أليا9 � �كن �·يل �r ساشتر� 8 �الشتباكا> �0الحد�c �ل� جر> 
الحق�، بل � �ستطع �p �·يل Wلك 0لكن بالتد�³ متكنت من �p �فهم �p هذ� �لطريق 
صعب 0مليO باالخطا�، 0ملر�> سألت نفسي ´و* 0�جاO هل سأمتكن من �لس� 
 ،À8 هذ� �لطريق ح� �لنهاية؟ 0لك� �0م� كنت فرحة 0سعيد� جد� 8 �عما| قل
�ل� حدثت، لك�  �0المو�   cحلو��� �0لعذ�1 8 ²تلف  للقلق  تو�م�  0قد كنت 
 J� قد تقدمت خطو� rشيئ� 8 ��خلي قد تغ� 0كا p� كنت 8 كل مر� �شعر
�الما9. 80 مر� كانت Ãموعتنا تقو9 بالبيع �0لدعاية لصحيفة «Ãاهد» 8 شا�� 
(�1 منكل) بطهر�p �لذj كاp مركز ثقل �حلر �0المن فتعرضنا Bجو9 من قبل 
 *«j0ال�� بينهم «عسكر  جال�G0 عناصر «حز1 �هللا» �0حلر 0قد ملحت من 
�لذj �مقنا بنظر�ته �لغاضبة. 0كنت �عتقد �نه قد عرف� فخفت ل�هة 0كاp هذ� 
�الحسا 8 �لو�قع خوف� من �0لدj �0خي �0لعائلة 80 نفس تلك �للحظة 0قع 
نظرj على (�W�) �ل� كانت من �فر�� Ãموعتنا 0كاp تز�� كاالسد �حلصو� تفضح 
0تعّرd �حلر 0عمالO �لنظا9 0كانت ��ع� �0قي� لنا، فمنحت� شجاعته 0صالبته 
�جلر�� �0لشجاعة فقر�> �p �كوp مثلها 0شعر> منذ تلك �للحظة �ن� قد حصلت 

على �لقو� 0لن �خا* من تلك �لثعالب ثانية.
0نقلونا بعد Wلك �J �للجنة �المنية �ملعر0فة بـ (�1 منكل) 0قد �ستمر�0 8 
ضربنا �J �لعصر حيث �صبح كل 0جه �W� 0جسمه مليًئا بالكدما>، �ما �نا 0 معي 
 dا، 0هنا� عرفت 0ال0/ مر� مدBميال~ فلم يكن حالنا �فضل من حاG ثنتني من�
�لقسا�0 �0حلقد �حليو�r �لذj يكنه حر 0هّجامة �خلمي� جتا� �ملجاهدين 0فهمت 
�Xم على �ستعد�� ال�تكا1 �ية جرمية ضدنا 0حينما تكوp �لفرصة مؤ�تية Bم فاXم 
لن يتو�نو� عن قتلنا. 0كانت نشاطا> �ملجاهدين 8 تلك �لفتر� غ� §ظو�� 0كانت 
* حبيب �هللا عسكر �0ال�j �0حد من �موG �لنظا9 0عضو Ãمع تشخيص مصلحة نظا9 �ملال ، 0صا� G0ير� ملد� من 

�لزمن 0تربط� به صلة قر�بة بعيد�. 
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جترj بشكل �µي 0جريد� «Ãاهد» �يض� كانت �µية 0طبق� لقو�نينهم. 0قمت 
باعالp كل Wلك �مامهم، 0قلت �ن � نقم باj عمل ²الف للقانوp �0ب �p يطلق 
سر�حنا 80 �لنهاية �طلقو� سر�حنا قبيل �لغر10 0عندما �صبحت حر� كنت خائفة 
جد� با�Od �المر. فكيف ساWهب �J �لبيت على هذ� �حلا/ 0ֲדذ� �لوجه �ملجر0] 
 p� يفتر�  �Wملا قائلة:  �0الG�|، 0مبا�W سأجيب على �� I0خو~؟ فلمت نفسي 
�كوp خائفة 0خجلة؟ بل عليهم �p �يبوr هل �السال9 يأمرهم بالسكو>، هذ� هو 
�إلسال9؟ 0هل �لغ�� �إلسالمية هي �p تعتقل عد� فتيا> شابا> عز/ 0بال Wنب 
0يؤخذJ� p �للجنة 0يطلق عليهن غيالp ليضربوهن 0لعد� ساعا> بال �<ة؟ فما 
هي جرميتنا. 0مر� �خرd كنت G0ميل� Gهر�O (من شهد�O عا9 ١٩٨١) 8 شا�� 
0بد��نا  فتحركنا   Oحلمر�� �ملر0�  �شا��  عند  �لسيا��>  توقفت  حينما   «rطالقا»
ننا�j 0بصو> عا/ عن �لعنا0ين �لرئيسية 8 صحيفة «Ãاهد» لكي نطلع �لنا 
عليها، 0فجأ� �لتقت عيناj بعني �خي �لكب� �لذj كاp جالس� I 8حدd �لسيا��> 
�0لذj �ستشاa غضب� عندما ��r، 0كنت سابق� 0ملر�> قد فكر> 8 هذ� �ملوقف 
 �W؟ 0ماcسيحد �Wمفاجأ� �0نا �قو9 بالدعاية للمجاهدين ما ��خي 0بصو� r�� p�
 .��نتظر �للحظة حصل ما � �كن   ��فعل 80 هذ  p� سيفعل هو، 0ما �ب علّي 
فقد> �لسيطر� على يدj 0قدمي 0توقفت 0كانت Gهر�O تتقدم� بعد� خطو�>، 
 Oهر�G !0قلت: �خي ��لسيا� J� <سألْت ما �خل�؟ فاشر ، فعندما ��ت� قد سكتُّ
من  يتحر�  فلن  تعا !…  فقالت:  0عائل�  �خي  مع  قص�  بكل  تعر*  كانت 
مكانه! �p كاp ميتلك �جلر�� فلي�/ من �لسيا�� فنحن لدينا شعبنا 0 لسنا هنا 0حدنا 
0يبدp� 0 �خي قد فهم �ملوضو� ֲדذ� �لطريقة �يض� 0فّضل �p ال يظهر Wلك. �ما �نا 
 jاهدÃ اهد، صحيفة منظمةÃ) :قبل jW له 0بد�> بالصيا] �كثر من cفلم �كتر

�لشعب �الير�r) 0مضيت 8 عملي بني �لسيا��>.
8 تلك �لليلة 80 طريق �لعو�� �J �مل�/ كنت قد هيأ> نفسي حلر1 �موية، 
عندما 0صلت �J �مل�/ بقيت لدj عد� نسخ من �جلريد� فوضعتها عن عمد على 
�لتلفاG 8 غرفة �جللو. قا/ �خي �p ��يتك 8 �لشا�� مر� �خرd �0نت حتملني 
 �ֲדذ تقومي  ال  لكن   Oشي  j� �فعلي  �مر�،  فسيحسم  �جلريد�  من  �لنسخ   �هذ
�العما/ 8 �لشا��! فضحكت بقلب منتصر 0قلت 8 نفسي �p كنت تستطيع 
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Wلك 0لديك �جلر�� على �لقيا9 بذلك فلما�W � تفعل �ليو9؟ 
بالقو� الp ִדديد�ته � تعد ·يف� 0حتطمت هيبته W 8ه�  �لشعو�   r�0فسا
X�0ا�>، 0لقد شعر> 8 �ثناO هذ� �حلر1 �لطويلة �p �لقيو� �0لسالسل �ل� كبلت 
 pفع هام� عالي� �0قفة على قدمي، فكا�ه� قد تكسر>، 0بد�> �W0 0قدمي jيد�
هذ� شعو� }يل 0��ئع فمن ناحية �صبحت �لصعوبا> ²0اطر �لطريق �كثر سهولة 
 Óملتهر� �لعا�  بالتمر� �0لعصياp ضد Wلك  ناحية �خرd كاp �عل� مفعمة  0من 

�0لعالقا> �جلائر�.

9ياM سعيدL 5 ساحة �ملعركة
 p� 9لقد كانت هنا� �يا9 سعيد� 8 خضم تلك �لصر�عا> �ملستمر� 0منها يو
عّرفت �0لدj على �ملجاهدين �0سال9 �ملجاهدين، لقد كاp �0لدj �جًال كا�ح� 
�0 يكن ظامل� �0 قاسي �لقلب بل كانت مشكلته �نه قليل �ملعرفة �0الطال�، فقد 
كاp يعتقد �p �السال9 هو �خلمي� �0لرجعيوp �ملنافقوp، فكاp يتصر* معي بقسو� 

النه كاp يتصو� �نه يؤ�j �0جب� شرعي�.
�خذته  قد  كنت  �لشعائر،  فلسفة  يشر]  شريط�  �مل�/   J� جلبت  مر�   80
�لبد�ية � يكن ��غب� 8  �لشريط 80  له  �ملنظمة 0عرضت  �ملسؤ0لني 8  من �حد 
�الستما� 0لكن بعد مد� قص�� بد� �الستما� £ �جنذJ� 1 �لشريط، لقد كنت 
���قبه 0��يت 8 �لبد�ية كيف لفت �نتباهه £ �هتم تد��ي� 0صا� بعد Wلك Ãذ0ب� 
 pكا  p� �عر*  (ال   :pباستحسا قا/  �لشريط  عر�  �نتهى  0عندما  به،  0متعلق� 
هؤالO مسلموp فما�W �قو/ �نا p�0 كنت �نا مسلم� فما�W يقو/ هؤالO؟) �0ستمع 
�J �لشريط عد� مر�> فقا/ �آلp عرفت معº �لصال� 0منذ Wلك �لوقت فقد تغ�> 
نظرته �J �ملجاهدين �0حبهم. 0عندما كانت صديقا~ يأتني م�لنا فانه كاp يتعامل 
 JI 8 �لعو�� jمتساهًال 8 موضو� نشاطي �لسياسي 0تأخر �معهن مبحبة 0صا
�مل�/. فعلى �القل ميكن �لقو/ �p باله �صبح مرتاح� ملسالة عملي مع �ملجاهدين 
�0 يبق هنا� ��عًيا للقلق بالنسبة له ألp قلقه �لرئيسي كاp ينصب على �ملسائل 

�الخالقية.
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 80 تلك �اليا9 �يًضا كاp هنا� يو9 سعيد 0كب� �خر حينما كنت W 8لك 
�لوقت �0حد� من �ملؤيدين �لنشطني للمجاهدين، حيث كنت ��0صل �لليل بالنها� 
8 عملي، 80 ليلة 0بعد يو9 شا| من �لعمل �لد10ª عد> �J �مل�/ 0كاp �لوقت 
تز0جنا  قد  كانا  �للذين  (فرها�)  0G0جها  (جنمة)  �خ�  بيتنا   8 فوجد>  متأخر� 
حديث�، £ �نضمت �لينا �خ� �لك�d �يض� �0جتمعنا كلنا 8 غرفة �0حد� 0تكلمنا 
µ0عناها،  شاهدناها  �ل�  �جلميلة   O�0الشيا �0لتجا�1  �0لنشاطا>  �العما/  عن 
0حتدثنا عن <ال> �لبلطجية �0لدفا� عن �لنا 0غ� Wلك… 0´اصة �p موقع 
نشاطاتنا كانت ²تلفة فانا �عمل 8 شر| طهر�p 0(جنمة) 8 �جلنو1 0(فرها�) 
Õ 8ا/ طهر�p 0قد عملنا مع طبقا> ²تلفة من �لنا 0قد تبا�لنا �طر�* �حلديث 
0لساعا> Åر��� 0<يمية، 0قد تعلمنا من جتا�1 بعضنا �لبعض 0كنا سعيدين من 
�عما| قلوبنا، كما �p �خ� (مهني) كانت تستمع �J كالمنا بكل شو| 0�غبة 
�يا9 حياִדا  0كاB pا نصيب 8 سعا�تنا، 0كانت تقو/ �p تلك �اليا9 هي �سعد 
0´اصة �W 8 pلك �لوقت �صبح لكل �0حد من �خو~ بيت 0حيا� خاصة W0هبو� 
ليلة  يرتا] 8 غرفة �خرd. 0كنا 8 كل   �� p0حيد� 0كا �� �لبيت 0صا� من 
��ئم�   p0كا �لسحر،  ح�  0نضحك  �المو�  بعض   8 �حلديث  �طر�*   1Wنتجا
تلك  قد شعر> 8  0كنت  بتذمر.  �لتمتمة  غ�  شيئ�  يفعل   p� ميكن  0ال  مرتبك� 
�اليا9 بسعا�� حقيقة لكن �خلمي� 0لسنني �ستطا� �p يرسخ W� 8هاp �� �0مثاله 
�نه هو �ملرجع �لدي� عندما بد� 8 عا9 ١٩٨٠ يظهر على شاشا> �لتلفاG متخذ� 
موقف� صر�� ضد �ملجاهدين �0لصق بنا صفة (�ملنافقني) 80 �حلقيقة فقد متكن ֲדذ� 
�لدجل �p يؤثر على �لقوd �لدينية �ملختلفة 8 �ملجتمع �0ل� كاp �� جز�Oً منها، 
�لعو�طف �البوية �0النسانية  �0ستطا� �p يؤلبهم على �ملجاهدين p�0 �فف كل 
�قدمه   jلذ�  O�0لغذ� �خلبز  تاكلي   p� عليك  حر�9     يقو/   pكا  j�0لد  p� ح� 
 pم سيعملوXما �عطى فرصة �ك� للمجاهدين فا �W� ك� �نه�مد pلك، فاخلمي� كا
بسرعة على صهر قاعدته �الجتماعية �لنا}ة عن عد9 �طال� �لنا 00عيهم �لقليل. 
0لذلك � يتو�Ö �خلمي� عن ��تكا1 �ية جرمية من �جل �بعا� �ملجاهدين عن �لوسط 
�لسياسي �0الجتماعي �الير�r، �ال �نه X 80اية �ملطا* 0بسبب تلك �جلر�ئم �ل� ال 
ميكن ·يلها �0ل� �قترفها Åق �ملجاهدين �0لشعب �الير�r، سرعاp ما فقد قاعدته 
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(�بغض  0سا9  على  0ليحصل  �لعميق  �لنا  كر�هية  بئر   8 سقط   0 �الجتماعية 
�يكتاتو�j 8 �لقرp) 8 �لساحة �لد0لية. فسقط �خلمي� من �لقمر �J �لبئر لكن 
هذ� � �دc �ال بعد �فع Ùن باهظ جد� �فعه �ملجاهدp0 �0لشعب �الير�r بلحو9 

0جلو� �0ماO خ�� �بنائهم.
 صر�0 �لقوتني

عا9  ��0خر   8 �خلمي�  0�0با¿  حر  قو�>  0<ال>  هجما>  صا�>  لقد 
١٩٨٠ �0�0ئل عا9 ١٩٨١ �كثر 0حشية 0موت�، فال ميض يو9 �ال 0ياتوJ� p �لشا�� 
عد�  فيه  يقتل   0� �ال �0ر]  يو9  �لوحشي 0ال ميض  فيه عرضة Bجومهم   p0نكو
�لنظا9، 0يكونوp عرضة  �شخاb من �نصا� 0مؤيدj �ملجاهدين من قبل بلطجية 
للتعذيب 0كانو� يستعملوp معنا �للكم �0لرفس ²0تلف �السلحة �خلفيفة بغية قتلنا.

80 يو9 كنت �نا 0صديق� مشغولتني ببيع صحيفة Ãاهد 8 تقاطع �جلمهو�ية، 
W 80لك �ليو9 0كاملعتا� كانت صديق� تنا�j 0بصو> عا/ عن �لعنا0ين �لرئيسية 
8 �جلريد�، 0قد تكفلت �نا مبر�قبتها 0فجأ� ��يت ثالثة �جا/ كاXم غيالp 0كثيفي 
�للحية �0لشعر، 0�مبا كانو� �طو/ م� بسبعني سنتيمتًر�. 0قد تقدمو� �ونا 0كانت يد 
�حدهم 8 ��خل قميصه، فعرفت �نه كاp يضمر �لسوO 0ينوj �خر�³ ���� ليضر1 
ֲדا صديق�، فلم تغفل عي� عنهم 0كانت }يع حو�سي تر�قب Wلك فما �لذj �ب 
علي فعله، فتعقبتهم �0 تبق �ال خطو� �0حد� ليصل �J صديق� فر�يت �لغو/ 0قد 
�خر³ من قميصه �لناتشيكو 0�فع يد� عالي� ليضر1 �� صديق� بكل ما �0~ 
من قو� �0 �عر* 8 حينها من �ين جئت بتلك �لقو� �ل� قفز> فيها �J �العلى 
0خطفت �لناتشيكو من خلف ظهر� 0هربت. 0كاp شا�� �جلمهو�ية مز�<� جد� 
فركضت بكل ما �0تيت من قو� فركض �لغيالp خلفي 0كا� نفسي يتوقف من 
�لتعب �0خلو*، النه كاp قد جتذ� 8 نفسي �لشعو� بكوp �ملر�� ضعيفة، 0كنت 
�متº 8 تلك �للحظا> �p يا~ ملساعد~ �جل تعا�/ قوته قو� Wلك �لغو/ �0لص� 
من �يديهم. 0كنت �فكر �ثناO �لركض ما�W �ب �p �فعل؟ فر�يت 8 طريقي جسر� 
صغ�� فو| Xر 0كاp مكانا جيد� فرميت �لناتيشكو حتته �00صلت �لركض 0بعد 
حلظا> متكن �0لئك �لغيالp� p ميسكوr 0بد�0 بضر� ما بني لكم 0�فس 0�كل 
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فعجنو� جسمي عجن�، �ال �r كنت �شعر بالنصر 8 �عماقي الن� متكنت �p �نقذ 
صديق� 0جنحت p� 8 �خذ سالحهم من �يديهم، كما �Xم �ستشاطو� غيًظاً من 
 pم هزمو� من قبل فتا� �يفة 0شيئ� فشيئ� بد� �لنا �تمعوX� هذ� 0´اصة Oجر�

حولنا، 0 كانو� يعترضوp ملا�W تضربوp هذ� �لفتا� �لضعيقة �ملسكينة.
لقد كاp كل حا�c من هذ� �حلو��c �صل �ثناO قيامي بالدعاية �0لنشر ��فع� 
0خطو� 8 طريق �البتعا� عن �لضعف �0ث� على �العتما� على نفسي. �0عتقد 
�خلمي� �0ونا،  نظا9  تتغ� �و  بد�>  قد  �لنا �0ملجتمع  نظر�   p� بعد كل هذ� 
فالنا كانت ترd ما يقو9 به بلطجية �لنظا9 ضدنا من �عما/ 0كانو� يستاp0ª من 
Wلك. 0من ناحية �خرd فاXم كانو� يرp0 مقا0متنا 0بد� يتز�يد �حتر�مهم 0حبهم 
لنا 0´اصة �لفتيا> �0لنساO �ملؤيد�> للمجاهدين 0كانو� يتسموp مبزيد من �جلر�� 
�لنضا/  �لقمعي. 0جتد� �الشا�� هنا �p� J هذ�  �لنظا9  �0لغ�� 8 مقا�عة عناصر 
�0لقتا/ �لعظيم �0لو�سع كاp �رj 8 عمو9 �ملجتمع 80 كل �ملدp، 0كنا قد ��ينا 
با9 �عيننا كيف بد�> شعبية ¢ي� باال¸فا� يوم� بعد �خر، �0لنا �لذين �جتمعو� 
حوله 8 �لبد�ية تفرقو� من حوله الXم �كتشفو� �Xم كانو� ²د0عني فيه، 0من ناحية 

�خرd فاXم بد�0ª بالتو�فد �و �ملجاهدين 0 �لقوd �لتقدمية. 
80 خضم هذ� �الحد�c 0يوم� بعد �خر صا�> قو�> �حلر 0بلطجية �لنظا9 
ر³ فيه لبيع �لصحف �0 نشاطا> �لدعاية فلم  �كثر خشونة 00حشية 0 8 كل يو9̧ 
 0ªلنا فاننا نرجع برGمنا J� لنا، 0عندما نرجعGمنا J� نعو� 8 �لليل p� نكن نأمل

�0يد مكسو�� Ã0ر0حة Ú0سم مكد90 0مدمى.
�ملعنوية كانت 8  فاp �0حنا  �لذW jكرته  �الجتماعي  �لتطو�  Wلك  لكن 0بسبب   
W�0ִדا الن� كنت ��d با9 عي� تفتت 0تفسخ �لنظا9 على �ملستوd �الجتماعي 0تطو�نا.

Pلة �عتقاالO ��سعة
�ل� كنت  �ملد�سة   J� �لنظا9  قو�> حر   <O١٩٨١ جا �يا� يو9 ٣١   8
��� فيها من �جل �عتقا ، 0كانت �حدd �ملعلما> صديق�، 0كاp شبا� صفها 
مطًال على �لشا�� فاخ�ت� �Ã pموعة من �حلر �وموp حو/ �ملد�سة 0شككت 
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بامرهم، فنظر> من �لشبا� 0حدست �Xم قد جا�0ª العتقا  فخرجت من شبا� 
�حلر.  قو�>  قبضة  من  �نفلت  0هكذ�  بسرعة،  �ملد�سة  من  0خرجت  �لصف 
�لوقت  Wلك   8 0لكن  �حلر  قو�>  قبل  من  مطا���  �صبحت  �ليو9  Wلك  0منذ 
� �جر �المتحاp �لنهائي بعد لتالميذ �لصف، 0كنت قلقة على 0ضعهم �لد��سي 
�لعمل،  �المتحاp مبساعد� �0حد� من صديقا~ G0ميال~ 8   jجر� p� £ قر�> 
 8 Àصدقائي من �لقيا9 ֲדا، فالقيت قل� r�هذ� �لعمل مغامر� كب�� قد حذ p0كا
�لبحر الp قلÀ � يطا0ع� �p �تر� �لتلميذ�> 8 صفي بدp� p0 �عطيهن �0جبا> 
�لتلميذ�>  ��ت�  0عندما   pالمتحا� Bن  �0جريت  �ملد�سة   J� فذهبت  مد�سية، 
 pجريت �المتحا� p� 0بعد ،dين� مر� �خر��ن Xبالسعا�� ال pجتمعن حو  0شعر�
�ليو9 0قد ال �متكن من �ªيتهن  بعد  للتلميذ�>: �مبا قد ال �كوp معلمتهن  قلت 
8 0قت قريب �يًضا. فقد حزنت �لتلميذ�> 0كاp حزXن �0ضح� حيث كانت 
معلمتهم   pكو�  p�  ºتتم قلوֲדم  0كانت  بعضهن.   pعيو ترقرقت 8  قد  �لدمو� 
�0عتهم  لك�  علي  �الطفا/ صعب�   Oفر�| هؤال  pيض�، 0كم كا� �لقا�9  �لعا9   8
0خرجت بسرعة، �0نفلت بسال9 مر� �خرd من قبضة قو�> حر �خلمي�. 0قبل 
Wلك كنت قد تعرضت لالعتقا/ 8 شهرj نيساp �0يا� من عا9 ١٩٨١ 0ملر�> 
عديد� من قبل جلاp �منية ²تلفة 8 �ثناO قيامي بنشاa �لدعاية. 0لكن 8 كل مر� 
كاp يطلق سر�حنا بعد �p نتحمل �الهانة �0لضر1 �0لشتم من قبل قو�> �حلر 
مبا فيها يو9 ٨ حزير�p، عندما �شتركت 8 مظاهر� سلمية �قيمت 8 طهر�p �0ل� 
تعرضت فيها �J هجو9 قو�> �حلر �0لذين كاp �غلبهم تابعني �J �للجنة �المنية 
8 حّينا، 0كانو� يعرفون� 0جرحت فاXالو� على �ملتظاهرين باBر��0> �0لسكاكني 
�0خلناجر �0لناتيشكو، �0قامو� حلقة حصا� حوBم X�0الو� عليهم بالضر1 �0لشتم 
�لشابا>   O�0لنسا �لفتيا>  من  �ملتظاهرين  �غلب   p0كا 00حشي.  ظا�  0بشكل 
�ملؤيد�> للمجاهدين، 0لقد جرحت صديق� (طاهر� نقدd)* جرح� شديد� 8 
هذ� �Bجو9، �0ل� �عتقلت الحق� من قبل جال�j نظا9 �خلمي� �0ستشهد> 8 
 p�0 �نكسر حلقة �حلصا p� سجن (�يفني) �ال �ننا 8 �لنهاية متكنا 0مبساعد� �لنا
* كاp §مد حسني نقدj من �قرباO طاهر�، 0كاp ممثل �ملجلس �لوط� للمقا0مة �الير�نية 8 �يطاليا �0لذj �ستشهد 8 

عا9 ١٩٩٣ على �يدj ��هابيي نظا9 ¢ي� 8 مركز مدينة �0ما.
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ننقذ طاهر� �0لباقني من �يدj �لبلطجية، 80 مر� �خرd 80 يو9 ١٤ حزير�p 0الننا 
�قمنا �كا> لعر� �لكتب 8 �لشا��، 0قد مت �عتقالنا �نا 0�فيق� (صديقة) من 
 rقبل قو�> �حلر بعد كث� من �لضر1 �0لشتم 0طو�/ مد� ثالثة �يا9 � ينقلو
�نا 0صديقة �j� J معتقل، بل كانو� �ولوp بنا 8 �لشو��� طو�/ تلك �ملد� 8 
سيا��  �ل� كانت حامًال 8  �نا 0صديقة   r0قد 0ضعو باجليش.  سيا��> خاصة 
0سط عد� �جا/، 0كانو� يضربوننا على �0ªسنا 00جوهنا باBر��0> حين� 0باللكم 
�0لرفس حين� �خر لثالثة �يا9 متو�صلة. �0ولوp بنا 8 �ملدينة ففقد> صديقة 0عيها 
نتيجة لتلك �لضربا>، 0قد حا0لت �p �حافظ عليها الXا كانت حامًال فجعلت 
من نفسي ��ع� �0قي� Bا ح� �متكن �p �خفف 0لو قليًال من شد� �لضربا>، فصا� 
0جهي مكد0ًما فاسوّ� G�0�ّ| 0بعد Wلك � �متكن من �لتحر� 0عند �لساعة �حلا�ية 
عشر� �خذ0نا �J �0حد� من �للجاp �المنية �ل� تقع Õ 8ا/ �ملدينة �0ل� تسمى 
(جلنة �لوG��O) فوضعونا ح� �لصبا] G 8نز�نة، 0قد �نشأ�0 8 هذ� �للجنة �المنية 
عد� Gنز�نا> جديد�، 0كانت �لزنز�نة �ل� 0ضعنا فيها خالية من كل شيO ح� 
�لبساa، 0قد متد�نا ح� �لصبا] على ��ضها �الµنتية. 0عندما حل �لصبا] عا��0 
ثانية 0سحبونا من على �ال�� بالقو� 00ضعونا 8 �لسيا�� حتت �قد�مهم �0ستمر�0 
بالشتم �0لضر1، 80 تلك �الثناO كنا غ� قا��تني على �حلركة 0كانت �لنهاية 8 
�لساعة �لعاشر� بعد �p �لقو� بنا �نا 0صديق� خا�³ �لسيا�� 8 �0حد من �الGقة 
فتركونا W0هبو�،  �لو�قعة Õا  شا�� مصد|. 0كنا حفا� 0بوجو� G�قاO جر�ة 
0الXم �خذ�0 نقو�نا 0حقائبنا �ليد0ية فاننا �ضطر�نا �p� J منشي حافيا> 8 �لشا��، 
0عندما ��نا �لباعة 8 �لسو| على تلك �حلا/ قدمو� لكل �0حد� منا خف� من با1 
�لعطف فلبسناها 0مشينا، £ Wهبنا �J م�/ صديق� �ل� كاp يبعد م�Bا عن Wلك 
�ملكاp ¢سة �0ستة §طا> فاستقبلتنا بكل حفا�0، 0عندما µعت بقصتنا جلبت لنا 
 J� بسرعة £ �خذتنا Oفنحن منذ ثالثة �يا9 � نأكل شيئ� �بد� فالتهمنا �لغذ� Oلغذ��
طبيب من �صدقاO عائلتها فضمد جر�حنا، 0ال p�0ªسنا 00جوهنا كانت Ãر0حة 
0مضمد� فاننا بقينا بعد Wلك 0لعد� �اليا9 عندما منشي 8 �لشا�� فاp قو�> �حلر 
كانت تقو9 بالقبض علينا 0تستجوبنا 80 يو9 ١٨ حزير�p 80 �ثناO عبو�j �لشا�� 
شك 8 �مرj عمالO �خلمي� فاعتقلت مر� �خرd. 0ملد� يومني بقيت معتقلة 8 
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�0حد� من جلاp طهر�p �المنية �ل� تقع حتت جسر سيد خند�p 00ضعوr هنا� 
8 غرفة صغ�� جد� 0بد��0 بضر� با¢ص �لبنا�| B�0ر��0>، 0كانت 8 حقيب� 
شفر� فا·ذ0ها حجة، 0كانو� يقولوp �نك قد 0ضعت هذ� �لسكني 8 حقيبتك 
لتقتلي ֲדا قو�> �حلر، 80 خال/ ساعتني �عد�0   ملف� يتألف من Ãموعة نسخ 
من صحيفة (Ãاهد) 0عد� من كتب 0منشو��> �ملجاهدين باالضافة JI سكني 
مطبخ كب� مضرجة بالدماO، فكانت }يع هذ� �الشياO كمرفقا> مع �مللف 0على 
�ساسه بد��0 بالتحقيق. فكانو� يقولوp �عتر8 كم شخص� قتلت ֲדذ� �لسكني من 
حر �السال9؟ 0طو�/ مد� هذين �ليومني كانت عيناj مغلقتاp، 0قد جلبوr ليًال 
0لعد� مر�> �J سجن �يفني، 0كانو� يقولوp �آلp سنلقي بك 8 �جلحيم، �p عملنا 
هو قتل �ملنافقني �0نت مبلفك هذ� منافقة حقيقية. 0قد �خذJ� r0 �ماكن ²تلفة 
 pمن �العلى 0… 80 نفس �لوقت كانو� يبثو pهنا� �نا متدلو pكاالنفا| 0كا
�صو�ًتا مرعبة 0صر�ًخا 0صياًحا �0نني �ملعذبني W0لك كي �تعصب، فيج�0ن� على 
�العتر�* مبلفهم �ملصطنع. 0كانت تلك �0/ مر� ��0جه فيها مثل هذ� �ملوقف، فقبل 
 r� �0تذكر .p�0البطا/ �0 �كن �جرֲדا ح� �آل Oلك قر�ته 8 س�� حيا� �لشهد�W
 J� صل� p� من �لصعب جد� pحينما كنت �قر� س� �حليا� تلك كنت �عتقد �نه كا
مستوd �0لئك �لشهد�p�0 O �كوp مثلهم، فتكوp غاية �منيا~ �p �متكن من مقا0مة 
�لتعذيب 8 طريق حرية �لشعب p�0 ال ��ير ظهرJ� j �لشعب، �مًال 8 �حلرية. 80 
�0/ مر� �خذJ� r0 مكاp � �عر* �بد� �ين يقع، £ µعت بعد Wلك صو> عذ�1 
�0نني 0صر�Ä �لنا �لذين كانو� يعذبوXم 0قد علقوr �نا �يض� 0ضربوr فا�جتفت 
 p� هل �ستطيع r� معظم خو8 هو p0كا jكل جسد J� *خلو� dبشد� 0سر
�حتمل تلك �آلال9 �ملرعبة �ل� � �µع منها ح� �آلp �ال صو> صر�Ä ضحاياها؟ 
فالتجأ> �J �هللا طالبة 0��جية منه �p يساعدp� 8 r ال �فقد طاق� 0حتملي حتت 
ليًال  �نا9  �فقد �مياr 8 مو�جهة تلك �ملصاعب، 0 عندما كنت  �لتعذيب، p�0 ال 
كنت ��d هذ� �لكابو 0هو �r ال �ستطيع �p �حتمل �لتعذيب فاستيقظ من نومي 
فزعة �0جلس لدقائق �0فكر مع نفسي: كأXم جا�0ª �آلp �0خذr0 للتحقيق فهل 
�نا مستعد� للتحمل 0عد9 �الستسال9 �9 ال؟ لقد شعر> 8 با�Od �المر بالضعف 
8 مو�جهة �جلال�ين ففكر> 0قلت: لقد متكنت فاطمة �مي� 0مهدj �ضائي 0بديع 
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��Gكاp 0غ�هم كث�p� p0 يص��0 8 مو�جهة تلك �لعذ�با>، فلما�W لن �متكن �نا؟ 
�0حسست بعد Wلك 0كاp �حليا� قد �بت 8 �0حي من جديد.

تز0/  �لعذ�1  (�ال9  جد��Xا  على  مكتوب�   pكا Gنز�نة   J�  r0خذ� مر�   80
0لكن عا� �خليانة يبقى) فا�جتفت عندما قر�> Wلك 0قلت: �Bي ال حتشرr مع 
�مللعونني. 80 كل مر� كنت �صلي فيها 0عندما �صل عند قر��O �لفاحتة JI عبا�� 
 p� بعد  �خلونة �0حسست   bالشخا� �تذكر  �لضالني)  عليهم 0ال  �ملغضو1  (غ� 
جلد> للمر� �الp� J0 خو8 قد �G/ بنسبة كب��، �0كتشفت �p مو�جهة عذ�1 
��0 �جلال�ين هي �ل� حتد� ����� �النساp نفسه، فيقر� �النساp ح� �p فقد حياته 

هل يص� �9 يستسلم؟ فقر�> �لص� 0عد9 �الستسال9.

�Sر�$ من قبضة �أل$
معي  حققو�   p� 0بعد  يومني،  ملد�  �المنية  �للجنة  تلك   8 بقيت  لقد  عموًما 
0ضربوr � �صلو� على نتيجة، 80 �لنهاية 80 �لساعة �حلا�ية عشر� 0ثالثني �قيقة 
من يو9 ٢٠ حزير�p ١٩٨١ 8 شا�� عبا �با� Õ 8ا/ �ملدينة �نزلوr من �لسيا�� 
�0طلقو� سر�حي. XIم لو علمو� �p �ملجاهدين 0بعد عد� ساعا> فقط 8 �ليو�W 9ته 
سيقوموp مبظاهر� تا��ية سيشا�� فيها نصف مليوp شخص 8 طهر�p ملا �طلقو� 
سر�حي بالتأكيد. 0عندما �طلق سر�حي ما�Gلت �ثا� �جلر0] �0لز�قة �0لو�9 با�ية 
على 0جهي، 0كنت �مشي 8 �لشا�� كانت قو�> �حلر �جلو�لة ترمق� بنظر�> 
 p0شتبا� كنت؟ فهم كانو� يريد� j� 8  قو :rمرتني 0سألو rغاضبة �0ستوقفو
�عتقا  فقلت �ن� 0قبل يومني تعرضت �J حا�c �صطد�9 بسيا��، 0قد �جعت 
 J� جعة��فانفلتُّ  dمن عند �لطبيب، 0هكذ� ·لصت من �العتقا/ مر� �خر pآل�

م�لنا.
لقد كاp حا�تنا (حّينا) �0حًد� من مر�كز جتمع قو�> �حلر 0عناصر �لتعبئة 
(�لباسيج) �لذين كانو� يطا��0ن� ��ئم� 0يستوقفون� لغر� �ستجو��: �ين كنت 
�صطنعتها  �ل�  �لسابقة  �لقصة  نفس  عليهم  فاعيد  0مدمى،  Ãر0]  0جهي   �W0ملا
فاضحك من حا/ �لدنيا! يا للعجب هؤالO هم عمالO �لنظا9 يضربونك بكل 0حشية 
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0بدj� p0 �ليل �ثبا> 0يشوهوp 0جهك، 0ليس هنا� من يسمع صر�خك، ليس 
 pجلر�] نفسها ستكو� �هذ� فقط 0لكن ليس هنا� من تشتكني عند� بل �p هذ
�ليًال على جرميتك 0حجة العتقالك 0عذ�باتك �لالحقة، 0ها �نت �آلp �ب عليك 
�ية  �لتعذيب �0لضر1!. على  ناجتة عن  �0لدماO � تكن  �p هذ� �جلر�]  تثب�   p�
حا/ 0صلت �J م�لنا 0لكن عندما �خلت ��يت 0جه �0لدj �لعبو، 0كاp يبد0 
عصبي� جد� لغيا� عد� �يا9 عن �مل�/، 0لكنه عندما ��r على تلك �Bيئة � يقل شيئ� 
 p0ضع �لقر� pI شرير، 0ما �لك� قر�> 8 صمته �لغامض 0هيئة عينيه 0ميض قر�
 /Gملنا� 0من خال/ سطو]  �مل�/،  �J سطح  �نا  0قا9 ح� 0صلت  �ال��  على 
باختصا� لصاحبة  �ملوضو�  Gقاقنا، 0شرحت  �J �خر م�/ 8  ��صل   p� متكنت 
Wلك �مل�/ �0ل� كانت متوسطة 8 �لسن �0خلت م�Bا، حيث كنت قلقة من 
تصر* �� هذ� 0قسا0ته �وj. فاحتضنت� �0خذت� �J غرفتها 0قدمت   فنجان� 
 ،jق� فلم تدع� �خر³ من هنا� 0حدG��0 م��متو p0جهي كا p0ال ،jمن �لشا
0كانت تقو/ �نا �علم �p قو�> �حلر ال ·ا* �هللا X�0م �ليو9 قد سفكو� كث�� 
من �لدماO 8 �ملظاهر�>، فاp شاهد�0 �0نت ֲדذ� �Bيئة فسيقتلونك بالتأكيد 0يعلم 

�هللا ما�W سيفعلوp بك.
 8  rتساعد لكي  Wلك  بعد  ��فقت�   £ مد�  عندها  بقيت  فقد  �لسبب  B0ذ� 
�خلر³0 من �ملنطقة، 0قد �0صلت� �J �ملكاp �لذj كنت ��يد �p �صل �ليه £ عا�>، 
0تركت م�لنا منذ Wلك �لتا�يخ. 0لذلك فلم �قع بيد قو�> �حلر 0كنت 8 كل 
ليلة �بيت 8 م�/ صديقة �0 قريبة، لك� كنت �غا�� هذ� �ملناG/ بعد مد� 80 
�لنتيجة 80 يو9 ١٤متو١٩٨١G � يعد   مكاp �جلا �ليه، 0صا�> مناG/ صديقا~ 
�لوقت  بعض   Oقضا على  فاج�>  �حلر  قو�>  عرضة Bجما>  �ليو9  Wلك  منذ 
8 �لشا�� 0بال هد*، فتعقب� عد� من عناصر قو�> �حلر فاصر شخص على 
متابع� 0 �عتقا  0هو �لذj كاp يوجه �حلر، 0كاp �خي يعمل 8 �لنيابة �لعامة 
للنظا9 0قد متكنت عد� مر�> �p �فلت من قبضته. لكن ملا � يبق لدj مكاp �جلا 
�ليه 0قضيت عد� ساعا> من �لتجو/ 8 �لشا�� 0مضت نصف ساعة بعد منتصف 
 J� بيت خال� �0 متض ساعة ح� �خل �خي J� جلا� p� > بعدها�لليل، �ضطر�
�لبيت، 0صا� �0ضح� �نه كاp يتعقب� �0طمئن لوجو�W 8 jلك �مل�/ 0ملا � متض 
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بعد نصف ساعة على خر0جه كنت متر��� ما�لذj �فعله؟ فقد �صبح �مل�/ §اصر� 
�لبنا�|،  باعقا1  �لبا1   pبوحشية 0بد��0 يضربو قو�> �حلر 0هجمو�  قبل  من 
0الp خال� كانت �مر�� مسنة فقد �صيبت بنوبة قلبية 0فقد> 0عيها جر�W Oلك 
�لبا1 فدخلت  فتحنا  �لليل. على كل حا/  �لوقت من  �لوحشي W 8لك  �Bجو9 
قو�> �حلر �J �مل�/ فوضعو� �لقيد 8 يدj �0لعصابة على عي� �0قتا�r0 معهم 
�J �لسجن �لعد ، 0قبل يو9 من Wلك هجمت قو�> �حلر على م�لنا �0عتقلو� 
 p� �لعمر ٤٥ عام� �0م� لطفلني من �جل  تبلغ من  �مر��  �ل� كانت  �خ�(مهني) 
يطرحو� عليها بعض �السئلة ع� 0عن (جنمة) لكنها 8 �حلقيقة �خذ> كرهينة. 0ما 
 p� لسجن �0 يطلقو� سر�حها ح� بعد� J� 0ضعو� �لقيو� 8 يدها ح� نقلوها p�
�عتقلت �نا 0جنمة 0قضت مد� سنتني 8 �لسجن �لعد  0سجن �يفني، 80 �سو� 

ظر0* بعد �p تركت �بناOها مشر�ين.



�لفص� �لثال��لفص� �لثال�

األسر





Oغرفة �ملحركا L
ينقلوG JI rنز�نا>   � rنا، أل� � �عر* 0ملد� عشرين يوم� j� 8 سجن 
�لسجن بل �خذJI r0 غرفة §ركا> �لسجن، 0�موr 8 مكاp ضيق جد� 0مظلم 
00سخ ال يصلح ح� لتربية حيو�p، 8 غرفة مليئة باحليو�نا> �0حلشر�> �ملؤWية 
 dًرÃ لزنز�نة� ���0لصر�ص� ال تصلح للعيش فيها �بد�، 0قد كانت � pكالفئر�
مليا� سو��O �سنة 0كاp هو�ªها حا�� خانق�، 0كاp سبب حر��� �Bو�O هو صيف 
 ،dلناتج عن �ملحركا> من ناحية �خر� p�0لدخا G�0لغا ��من ناحية �0حلر� pطهر�
لقد كاp �0قع �حلا/ مريع�، 0باإلضافة JI كل هذ� كانت �لغرفة مظلمة 0مد0ية 
بصو> مر�0 0مستمر يصد� عن �ملحركا> �0ألجهز� �ملختلفة �ل� كانت تشغل 
هنا�، فقد كاp مكان� يفتقر JI �بسط �نو�� �BدO0 �0ألسو� من هذ� كله �نه � 

يكن هنا� �حد يسمع صرخا> �عتر�ضي 0طرقا~ على �لبا1.
ففي تلك �لغرفة � �كن �ستطيع �p �جلس �0 �نا9 �0 �كل، 0بعد يومني من 
�جلو� قضيتهما W 8لك �ملكاp، قذفو� �مامي غذ�Oً ال �عر* ما نوعه 8 صحن 
من �لصفيح 0سخ 0متكسر، 0بالتأكيد � يكن قصدهم �p يعطوr �لغذ�O بل كانو� 
يريدp0 0بإعطائي �لغذ�O ֲדذ� �لطريقة 0ֲדذ� �لصحن �لذj � يكن يصلح �p يقد9 
 ،Oلك �لغذ�W على �لند9، فلم �كل j�جباI0  الWI0 هان�I ح� لكلب Oفيه �لغذ�
فبقيت هنا� مد� �سبو� � تلمس شف� �لغذ�O، فقط كنت �شر1 �ملاO بيدj من 
صنبو� �ملاO �ملوجو� هنا�، فصا� جسمي 8 هذ� �ملد� �يًال جد�، لك� كنت ���� 
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 aفكنت ��ئم� �ستلهم �لنشا ((!لبشر، لن �سا90 �بد�� Oيا �عد�)) مع نفسي ��ئم�
�0حليوية من هذ� �جلملة.

 Oخر إلجر�� pمكا JI معصوبة �لعينني r0�0خذ ،pملحققو� O0بعد �سبو� جا
 j²يف، فأمسك بيد pهو مكا pلك �ملكاW p� rيو®و p� pلتحقيق، 0كانو� �ا0لو�
 pستقعني! ال تتكئي على �حلائط! تقدمي ببطئ، �0 كانو� يتبا�لو pآل� !j�0قا/ �حذ
مثًال   bخلصو� هذ�  ففي  للخو*،  �ملث��  �لكلما>  منخفض  0بصو>  بينهم  فيما 
كانو� يقولوp: يا Bا من مص� مشؤ90 8 �نتظا�ها، �0 ال تقلقي سنعطيك �ملاO قبل 
Iعد�مك �0 كانو� يبثوp 0بصو� متو�صلة �صو�> �ألنني �0لصر�Ä �0لصيا]، 0كانو� 

يقولوp هذ� هو مص� }يع �ملنافقني! �ما pI ���> فيمكنك �p تنقذj نفسك.
0بعد مد� علمت �p �خ� (مهني) تقبع 8 غرفة ال تبعد ع� كث�� 0هي حتت 
�لتحقيق، فكانو� يريدp0 منها معلوما> ع� 8 �لوقت �لذj كنت �نا 8 قبضتهم 
سجن�   p0كا �لعد   �لسجن  �لزنز�نا>   JI نقلت  �لتحقيقا>،  من  سلسلة  0بعد 
عا�ي�، �عتقلو� فيه �لسجناO �لذين قامو� Úر�ئم كتهريب �ملخد��> مثًال، 0كاp §يط 
هذ� �لسجن قذ�� جد� 0ملوث�، 0بعد �سبو� 0بسبب �الفتقا� Ö�� JI مستوd من 
يوم�  عشرين  مد�  فخال/  0فطريا>،   jجلد مبر�  �صبت  �لصحية،  �إلمكانيا> 
قضيتها 8 �لسجن �لعد ، � يأخذ0نا JI �حلما9 0ال مر�، �0 تكن لدينا مالبس 
�ل� على �جسا�نا، 0كنا §ر0مني �يضا من �I jمكانا> صحية  �خرd غ� تلك 
�خرd، فالوساخة حدc 0ال حرj�0 ،³ شخص كاp يصا1 مبر� فسرعاp ما 
تلك  0بسبب  جد�،  منتشر�  �جللدية  �لفطريا>  مر�   p0كا �آلخرين،   JI ينتقل 
�كن  فأقد�مي كانت Ãر0حة �0  �ملر� 8 جسمي،  �ستفحل هذ�  فقد  �لظر0* 
قا��� على �ملشي مما يضطرJI r �جللو 8 كل ساعا> �لنها�، 0كنت �فتح �قد�مي 
ح� ال حتتك ببعضها 0ال تتسع جر0حها، 0كاp �لسجانوp يرp0 هذ� �لوضع، 0لكن 
� يكونو� يستجيبوp لطلبنا ح� pI ���نا �حلصو/ على صابونة، 80 كل مر� كنا 
نطلب فيها هذ� �الحتياجا> �لبسيطة، كانو� يقولوp، قو  �0ًال من �نت ح� نبت 
 p� كنت منافقة، �ب pI 9 ال؟ ألنك� j(pلزقبو�) �OعطاI هل ميكن d8 �مر� 0نر
تذهJI À �جلحيم pI0 كنت لست كذلك فيجب �p تقو  �r لست كذلك! هذ� 

هو �جلو�1 �لذj كاp يتكر� عند طلبنا ألj حاجة j� 80 مسألة.
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�مر59 عجوX �حيد5 تبكي 
لقد كاp قفصنا يقع 8 سجن �لعدلية 0هو كما �سلفت كاp سجن� خاص� 
�ملذكو�،  �لسجن   JI نقلنا  قبل  نقلوهم من هنا�  قد  �لعا�يني 0كانو�   Oبالسجنا
0لكن بقيت �مر�� مسنة بوجه كس� متأ� 0هي 0حيد� 8 �0حد� من �لزنز�نا> 
Ùانني   0� سبعني  عمرها   p�  JI يش�  0ظاهرها  0جهها   p0كا لزنز�ن�،  �ملقابلة 
�لزنز�نة  قابعة 8  سنة 8 حني �p عمرها � يكن يتجاG0 �خلمسني عام�، 0هي 
 p�  pلقضبا� خلف  0من  مر�>  عد�  0سعيت  0تبكي،   Oملسا� ح�  �لصبا]  من 
�قيم عالقة معها �0تصل ֲדا فسألتها ماهي �جلرمية �ل� �قترفتها ح� سجنت؟ فلم 
جتب 0كانت تبكي فقط، سألتها عن �µها فلم جتب �يضا، 80 �لنتيجة 0مهما 
�تابة حياִדا �0هد� من �0عها،  �تكلم معها ح� �خفف �0غ� من   p� حا0لت 
�ال �Xا � تكن تعطي� �لفرصة لذلك، 80 مر� شعر> باأل� لبكائها 0عذ�ֲדا �ملر 

�0ملؤ� فبد�> بالبكاO �يضا.
80 �لنهاية فقد �لقو� هذ� �ملر�� �ملسنة 0حيد� 0�G 8ية Iحدd �لزنز�نا> �0 
يولوها �j �هتما9 حيث �p �لسجاp كاp يأ~ مر� �0حد� 8 �ليو9 فقط فيشتمها 
�يتها �ملر�� �لعجوG �خلرفة �بق هنا ح� متوتني! لقد  بأبغض �أللفاÞ، 0يقو/ Bا 

عشت طويًال 0هذ� جز��O، ح� تعترفني.
0قد حا0لت بعد Wلك 0ملر�> عديد� �p �حتدc مع تلك �ملر��، 80 �خر 
�ملطا* �0فقت �p تتكلم، �0جابت عن سؤ�  حو/ جرميتها، فقالت: من صدق� 
ح� تصدقي� �نت! فقلت بإصر��، تكلمي فرمبا تستر�ني قليًال، فقالت: �نا هنا 
ألp صهرj قد �ستقا/ من �للجنة �ألمنية 0هر1 ألنه كاp يناصر �ملجاهدين فقد 
 pنت من هربته �0نت تعلمني مبكانه، �0نا �آل�   pتبو� له ִדمة �لسرقة، 0يقولو�
�قبع 8 �لسجن منذ ��بعة �شهر، 0ال�G/ صهرj فا�� �0تلقى يومي� �نو�ع� من 

�إلهانا> �0لشتيمة 0بالتأكيد �نك كنت تسمعني Wلك.
 rسلو�نفسك، 0قد � jلك �لوغد ح� تنقذW pعتر8 �ين مكا�   pيقولو
JI �حلما9 طو�/ هذ� �أل�بعة �شهر ثالc مر�> فقط ح� �p جسمي صا� مليئ� 

بالقمل.
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�النتقا� ZY سجن Yيفني
�خً�� 8 يو9 من ��0خر شهر �1 �خذ0نا �نا �0خ� (مهني) من هنا� 0قد كنا 
8 حالة جسمانية سيئة، فوضعونا 8 سيا��، 0غطو� �0ªسنا �0جسامنا ببطانية ح� ال 
ير�نا �حد 8 �خلا�³، 0نقلونا ֲדذ� �لطريقة JI سجن Iيفني ��0خلونا مباشر� JI شعبة 
�لتحقيق �0نتظرنا 8 شعبة �لتحقيق W 8لك �ليو9 ح� منتصف �لليل، 0بعد ساعا> من 
 JI نا 0بياناتنا �لشخصية، 0نقلوناOاµ� �0�0خذ ،J0جر�0 معنا �لتحقيق �أل� �النتظا�
�لقفص [٢٤٠] 8 سجن Iيفني، 0يتألف هذ� �لقفص من ثالc غر*، غرفة منه خاصة 
بأنصا� �لنظا9 �مللكي 0تتوفر فيها كل �إلمكانيا> �0ألشياO �ل� �تاجها �لسجني، كن 

على عالقة <يمة مع قو�> �حلر، 0يوفرB p0ن �j شيO يطلبنه. 
�لسجينا> حيث كاp ٧٠٪ منهن من  لبقية  �لغرفتاp �آلخرياp فقد كانت  �ما 
�لتلميذ�> �0لطالبا> ٣٠0٪ منهن من طبقا> ²تلفة كاملعلمني �0لطبيبا> �0ملمرضا> 
�0ملوظفا> 0…… 0قد 0ضعو� 8 كل غرفة �0ل� كانت �بعا�ها ٣×٥ ما بني ٥٠- 
٧٠ شخص فضا| ֲדم �ملكاp جد�، ح� �p �لسجناO كانو� ال يستطيعوp� p يتحركو� 

من مكاXم JI مكاp �خر.
0كاp معنا 8 هذ� �لسجن ثالثة تالميذ صغا� �يضا، فبقيت �µاªهم �W 8كر~، 
فر�Gنه (١١ عاًما) 0فر0¤ (١٢ عاًما) G0هر�O (١٥عاًما) 0كانت جرميتهم �Xم من �نصا� 
�ملجاهدين، �0حلقيقة �p هؤالO �ألطفا/ كانو� �هائن ح� يستسلم �خوهم �0 �ختهم �0 
�بوهم �0مه نفسه، 0ألp فر�Gنه 0فر�0 كانو� صغا�� فأXم كانو� يناموp �ثناO �لتحقيق �0 
 JI 1لنا بالذها pبا1 �لغرفة 0ال يسمحو pقو�> �حلر يعاقبوننا فيغلقو pعندما كا

�0�� �مليا�، فكاp هؤالO �ألطفا/ ال يستطيعوp �لتحمل فكانو� يبولوp على �نفسهم. 
ففي يو9 ٥ مهر على سبيل �ملثا/ شا� خ� 8 �لسجن �p �ملجاهدين �0ملتظاهرين 
قد هجمو� على سجن Iيفني، 0كاp �� �لفعل على هذ� �خل�، �p �غلق �لسجانوp �بو�1 
�لزنز�نا> 0ملد� ثالثة �يا9 �0 يسمحو� ألj شخص بالذهاJI 1 �0�� �مليا� �0 ح� 
�لوضوO، 0كنا ٥٥ شخص� 8 غرفة �بعا�ها ٣×٥، 0ألp تلك �لفتيا> �لثالثة كن ال 
يستطعن �لسيطر� على �نفسهن، فما �لذj ميكننا فعله؟ فاضطر�نا �p نرفع �ملوكيت من 
0�Gية �لغرفة 00ضعنا فيها علبة من �لصفيح �0ل� كانت علبة جنب �0لتبو/ فيها، كما 
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 ��0� JI يذهنب p� JI منها �يضا �0للو�~ كن 8 حاجة JI <ضطر> بعض �ألخو��
�مليا�، 0بعد ثالثة �يا9 �خرd 0صلت ��ئحة �لعفونة 8 �لزنز�نة حد� ال ميكن حتمله، 80 
�لنهاية 0بعد �لطلبا> �ملتكر�� �0فق �جلال�p0 �0ملحققوp� p يفتحو� با1 �لغرفة µ0حو� 

 .�لنا بالذهاJI 1 �0�� �مليا
 p0كا ،«���G �0حد من �فر�� �حلر يدعى «علي Oملسؤ0/ عن قفص �لنسا� pكا
يكن حقد� 0بغض� عجيب� للمجاهدين، 0كانت هؤالO �لفتيا> �لصغ��> يتعرضن ألسو� 
�0فظع �لشتائم �0إلهانا>، كما كاp يضرֲדن �يضا، 0يقو/ هذ� حقكن! فاإلما9 قا/ 
، �ب قتلكّن }يع�  حيا� 0ما/ 0شر* �ملنافقني مهد0�، 0ال �هتم بكل ما �دc لُكنَّ

فأنكّن تعيشوp حيا� Iضافية.
0كاp هذ� معتقد }يع �تبا� �خلمي�، فهكذ� 80 فجر يو9 ١٢ �يلو/ عا9 ١٩٨١ 
 Oفصيلة �ألعد�ما> بعد عنا JI بيع��خلمسة عشر � <�W Oهر�G �0يفني �خذI 80 سجن
 rتر�� كال9 �ملال �جلال� كيال p� اهد� �0 تقبلÃ ا قالت �ناX0عذ�1 ��9 ستة �شهر أل

0تقو/ ((�نا منافقة))، �0علنو� خ� �عد�مها 8 �إل�Wعة 8 صبا] نفس �ليو9.
 JI م نقلو®ا بعد مد�Xنه 0فر0¤ أل�Gلك شيئ� عن مص� فرW �0 �عر* بعد
غرفة �خرd، لك� لن �ستغرµ �WI 1عت �نه مت �عد�مهما، ألp �ملجر9 كيالr نفسه 
�العتر�ضا>  على  للر�  �ملاليني   �شاهد عل�   jG0تلفا �WIعي  برنامج   8 ظهر  قد 
بصد� Iعد�9 �ألطفا/ 8 عمر ١٢-١٣ عام�، فقا/ 0بصر�حة: �WI كاp عمر �لفتا� 

٩ سنو�> �0لولد ١٥ سنة فإXم يعدp0 بالغني 0ميكن Iعد�مهم.
كانت  �جللد،  �لفطريا> 8  مبر�  �0صبت  Iيفني  JI سجن  �نتقلت  0عندما 
Gميال~ 8 �لسجن �ا0لن �p يساعدp� 8 r �متكن من �لذهاJI 1 �حلما9 كي 
�غسل جسمي ح� pI كاp �ملاO با��� مر� �0حد� 8 �ليو9 من �جل �p يشفى هذ� 
�ملر� بشكل �سر�، ألp �ملاO �حلا� كاp يصلنا مر� �0حد� 8 �ألسبو� 0ملد� عشر� 
�قائق، 0كنا نسعى على �لدp� 9�0 نرسل JI �حلما9 8 هذ� �ملد� Gميالتنا �للو�~ 
كانت حالة �قد�مهن سيئة جد� من جر�O �لتعذيب ألp �ملاO �لبا�� يصيبها بالعفونة 
�0أل� �لشديد، �ما بقية �لزميال> فكن يغسلن باملاO �لبا�� 8 هذ� �جلو �جلبلي �لبا�� 
مسؤ0/ سجن  ((حس�))  مع  �ملوضو�  هذ�   8 حتدثنا  0عندما  Iيفني،  8 سجن 

Iيفني، �جاW� :1هنب �0شكرp �هللا، فإ�W �عترضنت ثانية فإr سأقطعه عنكن.
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9خي �9بنا^ عمي �جلال;�]
 p� بالذكر  فيجد�  «حس�»  عن   cألحتد هنا   JI �حلديث   rجّر  WI حالًيا 
�خت  �0بن   [j�حيد حا³  �لفضل  [�بو  �ألصلي  µ�0ه  عمي،  �بن  هو  (حس�) 
 j��0ال جو jيعد تابع� له 0قد سجن مع عسكر �0ال� p0كا (jعسكر �0ال�)
لعد� سنو�> G 8ماp �لشا�، 0قد كاp مع عسكر �0ال�j 0كر�0 �0آلخرين من 
فظهر�0  سر�حهم  فأطلق  Bم،   ��لشا قبل  من  عفو  �جلرمية ح� صد�   8 �ند��هم 
(ملك   !�لشاهنشا ينشدp0 0بشكل }اعي: «�لشكر  �لتلفاG 0هم  �ما9 كام��> 

�مللو�)».
0من �جل Iطال| سر�حهم، فقد �خذ منهم جهاG �ملخابر�> (سافا�) تعهد� 
مبقاتلة �ملجاهدين 0مطا��ִדم بشكل �كثر فعالية، 0كاp أل� �لفضل تأث� 0سيطر� 
�خذ®ا  �للذين   j�ألك� §مد حا³ حيد� �خيه عزيز حا³ حيد�j �0خي  على 
معه JI �لنيابة �لعامة 0سجن Iيفني للعمل فيهما، 0كاp �بو �لفضل معر0ف� بالسجن 
باسم (حسº) �0 يكن �في 0جهه �j � يكن ملثم� 0لكن عزيًز� 0§مًد� كانا 
باالسم  �0لتعذيب  �0الستجو�1  بالتحقيق   pيقومو �لذين  �0جلال�ين  �ملحققني  من 

�ملستعا� 0ملثمني.
0عند ما كانو� يأخذ0ن� �حيان� للتحقيق، فكنت �عر* �p �ملحقق �لذj 0قف 
�ملعلوما>  عندj هو عزيز �0 §مد لكوp نو� �ألسئلة يوحي �p �ملحقق يعر* 
�لعائلية �لدقيقة، I 80حدd �ملر�> 0من �جل �p �تأكد من كوp تشخيصي صحيح�، 
 rيضا، 0أل� r�� فعت �لعصابة عن عي�، فر�يت بأ9 عي� �ملجر9 عزيز، 0هو قد�

�فعت �لعصابة 0��يته فقد جلد> ملد� �سبو� كامل 0عذبت بشد�.
لقد ����G> �العتقاال> كث�� منذ شهر �يلو/ عا9 ١٩٨١، فملئت معتقال> 
 pيضعو كانو�  فقد  �لتحميلية،  طاقاִדا  �قصى   JI 0صلت  ح�   Oبالسجنا Iيفني 
 j� بشكل � يبق فيه O8 كل معتقل عد� �ضعا* طاقته �لتحميلية من �لسجنا
مكاp إلضافة سجناO �خرين 0كنا نعيش 8 حالة �الختنا|، فاضطرJI �0 تغ� 
 pمعتقل (٢٤٠)، 0كا j� pه �سم نفس �ملكاµ� معتقل جديد JI ملعتقل 0نقلونا�
 JI يفني، فذهبتI <مؤلًفا من طابقني �يضا كما هو �حلا/ 8 معتقال ºهذ� �ملب
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بعضنا،  عن  فافترقنا  �ألسفل،  �لطابق   JI (مهني)  �خ�  W0هبت  �ألعلى  �لطابق 
 JI يفني يشمل بطبيعة �حلا/ ست غر*، �0نا �ش�I bكل طابق 8 �قفا p0كا
 �هذ بأp كل  ثالثة  من   pملكو� �لقفص  �ك� ظر0*  بشكل  �0ضح  لكي  Wلك 
مت  نقلنا  0بعد  غر*   cلثال�  jW �لقفص  بسجينا>،  ملئت   (١٢) �لـ  �لغر* 

حتويل �لقفص �لسابق JI مصحة.
�ليو9 ستأ~ جلنة   p� لقفص �جلديد �علن مسؤ0/ �لسجن�  JI نتقلنا� 0عندما 
تتألف من مسؤ0/ �لسجن 0مر�فقيه للتفتيش، فجلسنا كلنا 8 غرفنا، 0كنت جالسة 
�حد   pكا  j�0لذ  (ºحس) �لسجن  مسؤ0/  ��خل  عندما  �0حد  �قم  �لغرفة   8
�عضاO �للجنة ��سه JI �لغرفة فتبد/ �لشك باليقني �نه جال� 0هو �بن عمي �ملجر9 
(�بو�لفضل) فا�تعد> فر�ئصي عند �ªيته 0كنت �Õئز كث�� بأr من نفس عائلة 
هذ� �جلال� 0بنفس �السم �لعائلي، 0مع �r � �كن على �j �تصا/ ֲדم فقد كنت 
�بتعد عنهم �0م� ح� قبل �p �صبح من �نصا� �ملجاهدين W0لك بسبب ثقافتهم 

0عالقاִדم �لرجعية �0لفاسد�.
0نظر Iّ  بكل 0قاحة 0حّد| JI عي�، £ سأل� من �نت؟ فنظر> Iليه �0 
�لوقحة،  بنظرته  فرمق�   !!j�حيد حا³  �عظم  فقلت   dخر� مر�  فسأل�  �جبه، 
0سأ/ بابتسامة قذ��، ما هو عملك؟ فلم �جبه، £ كر� سؤ�له مر� �خرI ،dال �ن� 
نظر> Iليه ��Å �0 �جبه، فقالت �لسجينا> لذلك �لعميل، Iننا نعاr من مشكلة 
ماO �حلماB�0 9و�O با�� 0نفتقر JI �ملاO �حلا�، فقا/ بنفس �البتسامة �لقذ��، �<د�0 

.!Oلديكم هذ� �ملا p� هللا�
0هكذ� كاp �يب بسخرية 0ִדريج على �سئلة �0عتر�ضا> �لسجينا> 0هن 

يطالنب بأبسط �حتياجاִדن �لصحية �0لغذ�ئية. 

شخصية جال;
عائلته، 0قد  يعيش �جلال� حياته 0بني  لتعرفو� كيف  لديكم  �لفضو/  يثا�  قد 
Wكر> 8 �لصفحا> �لسابقة شيئ� عن قسا�0 §مد جتا� �0لدته �0خو�ته، �0عتقد �نه 
كاp يكر� كل �لنساO ح� �0لدته �0خو�ته، 0يبدp� 0 هذ� �لكر� كاp نتيجة لترسخ 
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Iيديولوجية �خلمي� 8 كياp §مد فغ�ته.
لقد كاp §مد مقلد� للخمي� قبل �p يلتحق بالعمل معه، 0لكن ميكن� �لقو/ 
0بكل جر�� �نه قبل �p يلتحق بالعمل مع �خلمي� كاp شخص� عا�ي� كسائر �فر�� 
�ملجتمع، 0قد كاp �خلمي� �0يديولوجيته سبب� 8 حتوله JI شيطاp ال يتو�Ö ح� 

عن تعذيب 0قتل �خته.
0كاp يقلد الجو��j 8 مظهر� �خلا�جي فقد كاp يرتدj (�لكبو�) 0يلبس 
قميص� بسيط� بدp0 ياقة 0كاp يغلق �G��� قميصه بإحكا9، 0يرتدj بدلة بسيطة 
جد�، 0كاp �ا0/ ��ئم� �p يكوp ملتحي� �0ملسبحة بيد� 0�قبته متدلية JI �ألسفل، 
ليصو� نفسه كإنساp متدين جد� 0مظلو9 0غ� مهتم Åياته، �ما �حلقيقة فإp كل 
�سو� جلال� }ع  قلب  �لدجل  هذ�  �ياOً 0خد�ع�، 0كاp �فى خلف   pلك كاW

�لكث� من �ألمو�/ كما µعنا 8 ما بعد.

aلك �لسر� �ليانع
تذكر> شهيد� عزيز� جد�  �خي،  قبل  �عتقا  من  عندما كتبت عن كيفية 
كانت هي �يضا ضحية للقسو� �لنا}ة عن �يديولوجية �خلمي� ألp �باها قد سلمها 

JI �لقتلة �لتابعني للخمي�.
Iيفني،  �لقدمي ٢٤٠ 8 سجن  �ملعتقل   8 كنت  عا9 ١٩٨١  �يلو/  شهر  ففي 
0كنت قد جئت حديث� JI هذ� �ملعتقل، 0لكن � �كن �عر* بعد �لسجينا> فيه 
بشكل جيد، 0فجأ� فتح با1 �ملعتقل، �0خلت فتا� عمرها ١٦-١٧ عام� 0بقامة 
طويلة 00جه }يل 0جذ�1 كاp يبد0 عليها �لصالبة �0لتصميم، 0برغم سنها �لصغ� 
تلقائًيا  Iليها  ينجذ1  شخص   j� �عل  00قا��  0تصرف�  0جه�  متتلك  كانت  فإXا 
Iليها بضع �قائق £ Xضت W0هبت �وها 0قدمت Bا نفسي 0سألتها عن  فنظر> 
 j�خر�نسا �تسمت على شفتيها: عطية §ر�ئعة ����0بتسامة  O0ها، فقالت ֲדدµ�
فسألتها هل طاهر� هي �ختك؟ فقالت: نعم!، فتذكر> �r كنت قد ��يتها مع طاهر� 
ملر� �0 مرتني، 0لكن يبدX�   0ا كانت صغ�� �نذ��، 0قد تغ�> كث�� 8 �لسنة 

�0 �لسنتني �ألخ�تني.
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سألت: ملا�W �عتقلت؟ قالت: بسبب حÀ �حلرية! ضحكت 0قلت: هذ� صفة 
مشتركة بيننا فأشا�> JI سائر سجينا> �ملعتقل 0قالت: هذ� صفة مشتركة بيننا 
فتأ0هت 0قالت:  �عتقالك؟  �لقيمة، سألت: كيف مت  }يع�! فأعجبت� مالحظتها 
بوساطة ��! فهو من سلم� JI قو�> �حلر عندما �خلو� م�لنا، فقلت هذ� 0جه 
مشتر� �خر بيننا 0كم هو مّر، ألr مثلك �يضا �عتقلت من قبل �خي، فاصبحنا 
 O1 0تآلف شديدين لوجو� �شيا�لك �لوقت صديقتني، 0شعر> �وها بتقاW منذ
مشتركة بيننا 0ألXا كانت متتلك مميز�> غ� عا�ية 0شخصية قوية، لقد كانت عطية 
8 �لو�قع فتا� متميز�، حنونة 0عطوفة 0مضحية من �جل �آلخرين، 0هي برغم سنها 

�لصغ� متكنت �p جتعل كث�� من �لسجينا> يعتمدp عليها.
�لغر* 0هي كانت  لقد كنا 8 معتقل يتكوp من ثالc غر*، �0حد� من 
خا�³ �لبا1، كاp ألنصا� �لنظا9 �مللكي �لذj � تكن قو�> �حلر تسمح Bم 
�p يلتقو� بنا. �ما بقية �لسجناO �لسياسيني �0لذين يبلغ عد�هم GهاO ١٥٠ شخص� 
فقد حشر�0 8 غرفتني، 0لذلك فقد كنا نعاr كث�� 8 قضاO حاجاتنا كاالغتسا/ 
�0لذهاJI 1 �0�� �مليا� �0لنو9، ففي هكذ� ظر0* فأp �حلل �لسليم Bذ� �لصعوبا> 
يكمن p� 8 يتمكن �إلنساp من �لتناG/ لآلخرين عن مطالبه �0حتياجاته �لشخصية 
0يتطلب Wلك قو� �حتما/ كب�� 80 مثل هذ� �حلاال> �ت� �لنا، 80 �حلقيقة 
�لشخصية  تلك  �بيع�  �لسبعة عشر   <�W �لفتا�   ��p هذ �قو/  �لسبب كنت  B0ذ� 
�لوقو�� �0لصبو�� �0لر�سخة كانت تبهر �ألعني 8 صالبتها 0غضبها 0غيظها على 
قو�> �حلر �0خلونة �0جلو�سيس 0عزمها �لر�سخ 8 ��1 �لنضا/، فكانت عطية 
�ملا�ية  �حتياجاִדن  Bن  توفر  0كانت   pحنو كأ9  �لسجينا>  بزميالִדا  0ִדتم  تعت� 
�0ملعنوية، 0كانت تساعد �ية �مر�� تعاr من �لشيخوخة �0 مشكال> جسمانية ال 
تستطيع معها �p تنجز �عماBا �0حتياجاִדا 0تتر� �حتياجاִדا �لشخصية، pI0 كانو� 
يشعرp0 بالوحد� فإXا كانت حتتضنهم 0حتبهم بكل عاطفة �0مومة، B0ذ� �لسبب 

كاp با�ي� عليها �Xا �ك� من سنها. 
�لعد  JI سجن  �لقمل أل0/ مر� بعد نقل سجينا> من �لسجن  �نتشر  لقد 
�لعد ،  �لسجن   8 �ملريع  �لصحي  �لوضع  بسبب  منهن  �0حد�  �نا  0كنت  Iيفني 
فأصيبت �لكث� من �لسجينا> بالقمل �0لفطريا> �0ألمر�� �جللدية، 0قد كانت 
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 p� ميالִדا مبنتهى �لص� �0لتحمل، 0كانت تقو/: عندما �متكن منG عطية تساعد
�قد9 شيئ� لصديقا~ فإن� �شعر بلذ� كب��، فمثًال كانت جتلس من �لصبا] ح� 
 Oنتشر 8 شعر �لنسا� jلتقو9 بقصع �لقمل �لذ Oلظهر 0تقلب 8 طيا> شعر �لنسا�
نتيجة للوضع �لسيئ 8 سجوp �لنظا9، 0كانت تقبل �0ªسهن 0تقو/ �p هذ� �}ل 

حلظا> حيا~، 0كانت حتب �لزمالO بر0حها 0قلبها 0تكن Bم �لعشق.
فيوًما ما Wهبت عطية JI �لتحقيق 0عا�> 0كانت 8 غاية �BدO0 كأXا Ãاهد� 
Ãربة �W0> خ�� طويلة 8 مو�جهة �لصعا1 �0 تشك مما جرd عليها بل عا�> 
JI �لسجن 0كانت فرحة 0مسر0�� جد�، �0متلكت هد�O0 عجيب� 0كنت �ستقي 
بالفر] �0لرفعة �0لفخا� لصالبتها  �لنظر JI 0جهها، �0شعر  �لقو� �0لشجاعة من 
00قا�ها، 0كنت �متp� º تصبح عطية منوWج� شامًال عن �ختها �لشهيد� طاهر� §ر� 
خو�نسا�j �ل� 80 �ألسابيع �ألJ0 بعد يو9 ٢٠ حزير�p عا9 ١٩٨١ �طلقت قو�> 
�حلر �لنا� عليها بعد �p شكو� بأمرها فسقطت جر�ة �0عتقلت £ �ستشهد> 
حتت �لتعذيب بعد �p نقلت JI سجن Iيفني. لقد كانت عطية �مز� للنظا9 �0اللتز�9 

0طافحة باملحبة لآلخرين 0منبع� للعطف �0حلناp �0لصالبة.
هنا� بعض �ألحد�c �حلقيقية ال يريد �إلنساp� p يقبلها �0 يصدقها، I0عد�9 
عطية كاp �0حد� من هذ� �ألحد�c، 0كنت �نا 0}يع �لزميال> W 8لك �ملعتقل 

نتوسل Åجج W0��ئع ²تلفة كي ال نصد| هذ� �ألمر، فهل ميكن �p �دc؟
لقد كانت مفعمة بالشبا1، �0 تفعل شيئ�، 0كاp ملفها خالي�، �0 ميض عد� 
�يلو/  �لثانية عشر� من يو9 ١٥  �لساعة  �عتقاBا. 0قر�0ª �سم عطية 8  �يا9 على 
١٩٨١ من �جل �p يأخذ0ها للتحقيق، فطا� قلÀ من مكانه! عسى �هللا �p ال يكونو� 
 p� 0يث يبدÅ ،قد �خذ0ها لإلعد�9؟ 80 حلظة �0حد� سا� �لصمت كل �ملعتقل

�جلميع كانو� يريدp� p0 يقنعو� �نفسهم �نه حتقيق فقط.
منذ �للحظة �ل� خرجت فيها عطية من �ملعتقل، كاp قلÀ يرجتف بني ضلوعي 
كالطائر �ملذبو]، 0عيناj تر�قباp با1 �ملعتقل، 0يط� قلÀ من مكانه كلما فتح با1 
�ملعتقل، 0كنت �عد �لثو�r ��0عو �p يفتح �لبا1 �آلp 0تكوp عطية �0قفة �مامه، 
لكن ال نتيجة 80 �لنهاية صا�> �لساعة �لر�بعة فجر�، فسمعنا صوت� مرعب� إلطال| 
نا� مكثف �نتشر 8 كل ��جاO �لسجن، 0كأنه �فرغها 8 قلÀ، فدخل }يع �ملعتقل 



 pعا9 ١٩٦٣ 0عندما �ستشهد> كا p8 �صفها j�خو�نسا �0لد> عطية §ر
ليلة   bصو´ تقو/   dخر� سياسية  سجينة  كتبت  0قد  عاًما.   ١٨ يبلغ  عمرها 
Iعد�مها: ((عندما نا�0ها، عرفت �Xا لن تعو� ثانية، 0عند �لذها1 قالت: �غفر 
 ! قلت ما هذ� �لكال9، �نت سترجعني! قالت: ال �عتقد Wلك. 80 �للحظا> 
�ألخ�� قالت للجال� �ملال كيالr: �نا � �حاكم بعد، فال ميكن� �p �صد| �نكم 

ستعدمون�، فقا/ Bا كيالr: بعد ساعتني ستصدقني.
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8 حزp عميق، �0 نكن نعر* هل �Xم �خذ�0 �شخاص� �خرين JI فصيلة �إلعد�9، 
فخيم �لسكو> على كل مكاp، فلم يستقر قلÀ 8 مكانه ثانية، �0حسست 0كأنه 
بلغ حنجر~، 0كاp �جلميع 8 �نتظا� �p يسمعو� توقف صو> �لرصاb، 0عندما 
بد� Iطال| �لرصاb، 0لكوp �لنشيج �نق حناجرنا بد�نا �لعد 8 قلوبنا، ١-٢-٣ 
0ال I /�Gطال| �لرصاb مستمر�، �0ستمر �لعّد 8 تلك �لليلة ح� 0صلنا JI �لرقم 
تلك  من  �0حد�  �لعزيز�  عطية   ��  pفهل كا  ،Oجا�أل� �BدO0 كل  عم   £ ،٦٠

�لر0ª �ل� �ميت بالرصاb؟.
�ليانعة 0هي  �لسر0  �قو/: كيف حا/ شجر�  تأملت 8 قلÀ كث�� 0كنت  0قد 
تغر| بدمها؟ BIي ما كانت جرميتها؟! فقط ألXا كانت عاشقة للحرية؟! 0بالتأكيد 
فقد كاp هذ� كافي� أل0لئك �لسفاحني، فتذكر> حديث عطية، نعم �لشيO �ملشتر� 
بني �0لئك �لستني شخص� 0}يع �ألشخاb �لذين �عدمو� 8 �لليا  �ألخرd مئة مئة �0 
مئتني مئتني، 0كانو� �بوp �حلرية لد�جة �Xم كانو� مستعدين �p يضحو� بأ��0حهم.

ال �علم من �لذj بد� فجأ� بتر�يد نشيد «Ãاهد» (من �ناشيد Ãاهدj خلق 
بالفا�سية على حلن �نشو�� «فد�ئي» ملنظمة �لتحرير �لفلسطينية) 0من �j معتقل 
كاp؟، فكسر بذلك جد�� �لصمت �لقاتل، فر�� �جلميع منشدين: (تر}ة �ألنشو�� 

JI �لعربية بذ�> �للحن)
Ãاهد! Ãاهد!

Ãاهد!، بأمٍر مَن �خلالق 
Ãاهد! Ãاهد!

Ãاهد!، فأ0* بعهد� 0ُقم
فأنَت §طٌّ آلما/ شعب،

(ëI) …طريَق �لَغد Oُ�0نت ُتضي
��0خلنا…   8 �موعنا  0كتمنا  بالبعض،  بعضنا  0قبلنا  �حتضنا  �لنشيد  0بعد 
0لكن بعد هذ� كله بقيت مستيقظة ح� �لصبا]، 0كنت ممتد� 8 مكاr لكن � �من، 
فال �G/ عندj بصيص �مل 8 عو�� عطية، 0فجأ� �حسست بيد تربت على كتفي، 
تناÚ 9انÀ، فسألت �عظم هل �نت مستيقظة؟  فكانت ((شو�j))* �0ل� كانت 
قلت: �نا �نتظر عطية فهي � تأ> بعد! 0بقيت مستيقظة مع شو�j ح� �لساعة 
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�لسا�سة 0عي� على �لطريق �ال �p عطية � تأ>، 0فجأ� µعت صرير فتح �لبا1، 
�0عتقد> �Xا عطية، فقفز> من مكاr مسر0��، 0�كضت �و �لبا1 لكنها � 
تكن عطية، بل كانت �ختها �ل� جلبوها JI �لسجن مع عطية، فأيقنت �p عطية 
كانت �0حد� من �0لئك �لستني شخص�، 0مع كل هذ� سألت �ين عطية؟ سكتت 

0بقيت 8 ح�� من �مرها £ قالت: لقد �نشد> عطية نشيد �ملجاهد 0�حلت!.
ما �لذj حدc! �فيقاִדا 8 �ملعتقل كّن ينشدp نشيد «Ãاهد» �يضا.

*اية �Sر�$
0بعد مضي شهر على تلك �لزيا��، ��خلو� JI �ملعتقل Ãموعة من �جلو�سيس 
�0خلونة 0قد 0ضعو� 8 كل غرفة ثالثة منهن، لكي يتجسسو� علينا 0ينقلو� �ألخبا� 
مو�قفهن،  على  �لثابتا>  تعب�هم  حد  على   0� �ملجاهد�>  به  تقو9  عما  �0لتقا�ير 
0كانو� بذلك �يفوننا �0دp0 من نشاطنا، Iحد�®ا كاµ� pها ((®ا)) �0ل� كانت 
كانت  �Xا  0يبد0  �لسجن،  ندخل   p� قبل  �لغرفة   8 Gميال~  من  0عد�  تعرف� 
مأمو�� مبر�قبتنا، فكانت تطا��نا 8 كل مكاp كظلنا، 0تر�قبنا 8 }يع حركاتنا 
من غذ�O 0كال9 0نو9، 0ح� عندما كنا نقف طابو�� �ما9 �حلما9 0�0�� �مليا� 0مع 
�0حلماما>   ��مليا  <��0� تكن   �0 هائلة  كانت  �ملعتقل   8 �لسجينا>  �عد��   p�
�ملوجو�� تكفيهم، حيث كانو� يقفوp 8 طو�ب� طويلة من ٢٠ �0 ٣٠ شخص� �ما9 
�0�� �مليا�، فأp هؤالO �جلو�سيس كانو� يقفوp �يضا، لكي نكوp حتت سيطرִדم 

0يسمعوp ما يد0� بيننا من �حا�يث.
80 عصر يو9 0من بني قضباp شبا� �ملعتقل كنت �شاهد شريط� �فيع� متدلي� 
 ��لسجن، فقد كانت هذ �لسماO، 0عندما ال �متكن من �ªية شيO 8 ساحة   8
تسليتنا �لوحيد�، �0ملكاp �لوحيد 8 �ملعتقل �لذj نتمكن من خالله �p نتحدc بضع 
كلما> من �لسجينا> 8 �ملعتقال> �ألخرd، �0حيان� ننقل Bم �ألخبا� 0ينقلوp لنا 
�µها   0� �نكيز  شو�  بأسم  يعرفنها  �لسجينا>  من  �لكث�  كانت   ،pكرمييا معصومة  �لدكتو��  �لشهيد�  �ملجاهد�   *
�ملختصر((شو�j))، 0كانت هذ� �ملر�� با��G 0طبيبة ثو�ية كما تش� Iليها �لعشر�> من �لتقا�ير �لو���� من شهو� 
�لعياp عن مقا0متها 0صمو�ها �لبطو  8 سجوp �خلمي�، 0كانت قد 0لد> 8 مدينة كربالO �لعر�قية، 0يبدX� 0ا 
�متت ���ستها 8 قسم طب �لعظا9 8 �ملانيا، 0كانت موظفة B� 8ال/ �أل<ر �إلير�r، 0قد سجنت منذ عا9 ١٩٨١ 
ح� �ملجز�� �جلماعية للسجناO �ملجاهدين 8 عا9 ١٩٨٨، �0ستشهد> 0هي 8 �لثالثني من عمرها 0كانت من بني 

ثالثني �لًفا من �لسجناO �ملجاهدين �لذين قتلو� }اعي�..
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�ألخبا�، 0كانت هنا� تلة، تعر* بتلة �إلعد�9 كنا نر�ها من خال/ �لشبا� �0ل� 
كانت تضاO 8 بعض �لليا  مبصبا] قوj (�0جكتو�) فنشاهد فو| هذ� �لتلة 80 
 <Oملشهد جا� فيه مبشاهد�  �ستغرقت   jلذ� �لوقت  �لسماO جنم� من�� 80  ظلمة 
�لعميلة ((®ا)) 0قالت ما �لذj تنظرين Iليه؟ تنحي جانب�! قلت فهل �لنظر جرمية؟ 
فكر�> كالمها مرتني 0ثالثة 0هد�>، فقلت �فعلي �ية غلطة تريدين فعلها! 0بينما 
 pكا شخص�   p�  JI فجأ�  �نتبهت  �جلاسوسة،   �هذ مع  باحلديث  منشغلة  كنت 
�اp� /0 يصعد JI �لتلة، فتحولت كل حو�سي JI هذ� �ملنظر، سجني ها�1 من 
 ،Àيصعد �لتلة، 0كنت �حس بنبضا> قل p� جلال�ين 0هو �ا0/ بكل قوته� jيد�
�فقد حلظة   p� ��� للهر10؟ �0  �مر�، فهل ميتلك �حلظ  فإ�W ما ��0� فسينفضح 
�0حد� من مشاهد� Wلك �لصر�� بني �ملو> �0حليا�، 0فجأ� µعنا صو> Iطالقتني 
متعاقبتني 0عند Iطال| �لطلقة �لثالثة، سقط Wلك �لرجل �لسجني �لذj كاp �ا0/ 
�Bر10، 0بعد حلظا> طا��� �جلو�سيس، 0عندما 0صلو� Iليه كانت يد�� 0قدما� ال 
 jيفلت من �يد p� ه �بد�، 0كيف متكنµ� *معهم، �0 نعر �تتحركاp، فأخذ0

�جلال�ين، ليصل W JIلك �ملكاp؟.

�خلونة 9قذ? من �جلال;ين
مر�  �لسجن  �متأل  مد� طويلة ح�  �جلديد، � متض  �ملعتقل   JI �نتقالنا  0بعد 
 p� كثر من ٤٠ سجينة 8 حني� JI بدخو/ سجينا> جد� فوصل �لعد� dخر�
من  عد�  0كانت  مئة شخص،  من  �قل  كانت  للسجن  �حلقيقية  �لتحميلية  �لطاقة 
�لسجينا> مبا فيهم �نا 0لضيق �ملكاp ننا9 8 ممر �ملعتقل، 0بسبب �لذها1 �0أليا1 
�لكث� ألXم 8 �لليل كاp يستدعوp عد�� من �لسجينا> للتحقيق فأننا ال ننا9 8 
�لليل فنضطر JI �جللو لنتحدc مع بعضنا �0 نقو9 سر� ببعض �ألعما/ �ليد0ية. 
 80 �ألشهر �ألJ0 من عا9 ١٩٨٢ كانو� يعدموp 8 كل ليلة ما بني �لساعة 
�إلعد�ما>،   �ليلة هذ نشاهد 8 كل  تقريب�، 0كنا  ٣-٤ Åد�0 ¢سني شخص� 
 Oجا��  O0دB� عم  0بعد حلظا>  �لليل،  مميت سكينة  مرعب  0فجأ� حطم صو> 
�ملكاp مر� �خرd عندما بد� �طال| �صاb �ملو> �لذj كاp ينبئ 8 كل ليلة عن 
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 ��عد�� جديد� من �ملعد0مني £ �يم بعد Wلك �BدO0 }يع ��جاO �ملكاp، لكن هذ
� تكن Xاية �لقصة فبعد عد� �قائق �0ن ال Gلنا نعاr من صدمة تلك �إلعد�ما>، 
يفتح با1 �ملعتقل فيدخل �خلائنا> من �مثا/ (®ا قاµلو) 0(فر�نك Ãيدj) 0هن 
 pلسجينا> 0يبد�� JI بوقاحة p8 تلك �أليا9 0ينظر j0قحا> غ� مكترثا> ملا �ر
بتطبيق �لد�0 �ل� تعلمنها من �جلال�ين 8 كيفية �لتعذيب �لنفسي للسجينا> فكن 

يقلن: مبا�W حتدقني؟! نعم! نعم Wهبت ألطلق �صاصة �لر<ة فما قولك �آلp؟!.
8 حقيقة �ألمر كاp حتمل تلك �للحظا> W0لك �لكال9 �صعب من µا� صو> 
Iطال| �صاb �ملو>، 0صر> كأp شخص� قد سحب مبخالبه كل �عصا�، فمن 
ناحية كانت تسعر 8 ��خلي ن��p �لكر�هية �0لغضب 0كنت ��يد �X� pض �0خنق 
بيدj تلك �حليو�نا> 0من ناحية �خرd �ضطر JI �لسكو> 0كنا نستطيع �p نشعر 
�0لئك �خلائنا> مبدd �لغيظ �0حلقد �لذj كاp با�ي� 8 عيوننا 0نوجهه �و تالميذ 

�جلال�ين �لذj كانو� �كثر حقد� 0كر�هية من �جلال�ين �نفسهم.
هكذ� 0بعد هذ� �حلر1 �لنفسية �ل� �عقبت �ألعد�ما> متكنت �لسجينا> من 
�p يأخذp قسط� من �لنو9 بعد �لساعة �لر�بعة، لقد عذبنا هؤالO �خلائنا> عذ�ب� � 

يستطعه �جلال�p0 �نفسهم.
 

9ساليب �ملقا�مة
كاp �ا0/ �جلال�p� p0 يدفنو� �لسجينا> ليس من �لناحية �لفيزيا0ية فقط بل 
80 �لوهلة �ألJ0 ح� من ناحية �لنضا/ �0ملقا0مة 0ح� من ناحية هويته �إلنسانية 
0لذلك فأXم كانو� يركزp0 كل جهو�هم من �جل تفريقنا عن بعضنا £ يفرقوننا 
�كثر فأكثر، ألXم شخصو� 0بشكل جيد �p صمو�نا 0مقا0متنا مرهونة باجتماعنا �ما 
�ن 0مبقابل Wلك كنا نفكر �يضا بالتد�ب� �0البتكا��> �ل� تبقينا مع� فكنا نشد من 
عزمية بعضنا �لبعض 0ننشر �لوعي �0ألمل �0العتما� على �لنفس 8 صفوفنا فقدمت 
Iحدd �لزميال> مقترح� مفا�� �p كل �0حد� منا هي من مدينة �0 متتلك معلوما> 
عن مدينة �خرd فتقو9 بألقاO §اضر� ´صوW bلك، 0تعر* بقية �لزمالO مبا تعرفه 
 jيخ 0عا��> 0تقاليد 0ح� �للغة �0للهجة �0لوضع �القتصا��عن تلك �ملدينة من تأ
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�0الجتماعي 0… فالقى هذ� �ملقتر] Iقباال شديد�، �0طلقنا على هذ� �ل�نامج �سم 
�0فية  معلوما>  �لزميال>  بعض  قدمت  فقد  �لو�قع   80 �إلير�نية)   pباملد (تعريف 
� �ل� شرحت لنا عن مسقط ��G jئعة، 0كانت منهن �لشهيد� مهدخت §مد��0
 pا: مهدخت �نا �آلB ئعة جد�، فقلت��فكانت §اضرִדا �قيقة 0 ،pسها كرما��
0كأr ��يت كرماW �WI0 ،pهبت Iليها فأr �ستطيع �لس� فيها �0نا مغمضة �لعينني، 
 pصر> حر� فال تنسي كرما p� :9إلعد�� JI خذ0ها فيه� j0قالت   8 �ليو9 �لذ
0ال تضيعي ليل µاOها �ملليO بالنجو9 0}اBا! 0قد قبلت� بابتسامتها �لد�فئة �0حلنونة 
 cل� كانت تشر] 8 �ملحاضر�> هي �لبحو� dهبت 0من �ملوضوعا> �ألخرW0
�لعلمية، فأj شخص كاp لديه معلوما> من خال/ ���سته �0 معلوماته �لشخصية، 
 jنظر Oهر�G اضر� على �آلخرين، 80 مر� كنت قد حتدثت مع§ Oيقو9 بإلقا pكا
�حلية،  �0لكائنا>  �أل��  0تتطو�  تكوين  �ألحياO 0قصة  علم  �نا �حب  Bا  فقلت 
قالت من حسن حظك �p علم �ألحياO كاp هو ·صصي 8 �جلامعة 0كنت �عشقه، 
قلت: �0آلp لست كذلك؟ قالت ملا ال، لك� قد طغى علي عشق� �فضل منه، 0هو 
عشق �حلرية �لذj 0جدته 8 �هد�* �ملجاهدين، £ قالت: هل تريدين �p �عطيك 
��س� 8 علم �ألحياO �0لتطو�؟ فرحت كث�� 0قلت: بالتأكيد! لكن �نت خاضعة 
 Wا �ستاXس� يومي� ملد� ساعتني 0كأ�بذلك! فبد�> تد jللتحقيق! 0قالت ال تفكر
خب� Ãر1 فد�ست� معتمد� على �Wكرִדا فقط من �p� p0 يكوp لديها �j كتا1، 
فأعطت� ��0س� ��ئعة جد� عن قصة تكوين 0تكامل 0تطو� �أل�� 0كائناִדا �حلية 
0ألp هذ� �لد�0 }يلة 0��ئعة فأp �غلبها ال �G/ مترسخ� W 8ه� على �لرغم من 

مر0� �كثر من عشرين عام�.
0من جهة �خرd فأG pهر�O كانت مفعمة بالعشق �0ملحبة 0تشعر باملسؤ0لية 
جتا� Gمالئها فر�� فر��، على �لرغم من �Xا قد قضت فتر� طويلة حتت �شد �نو�� 
�لتعذيب، Iال �Xا كانت تبد0 0كأp شيئ� � �دB cا، �0 تكن تتحدc �بد� عن 
0مقا0متها 8  قد شاهد�0 شجاعتها  Gمالئنا  بعض   pكا 0لكن  0مقا0متها  �المها 
شعبة �لتحقيق، 0كنا نسمع كيف �Xا جعلت �ملحققني عاجزين عن �نتز�� معلومة 
 jلك �لذW من O0لو بكلمة �0حد�، 0هكذ� فإننا كنا نعيش 8 جحيم 0ظر0فه �سو
�عتمدنا على هكذ�  �لناGية، 0ألننا  �ملو>  قر�نا µ0عنا عنه 8 معسكر�>  كنا قد 
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ثو�يني 0لعالقاتنا �إلنسانية �لعميقة �0هد�فنا �ملشتركة، فأننا عشنا حلظا> 0ساعا> 
}يلة.

0قد عرفنا جيد� �ننا 0بأj طريقة �ب علينا �p �افظ على معنوياتنا، p�0 ال 
نسمح للعدp� 0 يصل JI هدفه �0لذj كاp يريد حتطيم معنوياتنا 0جعلنا يائسني.

 Oملختلفة �0الستفا�� من كل �ألشيا� O0كانت �ألعما/ �ليد0ية �0 صناعة �ألشيا
�ملعنويا>،  �ساليب حفظ  قلتها كاp �0حد� من  بالرغم من  �لسجن  �ملوجو�� 8 
�مللونة،  �لقدمية  �ملالبس   aخيو من  }يلة   <�Gمطر يصنعن  Gميالتنا  كانت  فمثًال 
0كنا نستفيد من كل شيO يكوp 8 متنا0/ �يدينا �بتد�Oً من نوd �لتمر ح� عظا9 
بالنقش عليها  �ملاO ملد� طويلة ح� تصبح بيضاO فنقو9  �لغذ�O �ل� كنا نضعها 8 
هذ� باإلضافة JI �ننا كنا نستفيد �يضا من �ألحجا� �ل� كنا جنمعها سر� من ساحة 
�بتكا��>   0� صغ��  متاثيل   pلتكو فننحتها  �لتحقيق   JI Wهابنا  طريق   8 �لسجن 

}يلة، كل Wلك كاp مناWج� ²تلفة للمقا0مة �0لصمو� 8 مو�جهة �جلال�ين.
لقد كاp الجو��j 0جو�سيسه يستشيطوp غضب� O�GI هذ� �ألعما/، 0كانو� 
 Oألشيا� ��ا0لوp بالضر1 �0لتعذيب �0لتهديد �0لرعب �p مينعونا عن صناعة هذ
0كانت ملفا> �لكث� من Gميالتنا خالية من �j ִדمة فاعتقلوهن ألسبا1 بسيطة 
جد� لكن 0بغض �لنظر عن Wلك كله فهن قا0من 8 �لسجن 0حتملن �شد �نو�� 

�لضغوa، 0قد �ستشهد> �لكث� منهم ضحية لغضب 0حقد �جلال�ين.
لقد كاp 8 معتقلنا �شخاb من طبقا> �جتماعية �0سعة �بتد�Oً من �لتلميذ� 8 
١٤-١٥ من عمرها ح� �لطالبة 0خر�ا> �جلامعا> �0لطبيبا> �0ملوظفا> 0�با> 
�لتفر|  يبعث  �الختال*  هذ�  يكن   �0 ²تلفة،  �جتماعية  0مبر�كز   …0 �لبيو> 
 ��د مبا  �آلخرين  مبساعد�  كل شخص  يقو9   pأل سبب�  صا�>  بل  �0الختصا9، 
0يعّرفه من �ألمو� �0لعلو9، 0كانت �خلاصة �ملشتركة بني هذ� �خلليط �ملتنو� هي 
�لسعا�� �0ملعنوية �لعالية �0لثبا>، 0هو �لشيO �لذj كاp يؤjW �جلال�ين �0خلونة 
من خال/  يظهر  Wلك  0بد�  �نفسهم  على  �لسيطر�   pيستطيعو ال  فصا��0  كث��، 
 p� 0شقية، ليحا0لو� بذلك Oبكلما> مثل عدمية �حليا p�0 يتلفظو�كالمهم، 0صا
 pملسنا> فقد كانو� يتعاملو� Oميالتنا، 0´اصة مع �لنساG عن �مينعو� �لفر] �0لسر0

معهن بشكل �كثر قسا�0، 0لكن كاp يتم Iحباa مكرهم ��ئم�.
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�لفرc ��لسر�?
 8 �0لضاغطة  �لصعبة  �لظر0*  0ح�   jلعا�� �لوضع  نبد/   p� �ستطعنا  لقد 
تلك  من  �0حد�  �حلما9   p0كا �0لسر0�،  �0ملز�]  �لفر]  من  حالة   JI �لسجن 
 Oيو9 �لثالثا pمث� 0مفر]، فقد كا bيو9 خا JI ل� حتولت 8 �لسجن� cألحد��
I0�سا/  �لطابو�  تنظيم   p0كا معتقلنا،   JI �حلا�   Oملا� فيه  يصل   jلذ� �ليو9  0هو 
��ئم�٢٠-٣٠  �أل0لوية عمًال صعب� 0حساس�، 0هنا�  �حلما9 حسب   JI  Oلزمال�
 pكا ��لبا� Oجر0حهن جديد� �0ملا pميالتنا �للو�~ عذبن بشد� 0كاG شخص� من
 Oالغتسا/ باملا� JI يضطرهن pيا�� �المهن �0 تعفن جر0حهن مما كاG JI jيؤ�
 O�0لضعفا pحلما9 £ �ألفر�� �ملسنو� JI يرسلهم �0ًال �مسؤ0/ �لطابو p، فكا�حلا�
 pكانو� يغسلو O�0غلب �لسجنا ��لبا� Oالغتسا/ باملا� p�0ملرضى �لذين ال يستطيعو
باملاO �لبا��، 8 منطقة Iيفني �جلبلية �لبا��� �ل� يكوp فيها ماO �لصنبو� با��� ح� 8 
ا� �لعظم، Iال �p �لسجينا> قد   ̧JI كانت تصل Oبر��0 �ملا pفإ Oلصيف 80 �لشتا�
 p١-٢-٣ 0يذهبو p0لك كله بنو� من �لتسلية �ملفرحة �0ملث�� فكانو� يعدW بدلن�
 pل� كا� Oمن �ألشيا pحتت ((�¿)) �حلما9، فهذ� كا pبشكل }اعي 0يستحمو
ال يستطيع �j شخص �p يقو9 ֲדا لوحد�، فإXم كانو� يذهبوp بشكل }اعي ليس 
خوف� من �ملاO �لبا�� فقط بل pI �الستحما9 باملاO �لبا�� قد تبد/ بنو� من �لنضا/ 
�0لتسلية، 0نتيجة Bذ� كله تصاعد> مقا0متنا تد��ي� 8 مو�جهة Wلك 0تأقلمنا على 

�الستحما9 باملاO �لبا�� جد� 0صرنا ال نشعر بال���0 كالسابق.
مستا¤  غ�  �لطعا9   pكا فقد   O�0لعشا  O�0لغذ� �لفطو�  �لطعا9،  0جبا>  �ما 
 pمهرجا �سم  فأطلقو�  سعيد،  �0قع   JI بتحويله  �لزميال>  فقامت  له،  طعم  0ال 
�لفر] على عربة �لغذ�O، 0كن يأكلن هذ� �لطعا9 �لقليل �0لغ� مستسا¤ بكل فر] 
0سر0� ح� يتمكن من حتمل تلك �لظر0* �لقاسية، 0كاp �جلال�p0 �0جلو�سيس 
يشاهدW p0لك 0يستشيطوp غضب� 0صا��0 كاملجانني من فرa عصبيتهم، ألXم 

كانو� يرp� p0 كل �ساليبهم 8 �لضغط � تنفع معنا شيئ�.
 8 �ملعنوية  �0حنا  من  ترفع  �ل�  �جلميلة  �ل��مج  من  �يضا  �لرياضة  0كانت 
 cثال jسها 0بشكل سر�ننا كنا منا� Iال  �يضا  �لرياضة ممنوعة  �لسجن، 0كانت 
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Ãموعا>   8 }اعية  حركا>   jنؤ� 0كنا  0ليًال،  0ظهر�  صباح�  يومي�،  مر�> 
�فر��ها من ٣٠-٤٠ JI ١٠-١٢ فر��، 80 بعض �ألحياp عندما  يتر�0] عد� 
تكوp �لظر0* صعبة جد�، فكنا منا� 0بشكل منفر� بعض �حلركا> �لعسكرية 
8 �0�� �مليا� �0 �حلما0�G 8 0� 9ية بعيد� عن عيوp قو�> �حلر �0جلو�سيس، 0كنا 
نقو9 �حيان� ببعض �حلركا> �جلماعية �WI0 ما µحت �لظر0* فكنا نضع يد� بيد 

0نر�� �لشعا��>، �WI0 � نتمكن فكنا ¸تم �ياضتنا ֲדتا*((�Bو��)).
0كاp �جلال�p0 8 كل يو9 يبتكرp0 خطط� 0بر�مج ليهزمونا 0كنا �ن 8 �ملقابل 
 pلنظا9 0كا� Iفشا/ خطط  �0لتد�ب� من �جل  �لوسائل  باستخد�9 كل  �يضا  نقو9 
�جلال� الجو��j يؤكد ��ئم� 0بشكل خاb على �0حد من �ل��مج �لذj يؤخذ 
فيه �لسجناJI O قاعة يسموXا [ حسينية ] 0يصو�p0 �فالم� للسجناO 0يعرضوXا 8 
�لتلفزيوp ليو®و� �لنا �p }يع �لسجناO �لسياسيني قد ��تد�0 0تابو� �0منو� بإسال9 

.j��خلمي� على يد الجو�
عد�  Iجبا�  Iال  يستطع   � �0جللد  �0لضر1  �لتهديد  كل  0مع   j��ما الجو�
قليل جد� من �لسجينا> حلضو� هذ� �لعر� ألp �غلب �لسجينا> كن يتحججن 
مبختلف �ألعذ�� من �جل عد9 �لذهاJI 1 ما يسمى [ حسينية]، 0كاp يذهب عد� 

.dمع سجينا> �ملعتقال> �ألخر �قليل منهن من �جل تبا�/ �ألخبا
0�0/ مر� Wهبت فيها JI هذ� �لعر� �ملضحك كاp يو9 عاشو��O عا9 ١٩٨١، 
0قد قسمو� �لسجناJI O قسمني طابو� للنساO 0طابو� للرجا/ 0قد فصلو� �لنساO عن 
�لرجا/ بوساطة ستا�� يبلغ ��تفاعها متر� �0حد�، 0هكذ� متكنا من �ªية بعضنا �لبعض، 
�0لكث� من Gميال~ كن يبحثن عن Iخوִדن لرªيتهن فقد كن يعلمن �Xن سجينا> 
 Oلنسا� بالتصوير ح� غطت  �لكام��>  �ل�نامج 0بد�>  �يضا، 0عندما جلسنا 0بد� 
0جوههن بعباOִדن، 0سحب �لرجا/ قبعاִדم JI �ألسفل ح� غطت �عينهم �0طرقو� 
 �بر0ªسهم JI �ألسفل، فصا� �ملوقف مشوه� فلو عرضو� Wلك �لفلم، فأp من يشاهد
كاp سيفهم �لقصة، فاضطر الجو��p� j يدخل، فلم يستطع �p يقو/ للنساO �خلعن 
عباOتكن �0 �كشفن عن 0جوهكن، فقا/ للرجا/ بكال9 بذÓ �خلعو� قبعاتكم �0�فعو� 
 Oألشقيا� p، �يها �لبائسو�يقو/ بنفس لسانه �لقذ p0سكم �0جلسو� بشكل جيد، 0كاª�

pI قاماتكم مرفوعة ��ئم� فما بالكم �ليو9 قد طأطأمت �0ªسكم؟!.
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ألننا  بالنشو�  شعرنا  �جلال�  0حر³  0��ينا ضعف  �لكال9  Wلك  0عندما µعنا 
جعلنا� يركع، 0كانو� W 8لك �ليو9 يعطونك من �لشاj قد� ما تريد.

 ،�Gئحته مقز��0 �مليئ� بالكافو pألنه كا jحد� � يشر1 �لشا� p0كالعا�� فإ
فاتفقنا �p ¸في �لسكر لنأخذها معنا JI �ملعتقل فقد كاp �لسكر 8 �لسجن ما�� 
قيمة جد�، ألنه 0لنقص �ملو�� �لغذ�ئية �0ملقويا> فإننا كنا نعطي �ملاO �ملحلى لزميالتنا 
�للو�~ يعدp من �لتعذيب �0 �للو�~ كن يصنب بضعف شديد ح� يتحسن حاBن، 
W 80لك �ليو9 كل شخص كاp قد متكن من �p يأخذ سكر� �خفا� 8 مالبسه 
�0 8 جيبه 0جلبه JI �لسجن، 0عندما }عنا �لسكر 8 �لسجن صا� لدينا سطًال 
 �مليئ� بالسكر، فكاp �لسكر يدخل 8 عد�� �لغنائم �ل� �خذناها من �لعد0 8 هذ

�حلر1.
�0إلجناG �آلخر هو �لر�0يا> �لر�ئعة من كل �0حد� من Gميالتنا حو/ خجل 
الجو��j �0تباعه 0ما كانو� عليه من غيظ 0عصبية، 0بقينا أليا9 نتحدc عنهم 0عن 

كيفية ·ريبنا ملشر�0 0برنامج الجو��j، 0كنا نضحك 0نشعر بالنشو�.
�ملعتقل ٢٤٠، 0هو  0هنا� حا�c �خر قد جرd 8 �ألشهر �ألJ0 لدخولنا 
�Xم كانو� يعذبوp بعض �ألشخاb عذ�ب� شديد� ملرتني �0 ثالc مر�>، 0على حد 
قوBم XIم قد جا�0ª ֲדم JI معتقلنا خطأ، 0كانو� يعذبوXم بشد� بأساليب معتمد� 
8 �لعصو� �لوسطى، 0مع �p �عصابنا قد تعو�> على �ªية مثل هذ� �ألشياI Oال 

�ن� قد تعصبت عند �ªيتهم.
�لثالثة من بعد �لظهر كنت �متشى 8 �ملعتقل، فجأ�  80 يوÅ0 9د�0 �لساعة 
��خل �لسجانوJI p �ملعتقل سجينة §مولة على شيO كأنه نقالة 0كاp كل جسمها 
مكد0ًما 0متو�م� 0كاp جسمها من �لو�9 �ك� من جسم �إلنساp �لعا�j مبرتني �0 
ثالc مر�> فعرفتها �لسجينا> 0قلن �Xا «بر0ين كوهي»*، 0بكيت عندما ��يتها 
على تلك �حلالة، 0قد ���> �W� pهب Iليها أل��ها �0تكلم معها، لكنهن قلن XIا 
فاقد� للوعي 0ال ميكنها �p تتكلم، �0 ميض 0قت طويل ح� نا��0 مبك�� �لصو> 

* لقد �طلق سر�] بر0ين كوهي بعد عد� سنو�> من �لسجن فعا�> تلتحق بصفو* ��ملجاهدين، 0تعد �آلp من قا�� 
.rجيش �لتحرير �لوط� �إلير�
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8 �ملعتقل 0لعد� مر�> قائلني: ((بر0ين كوهي JI مكتب �لسجن))، �ما بر0ين 
فكانت فاقد� للوعي، فلم تكن تسمع �0 تكن تستطيع �حلر�� p� JI جاO> قو�> 
�حلر �0خرجوها من �ملعتقل بسرعة، 0يبدX� 0م قد �خطأ�0 8 جلبها JI �ملعتقل 

�لعا9*.
0مر� �خرd فتح با1 �ملعتقل �0خل شخص جديد JI �ملعتقل 0كاp يتطو] 
0ميشي بصعوبة جد� من شد� �لتعذيب، 0كانت فتا� شديد� �لسمر� 0طويلة �لقامة 
 ،J0من �لنظر� �أل pليها �إلنساI 1ا كانت جذ�بة 0عطوفة �ذX� الI 0منهكة �لوجه
 p� فاجتهت صوֲדا 0كانت �قد�مها قد تفسخت نتيجة �لتعذيب، قلت هل تريدين
�ساعد�، فنظر> JI 0جهي �0بتسمت، �0 يكن 0جهها غريب� 0لكن � �عرفها، 
 pناÅ �بتسمت   £ �عرفها،   �0 عرفت�  ألXا  فخجلت  تعرفين�؟  �ال  �عظم  قالت: 
0قالت �نا ((سيما))! نسيت؟ لك �حلق، فأp مالمح 0جهي قد تغ�>، لك� � 
�تغ�، لقد عملنا مع� 8 مكاp �0 مكانني 8 }عية �ملعلمني �ملناصرين للمجاهدين، 
طا� �السم من �Wكر~، 0فجأ� عرفتها، عجب�! �نت سيما؟ كم تغ� شكلك ال ميكن 
�لتصديق �نك (سيما حكيم معاr)، فقد كاp 0جهها قد ضمر خال/ عا9 �0حد 
كأXا كانت سجينة لعشر سنو�> 0قد عملنا مع� قبل ٢٠ حزير�p ٨١ ملد� طويلة، 
لقد كانت سيما �لبنت �لوحيد� لعائلة مترفة نسبًيا �W0> ���سة جامعية، �0 يكن 
ينقصها �j شيO 8 حياִדا، Iال �Xا �ختا�> طريق �لنضا/، 0بقيت ثابتة 0صابر� 8 

هذ� �لطريق ح� �لنهاية.
لقد كانت �قد�9 سيما متفسخة 0جر0حها متعفنة 00صلت �لعفونة JI �مها، 
 8  �0��G  pبأ �الستسال9  0�فضها  مقا0متها  من  �لثأ�   8 كث��   p0جلال�� بالغ   WI
تعذيبها �0 يقومو� مبعاجلتها، 80 �لنهاية �خذ0ها JI فصيلة �إلعد�9 فأعدموها �مًيا 

بالرصاb 0هي على تلك �حلالة. 
شهربانو* �0حد� �خرd من تلك �لبطال> �ل� عذֲדا �جلال�p0 بغضب 0حقد 
عجيبني بشكل � يستطع فيه �j شخص من �لتعر* على 0جهها 80 حلظة �خوBا 

* 0لد> �لشهيد� شهربانو قرباµ 8 rناp 0كانت طالبة 8 �لعلو9 �لطبيعية، 0قد �ستشهد> 0هي 8 �لسا�سة �0لعشرين 
من عمرها يو9 ٢٠ �يلو/ ١٩٨٤ 8 سجن Iيفني.
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JI �ملعتقل 0قف �جلميع بالذهو/ Bو/ ما حتملته شهربانو من �لتعذيب.
تعطي  ح�  �إلنسانية  �ألهد�*  µ0ّو  قيمة   dمد كم  Wلك،  من  فاستنتجت 
�لصعبة  �ملعركة  تلك  0جتعل  �لتعذيب  لتحمل  التتناهى  0قو�  طاقة  هكذ�   pإلنسا�

سهلة 0يس��.
ثانية ح� µعت خ�  ��ها   �0 �ملعتقل  من  شهربانو  �خذ�0  �يا9  ثالثة  0بعد 

شها�ִדا بعد سنة تقريب�، 0لكن � �عر* �ين 0كيف �عدموها.

ضد �خلونة
0بعد مد� �نتقلت مع عد� من �لزميال> JI معتقل �خر، 0عندما Wهبت JI هذ� 
�ملعتقل، ��يت �r �عر* �غلب سجينا> Wلك �ملعتقل، 0كن 8 غالبهن ممن �عتقلن 
Åجة �لتحقيق �0 �لثبا> على �ملوقف �0 بسبب �ال�تباa �لتنظيمي ��خل �لقفص، 
�0 �كن �عر* شيئ� عن مص�هن 0عندما جتولت 8 �ملعتقل، غمرت� �لفرحة لرªية 
�لزميال> 0نسيت متام� حزp �لفر�| عن Gميال> �ملعتقل �لسابق، ألr كنت �عتقد 
   pن �عدXمامي كأ� Oيتهن �حياªكث�� منهن قد �عدمن، 0عندما تفاجأ> بر p�
 ��لزميال> بر0ين حائرj 0مرمي كلز��  Oمن ضمن هؤال pحليا� من جديد، 0كا�
غفو�j 0®ا ��� منش �0عظم طا| ���. 0كانت }يعهن §كو9 عليهن باإلعد�9 £ 
 p0مبا كانو� يريد�عوهن 8 معتقل �0حد؟ { �Wعدمهن �لنظا9 }يع� فيما بعد، فلما�
�ستالمهن قبل �إلعد�I ،9ال �p خطة حكاI 9ير�p هذ� �يًضا فشلت حيث � تستلم 

.pية منهن ح� �ستشهد�
0كانت بر0ين حائرj معر0فة من قبل �جلميع W0لك لقامتها �لطويلة �0لثابتة 
 Oمركزها 0شخصيتها معر0فني للعمال p0مقا0متها �ملدهشة شكًال 0مضمون�، 0كا
�0خلونة �0ملحققني، B0ذ� �لسبب فقد لقبتها �لزميال> نظر� لقامتها �لطويلة 0ثباִדا 
بلقب ((�لعقيد�))، 0كاp �خلونة ميتعضوp جد� من �ستخد�9 لقب (�لعقيد�) I0طالقه 
على بر0ين. كانت حو�ية ֲדش� تبا� حاصلة على شها�� �ملاجست� 8 �القتصا� 
 p� ا � تكن تريدXيس �لزميال> ما�� �القتصا�، أل�لديها شغف كب� بتد p0كا
ֲדا حو�ية 8  تقو9  �ل�  �ألعما/  �لعمل، 0كانت  عاطلة عن  �لسجن  مد�  تقضي 



�ملجاهد5 �لشهيد5 سيما حكيم معا� (٢٤ عاًما) موظفة �X� L?5 �لنفط، 
١٩٨٢/?�a� بتا?يخ ١٠ Oستشهد�
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مو�جهة  �جلال�ين، 0كانو� ميطرX0ا 8 كل  Iثا�� حقد 0كر�هية  �لسجن سبب� 8 
بو�بل من �لكلما> �ل� ال تليق Iال ֲדم، ففهمنا من خال/ هذ� �لتصرفا> �0ألحقا� 
�لوقت  �جلميع �بها، 0كاp عمرها W 8لك   pقيم�، 0كا كم كاp عمل حو�ية 
 ،١٠ 0� ٨ JI جة نظرها�٤٥ عام� 0نظرها ضعيف جد� 0كانت قد 0صلت �
0كاp �جلال�p0 0قو�> حر �لسجن �0لعمالO �خلونة �ا0لوp� p �طمو� حو�ية 
بالكلما> �لبذيئة �ل� 0�ثوها عن ثقافة �سيا�هم من حكاI 9ير�p، 80 مرتني على 
�ألقل �خضعوها للتعذيب 0جلد0ها على �لسرير Åجج �0هية 0ִדم مصطنعة 0منها 
 JI عائد�  تعذيب  بأساليب  0جلد0ها  �ألخالقي  غ�  سلوكها  تعب�هم  حد  على 
عصو� �لظالW0 9لك �ما9 �نظا� Gميالִדا بعد �p 0ضعوها متمد�� على منضد� مما 

حتتا³ مشاهدها �ملؤملة JI شر] �خر.
 pتملو� p0منش �ل� � يكن �جلال� ���هي ®ا  d0كانت هنا� بطلة �خر
�ªيتها، 0كانت ®ا ضعيفة �لبنية جد�، �0 يكن XG0ا يتجاG0 �خلمسة �0أل�بعني 
كيلو غر�م� Iال �Xا كانت صبو�� 0ثابتة 0صلبة 0§بة جلميع Gميالִדا �0 يكن يشاهد 
�ثر من �حلزp �0الXز�9 على 0جهها �بد�، فكانت هذ� �خلصوصية تث� حقد� عجيب� 
لدd عمالO �لنظا9 جتاهها، فكانو� يقولوp: هي منافقة 0تر³0 بدهاO للمنظمة، 80 
�حلقيقة كاp 0جو� ®ا ��� منش 8 �ملعتقل �0لغرفة يرفع كث�� من �لر0] �ملعنوية 

للزميال> �ألخريا>.
منذ �خولنا JI هذ� �ملعتقل �0ن 8 نز�� 0مشاكل ��ئمة مع خائنا> �ملعتقل 
�ملعتقل، 0جعلوهن �جلهة  �عتر�ضنا هو ملا�W جلبو� هؤالO �خلائنا> JI هذ�   p0كا
�ملتعاملة معنا؟ �ن سجينا> 0نريد �p نتعامل مع �0لئك �حلر �0لسجانني بشكل 
 JI يدفعنا   p� �ا0/  �لنظا9   pكا نفسه  �لوقت   8 لكن  شؤ0ننا،   ����I  8 �µي 
 p� /ليقو Oلدخو/ 8 مشاكل 0نز�� مع �0لئك �خلائنا> 0هو يدعمهم 8 �خلفا�
قبل  من  �ملوضوعة  �خلطة   �هذ فاعترضنا  بعض،  مع  بعضهن  يشتبكن  �لسجينا> 

�لنظا9، فأضربنا عن �لطعا9، 0عر* هذ� �إلضر�1 بإضر�1 �لثالثة عشر يوم�. 
0من هنا� بد� �إلضر�1 فعندما تأ~ �خلائنا> بالطعا9، ليسلمننا Iيا�، نرفض 
�ستالمه 0نقو/: �ن ال نعتر* ֲדن، 0كاp يبقى �لطعا9 8 �لقد� كما هو ال يأكل 
 �منه �حد 0يأتني 8 �ليو9 �لثاr 0يرفعونه �0لبوp طعا9 �ليو9 �آلخر. �0ستمر> هذ
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�ل��عا> �ل� كاp ير�فقها ضر1 0نز�� مع �خلائنا> (�للو�~ كن بالتأكيد يتمتعن 
Åماية قو�> �حلر �0لسجانني)، فكانت �خلائنا> �لنب �لطعا9 0يضعنه �ما9 �لبا1 
 jملقفل 0يذهنب، �0ن من با1 �العتر�� كنا ال نأكل �لطعا9 0ال نشر1 �لشا�
0ال جنيب على �j طلب، �0ستمر هذ� �إلضر�1 ثالثة عشر يوم�، 0قد ساO> جد� 
حالة بعض �لزميال> مثل ®ا، �0 يتمكن �جلال�p0 من XIاO هذ� �إلضر�1، فقامو� 
بنقل ١٧ من Gميالتنا JI معتقل �خر، فأخذ0هن 8 �لبد�ية JI مصحة سجن Iيفني 

£ نقلوهن بعد �سبوعني تقريب� JI معتقل �خر.

صبية L ١٣ من عمرها
 Oبالسجنا pاية عا9 ١٣٦٠ 0بسبب �العتقاال> �لو�سعة، ضاقت �لسجوX 8

.Oو�B� لوعي بسبب �لضغط 0قلة� p80 كل يو9 كانت عد� من �لسجينا> يفقد
d��0 هذ� �ألمر JI كثر� �لتنقال> بني �ملعتقال>، فنقلونا JI معتقل �ك�.

80 يو9 كنت �جلس فيه قر1 �لبا1 8 �لغرفة �قم �0حد، ��يت صبية � يكن 
يتجاG0 عمرها ١٢-١٣ سنة، فدخلت �ملعتقل بوجه شاحب 0مضطر1 0بعينني 
باكيتني 0جاJI <O غرفتنا، Iال �Xا تسمر> قر1 �لبا1، 0كانت تنظر بانبها> 
 p� ب� jلذين كانو� 8 ��خل �لغرفة، �0 تكن تعر* ما �لذ� bألشخا� JI 0ح��
تفعله، 0كنت �عر* هذ� �حلالة من �النبها> �ل� تنتا1 �لد�خلني �جلد�، 0كانت 
هذ� �حلالة تصيب �ألشخاb �لذين يعتقلوp حديث� �0 �ألشخاb �لذين قضو� مد� 
طويلة 8 �لزنز�نا> �النفر��ية 0جا�0O ֲדم JI �ملعتقل �لعا9، فذهبت Iليها 0سلمت 
�ملكاp؟  قالت: ما هو هذ�  بقر�!  تعا  �0جلسي �قيقة  تقلقي،  عليها 0قلت: ال 
Iيفني؟  JI سجن   <Oجا �Xا  تعر*  ال  ماGلت  هل  تع�؟   �Wما لسؤ�Bا،  تعجبت 

فقلت: �جلسي �آلp لكي ترتاحي من �لتعب، £ سأقو/ لك.
 jلصبية متعبة جد� 0عطشانة 0جائعة، 0لكن 0لألسف � يكن لد� 0كانت 
شيO �قدمه Bا، فبحثت 8 �لغر* غرفة بعد �خرd، فأخذ> من غرفة بعض �خلبز 
0من غرفة �خرd بعض �لـ (عد بلو) �لذj نسميه(شفته بلو)، 0قالت لقد �لتصق 

بط� بظهرj من �جلو�.
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 ،jا طفلة ال تعر* شيئ� عما �رX� يبد0 من تصرفها pها (فاطمة) كاµ� pكا
ح� �Xا � تكن تستطيع �p تتكلم بصو�� جيد�، 0بعد ما حتدثت معها �كثر �تضح 
  �Xا ال تعلم �لقر��O �0لكتابة Iطالًقا، 0كانت من مدينة سا0� 0كانت تبكي طالبة 
�مها، فسألتها ما �لذj جاO بك JI هنا؟ فقالت pI �باها كاp من �عضاO �للجنة 
�ألمنية 0ميتلك معمًال لصناعة �لشمع 0هي كانت تعمل هنا� مع �خيها، 0كانو� 
يغلقوp �ملعمل بعد �لظهر، فجاI Oليها �حد �بناO حيهم 0قا/ Bا �نه يريد �p يصنع 
شيئ� 0طلب يقو9 بصناعة Wلك 8 معملهم، 0ألp �غلب �هل حيهم هم من �قا�ֲדم 

0كاW pلك �لولد �حًد� منهم فسمح له بذلك. 
�ما �فر�� �حلر فقد كانو� يقولوpI p هذ� �لولد لديه متفجر�> 0عندما جاO> قو�> 

�حلر ساعدته فاطمة على �Bر10، فقا9 �0لد فاطمة بتسليمها JI قو�> �حلر.
�0ستمر> فاطمة بالبكاO 0كانت تقو/، ��يد �W� pهب JI �مي، 0متكنت 8 
تلك �لليلة من ִדدئتها �0منتها ÚانÀ، 80 صبا] �ليو9 �لتا  نا��0 على �µها مبك�� 
�ين   JI 0تقو/:  باستمر��  0تبكي  �خلو*  من  ترجتف  0كانت  للتحقيق  �لصو> 
يريدp� p0 يأخذ0ن�؟ فأخذִדا 8 حض� 0قلت Bا ال ·ا8! كوr شجاعة! لن 
�دc شيO! فقبلت 0جهها W0هبت JI �لتحقيق، 0عند عو�ִדا من شعبة �لتحقيق 
�ملعتقل  �خلت  0عندما  �ملشي،  تستطيع  تكن   �0 0متو�مة  مدما�  �قد�مها  كانت 
سقطت على �أل��، �فعناها من على �أل�� 0هيأنا Bا مكان� لتنا9، كانت ضعيفة 
0تعبة، 0تصيح حيًنا بعد �خر 8 �ثناO �لنو9: ال! ال! �تركوr! 0كنت �Åث عن طعا9 
ألعطيها �يا�، لك� 0لألسف � �جد شيئ�، 0عندما حل 0قت �لشاj، 0كانت حصة 
كل شخص قطعة �0حد� من �لسكر، فتناGلت ١٠-١٥ شخص� من �لزميال> عن 
حصصهن من �لسكر فصنعنا من هذ� �لسكر ما�O §لى 0سقينا� لفاطمة ح� تتحسن 
حالتها، فتحسنت حالتها بعد عد� ساعا> من �إلغماO، فسألت �ين �نا؟ قلت �نت 
نائمة 8 �لغرفة! قالت �لست 8 شعبة �ألمن؟ قلت كال ال ·ا8! �نت معي، فسألت 
فاطمة كنت 8 نومك تصرخني ال! �تركوr! فهل حصل شيO؟ فنظر> �  بعينني 
��معتني 0كا�> �p جتهش بالبكاO، قالت لقد 0ضعوr 8 ممر 0تقد9 �وj عد� 
من �لرجا/ 0قالو� لبعضهم هذ� هي 0بد�0O بالضحك �0لتعذيب �لشديد! فر�يت 8 

.dم قد عا��0 مر� �خرX� منامي



 – معلمة  ��فعي-  هلن  �لشهيد�  �ملجاهد� 
�ستشهد> 8 يو9 ٢١ كانوp �أل0/ ١٩٨١ 8 

٢٣ من عمرها 8 سجن Iيفني.

p��Õ -pفعي 8 �ملنطقة �جلبلية بطهر��ملجاهد� �لشهيد� هلن ��
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لقد بكيت، عندما Wكر> فاطمة قصتها، 0قلت يا BIي ما هو Wنب هذ� �لطفلة 
�لصغ�� �ل� ال تعر* يدها �ليمº من �لشما/، كيف تقع بيد هؤالO �حليو�نا> 0هي 
ال تستطيع �لدفا� عن نفسها؟ لك� �جعت 0ملت نفسي 0قلت: هل كنت تنتظرين 
 ،dليك مر� �خرI �0Oجا pI !شجاعة rشيئ� غ� هذ�؟ 0قلت لفاطمة ال تبكي! كو
فاضرֲדم ��0فعي عن نفسك! فنظر> I  باستغر�1، 0قالت لك� لن �قد� عليهم! 
فقلت Bا ليس مهم� pI كنت تقد�ين عليهم �9 ال، �ملهم �p تد�فعي عن نفسك! 
0فجأ� ��تسمت على شفتيها �بتسامة! 0يبدX� 0ا قد فهمت شيئ� 0قالت هنا يتعلم 

�إلنساp �شياO كث��، من �آلp فصاعد� سأ��فع عن نفسي.
0كانت فاطمة قد عقد> 8 �لغرفة صد�قة مع هلن ��فعي، 0كانت هلن معلمة 
شابة تبلغ من �لعمر ٢٢-٢٣ سنة، Iال �p 0جهها �لشا1 �جلميل كاp يوهم بأXا 
�صغر من سنها �حلقيقي 0تشبه JI حد كب� �لتلميذ�> 8 �ملد�سة، 0صا�> فاطمة 
0بتأث� هلن يوم� بعد �خر �كثر صالبة 0شجاعة، 0عندما شاهد �لعمالp� O تلك 
�لصبية �لبسيطة �ألمية �ل� كانت ال تعر* ح� �لكال9 قد حتولت خال/ ثالثة �شهر 
JI فتا� شجاعة 0مها}ة، �خذ0ها JI ما يسموXا مبحكمة، 0قالو� Bا سنعفو عنك 
 ÀهW�0لد� من جنو� �خلمي� 0يعمل 8 جلنة �ألما9 �ألمنية، فا p0نطلق سر�حك أل
�جللد�>  تلك  0كانت  0تتأ��  لتتعلمي  هنا   JI جلبك  قد  ألنه  �0لد�   j�0شكر
بالسوa عليك تكف�� عن Wنوبك �لسابقة! �WهÀ �0<دj �هللا 0ال تتكلمي عن Wلك 
ألحد فيتمكنو� من �ستغال/ Wلك ضد �إلسال9 �0إلما9 �خلمي�. 0عندما �طلق سر�] 

فاطمة كانت �جلر0] 8 �قد�مها � تتحسن بعد.

تعذيب �ألM 9ماM طفلتها
منذ �ليو9 �لذj �خلت فيه JI سجن Iيفني، 0بد�0O �لتحقيق معي، كنت 8 
كل يوW� 9هب فيه JI �لتحقيق ��d مشاهد جديد�، 0قد كنت 8 يو9 جالسة 8 
ممر �لشعبة سأنتظر �لتحقيق، فأحسست �p �جًال �لس ÚانÀ، فقلت له �بتعد ع� 
قليًال! فلم ينتبه JI كالمي �0 �ب فطلبت منه عد� مر�> �p يبتعد قليًال، لكنه 

� يكترc �يًضا.
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قليًال  عي�  عن  �لعصابة  �فعت  �ألسفل،   JI 0��سي  جالسة  كنت  0حينما 
أل�d من هو 0ما هي مشكلته؟ 0فجأ� عرفت �نه ميت، فذهلت من �ªية جثة 
 r� 0تذكر>  �لسابق،   8 ��يته  قد  0كنت  فعرفته  0جهه   JI فنظر>   ،ÀانÚ
 /�G� ال  0كنت   [jمشهد [�ضا  µ�0ه  �ملجاهدين  مكاتب  من  مكتب   8 ��يته 
 pملحقق كا�  p�  JI فانتبهت �ل� نتجت عند �ªي� جلثة �ضا  �لصدمة  8 حالة 
�0لرفسا> 0ضرب� 8  �للكما>  من  بو�بل  مباشر�   rفأمطر ��سي،  فو|  �0قف� 
كل ��اO جسمي 0على 0جهي 0��سي، 0بعد هذ� �لضربا> �صطدمت باحلائط 
0بالسجناO �لذين كانو� حو ، 0ألp عيناj كانتا معصوبتاp فلم �ستطع �لسيطر� 
نتيجة  تلقيته   jلذ� �لضر1  هذ�  كل  0بعد  �أل��،  على  0سقطت  نفسي  على 
 r��0خلو �لثانية  �لشعبة   JI  r0خذ� عي�،  عن  �لعصابة  �فع  جرمية  ال�تكا� 
مباشر� على �ملحقق، فقا/ pI كنت حتبني Wلك �ملنافق �لذj ��سلنا� JI �جلحيم 
فتعا  �نت �يًضا فرمبا سيتم Iيصالك �يًضا JI �جلحيم. 0عندما �خذJI r �لشعبة 
ليضربوµ ،rعت 8 �لشعبة صر�خ� 0بكاOً متو�صًال لصبية عمرها ¢سة JI ستة 
عينها،  �ما9  لو�لدִדا  بسبب جلدهم  �لطفلة   �بكاO هذ  p� بسرعة  فعرفت  �عو�9، 
 pا قو  �سم �0لدتك ح� ال تعذ1 ثانية، 0كاB /ع صو> �ملحقق يقوµ� 0كنت
�سم تلك �لبنت فاطمة، لك� � �عر* �بد� بنت من كانت، £ نقلو� هذ� �لطفلة 

مع �مها فيما بعد JI �ملعتقل ٢٠٩.

٢٧ 9يلو� ١٩٨١ L �لسجن
80 مر� قر�µ� �0ي من �جل �W� pهب للتحقيق، �0خذr0 �0جلسوr 8 ممر 
�لشعبة لكن � �ققو� معي، 0كنت قد ��يت �شخاص� كث�ين جلسو� حو  Iال �Xم 
 p؟ �0ين يذهبوcد� jفما �لذ j�0 بعد عد� �قائق، فبقيت 8 ح�� من �مر�غا�
 r08 �لسجن لكي ال يعيد r؟ 0ألكشف �ألمر كنت �غ� مكاbألشخا� Oֲדؤال

JI �لقفص.
لقد جاJI O �ملمر 0لعد� مر�> �لرجل �ملسن �لذj كاp يأخذ �لسجينا> من 
�ملعتقل JI �لتحقيق £ يعيدهن JI �ملعتقل، 0قر� �µي فلم �جب 0قضيت �لليلة 8 
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ممر �لشعبة، فر�يت �p �ملمر قد �متأل مر� �خرd، فسألت �0حد� من تلك �لسجينا> 
من �نت؟ قالت 0ما �لفر|؟ قلت ما �µك؟ قالت �عتقلت حديث�، قلت: ما �لسبب؟ 

قالت Úرمية �الشتر�� 8 مظاهر�> ٢٧ �يلو/ (١٩٨١).
فعّرفتها  �نت؟  من  �لسبب؟ سألت�  لنفس  �يًضا  �ألخريا>  �عتقلت  فسألتها هل 
 bألشخا� Oملعرفة مص� هؤال Àتر| قل� pبنفسي 0قلت �نا جئت من �ملعتقل ٢٤٠ 0كا
�0ين يذهبوp ֲדم؟ قالت XIم }يع� يذهبوp ليوقعو� بدمهم عهدهم 0ميثاقهم مع �هللا 
 JI pم يذهبوX� �0لشعب، قلت هل توضحني   بشكل �كثر؟ قالت فقط �قو/ لك
�إلعد�9 0صاحو� بأعلى �صو�ִדم عا¿ �جوj، عاشت �حلرية 0ليلتحقو� بـ(حنيف 

جنا�) مؤسس منظمة Ãاهدj خلق �0لشهد�O �ملؤسسني من �ملجاهدين.
0بد�   bألشخا� �0لئك  مع  حديثي   JI [µIاعيل]  �ملحقق  �نتبه  �قائق  0بعد 
بالتهديد �0لوعيد مع �لسخرية �خلاصة بأنذ�/ 0�0با¿ �خلمي� 0قا/ بعد عد� �قائق 
 ،jجلحيم، فا�بس نفسي 8 جسد� JI <قصا��ميالتك منشد�> G0 سترسلني �نت
pWI فهذ� �ملجموعا> �ملتكونة من ١٥-٢٠ شخص� �0ل� تأ~ 8 كل ليلة JI هذ� 
�ملمر 0تذهب، }يعهم يذهبوJI p �إلعد�9؟! 0ماGلت مذهولة عندما صا] �ملحقق: 
((تعا/ يا حا³ 0خذ هذ� �ملنافقة! � �ن موعدها �آلp)) �0ستمر 8 كالمه معي 

0قا/: �آلp فهمت؟ حسن� �سألي� فأجيبك.
�0لئك  من  بالقر1  ع�>  قد  كنت   ،pمللعو� �حلا³  Wلك   rخذ� 0عندما 
�ألشخاb 8 �لطابو�، فعد�ִדم من حتت �لعصابة 0كانو� ٤٥ شخص�، فا�جتفت 
هل  BIي  يا  0قلت:  ��خلي   8 تأملت  قد  0كنت   ،Àقل نبضا>  0توقفت  �قد�مي 
�وp� G يأخذ0هم 0يعدموهم من �p0 حتقيق 0من غ� �p يعرفو� من هم �صًال! 
0لقد Wكر شخص كاp قريب� م� �p �غلب هؤالO �عتقلو� 8 �لشا�� 0كمشتبه 
با�ي� على  �لقلق   pيقظا> 0كا �غلب Gميال~  �ملعتقل كانت  ֲדم. عندما �خلت 
0جوههن، فسألن� �ين كنت 0ملا تأخر~ كل هذ� �لوقت؟ فهل حدc شيO؟ فلم 
�ستطع �حلديث، لكن عندما ��يت Iصر�� Gميال~، قلت � يكن �ملحقق موجو��، 
فقالت  �لوجه �0 �ضحك معهن،  �نا متجهمة  ملا  لكنهن تعجنب  فضحك �جلميع 
سيمني هوج� 0هي متعجبة: �عظم ما �لذj حدc ملا�W ال تضحكني؟ فقصصت 

عليهن ما كنت قد شاهدته.
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لقد مضت ساعتاp �0 ثالc بعد منتصف �لليل، فذهبت ألنا9 لكن �لنو9 هجر 
عي�، 0كنت �نتظر �0فكر بصو> Iطال| �لنا� �ملرعب �0لذj �طم فجأ� سكو> 
-١-٢ bطال| �لرصاI بد� £ ،j�يفني، فحبس نفسي 8 صدI 8 منتصف �لليل

٣-٤ ح� جتاG0 �خلمسني �صاصة، £… خيم �لسكو> ثانية، �جعت 0نظر> 
خلف ��سي فوجد> �p �جلميع ما�Gلو� يقظني 0ممد�ين 8 �ماكنهم، 0ماGلت 8 
لو�ية  �غنية   Oبغنا بد�>  0قد  �للطيف  سيمني  �النبها> ح� µعت صو>  حالة 
(�ملنسوبة JI §افظة لو�ستاp غر� Iير�p) �0عتقد> �0/ �ألمر �Xا نائمة 8 مكاXا 
0تغ�، 0عندما �جعت ��يت �Xا متمد�� خلفي 0بد� �Xا جاO> �0خذ> مكان� 
لقد ���> �p �غ� هذ� �ألغنية لك  قالت: �عظم  �غنيتها  خلفي، 0بعد �p �متت 
فقط! �0نا سعيد� جد� من �جل �0لئك �لذين �حلو�، فسألتها باستغر�1 ما سبب 
سعا�تك؟! قالت: �نا سعيد� ألr سألتحق ֲדم 8 0قت قريب! �ضطربت 0قلت: 
�� يكن لديك حديث �خر غ� هذ� لتتحدثني به؟ Iال �p سيمني 0بابتسامتها �حلنونة 
�لسعا�� �0لفر] �حلقيقي، £  �ملرتسمة على شفاهها ��ئم� كانت تعيش حالة من 
�لريا] تعصف 8 ��خلي، �0  �نا فقد كانت  لتنامي مكاXا، �ما  Xضت W0هبت 
�بك يوم� �بد� �ما9 �لسجانني 0قو�> �حلر W�0يا/ �خلونة ��خل �لسجن إلعد�9 
Gمالئنا، لكن� 8 تلك �لليلة 0ضعت ��سي حتت �لبطانية 0بكيت بصمت، من �جل 
�ألشخاb �لذين �عدمو� قبل �قائق 0من �جل سيمني �ل� كنت قد عرفت �نه من 

�ملقر� Iعد�مها 8 �لقريب �لعاجل.
فتا5 ;�ئمة �لبسمة

يبلغ ١٦-١٧ عام�  كانت سيمني هوج� µر�O }يلة تبدp� 0 عمرها 
 pستا�0متتلك صوت� ��فئ� جذ�ب�، 0كانت عائلة سيمني من �ها  §افظة لو
(غر� Iير�p)، 0كانت قد ترعرعت 0ك�> 8 طهر�p 0قد �عتقلت بتهمة 
�لتأييد للمجاهدين 0متتلك �0ح� معنوية عجيبة، 0يبدX� 0ا كانت ال تعر* 
معº �خلو* 0كأXا �سد، 0كانو� 8 كل يو9 يأخذp0 سيمني JI �لتحقيق 
0جتلد يومي� 0بدp0 �ستثناO 0هذ� كانت (حصة) على حد قوBن لكنها عندما 
فيه  قدمها  0تضع  �ملعتقل  با1  تفتح   p� 0مبجر�  �لتحقيق  من  تعو�  كانت 
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فإXا تبد� بالتغ� باألغاr �للو�ية بوجهها �لبسا9 0صوִדا �لد�فئ 0كأp شيئ� 
� �دc �0 تكن حتت �لتعذيب �بد�، 80 مر� قلت Bا: pI بقيت هكذ� 
تغنني 0تبتسمني فبعد �p يأخذ�0 للتحقيق فإXم سيؤ0Wنك �كثر، فسكتت 
�0 هم  �لتر�جع  �نا سأج�هم على  Iما  0قالت:  بابتسامة  للحظا> �0جابت� 
سيج�0ن�، 0لكنهم خاطئوp 8 حساباִדم �نا سأج�هم على �لتر�جع، ح� 

pI ضربت مئة (كيبل) �0 �لف� فإr سأغ� �يًضا.
80 يو9 كنت قد Wهبت JI �لشعبة 0كانت هنا� Gميلة من معتقل �خر 

0كنا نعر* بعضنا 0كانت جالسة 8 نفس �ملمر بانتظا� �لتحقيق.
فسألت�: هل سيمني 8 معتقلكم؟ قلت: نعم، قالت: تعلمني �Xا شجاعة جد�! 
ففي يو9 كانت قد جلد> ملد� ساعتني كاملة، 0عندما �جلسوها جانب� من �جل 
�خذها JI �ملعتقل، ��يتها تضحك، فسألت� هل �كلِت (ُضربِت) Åصتك؟ قلت: 
حصة ما�W؟ قالت: �نا 8 كل يو9   حصة كالطعا9! �كلها (ُ�ضَر1) �0ًال £ �Wهب 
JI �ملعتقل �0كل �لطعا9! فجاO �حلا³ 0قا/ لياµني: �يها �لفتا�! Iنك ُتضَربني يومًيا 
 pمن نز0تك؟ فرفعها �0خذها معه، 0كا Oֲדذ� �لكّم من �جللد�> 0لكن ال يتقلل شي
�جلميع يعرفها 8 �لشعبة، ألXم �ينما كانو� �لسوXا فأXا تبد� باحلديث �0لسؤ�/ 

�0جلو�1، لتعر* �ألخبا� �جلديد�.
0قد  Iليها،  منجذبني  �جلميع  جتعل   p� �لعالية  �ملعنويا>  بتلك  �ستطاعت  لقد 
قد  لسيمني  �ألك�  �لشقيق  هوج�  0كاp س�0  كث��،  �لزميال>  }يع  �حبتها 
 ،(j�سا (مدينة   rإلير�� �لشما/   pسجو �حد   8 �يضا  �لتعذيب  حتت  �ستشهد 
0كانت �لزميال> قد جلنب بلو�G عائد� لشقيقها، 0هي كانت تلبسها ��ئم� 0تقبلها 
0تقو/ �نا �فتخر بأخي ألنه قد ï0 بعهد�، �0نا �يًضا سأفعل نفس �لشيO 0سأسلك 

��به، �نا �·ذ> بقر��p� j �قو9 بذلك.
 JI إلعد�9 مباشر�، بل نقلوها� JI سيمني من �ملعتقل ٢٤٠ p0يأخذ �جلال� �
�ملعتقل �قم ٣١١ 0بعد شهر �0حد من �لتعذيب �لشديد، �0 يكن موضو� �نتز�� 
�ملعلوما> �0�ً�� �بد�، بل كانو� قد �نزعجو� ألXم � يتمكنو� �p �طمو� I���� فتا� 
عمرها ١٦-١٧ عام�، 0لكن سيمني قد خّيبت �ماBم، 0بقيت تز�� كاألسد ح� 

�للحظة �ألخ�� فنقشت �µها 8 سجل �لشهد�O �ألبطا/ �ملجاهدين.



سنة،   ٢٠ �ستشها�ها  0قت  عمرها   pكا هوج�،  سيمني  �لشهيد�  �ملجاهد� 
�ستشهد> بتأ�يخ ٢١ كانوp �أل0/ ١٩٨١ 8 سجن Iيفني
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80 صبا] يو9 0بعد �p كنا قد µعنا 8 �لفجر صو> Iطال| �لرصاb على 
�لسجينا>، بد�0O 8 �إل�Wعة بقر�µ� �OاO �لسجينا> �للو�~ مت Iعد�مهن، 0كاp �سم 

.Oاµسيمني بني تلك �أل
�ملعد0مني من   Oاµ� فيها   pيعلنو �ل�  �أليا9  فقط 8  �إل�Wعة   pيبثو لقد كانو� 
�حلمقى   pكا فقد  Wلك،  بعد  يطفئوXا   £ �ملعتقال>   8 �لصو>  مك��>  خال/ 
يعتقدX� p0م بإعالµ� pاO �ملعد0مني سيحطموp معنويا> �لباقني، لكننا نصبح �كثر 
ثبات� I0صر��� على عهدنا مع Iعالp �سم كل Ãاهد �جًال كاp �9 �مر��، W 80لك 
�ليو9 �لذj قر�0ª فيه �سم ياµني، قر�> �لزميال> �p يقمن Bا حفًال تأبيني�، فأقمنا 
حفًال تأبيني� �قمنا فيه �لصال� G00عن �حللوd على �0حها، 0بقيت Wكرd سيمني 
 pآل� 0كأXا  �لد9�0،  على  ��خلي  حية 8  �0لعطوفة  �0ملتو�ضعة  �0لصلبة  �لشجاعة 
 O80 �آل0نة �ألخ�� الحظت 0سط 0ثائق ��ئر� �لتحقيق عن �لشهد� ،ÀانÚ جالسة
ليلة Iعد�مها، 0منها ((لقد كانت  �لسجينا> �ألخريا> حو/  نبذ� من مذكر�> 
سيمني هوج� من �لطالبا> �لنشطا> I 8عد��ية هشترj�0 0كانت مو�ظبة جد� 
Ã 8ا/ عملها، �0 تفا�| �البتسامة شفتيها �بد� �غم كل �لصعوبا> 0قد �عتقلت 
8 شهر �1 من عا9 ١٩٨١ 8 �ثناO قيامها بنشاطا> ضد <لة �النتخابا> �لرئاسية 
لرجائي، 0مع �Xا كانت متتلك �لكث� من �ملعلوما> Iال �Xا � تتكلم �بد�، 0قد 
 dعد�مها، 0كانت تقو/ إلحدI لنا قبل ليلة �0حد� من ��لغرفة �ملجا0� JI <Oجا
�ألمها> بصو> عا/ XIا سو* تعد9 هذ� �لليلة �0 �لليلة �لقا�مة 0كانت تطلب 
 pلو�لدִדا، 0كا dتأخذ قميصها كذكر p� طال| سر�حهاI ا 0بعدX� ،9من تلك �أل
كل جسم سيمني Ãر0ح� من شد� �لتعذيب 0كانت �ظافر Iֲדا9 �يديها �0�جلها قد 
�نتزعت، 0كانت تقو/: �نظر�0 ما فعلو� بإقد�مي 0يد�j 00جهي 0جسمي، 0لك� 
مع Wلك �خشى �p ال �ستطيع �p �مت عملي، لقد Wكر> �لسيد� جو�هرياp �0ل� 
كانت مع سيمني G 8نز�نة �0حد� قبل Iعد�مها، �p كل جسم سيمني كاÃ pر0ح� 
بد�>  0قد  �نتزعت،  قد  �0�جلها  �يديها  Iֲדا9  �ظافر  0كانت  �لتعذيب  شد�  من 
�غنية(قبل�)  Gيا�� عاشو��O كما غنت   �Oبقر� Iعد�مها  �لذj سبق  �ليو9  8 عصر 
بشكل }يل جد�، كما XIا تكلمت 0ضحكت كث�� بشكل �ثا� �ستغر�1 �جلميع، 

0عندما نا��0 عليها، كانت مستعد�، فقالت بابتسامة 0فر]: 8 �ماp �هللا.
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٨ شباL v سجن Yيفني
ففي غرW 10لك �ليو9، كانت قو�> �حلر �0ملحققوp يتهامسوp مع بعضهم 
 ٢٠٩ �لقفص   JI �ليو9  نفس   8 �خذ0ن�  قد  0كانو�  بكالمهم  منا   p00يسخر
ليو�جهون� بإحدd من �خو�~ 8 �لنضا/ �µها (سيبا شريف بو�)، 0كنت �0قفة 
8 ممر �ملعتقل ٢٠٩، عندما ��يت �p �لعمالO كانو� يتر��p0 بشكل غ� طبيعي 
�لضحكا>  حديثهم  تتخلل  0كانت  منخفض،  بصو>  بعضهم  مع   p0يتحدثو
لكن  ما�W �دc؟  BIي  يا  0قلت:  فاضطربت  �p �تفل،  0يقولوp �ب  �ملفاجئة 
�لزنز�نة   JI  r0فأعا� �لعصابة،  من حتت  نظر>   p� بعد  �ملوضو� ح�  �فهم   �
 JI pعها تذهب �آل� ،O0قالو� حقيقة لدينا عمل، سنجلبك الحق� 0قالو� باستهز�
�لقلق ألp }يع  �لليلة حالة من  صديقاִדا لتشا�كهن �الحتفا/، 0عشت 8 تلك 
�لعمالO كانو� يضحكوp 80 كل مكاp، 0كانو� يسخرp0 منا على �لد9�0 فاتضح 
كانت  �لقصة   �هذ  p� �لتحقيق  من  �جعن  �للو�~  �لزميال>  حديث  خال/  من 
 p� 0يقولوp �ب   pيضحكو  pملحققو�  pفكا �لتحقيق،  شعب  }يع   8 منتشر� 

نو�G �حللوd، 0صا�> }يع �لزميال> يتساOلن ما�W حدc؟.
80 �ليو9 �لتا ، 0بعد µا� نبأ �ستشها� �شر* 0موسى G0مالئهم فهمنا ملا 
تفك�هم  0حسب   p0يعتقد  p0جلال��  p0كا �ألالعيب،  تلك  بكل   p0جلال�� قا9 
�ملعنوية للسجناO فأXم قد  �لر0]  �ملنظمة، 0ألجل حتطيم  �Xم قد قضو� على عمل 
على  00ضعوها  Iيفني  سجن   8  ٢٠٩ �ملعتقل  ساحة   JI  Oلشهد�� �جسا�  جلبو� 
�لتر�1، 0جلبو� �لسجناO على Ãموعا> تتكوp كل Ãموعة من ٤٠ شخص� 0على 
�بن  §مد  �جلال�   j��الجو �حتضن  0قد   ،Oلسجنا� �جسا�  لرªية  صفو*  شكل 
�لسيد� �شر*، فأ��� �جلال� من هذ� �لعمل 0بضحكاته �لكريهة �0ملقزp� �G يضعف 
 pبشكل تكو O0ضعت �جسا� �لشهد� j��معنويا> �لزميال>، 0طبق� أل�0مر الجو
 Oفعها 0خفضها، 0للمبالغة 8 تعذيب �لزمال�0سهم على �عامة حديدية ميكن ª� فيه
بقدمه عليها ح�  �لدعامة �حلديدية 0ضغط  قا9 الجو��j بوضع قدمه على �� 
ترتفع بذلك �0ª �لشهد�O، 0قد بقي على هذ� �حلا/ مد� من �لزمن، £ فجأ� �فع 
�حلديدية،  بالدعامة  بقو�   Oلشهد��  0ª� فاصطدمت �حلديدية  �لدعامة  من  قدمه، 
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شهد�Oكم  لتر�0  تعالو�  يقو/  0هو  �لكريهة  ضحكاته  بإطال|   j��الجو �0ستمر 
�إلجالO كيف هلكو�! 0كاp يقيم �� فعل �لزمالO بالنظر 8 عيوXم فر�� فر��.

 ،Oيزيد من غضب �0نفعا/ �لزمال p� /ألفعا� �0كاp الجو��j يع� من هذ
0كاp يقو/ 0هو يقهقه ضاحك�، �ليو9 يو9 �حتفالنا 0عز�ئكم، لكن �جلميع كانو� 

ينظرI p0ليه بنظر�> غاضبة �ألمر �لذj �ضطر� JI �لتر�جع.
0كاp الجو��j يريد من �لسجناO بكل خبث �p يهينو� �جسا� �لشهد�O، �ما 
}يع �لزمالO قد فعلو� �لعكس �0بد�0 كل �الحتر�9 �0لتقدير للشهد�O 0بصقو� 8 
0جه الجو��j، 0بالتأكيد فقد كاp �إلعد�Ù 9ن Wلك، 0هكذ� فأp نظا9 �ملال  
Iضعا*   8 سبب�   pيكو  p� �لعر�  هذ�  خال/  من  يريد   pكا  pير�I  8 �حلاكم 
معنويا> �لسجناO �ملجاهدين �ملناضلني، لكن ما حدc كاp �لعكس فقد ��W dلك 

.Oملجاهدين �لسجنا� ��ثاI JI
 Oية �جسا� �لشهد�ªلر Oجلب }يع �لسجنا p0جلال�ين كانو� يريد� p0هكذ� فأ

.O0 �لشهد�ª� |0�0قفوهم فو Oلك �لعمل 0جلبو� �لزمالW نصرفو� عن� £

wألقفا� L vلثامن من شبا� x;حا yصد
 j� لكW |ملعتقل، � يصد� G0عندما بث خ� �ستشها� �شر* 0موسى 8 تلفا
شخص 8 �0/ �ألمر، 0بعد Wلك خيم �لسكو> على كل �ملعتقل �0 يتحر� �j شخص 
من مكانه قيد �منلة، 0عند Wلك عا�> بر0ين حائرj من �لتحقيق 0كانت ال تعلم باخل� 
�لذj بث 8 �لتلفاG 0كانت على عكس �جلميع متشي 8 �ملعتقل مسر0�� معتدلة �لقامة 
0بوجه مصمم، مبتسم �0 يكن يتعبها �j شيO �بد�، 0كأXا قد عرفت بالفاجعة، فوقف 
 cحد jا: يا بر0ين ما �لذB فقلت ،p8 0سط �ملعتقل بوجه قلق مضطر1 شاحب �للو
ح� تبدين قلقة ֲדذ� �لشكل؟ قالت: ((قو  �نت ملا�W �جلميع صامتا>؟)) كاp �حلق 
معها، فالسكو> كاp قانون� مفر0ض� من قبل قو�> �حلر B0ذ� �لسبب كاp �0جب� 
على �جلميع �p يكونو� 8 حركة 0نشاa ��ئمني، لكن Wلك �ليو9 80 تلك �للحظا> 
كاp �جلميع يعيش 8 حالة من �النبها> �0حل��، Iال �p هذ� �لسكو> � يد9 طويًال، 
حيث حطمت �لدكتو�� هاجر �باa كرجي 0فاطمة عاصف �للتاp كانتا �ك� سن� من 



۷۱

�ألخريا> هذ� �لسكو>، فخرجتا من غرفتهما 0قالتا: pI �لسكو> هد* �لنظا9، هذ� 
�لنظا9 �لذj يريد �p يسكت �جلميع ليعلن عن كل شيO قا9 به.

0كانت بر0ين ساكتة 0تتمشى 8 �ملمر ح� تلك �للحظة £ هرعت Iليهما بسرعة 
0قالت: �نا �قو/ نفس �لشيO �يًضا، 0هؤالO �لثالثة �للو�~ كسرp سكو> �ملعتقل قد 
�ستشهدp ثالثتهن الحق�، ففي �لبدO شرعت هاجر بقر�G �Oيا�� عاشو��O 0�فعت صوִדا 

عالي� عندما 0صلت JI �ملقطع �لذj يقو/: rI عد0 ملن عا��كم 00  ملن �0الكم.
0سرعاp ما تبدلت تلك �ل���0 �0حلزJI p غضب 0حقد بأضعا* مضاعفة، 
0كانت �لزميال> يشعرp� p §بتهن لبعضهن تز��� شيئ� فشيئ�، كما �حسست �ننا 

��تبطنا ببعضنا كحلقا> �لسلسلة، فال يستطع �حد بعد Wلك �p يفرقنا.
لقد صو� �جلال�p0 �ملشاهد �ملر0عة ألجسا� �لشهد�O 8 ساحة �لقفص �قم 
معنويا>  سيحطم  Wلك   p� منهم  ظن�  �ملعتقال>   8 بعرضه  يقومو�  لكي   ٢٠٩
فقد  للفيلم،  عرضهم  عند  �ملعتقال>  كل   8 �نفجا��  �حدثو�  لكنهم  �لزميال>، 
خرجت }يع �لزميال> من غرفهن JI ممر �ملعتقل لرªية صو� �لشهد�O، فكانت ال 
توصف حالة �لزميال> 8 تلك �للحظا>، فكّن يرp��ّ �ألناشيد 0يبكني �0تضن 
 j8 نفس �لطريق �لذ pيسر p� بعضهن بعًضا، 0كن قد قطعن �لعهد على �نفسهن

سا�> فيه �شر* 0موسى 0�فاقهما 0ضحو� فيه بدمائهم.

Oموجة �إلعد�ما
 c8 �حد� p0ملجاهد� Oينسو� ما قا9 به �لسجنا p� صعب� على �جلال�ين pلقد كا
٨ شباa عا9 ١٩٨٢، فعوضو� Wلك بأp صا� �لتحقيق �0لتعذيب �كثر 0حشية من 
كاملني  ليومني  عذبو�((مهدخت))*  عندما  �0حلقد  �لتعويض  هذ�  فبد�  قبل،   jW

0كذلك فاطمة G0هر�O <يمي مطلق �0للتاp بقيتا حتت �لتعذيب لعد� �يا9 �يًضا.

� طالبة 8 كلية �لطب 8 قسم طب �لعظا9، 0كانت 8 �لسجن مسؤ0لة عن �إلسعافا> ��G jكانت مهدخت §مد *
�أل0لية 8 معتقلنا 0كانت تعاÈ �ملرضى �لسجينا> بكل عطف 0§بة 0قد 0جد> 0سط 0ثائق ��ئر� �لتحقيق عن 
�لشهد�O جز�O من مذكر�> سجينة سياسية �خرd شيئ� عنها فكاp من }لة ما كتبت: «كنت 8 يو9 �حتدc مع 
� فقالت مهدخت: كم �حب �W� pهب JI ��يا* Iير�p �0جتو/ 8 }يع �ألماكن �لفق�� ��G ضا�مهدخت 0سو��بة 
�0ساعد �طفاBم �لصغا� على 0جه �خلصوb �0قو9 بتد�يسهم، ح� يعرفو� عد0هم 0مييز� عن صديقهم». 0كانت 

مهدخت من بني �لثالثني �لف سجني من �ملجاهدين �لذين �عدمو� 8 شهر �1 عا9 ۱۹۸۸.
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 jنظر Oهر�G £ يمي مطلق> Oهر�G0 80 يو9 نا��0 على فر] تر�� 0فاطمة
 ،cهنا� شيئ� سيحد  p� نعلم  كنا  معتقلنا، 0}يعنا  من  BI0ة عر0جي 0}يعهن 
�علنو� �µاOهن،  يعلمن جيد� �Xن �Wهبا> JI �إلعد�9، 0عندما  0كانت Gميالتنا 

 .pهنب بسرعة �0غتسلن غسل �لشها�� 0ִדيأW
�ل�Ó، �0ل� كانت  �لوجه  �بد� Gهر�O <يمي مطلق Wلك  0سو* لن �نسى 
�بتسامتها �جلميلة ال تفا�| شفتيها حتت �j ظر*، 0كأXا تسمع �خبا�� طيبة ��ئم� 
�ية حا�ثة بوجه مستبشر، 0حينما قرµ� �0ªاOهن من �جل �إلعد�9،  0تتلقى خ� 
}يع�  فقبلناها   ،O0دB�  8 غاية  0كانت  �البتسامة  نفس  0جهها  على  فا�تسمت 
يا  تبكني  ملا  فقالت:  �بكي،  �0حتضناها 0بكينا، 80 حلظة G ���0هر�O شاهدت� 
 r؟ لقد �ختر> �فضل مص� �0نا سعيد� جد� ألOسي pمكا JI هبة�W عظم هل �نا�
قد 0صلت JI تلك �لنهاية، �0متp� º �متكن من ���O �0جÀ ح� �لنهاية، فو�عتنا 
ֲדذ� �جلملة 0خرجت من �لقفص 0معها �لزميال> �ألخريا>، فجلبت �أل9ّ �حلاجة 
«تو�نائياp فر�» قر�ن� 0ع�> �جلميع من حتت �لقر�p، فقبلن �لقر�p 0خرجن من 

�لقفص بابتسامة 0فر] 0كأXن �Wهبا> 8 سفر� }يلة.

عيد نو?�L X �لسجن
�لقفص٢٤٠ 8 سجن  من   (١) غرفة   8 عا9 ١٩٨٢   G0�نو عيد   8 كنت 
Iيفني، فقر�نا 8 �أليا9 �ألخ�� 0مع كل �المكانيا> �ملحد��0 �ل� منتلكها 8 �لغرفة 
�p نقيم �حتفاًال مبناسبة عيد «نو�G0» (�� �لسنة �إلير�نية)، فاجتمعنا مع بعضنا 
لنرd ما لدينا من �شياO لكي نصنع ֲדا شيئ� للعيد، 0كنا 8 �أل0ضا� �لعا�ية نصنع 
شيئ� 8 �لسجن نطلق عليه �سم (0قو� �لطائر� �لنفاثة) 0نعطيه JI �لزميال> �للو�~ 
يعدp من �لتعذيب لكي تتحسن حالتهن بعض �لشيO فقالت �لزميال> مبز�] تعالني 
 p� لن هل ميكنOلنعط �جلميع �فعة �0حد� من طعا9 (0قو� �لطائر� �لنفاثة)، فتسا
يط� �جلميع مع بعضهن �فعة �0حد�، فقر�نا �0ًال �p جنمع �ملو�� �أل0لية لصناعة 
�حللويا>، 0لذلك Wهبنا ند0� بني �لغر* جلمع هذ� �ملو��، 0عندما �جعنا بكأساتنا، 
0جدنا �ننا }عنا �شياO مهمة ²0تلفة على �لرغم من تلك �لظر0*، من �لتني �جلا* 
�0لتمر ح� �حلليب �جلا*، كما جلبنا كمية من �لكاكا0 �يضا من �لقفص �ألسفل، 
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0خلطنا هذ� �ألشياO مع بعضها جّيد�، 0من خال/ �فكا� بر0ين حائرj �ل� كانت 
 dلعسل (حلو� p0ق� متميًز� صنعنا نوعني من �حللويا> �حدها شبيه بسوهاW متتلك
تصنع 8 قم) �0حللوd �ألخرd كانت حلوd جافة 00ضعنا 0سط كل قطعة حبة 
 ،pطهر�  8 �ملعر0فة  �حللويا>  بيع  §ال>  �حد  �سم  عليها  0كتبنا  �حلمص،  من 
عن  بعيد�  صنعناها  �ل�  �حللويا>  تلك  بوضع  قمنا  �لزميال>،  �جتمعت  0عندما 
 pدÃّ0 جلو�سيس �0خلونة 8 �لوسط 0قد �كلها �جلميع بلذ� بالغة 0كم مدحن� pعيو

�إلنتا³ �أل0/ ملصنع �حللويا> 8 �لسجن، ��0خل �لزنز�نة!.

من هو �ملنافق؟
على �لرغم من }يع �إلجر��O> �ل� قا9 ֲדا �جلال�p0 ملنع Iقامة �لعيد، فقد �قيم 
�حتفا/ بعيد نو�G0 لعا9 ١٩٨٢ 8 �لغرفة �قم �0حد قفص ٢٤٠ 8 سجن Iيفني، 
�0علم �نه قد �قيم 8 }يع �قفاb سجن Iيفني �ل� يتو�جد فيها �لسجناO �ملجاهدين 
�0لسجينا> �ملجاهد�>، 0قد ·لل برنامج �الحتفا/ �لذj �جرj 8 غرفتنا بعض 
�0حد�  كانت  0حينما   rبيجا�Wأل� �0لرقص   jلكر�� كالرقص  �ملحلية  �لرقصا> 
 JI فجأ� Oخل حر �لنسا� ،jلرقص �لكر�� Oمن �لزميال> �لكر�يا> تقو9 بإ��
�» 0كاp �لَشعر �جلميل لتلك �ألخت طويًال 0يصل ��G لقفص مبا فيهم �ملدعو «علي�
�» �p يسحبها من شعرها �0رها JI خا�³ �لقفص ��G «علي ���خصرها، فأ JI
 pال �نه �0جه مقا0مة �0عتر�ض� من }يع �لزميال>، فكاI ليقومو� بضرֲדا 0جلدها
�0لئك �حلر� �لثالثة يسحبوp من جهة �0لزميال> من �جلهة �ألخرd، 80 �لنهاية 
فشل �حلر p� 8 يأخذ0ها معهم W0هبو� �رW� p0يا/ �خليبة، لكننا كنا نعلم �Xم 
 cد� p� ن فعلتنا، لكننا على �لرغم مما ميكنÙ ندفع p� لن يتركونا �0ب علينا
 pفقد �ضطر �لسجانو cجلميع قد �شتركو� 8 هذ� �حلا�� pفإننا كنا مرتاحا>، 0أل
p� JI يعاقبو� عد�� كب�� من �لسجينا>، 0حدc ما كاp 8 �حلسباp، فلم متض 
�قائق على Wها1 �حلر ح� نا��0 مبك�� �لصو> على �µاO ¢سة عشر شخص� 
للتحقيق فعلمنا �p عقوبا> 0ضرب� شديد� 8 �لطريق Iلينا، فأخذ0هن من �لقفص 
�0 يعيد0هن Iال بعد يومني، فكن حتت �لتحقيق �0لتعذيب �لوحشي طو�/ مد� هذين 
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�ليومني، 0عندما �عا�0هن JI �لقفص، فتح �حلرسي علي ���G با1 �لقفص 8 �لوقت 
 pن غائر� 0لوXر0حا> 0عيوÃ0 9كانت فيه }يع �لزميال> مضرجا> بالد jلذ�
0جوههن �صفر، فدخل JI �لقفص 0قا/ 0قلبه ممتلئ باحلقد �0لكر�هية للمجاهدين: 
 ،!dبرنامج �لعيد مر� �خر pكانت قلوبكن تريد �الحتفا/ فنفذ pI <يتها �ملنافقا�
  I ال يبق كالمه غ� جو�1، فقلت: �جلميع يعر* من هو �ملنافق، 0نظر p� <���0
بإندها¿ W0هب، فعرفت �p هنا� شيئ� بانتظا�j، �0 يطل �نتظا�j �كثر من �قيقة 
بعد Wهابه حيث نا�d على �µي مبك�� �لصو>، فأخذJI r0 �لقفص ٢٠٩ من 
�جل �لتحقيق 00ضعوr معصوبة �لعينيني 8 ممر Wلك �لقفص، 80 تلك �ألثناO كلما 

جاO §قق �0 حر كاp يضرب� بلكمة �0 �فسة قوّية، جتعل� �توكأ على �جلد��.
�لعمالO (�لوحو¿) 0بقصد Iهان� يتجاp0G0 علي بكل ��Wلة 0عندما   p0كا
 rW� 8 �بعضهم يأ~ 0يضع فمه �لقذ pبالضر1، 0كا p0ªفعلي يبد ��� pيو�جهو
0يتفو� بش� �نو�� �لكال9 �لبذOj �لذj ال يليق Iال ֲדم �0ملو�c0 عن ثقافة حكا9 
Iير�p 0يضحكوp، 0عندما كاp يو�جه �حدهم بر�� فعلي يقو/ لآلخر �ب تقييد 
0تكبيل هذ� �لكلبة �لوحشية بالسالسل لكي ִדد�، فربطو� بعد Wلك يدJI j �خللف 
�فعا/ �Wيلة، 80  به من   pيقومو ما   O�GI فعل   ��� jبأ �لقيا9  �متكن من  ح� ال 
يو9 0بعد �p قامو� بكل هذ� �ألعما/ معي، �عا�JI r0 �لقفص 8 �لساعة �لثانية 
�0لنصف بعد منتصف �لليل، 0عند �لعو�� JI �لزنز�نة 0قف �ملحقق �مامي 0قا/: 
�نظر� pI ،j��W <لك مر� �خرd فيمكنك �p تضحكي، Iنكن تتصرفن كاملنافقني 

(�ملجاهدين)، لكن تصفوننا باجلال�ين عند §اسبتكم.
لقد كاp �لفر] �0لضحك �0لعمل �جلماعي للسجينا> من 0جهة نظر �جلال�ين 
�ملعا�ين لإلنسانية يعد نفاق� W0نًبا ال يغفر 0كانو� يو�جهونه بأشد �لعقوبا>، 0ال 

يتحملوp �قل حركة 0ح� مشي �لزميال>.

�ملجاهد ال يتذمر
لقد �خذr0 مر� JI شعبة �لتحقيق 0عذبوr عذ�ب� شديد�، فقلت ألحدهم، �ليس 
لك �ألخت �0أل9ّ فتتجنب ��تكا1 هذ� �ألفعا/؟ فصا� كاملجنوp من فرa �لغيظ، 
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حينما كاp يصيح �جع JI �لو��O 0قفز فضرب� على بط� بكلتا قدميه 0قا/:   �ألخت 
�0أل9ّ، لكن ليس لدj مثلك! 80 �حلقيقة 0من شد� �لضربة �حسست 0كأp �حشائي 
0معد~ ·ر³ من حلقي r�0 �مو> 0فقد> �لوعي، 0عندما �ستعد> 0عيي بعد مد� 
�لغثياp، 0بد�>  �تلوd من شد� �أل� �0شعر Åالة من  ال �علم كم طالت، 0كنت 
 O0هؤال pWI ؟ 0ما هو عملك��هللا، فأين �نت يا � JI متتم متذمر� مع نفسي �0شكو�
 ~Oعميل سحب عبا Oلك جاW ال تنتقم منهم؟! 0عند �Wيظلموننا كل هذ� �لظلم، ملا
�0خذها 00ضع� G 8نز�نة 8 �لقفص ٢٠٩، 0حينما كنت نائمة 8 �لزنز�نة �0تلوd من 
�أل� �0حتدc مع نفسي �0شكو JI �هللا حا ، µعت فجأ� صوت� من �جلد�� �ملجا0�، 
0كنت �جيد لغة (�ملو�) بقد� ما (�لتحا�c بالنقر على �جلد��) فسألتها من �نت؟ 
قالت معصومة! سألت� ما�W تفعلني �آلp؟ قلت ال شيO! �شكو JI �هللا هؤالO �جلال�ين 
�0تذمر ألr � �جد شخص� �تكلم معه، فأجابت: على �ملجاهد �p ال يتذمر، ألننا �ن 
من �ختا��0 �لطريق، فسكتُّ 0خجلُت من ��� فعلي ألن� شعر> بالعجز W0لك ما 
يتمنا� �ملال  �حلاكموI 8 pير�p كأ��� لتحطيم �ملر��، 0قد �ثر> علي كلما> تلك 
�ألخت 0تعلمت منها ��س� 8 �ملقا0مة �0لص�، 0كم خاطبتها بعد Wلك بلغة (�ملو� 
�0 �لنقر�> على �جلد��) لكنها � جتب، 0بالتأكيد �Xم �خذ0ها للتحقيق، ألµ� � rع 
�j صو> G 8نز�نتها الحق�، 0عندما �جعت JI �لقفص بعد Wلك، سألت �لزميال> 
عن فتا� �µها معصومة بعد �p �عطيتهن �0صافها قلن �Xا معصومة عضد�نلو [شقيقة 

�لسيد� مرمي �جوj �ئيسة �جلمهو�ية �ملنتخبة من قبل �ملقا0مة �إلير�نية].
�0عتقلت معصومة 8 يو9 ٢ نيساp عا9 ١٩٨٢ بعد عد� ساعا> من �ملقا0مة 
8 مو�جهة �Bجو9 �ملسلح لقو�> �حلر على �لقاعد� �ل� تقع 8 §ل سكنها 8 
 p� �علن  قد  �لنظا9   p0كا �لوعي،  0فقد>   ،j�نا بطلق  �صيبت   p� بعد   pطهر�
معصومة قتلت خال/ �الشتبا� 0لكنهم 8 نفس �لوقت قد �خذ0ها للتعذيب، 0مبا 
�p �قبتها 0فكها 0يدها كانت مصابة بأ�بعة �صاصا> صا�> بعد مد� ال تستطع 

�ملشي على قدميها كما كاp �لتحدc �0ألكل صعب� عليها �يًضا.
 Oا على �جر�X0هد* �لنظا9 �نه ֲדذ� �لتعذيب �لوحشي ملعصومة سيج� p0كا
مقابلة تلفزيونية 80 �لنهاية �عدموها بتأ�يخ ٣٠ �يلو/ ١٩٨٢ 8 �لوقت �لذj كانت 

فيه ال تستطع �ملشي �0لتكلم �0ألكل كما XIا � تكن تستطع �p حتر� �قبتها.
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0جاO 8 تقرير كتبته (فتانة عو� بو�) عن مشاهد�ִדا بشأp معصومة 0شاهدته 
Ãر0حة  كانت  معصومة   pI)) �ملجاهدين:   Oلشهد�� عن  �لتحقيق  ��ئر�  0ثائق   8
�لشهيد�  للتعذيب، 0كانت  �خذ0ها  فإXم  �Xا كانت حامًال  �عتقلت 0مع  عندما 
ناهيد Iيز� خو�� كرماr شقيقة ³0G معصومة �ل� �خلت JI �لقفص �قم ٢٠٩ 
قبل معصومة، قد قالت: pI شكل معصومة قد تغ� لد�جة �r � �عرفها 8 �لبد�ية، 
80 ��0سط شهر حزير�p �0 ��0خر� من عا9 ١٩٨٢ 0نتيجة خلطأ �حلر�، نقلت 
معصومة من �لقفص �قم ٢٠٩ JI �لقفص ٢٤٦ �0خذ0ها JI �لغرفة �قم [ ٣ ] 
قريبة جد� من معصومة 8  �ل� كانت  ناهيدبو�)   j�G) لشهيد�� فوجد> هنا� 
مرحلة �جلامعة، فذهبت �وها 0بد�> تسأBا عن بعض �لتفاصيل قالت معصومة: 
XIم يريدp0 عنو�p �خ� ((مرمي)) �0هم �ملعلوما> �ن� تعرضت للضغط بسببها، 
0هم يعلموr� p �علم 0سأصمد JI �لنهاية 0لن �تكلم، JI0 �ليو9 �لذj نقلت فيه 
�ستشهد>،  قد  معصومة   p� يتصو�  �جلميع   pكا  j�G معها  0تكلمت  معصومة 

0سرعاp ما تنبه �حلر JI خطئهم �0عا�0ها JI �لقفص �قم ٢٠٩).
�لسجانني،  نظر  0جهة  من  ممنوًعا  }اعي  0برنامج  عمل   j�  pكا 0حينذ�� 
0كانت قو�> �حلر تدخل JI �لقفص 8 كل يوÅ 9جة جديد� �0ا0لوp ضر1 
�لزميال> �0تلقوp جو� من �لرعب �0خلو*، 0ال يبقوp �غبة لدj� d شخص 
�لزميال>  إلWال/  �لقذ��  Iجر��Oִדم  �حد  0كانت  �صًال،  �0الحتفا/  �لعيد  ألقامة 
�ملقا0ما> هو توجيه �الִדاما> �ألخالقية Bن 0جلدهن لنفس �لتهمة �0ما9 �ملأل، 80 
يو9 جلبو� JI �لقفص طا0لة 00ضعوها 0سط �لغرفة 0قرµ� �0ªاO بعض �لزميال> 
� ش��jG) ليجلد0هن 8 نفس ��G ضية �ية �هللا�هر� عني �ليقني 0G) بضمنهن pكا
�لغرفة �0ما9 �جلميع فنهضت حو�ية ֲדش� تبا� 0قالت: �p ���مت �p جتلد�0 0تعذبو�، 
فافعلو� Wلك هذ� عملكم، لكن ما ال ميكن حتمله �p جتلد�0 0توجهو� �الִדاما> 

�ألخالقية �يًضا 0تلجأB �0ذ� �ألساليب!.
� يتحمل �حلر µا� هذ� �لكال9، فقالو� Bا: pWI �نت شريكتهم! £ هجمو� 
على حو�ية كاحليو�نا> �ملفترسة، �0خذ�0 بضرֲדا 0�فسها، 0حينما كانو� يضربوXا 
سقطت نظا�ִדا �0 تعد عيناها ترd شي�، فأمسك ֲדا �لعمالO، 0بد�0ª يتقاWفوXا 
 pيقهقهو 0هم  �لزميال>   pيعذبو 0كانو�  كالكر�،   ��الجتا W0لك   ��الجتا هذ�   8
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بقهقهاִדم �لكريهة �ما حو�ية فقد حافظت على نفس صالبتها، 0بعد هذ� �لتعذيب، 
مّد� �جلال�p0 حو�ية بالقو� ليجلد0ها، Iال �p حركة 0فعل حو�ية قد �ثا� �جلميع 
منهن  �0حد�   j� تكن   �0 �عتر�ض�  �حلائط   �باجتا 0جوههن  �لزميال>  فأ���> 
مستعد� لترd مشهد جلد Gميالִדا، فغضب �جلال�p0 بشد� من ��� فعل �لزميال>، 
فأ�سلو� Ã JIموعة �لضربة بقيا�� �قسى جال�j سجن Iيفني �ملدعو Ãتð حلو�يي 
�ملتكونة من ٢٠-٣٠ حرسي�  �لذj كنا نسميه (�لغو�يال)، فدخل هو Ã0موعته 
جال�� JI �لقفص 0معهم �خلونة، فبد�0ª بضر1 �لزميال> بالكيبال> B�0ر��0> 
�0للكم �0لرفس ليدير �0�0ªسنا �و �لطا0لة 0��0ننا على مشاهد� جلد صديقاتنا، 
بعض   0ª� �ألثناO شجت  تلك   80 ملد� ساعتني،  �لزميال>  بضر1  �0ستمر�0 
�لزميال> 0كسر> �يديهن من جر�O �لضربا> �لشديد� باBر��0> كما �غمي على 
بعضهن �يًضا، Iال �p �جلال�ين � يصلو� JI ما ����0�، �0لزميال> � يكن مستعد�> 

ملشاهد� جلد Gميالִדن فاستسلم �جلال�p0 ملقا0متهن.

�حلا;ثة �ملحزنة لفتا5 شابة
 JI ه�W 8 شاهد> 8 تلك �ملرحلة 8 �لسجن قصة فتا� شابة ستبقى ماثلة
�ألبد كأقسى �ملصائر، ففي Iحدd �لليا  � �متكن من �لنو9، فتمشيت 8 �لقفص، 
0تنبهت JI فتا� كانت قد جاO> حديث� JI هذ� �لقفص، � �عرفها لكن لشد� 
�مل�  �لقامة 0}يلة جد� لكن  فتا� طويلة  �نتباهي، كانت  لفتت  سكوִדا 0هد0ئها 
بالقر1  تتمشى  ��يتها  �لليلة  تلك  0حزن� شديد� كاp يكد� }ا/ 0جهها، 80 
من �0ª �لزميال>، فقر�> �p �تعر* Iليها، 0´اصة �p تصرفها 8 منتصف 
�لليل كاp غ� عا�j، 0حينما 0ضعت يديها على ظهرها كاp يبدX� 0ا تبحث 
عن شخص معني، 0عندما كانت تصل j� JI �� حت� ظهرها 0ترمقه بنظر�> 
مث�� لالستغر�1 0تذهب، 0كاp يظهر �p عمرها ليس �كثر من ١٦-١٧ عام�، 
فمشيت خلفها 0��قبتها، فا�نت فجأ� على �� Iحدd �لزميال> 00ضعت يدها 
على حلقومها 0شرعت ´نقها فانتابت� حالة من �خلو* �لشديد فأمسكت بيديها 
�0فعتها جانب�، فرجوִדا 0قبلتها 0حا0لت �p �خذها معي �0حتدc معها، فهد�> 
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بسرعة 0شّد> على يدj 8 �لبد�ية، 00ضعت ��سها على كتفي ملد� ساعة تقريب�، 
� غفو�j �ل� كانت ��G /�0ستيقظت عد� من �لزميال>، من ضمنهن مرمي كو
�ملقصو�� ֲדذ� �لعمل 0كذلك �عظم طاقد�� �للتاp نظرتا Iلينا �0شا�تا I  بإشا�� 
 �هذ مثل  بوجو�  0يعلمن  يعرفنها  كن   pI فاستغربت،  ֲדا؟  قصدتا   �Wما �فهم   �
�حلالة �لقاسية، فلما�W � يبديا �ية ��� فعل 0نامتا من جديد؟! �ما �نا فقد تأثر> 
جد� حلالتها، 0حا0لت �p �جعلها تتكلم، فذكر>   8 �لنهاية �µ� pها نا��� 
00صفت قصتها �ل� كانت �حزp قصة لفتا� سجينة ترسخت W 8ه� على �لد9�0، 
�لناشئة عن   aللضغو نتيجة   pبعمر ١٧ سنة كا فتا�   p0جنو �نكسا� �p حا�ثة 
مشاهد� �العتد��O> 0عمليا> �الغتصا1 �ل� حدثت ألختها طاهر� �ما9 عينها، 
0ما �0صلها JI هذ� �حلالة كاp من تد�عيا> مشهد �بط �ختها ÚهاG تدفئة ��خل 
�لقفص، 0كانت تبحث بني �لزميال> عن �ختها فلم جتدها، 0كانت تتصو� فجأ� 
�Xا 8 مو�جهة مع �جلال�ين �لذين عذبو� �ختها 0حسب قوBا فإXا كانت تسعى 

الفتر� حلقو9 �جلال�!.

�ملحاكمة
�0خ�� 8 عا9 ١٩٨٢ متت Iحال� JI �ملحكمة �0قيمت ما تسمى باملحاكمة 
فتمت ��Iن� فيها، 0كاp �لقاضي هو [ �ملال §مدj كيالr] جال� �خلمي� �ملعر0*، 
فحضر حرسي Úسم كالغو/ 0بشكل مرعب 0كاp شاهد� كما يبد0! لكن� �عتقد 
�نه كاp �0قف� هنا� إلخافة �ملتهم، 0بالتأكيد فإp �ملحاكمة � تكن �كثر من عد� 
 �كلما> 0كم هائل من �لكال9 �لبذOj �0للكم �0لرفس �0لضر1، �0 تد9 }يع هذ

�إلجر��O> �لقانونية! �كثر من عشر �قائق.



�لفص� �ل��بع�لفص� �ل��بع

احلرب بني عاَملني





نظرية الجو?;@
 pملتبقني بشكل �شد مما كا� Oلضغط على �لسجنا� p08 عا9 ١٩٨٢ كانو� يزيد
عليه سابًقا ليحطمو� معنوياִדم فيغلقو� ملف �ملجاهدين حسب �عتقا�هم، 0كانت 
نظرية الجو��j هي: ما ��9 �ملجاهدp0 مع بعضهم فأXم يقا0موp�0 ،p فصلتهم 
عن بعضهم �0لقيت ֲדم 8 �لزناGين �النفر��ية، فبعد سنة لن يبق لدينا �j سجني. 
}يع  بعد�  �نفر��ية  GناGين  لديه  ليس  �لنظا9   pأل يأسف   j��الجو  p0كا
 p� قاسية 0هو  �لسجن صعبة  لتكوp ظر0*  يرp0 8 هذ� حًال  �لسجناO 0كانو� 
تبد/ غر* �0قفاb �لسجناO �لعامة بزناGين �نفر��ية، ألj� p �تصا/ 0عالقة Iنسانية 
للسجناO مع بعضهم 0ح� تبا�/ �لسال9 يعد جرمية، 0´اصة مساعدִדم لبعضهم 
�ملقر��> كاp �ابه بأشد   �بالتأكيد، j�0 خر³0 على هذ �لبعض كانت ممنوعة 
8 سجن  (قيامت)  قفص  �نشأ�0  �لنظرية   �هذ �سا  0على  �0لتعذيب  �لعقوبا> 

«قز/ حصا�» 0صنعو� فيه �قفاص� 0تو�بيت.
�ملجاهد�> من  �لسجينا>  �p �ر�   jينو  pكا j��الجو p� �لقو/  خالصة 
�لتابو> �0لقفص �0لسجن �ملسمى بـ «مسكوr» (�لشقة  فبنو� هذ�  Iنسانيتهن، 

�لسكنية) على �سا هذ� �لفكر�.
0كانو� يريدp� p0 يوصلو� �لسجني JI �لقناعة بأj� p نو� من �لعمل �جلماعي 
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�0حليا� �جلماعية �0لعالقا> مع �آلخرين لن تسبب Iال �ملصائب �0لتعذيب �0لضغط، 
� �WI0��p� < تقضي مد� سجنك، �ب �p تكوp 0حيد� 0كاخلرÅW �WI0 ،*0و� 
 p� ال تتأثر، لكن �تضح من خال/ �لتجربة p� فيقك �ما9 عينك فعليك�صديقك 0
الجو��j ما �G/ ال يعر* �ملجاهدين، لكننا ���كنا حقيقة بشكل غريزj 0هي 
 p�0 ،ياتنا �جلماعيةÅ pنا على قيد �حليا� 8 تلك �لظر0* �جلهنمية مرهوOبقا p�
بقاOنا برغم كل تلك �لضغوa كاp بسبب �حليا� �جلماعية، �j �ننا � نتخل عن 
Iنسانيتنا، ألننا كنا نعلم �p �جلال�ين 0بلجوئهم JI �لتعذيب �لوحشي �خلا�³ عن 
قد�� �لتحمل �إلنساr، �مبا يتمكنوp من حتطيم هذ� �لشخص ���W 0، 0لكنهم لن 
يتمكنو� من حتطيم �جلميع، 0يريد �جلال� ��ئم� �p يوهم �لسجني، بأنك 0حيد، 0ال 
يفكر بك �j شخص، �0جلميع قد نسو�، p�0 صوتك ال يسمعه �حد، 0قد <لك 
�صدقا�O �عماBم �ل� قامو� ֲדا لينقذ�0 �نفسهم، لذلك فإp �ملقا0مة ال فائد� فيها، 

0ال جدd0 من هذ� �لعمل Iال �لقضاO على نفسك.
لكن كل فر� كاp يشعر �نه ليس 0حيد�، p�0 هنا� قلوب� 8 ��خل 0خا�³ 
�لسجن تنبض مع قلبه 0ألجله، فيحصل على �لقو� للمقا0مة، B0ذ� �لسبب كانت 
كل �شياOنا }اعية فكانت هنا� �يا9 لدينا تفاحة �0حد�، فكنا نتقاسم تلك �لتفاحة 
قطعة  يعطوننا  كانو�  �ملثا/  سبيل  0على  شخًصا)،   ١٠-١٥) بعض  مع  0نأكلها 
�لقطعة   ��لزميال> كن �تفظن ֲדذ لكن   ،jلشا� لشر1  �لسكر(قند)  �0حد� من 
�0معنها 8 مكاp فيصنعن �ملاO �ملحلى 0يعطينه JI �لزميال> �لال~ يفقدp قوִדن 
�جلسمانية عندما يعدp من �لتعذيب، pI �لقضية هنا �ك� من قطعة تفا] �W 0لك 
�ملاO �ملحلى بل هي قضية معنوية 0نفسية بالنسبة للفر� �0جلميع �لذj حوله، فنفس 
 �Wلك �لشخص �ملعذ1 سيتعاï حينما يرd �نه ليس 0حيد� 8 مو�جهة }يع هذ
 �ير  � �WI0 يتعذ1 0مير�  �نه حينما  يعلم  �0لعذ�1، ألنه   a�0لضغو �لصعوبا> 
�حد لسنو�> فإp هنا� �شخاًصا يدعمونه 0يد�فعوp عنه 8 مو�جهة ضربا> �لعد0 
0ير�عونه 0يضمدp0 جر�حه، 0من ناحية �خرd كاp سبب �Xيا� كل شخص 8 
�لسجن �حلر1 �لنفسية �ل� يتعر� Bاعلى �يدj �ملحققني Iضافة JI �أل� �0لتعذيب 
 pيصابو p0جلال�� pفأنه يشعر بالوحد� �0النفصا/ عن �ملجموعة، 0كا jجلسد�
باجلنوp 8 مو�جهة �j �هتما9 بسيط 0شعو� Iنساr من قبل سجني �و سجني �خر 
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فكاp ²الف� ملنطقه �لالIنساr، ألp �لعد0 كاp يرd بعينه كيف �نه 0بعد ساعا> من 
�لعذ�1 �0جللد �نه قد قضى على Wلك �لفر� حسب تصو��، فإ�W به يستعيد نشاطه 

0عافيته مر� �خرd مبحبة بقية Gمالئه �إلنسانية.

 �النتقا� ZY سجن كوهر;شت
�نا 0عدً�� �خرين من Gميال~ من سجن Iيفني JI سجن قز/ حصا�  نقلونا 
للتأ�يب، 80 كل يو9 كانو� يستدعوننا JI مقر مديرية �لسجن من �جل �لتحقيق، 
فمر� 8 �لساعة �لعاشر� �0لنصف مسا�O جاJI O �لقفص نائب �ئيس �لسجن حاجي 
نسميها  �ل�  �خلائنا>   dحدI  JI �µي  �0عطى  �<د  يدعى  0كاp جال��   �00��
�ن (كشتابو)، 0قا/: قو  Bا �p تتهيأ لالنتقا/ بسرعة 0لتأ~ JI خا�³ �لقفص، 
 JI 1ل حاجيا~، قا/ �جلال� �<د: ال حتملي شيئّ� فالذها>� p� <��� 0عندما
�ية   p0بد �ل��   8 �لقفص  من  خرجت  لذلك  حاجيا>!   JI �تا³  ال  �جلحيم 
 Oألثنا� ��لليل 8 مقر مديرية �لسجن 80 هذ حاجيا>، �0حتجزr ح� منتصف 
كانو� يسمعون� كالم� غ� مباشر، فمثًال: ال ·ا8 تريدين �p تذهJI À �جلحيم، 
هذ� ال يتطلب �خلو*! حسن� يقولوp �تركي 0صية! �تفعلني Wلك! حق� ما هي 
0صيتك �يتها �ملنافقة؟ ال بد �نك ستوصني بقطعة سكر يعطوXا I JIحدd �ملنافقا>، 

0غذ�ئك JI تلك �ملنافقة �ل� قد عذبت، 0عشائك JI تلك �ل�!…
�للعينة، 0فكر> مع  �لكريهة �0ساليبهم  �0���p� �0 �علوr عصبية بقهقهاִדم 
نفسي كم هم مغتاظوp من هذ� �لعالقا> �إلنسانية �ل� بيننا �0حسست بالفخر، 8 
تلك �لليلة 0حينما كاp �لوقت بني �لساعة ٣-٥ بعد منتصف �لليل، جاO �جلال� �<د 
�0خذr �0�كب� لوحدj بسيا�� نو� بيكاp، 0جلس خلف مقو� �لسيا�� 0قا�ها 
بنفسه، 80 طريق مس�نا، قا/ مد�9 �تركي 0صيتك! �قرئي ما تريدين من �ألناشيد! 
��0عي ما تريدين من �عاO حليا� بقية �ملنافقا>! ألنه � يعد يوجد هنا� غد! �فعلي ما 
شئت! فتجولو� � 8 �لشو��� �ملختلفة �ملحيطة بسجن قز/ حصا� 0لعد� ساعا>، 
كانو� مستقلني عد� سيا��> لكنهم تظاهرX� �0م ينقلون� بسيا�� �0حد� فقط، £ 
بد�0ª بعد Wلك بضر� 0يقولوp  : قو  ما�W فعلت ح� �عا��0 بعد مد� قليلة من 

سجن Iيفني JI هنا؟ �Wكرj �سم �فيقتك �ملنافقة 8 �ملجموعة لتنقذj نفسك.
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 Oكل شي pسجن � �كن �عر* مكانه 0كا JI 0صلنا قبل شر0| �لشمس
ممسكتني   j0يد� معصوبتني   jعينا كانت  0عندما  0جديًد�،   Oلبنا� حديث  هنا� 
� ما �G/ غ� منجز، �0�ضيته غ� Oبنا p�0 صعد �لسال�� r� JI نه، تنبهت��دÚ
 ،Oفيها تر�1 0حجر ²0لفا> بنا pمكتملة �يضا حيث غاصت �قد�مي 8 �ماكن كا
فعلمت فيما بعد �p هذ� �ملكاp هو سجن (كوهر�شت) �لذj شيد حديث�، �لسجن 
� 8 عهد �خلمي�، 0قد ملئت }يع GجناI 0مت ��لذj 0ضع حجر �ساسه 8 عهد �لشا
 j� 80 يت �ن���8 �لزنز�نة،  r0عندما �لقو ،Oنز�نة بالسجناG ينه �ل� تبلغ �لفGناG
 JI لك �لسجن �فع�W 8 0كل ما ،pمكا j� ع صوت� يأ~ منµ� 0قت من �ليو9 ال
�خلو*، 0كاp هذ� ألr �حسست بكوr 0حيد� 0كاp }يع حر� �لسجن �جاًال 
 pلة 00حشية �0 �شعر باألما�W²يفة 0كانت نظر�ִדم تقطر بر �كالغيالp 0بوجو
�بد� لكي �نا9 �0 �جلس، 0طو�/ مد� شهرين قضيتهما 8 هذ� �لسجن كعقوبة كنت 
 p� 0ية �لغرفة، 0شعر> �حيان��G 8 8 حالة �الستعد��، 0كنت �متشى �0 �جلس
شخص� يتمشى قر1 با1 �لزنز�نة، 0}يع �حلر� هنا� يرتدp0 �ألحذية �لكتانية 
لكي ال يصد� 0قع �قد�مهم صوت� ليتمكنو� من مباغت� 0ينفذ j� �0�Wيلة ����0ها، 
لك� كنت �ميز 0قع �قد�مهم، 0صر> ���قب نافذ� با1 �لزنز�نة ح� عندما يا~ 
�حلا� JI �لبا1 0ينظر من �لنافذ� يرd �ن� مستيقظة �00عية �WI ما �نتابته �حيان� 
 Oمن �لبا1 مرتني �0 ثالثة �0بتعد جر� �، 0مع هذ� كله فقد �قتر1 �حلا��قذ �فكا�
صر�خي 0صياحي، قضيت هنا� مد� عشرين يوم� من �j� p0 خدما> صحية. 
80 يو9 عندما كانت عيناj معصوبتني 0ال ��d شيئ� �خل JI �لزنز�نة شخص ال 
 � pI منافقة �9 ندمت؟ rتكو p� لت ترغبنيG عر* من هو للتحقيق 0قا/: هال�

تندمي سأجعلك تندمني.
0بعد ٤-٥ �يا9 ��يت 8 ليلة �مر�� تنشد نشيد� بصو> جذ�1 جد� 0تقر� 
0تبكي   ،Oلشهد�� 0بقية  0موسى  ألشر*   c0تتحد نفسها  مع   c0تتحد  pلقر��
من  مر�>  نفسي  0سألت  جد�  فتأثر>  0تلتمس…  0تصّلي  0تدعو  0تضحك 
هذ�؟ تنشد بصو> عا/ جد� 0تتكلم 0ال ·ا*، 0سألتها مر� ما �µك؟ قالت: 
 ،rنونة! لكنهم من جننوÃ   pهنا؟ قالت: يقولو JI جلبو� �Wقلت: ملا ((jمهر))
 jكانت تتكلم فيه مهر jخ� ٠٠٠0 80 �لوقت �لذ� pيغتصبون� كل يو9 0يعذبو
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جاO فجأ� صو> 0قع �قد�9 نفس �جلال�، �0خذ�0 مهرj من Wلك �لقسم µ� �0ع 
صوִדا ثانية، �0 �فهم من كانت هي.

�نتقلت JI كوهر�شت كانو� ما يز�لوp ال �لبوp �لسجناJI O هنا�  عندما 
 p³ من خال/ قضبا�خلا� JI نظر� بشكل مستمر، 80 نفس �أليا9 عندما كنت 
شبا� �لزنز�نة كنت ��X� dم ينقلوp �لسجناO �لرجا/ JI �ألقفاb �ملقابلة لنا، 0بعد 
 Oلنسا� تو�جد>  Wلك  0بعد  �يضا  �لسجينا>   Oلنسا� �صو�>  µعت  �0حد  شهر 
 �0 ،dمر� �خر �سجن قز/ حصا JI 9سا> 8 �لقفص، �0نتقلت بعد عد� �يا�حلا�

�� بعد Wلك �بد� تلك �ألخو�> �لال~ كن 8 سجن كوهر�شت.
 

�النتقا� ZY سجن قفص
كنت 8 شهر شباa عا9 ١٩٨٤ 8 �لقفص �قم سبعة 8 سجن قز/ حصا�، 
0كانت GناGين �لقفص �قم ٧ 8 �ألصل قد صممت لشخص �0 شخصني لكننا 
كنا 8 كل Gنز�نة ١٢-١٤ سجينة �0حيان� �كثر، كاp طو/ هذ� �لزناGين �كثر من 
 cمن ثال pطو/ �لسرير ببضعة سنتيمتر�> 0عرضها �كثر من عر� �لسرير �ملكو
طبقا> بسبعني سنتيمتًر� تقريب� �ملوجو� ��خل �لزنز�نة، 0كانت 8 كل Gنز�نة ١٣-

١٤ سجينة كاp بإمكاXم ح� �جللو بصعوبة فمابالك بالتمد� �0 �لنو9، 0كانو� 
يغلقوp با1 �لزنز�نة 8 كل يوÅ 9جة �لعقوبة، �0لنو9 8 هذ� �لزنز�نة كاp معضلة، 
 �0من �جل �لنو9 كاp �ب علينا 8 كل ليلة �p �ل مسألة صعبة جد�، 0حلل هذ
 pظهرنا كا pملشكلة كنا ننا9 على �لسرير بالعر� 8 كل طبقة منه، 0هكذ� فإ�
على �لسرير 0بقية جسمنا تبقى معلقة، فمن كانت طويلة فإXا كانت مرتاحة نوع� 
ما 0من كانت قص�� فإXا كانت توصل �قد�مها بصعوبة JI �جلد�� �ملقابل 0تتكئ 
عليه لكي ال تبقى معلقة 0تستطع �p تناW0 ،9هبت بعض �لزميال> حتت �لسرير 
�يضا 0منن عكس �لزميال> �لال~ منن فوقهن، �j 0قعن �0ªسهن JI �خلا�³ 0حتت 
�قد�9 �لزميال> على �لسرير �لعلوj �0قد�مهن 0نصفهن �ألسفل حتت �لسرير، كما 
 pبا1 �لزنز�نة مفتوح� فأ pكا �WI قر1 �لبا1، 0لكن pينا9 شخص �0 شخصا pكا
�لوضع �تلف ألp �لزميال> ينمن 8 كل ��جاO �ملمر فتكوp �لظر0* �فضل 0كنا 
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ننا9 8 �ملمر قر1 بعضنا �0ألغلبية تنا9 على جو�نبها كعلبة �لسر�ين، 0كاp �حلر 
 �WI0 ،مع بعضنا cال نتحد p� pير�قبو �0خلائنا> يتمشوp فو| �0ªسنا 0كانو� 
ما قدمو� تقرير� �p شخصني قد حتدثا مع بعضهما، كانو� يأخذX0ما JI �لتحقيق 

0يعرضوXما للتعذيب ليعرفو� مبا كانا يتحدثاp؟
 Oمر� �0حد� 8 �ألسبو� 0يسخن ما �الستحما9 8 سجن قز/ حصا� pكا
 ،dك� �0قعة  �لسجن   8 �الستحما9  يو9  يعد   p0كا �قيقة،  عشرين  ملد�  �حلما9 
ساعا>   cلثال�  0� �لساعتني  خال/   bخا  a0نشا حركة   8 �لزميال>  0كانت 
 Oاµ� يعلن  �ملسؤ0/   p0حينما كا ،�0بعد Wلك  0قبل  �حلما9   JI فيها  يذهنب  �ل� 
 pحلما9، ִדر� عد� من �لزميال> �لال~ حا� JI 1لذها� �م �0B لذين� bألشخا�
�0�هن ��كضا> JI �حلما9، ألp �ملاO �حلا� لن يد90 �كثر من عشرين �قيقة ملائ� 
لتتمكن  �حلا�  �حلما9   Oما من   jلشا� Iعد��  مسئوليتهن  Ãموعة  0كانت  سجينة، 
صفيح  علبا>  �ملن  �حلما9  بعد  كافو�   p0بد  jشا قد]  شر1  من  �لزميال> 
ليأخذp قدً�� من �ملاO �حلا� لتهيئة �لشاj، 0كاp لكل Gنز�نة مسؤ0لة شاj قد هيأ> 
0غسلت علبة جنب �0مسكتها بيدها فحينما يعلن �p �ملاO قد صا� حا�� تركض 
باجتا� �حلما9 0جتلب �ملاO �حلا� لتعد �لشاj لزميالִדا 8 �لزنز�نة، فإ�W ما فقدنا فرصة 
�لعشرين �قيقة هذ� فليس هنا� شاj، 0كانت }يع �لزميال> سعيد�> ضاحكا> 
 jشا 0يشربن  �ملطبق  �0الختنا|  �لقمع  ظر0*  من  �لرغم  على  عالية  0مبعنويا> 
�حلما9 بلذ�، 0كاp شاj �لسجن �توj قد�� كب�� من �لكافو� لد�جة �p �لكافو� 
 Oمن ما �يتجمع 8 قعر كل قد] 0ليس فيه طعم �لشاj، �ما شاينا �لذj �عد�نا

�حلما9 فأp له طعم �لشاj �لطبيعي.
كاp �لسجانوp م�عجوp 0مغتاظوp جد� من هذ� �جلو �لسعيد �لذj تعيشه 
�لزميال>، 0عا�� ما كانو� يسعوp لتعك� هذ� �جلو بالسب �0لشتم �0حيان� من خال/ 
�يا9 شهر شباa عا9 ١٩٨٤ 0عندما  �لزميال>، 80 �حد  �خذ 0ضر1 عد� من 
 Oفملئنا �لصفائح باملا ،jحلما9، 0طبق� لألسلو1 �ملعتا� بد�نا بإعد�� �لشا� Oسخن ما
0لففناها 8 طية �لبطانية، 0جلسنا G 8نز�نتنا �نا 0عد� من �لزميال> 8 �لطبقة �لثالثة 
من �لسرير، �WI0 بنا نسمع صو> ((كشتابو)) �فعة �0حد� فصرخت بصو> عا/ 
0قالت ليس لكن �حلق p� 8 تصنعن �لشاj، 0كاp �0ضح� �Xا تتحجج، ألنه � 
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تكن Bم عالقة قبل Wلك بشاj �حلما9، فتجاهلت �لزميال> هذ� �لكال9 �00صلن 
عملهن، 0ملئن �لصفائح باملاO 00ضعن فيه �لشاj 0لففنا� بطيا> �لبطانيا> �0نتظرنا 
�لشاj ليخد� W0هبت كشتابو م�عجة JI مقر مديرية �لسجن ففتح با1 �لقفص 
�نا 0هنكامة  بعد عشرين �قيقة 0قر�> �µاO ¢س 0عشرين سجينة من ضمنهن 
 Oسجن� لقضا �قز/ حصا pهذ� حينما كا pحاجي حسن من �جل �لتحقيق، كا
�لقفص �0حتجز0نا مد� ساعة  فتهيأنا }يع� 0خرجنا من   ،Oلسجنا� مد� §كومية 
8 مقر مديرية �لسجن 0عندما كنت �0قفة فكر> مع نفسي 0قلت: ما هو �حللم 
0� لنا هذ� �ملر�؟ JI �ين يريدp0 �خذنا؟ I JIيفني؟ ٢٠٩JI؟ JI ٣١١؟ �� jلذ�
JI كوهر �شت �j� JI 0 سجن �خر…؟ 0كنت خائفة �p �ققو� بشأp �ألعما/ 
��خل �لقفص، ألنه ليس لدينا �j �تفا| مسبق مع �لزميال> �WI سألونا فما�W �ب 
�p نقو/ لكي ال تتعر� �لزميال> JI �لضغط؟ فخطر> W 8ه� تلك �جلملة على 
 rي ساعدBI :خليانة با|))، فقلت� �حائط �لزنز�نة ((�ال9 �لتعذيب فانية، لكن عا
كي �حافظ على شر8، ألننا µعنا قصص �لتعذيب 8 سجن (مسكوj� r �لشقة 
�لسكنية) �0ساليب �ملحققني �جلديد� �0لتعذيب 8 ما يتعلق بعملية �لتنظيم ��خل 
�لقفص، 0��ينا بعض �ثا�ها �يضا، فشكو> JI �هللا ��عية 0قلت: BIي �WI كاp من 
�ملمكن �p �ضعف �0قع 8 �خليانة فافعل شيئ� ألمو> بسرعة، فال ��يد من �جل 

�لبقاO حية �p �قع 8 مستنقع �خليانة.
فنقلو� ١٥ سجينة JI �لقفص �قم ٨ 0كاp قفص� خالي� لكن بظر0* §د��0 
نوع� ما، 0نقلوr �نا �0�بعة من Gميال~ JI مكاp كاÃ pهوًال بالنسبة لنا، فقا/ 
حاجي ���00 كب� جال�j سجن قز/ حصا� �r �خذكن JI مكاp مثل جهنم، 
�آلp يو9 �لقيامة، 0كل شخص �ب �p �يب عن �عماله هنا�، فعندما تبقني هنا� 
�فعالكن، �j تقولني كنت  �لند�مة عن  تعتقلن 0·ترp �حليا�، 0تبدين   0� �ما متنت 
�مر�� عاهر� 0كنت �Åث عن �ماكن �لدعا�� 0ما ���ته 0جدته 8 منظمة �ملنافقني 

�0لتحقت ֲדذ� �ملنظمة.
�00صل حاجي ���00 كالمه بنفس قهقهاته �لوحشية 0بوجهه �ملخيف 0غ� 
 p� JI pيال، فقا/: سأحتجزكن 8 هذ� �ملكا�بالغو pشبه ما يكو� p0كا rإلنسا�

يصبح شعركن �بيض مثل �سنانكن 0تصبح �سنانكن سو��O مثل شعركن.
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�0شا� حاجي ��JI �00 جد��p �قفاb سجن قز/ حصا� �ل� كانو� قد بنوها 
0صبغوها بإجبا� �لسجناO على �لعمل فقا/: �نظرp� p هذ� �جلد��p ستتجد� يومي� 
فأين  ثانية،  يعو�  0لن  �لريا]   ³���� فسيذهب  0شبابكن  عمركن  �ما  بعملكن، 
مسعو� حبيبكن؟ �0ين شعبكن �لبطل ليأتو� 0ينقذ0كن من هذ� �ملكاp؟ بالتأكيد �ننا 
لن نسمح لكن �p تصرخن هنا، 0لكن ح� �p صرÄ كل 0جو�كن، فإp صو> 
صر�خكن لن يسمعه �j �حد 0سو* لن يغيثكن �حد، فهنا �خر �خر �لعا�، فإما 

تذهنب من هنا JI �لق� �0 تصبحن عاقال>، هذ� هو مص�كن �ملشؤ90.
0بعد �p �ستهل كالمه ֲדذ� �ملقدمة، فهمنا �Xم جا�0ª بنا JI هذ� �ملكاp لننها� 
�قم (١) 8  �لوحد�  فهمنا الحق� هو  �ملكاp كما  حسب تصو�هم، 0كاp هذ� 

سجن قز/ حصا� �لذj عر* بسجن قفص.

سبعة 9شهر �نصف �لشهر معصوبة �لعينيني
 L سجن قفص

كنت �0قفة على �قد�مي ملد� ��بع ساعا> 8 مقر مديرية �لسجن فمر> علّي 
هذ� �أل�بع ساعا> كأXا ��بعني ساعة، فر�جعت كل شيO بسرعة W 8ه� كما 
�لزميال> 0عالقا~ معهن ففكر> 0¢نت �ألسئلة  �ستذكر> �فعة �0حد� }يع 
 pلك بشأW ا 00جد> �ألجوبة عليها، £ فكر> بعدXيسألو p� ل� من �ملمكن�
�يا9 قد  مشاجر�~ 8 هذ� �أليا9 �ألخ�� مع �خلائنا>، فتذكر> �r 0قبل بضعة 
�لزميال>   dحدI ملنظمة، حيث خطت� تشاجر> مع ((شر���)) من �جل شعا� 
شعا� �ملنظمة 0��ִדا (شر���)، 0حتدثت عن Wلك بكال9 تافه، فلم �ستطع �p �حتمل 
 rكو !jهبت �وها �0مسكت ֲדا 0قلت �نظرW0 لك فقفز> من �لسرير �ألسفلW

من تكوr، �نت خائنة ستذهبني JI جهنم! لكن ال تسخرj بشعا� �ملنظمة.
0كنت قد عرفت �Xا قدمت تقرير� ضدj، 0كنت غا�قة 8 �فكا�j لد�جة 
�0خذها،  فسحبها  �لطابو�   8 كانت  �ل�  هنكامة  على  �حلر   dنا� عندما  �نه 

تذكر> فجأ� �ين �نا 0مشيت.
0هنا�   ،(١) �قم  �لوحد�   JI 0نقلونا  �صعد0نا Åافلة صغ��  �خذ0نا  عندما 
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عندما �0جهت �حلقيقة تبد� �خلو* �0لرهبة، 0بعد �p نقلونا 0ضعو� كل �0حد� منا 
8 مقصو�� �0جلسونا بعينيني معصوبتني 0�G 8ية منها.

 JI 1عد �لسجينا> عند �لذها� p� على ثالثة �نو��، 0قد متكنت b0كانت �ألقفا
�0�� �مليا� على �لرغم من �p عي� كانتا معصوبتني فكنا جنلس ما بني ٤٨-٥٥ سجينة، 
0بد� حاجي ���00 �بتد�Oً من �لبا1 بالقيا9 مبنا0�� بالقر1 من �جلميع 0يضر1 كل 
سجينة بالكيبال> �0لركال> �0للكما> بقد� ما بلغ عنه من قبل جو�سيس �جلال�ين، 

0كر� ثانية: �ليو9 يو9 �لقيامة، فإما �p تصبحن عاقال> �0 تذهنب JI جهنم.
µ�0حو�   �p �حتدc قليًال عن ((�لوحد� �قم �0حد)) �0 ((سجن قفص)). 
pI هذ� �لسجن ال يتكوp من بنايا> لألقفاb، بل كانت كل �0حد� عبا�� عن 
�هاليز كب�� 0صالة �صفت فيها ٢٠٠ منضد� من �ملناضد �ل� تستخد9 8 كر� 
نقلنا من سجن  0قبل سنة عندما  �لسقف،   JI بعضها ح� 0صلت  فو|  �لطا0لة 
Iيفني JI سجن قز/ حصا�، �خذ0نا 8 �لبد�ية JI صالة �صفت فيها مناضد كر� 
�لطا0لة ح� 0صلت JI �لسقف، فضحكنا مع �لزميال> من با1 �ملز�] 0قلنا يا 
للر0عة! XIم يريدp� p0 يقيمو� لنا هنا صالة لكر� �لطا0لة لنلعب فيها! حيث Iننا 
�نذ�� � نعر* �لفائد� من هذ� �ملناضد لك� بعد �p �خلت سجن قفص، عرفت 
�لنية �لشرير� �ل� جلب من �جلها الجو��j مناضد كر� �لطا0لة تلك، لقد صنعوها 
�ملجاهد�>  �لسجينا>  لتحطيم  تستخد9  كانت  �ل�  �النفر��ية  �لزناGين  عن  بدًال 
حسب نظريته، 0هكذ� فإXم 0ضعو� 8 �لدهاليز �لكب�� للوحد� �قم �0حد 0من 
Xاية �جلد�� مناضد كر� �لطا0لة �ملسافة �لك�d �ل� تفصلها بعضها عن بعض ٧٠ 
سنتيمتًر� 0بشكل عمو�j 0حلمو� �سفلها بقضيب معدr بعضها مع بعض، 0فرشو� 
�لعفن 0نسيجها  ��ئحة  منها  بالقمل 0تصد�  مليئة  بطانية عسكرية 0سخة كانت 
 ،dيوجد هنا� فر�¤ بني منضد� �0خر p0كا ،pكاألسال� تنغر 8 قد9 �إلنسا
0كانو� �لسوp �لسجني بعينيني مغلقتني من �لصبا] ح� �ملساO 0من �ملساO ح� 
�ملسافة  تز���   p� �لطريقة   �هذ من  B�0د*   ،(×) �لضر1  بطريقة عالمة  �لصبا] 
�لفاصلة بني سجناO �لقفصني �ملتجا0�ين ح� ال يستطيعو� �p يتحدثو� مع بعضهم، 
 pألسفل ليسط�� JI0 ألعلى� JI 0يذهنب �اX 0كانت خائنا> يتمشني هنا� ليل

على �لسجينا> ح� ال يتحدثن مع بعضهن.
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 pGشخص� قص� �لقامة 0بو p� جة�ضيقة 0صغ�� لد bألقفا� �0كانت هذ
�أللو�]  بتلك  تصطد9  قدمه   pأل فيها،  يتربع   p� يستطيع  ال  غر�9  كيلو  ¢سني 
فيسقط �للو] على �� �لشخص �ملجا0� له، 80 مر� حا0لت �p �تربع ألجر1 
 ،pمسافة �ملكا d�ألسفل شيئ� فشيئ� أل� JI لضيق، فأنزلت �قد�مي� pلك �ملكاW
�ل�  �خلائنة  فقالت تلك  �0قفت حركة قدمي،  �للو] سيقع، 0بسرعة   p� فتنبهت 
فو| ��سي: �نتبهي �يتها �ملنافقة كي ال يكسر �آلp �� صديقتك �لعزيز�، قو  ما 
�WI كنت تنوين �لقضاO عليها ليتسع مكانك! �pI j هذ� �ملكاp كاp ضيق� لد�جة 
�نه ال يستوعب ح� جسمي �لصغ�، B0ذ� �لسبب صا� �لسجني Ãبو�� �p �لس 

�0ضع� ��سه فو| �كبتيه.
80 �0/ مر� �����0 فيها �p يأخذ0ننا للوضوO �0لصال�، 0كاp حاجي ���00 
حاضر� هنا�، بالرغم من �ن� كنت �عر* �نه �ب �p تكوp �عيننا �0م� معصوبة 
 p� ��يد  كنت  ألن�  لكن  عمل،   jبأ نقو9   p� لنا  يسمح  0ال  جالسني   p0نكو
0فجأ�  �لبالغة؟  Xج   0� قر�ًنا  تعطي�   p� ميكن  هل  فسألت،   Oألجو�� �ستكشف 
بد� حاجي بإصد�� قهقهاته �لكريهة تلك 0قا/: قر�X0 pج �لبالغة؟! حق�؟٠٠٠ 
تريدين   �Wما حسن�  قا/:   £ مطرقة،  كأXا  بضربة  ��سي  على  تعا !X�0٠٠٠ا/ 
ال  �نك  مثًال  باملصائب،   j0فّكر �0جلسي   ÀهW� �ملسكينة!  �ملنافقة  �يتها  �يًضا؟! 
تعلمني j� JI مكاp جئت؟ ها؟!٠٠٠٠ فضحكت منه 8 سرj 0قلت يالك من 

�<ق! �علم جيد� j� JI مكاp قد جئت، ���> من كالمي هذ� �p �ستفز�.
8 �أليا9 �ألJ0 كنت ما ��G/ ال �علم كم يوم� ممكن �p �بقى هنا� 0ما �ب 
�p �فعل �0 ما�W �ب �p يكوp برناÃي، فذلك �ملكاp 8 �حلقيقة كاp عامل� جديد� 
0كانت قو�نينه غ� �0ضحة بالنسبة   0كيف �ب �p �قضي �لنها� �0لليل؟ 0كنت 
ما��G/ مسر0�� 0ملا �شعر بعد بأ� �لوحد� 0فقد �لزميال> 0تلك �ألعما/ �جلماعية 
�ل� كنا نقو9 ֲדا، 0كنت �عر* �يا9 �ألسبو� �0هتم بساعا> �لليل �0لنها� فأبد� 
منذ �لصبا] بتنفيذ �ألعما/ �ليومية مع �لزميال> 8 �لقفص �0حتدc معهن �0 �تذكر 
�أليا9 �ل� قضيتها معهن، 0كنت فرحة 0سعيد� �0نا �تذكر �لزميال>، �0 �كن �فكر 
كث�� مبا �ب علي �p �فعله، لكن 0بعد ٥-٦ �يا9 بد� �لسكو> بالضغط Iضافة 
r� JI � �متكن من مو�صلة �ستذكا� �ملاضي، 0´اصة �ستنتجت تد��ي� �p هذ� 
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�ل�نامج ليس لعد� �يا9 �0 عد� �سابيع 0فهمت جدية ִדديد�> حاجي (�حلا³)، فإما 
�p ¸ضع 0نستسلم هنا� �p� 0 نتحمل Wلك �لوضع مهما كانت مدته �0ل� �مبا 
 �ستدJI 90 سنو�>، لذلك فكر> �نه ما�W �ب �p �فعل 0كيف �ب �p �مأل هذ
 pمعصوبتا ��أليا9 �0لساعا> �ل� ال Xاية Bا، عندما يكوp �إلنساp 0حيد� 0عينا
�0لسكو> مطبق على كل �ملكاp، يبد� باصطيا� �لصو>، فيأخذ كل صو> �0 
 ،pحاجي قد �خل �آل p� كلمة �0 ح� صو> �لنفس �0لله 0يستنتج منه، 0يفهم
 pمع �خلائنة فال cيتحد pبرفقته شخص �خر 0هو معا0نه �<د، �آل Oقد جا p�0آل
 dحدI �� 1حاجي تقرير�، 0بعد عد� �قائق سيأ~ صو> ضر JI 90هي تقد
�لزميال> باجلد��، �0�جو �p ال �كوp �نا؟ �0 �آلp جاO صو> قد� �لطعا9 0حل 
موعد �لغذ�O، 0جلبت �لغد�O تلك �حلا�سة كامبو، 0كنت �عرفها من صو> 0قع 
ير�قبننا 0هم  �خلائنا> كن   p� �عتقد  �أل�� ٠٠٠٠0  على  �قد�مها حينما متشي 
كانو� يعلموp بذلك 0�مبا هم من علموهم Wلك، فقد كن يتهامسن مع بعضهن، 
�0لسجينا> ير�قنب 0يشعرp مبا�W عساهن يتكلمن، 0كن �ا0لن �حيان� من خال/ 
�متكن من  يتهامسن بشكل �  مثًال كن  منهجهن،   Oللمر يلقن   p� �ألسلو1  هذ� 
µاعهن Iأل بصعوبة، فقلن pI �عظم هي من جلبت �ملصائب ملنصو��، 8 حني �Xا 

قالت كل شيO �0آلp تبحث عن �لر�حة لنفسها ٠٠٠٠٠0 
�p ساعا> من جلو �لقرفصاO �0لتفك� 8 صمت 0بعينيني معصوبتني فهنا� 
خطر �p جتعل �إلنساp منكفئ� على نفسه 0يغر| 8 تو®اته 0خياالته 0من �ملمكن 
�p يصا1 باضطر�1 عقلي، X�0م بالتأكيد قد صنعو� هذ� �ألقفاB bذ� �لغر�، 
0كنت �خا* من �الضطر�1 �لعقلي كخو8 من �لقتل، لكن �ستنتجت �نه �ب 
 p� �ملشؤمة   p<ا�0قرينه حاجي   j��الجو ��خلمي� 0جال� �µح خلطط  ال   p�
�هبة  على   p�0كو طويلة،  ملد�  �ستعد   p� فيجب  �بد�!  كّال!  كّال!  عملي�!  تنفذ 
 ،�Ãينتصر علي، لذلك فقد �عد�> لنفسي برنا p� <ح للسكوµ� الستعد�� 0ال�
بعد �الستيقاÞ �0لصال�، كنت �قو9 مبر�سيم �لعر� �لصباحي: ((بسم �هللا 0باسم 

�لشعب �إلير�r �لبطل))٠٠٠
0كنت �·يل �r �قر� مر�سيم �لعر� �لصباحي كأp �مامي شعا� �ملنظمة �0لعلم 

�إلير�r �ملرفر* 0كنت �قو/ لنفسي ((�ستعد)) �0قر� �لنشيد.
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طريق   Oلشهد� �لتحية  0بعد  لقر�Oִדا  �ناشيد  ثالثة  �ختا�  كنت  يو9  كل   80
 jخلق �إلير�نية �ملشرفة… �ضفت }ًال من عند jاهدÃ حلرية! �0لتحية ملنظمة�
JI �لنشيد �لصباحي 0هي: �لتحية لألسرd �ملقا0مني �لذين فضلو� �� �لتعذيب على 

عا� �خليانة! حتية! حتية! حتية!.
 cيو9 كنت �غ� ثال �لصباحي كنت �غ�، ففي كل  �لعر�  0بعد مر�سيم 
�غنيا> كنت قد حفظتها لكي ال �نساها 0لكي ال �نطوj على نفسي �يًضا، 0كنت 
�نسى بعض� من }لها لد�جة �r �كر�ها W 8ه� مستعينة بلحنها لكي �تذكرها، 
حينما كنت �تذكر هذ� �جلمل �ل� �عتقد> �صًال �r لن �ستطع تذكرها، كنت 

سعيد� 0كأr 0جد> شيئ� Ùين� معتمدً� على نفسي.
0كنت قد 0ضعت برناÃًا بشاp �لوقت 0ما�W �قر� �0 ح� مبا�W �فكر فر�يت 
 Oألشيا� �ستفيد من عقلي �0خر³   p� �تعلم من جديد كيف ميكن  بد�>  قد   r�
كتا1   jلد  pكا �نه  0تذكر>  نسيتها٠  �ل�   Oألشيا� �0حيي  Wه�   8 �ملوجو�� 
�ناشيد باسم كوهستاp 8 مرحله �لنشاa �لسياسي قبل ٢٠ حزير�p ١٩٨١ كنت 
قد حفظت معظم �شعا�� �0ناشيد� لكن نسيتها الr � �قر�ها مند عد� سنو�> 
غا��>  �Xا  �عتقد>  �ل�  �ألشعا�  تلك  �تذكر   p� �Wكر~  تنشط  0لكي  فقر�> 
فرتبت صد� 0عجز  �شياO كث��  �Wكر~ �صال فكانت �Wكر~ نشيطة 0تذكر> 
�ألبيا> �لشعرية �ل� تذكرִדا كاملكعبا> قر1 بعضها �لبعض ح� �كملتها تد��ي� 
�0ضع  نفسي  �فكر 8  فقد كنت  �تذكرها  �ل� �  �جلمل  �ما  �كملتها،  تقريب�   0�
سعيد�   r� �شعر  0كنت  �لعمل  هذ�  من  كث��   <Wتلذ 0قد  عنها،  بدًال  كلما> 

0نسيت �لظر0* �ل� �عيش فيها.
£ فكر> بعد Wلك بالكتب �ل� كنت قد قر�ִדا �0 �فهمها جيد� �نذ�� �0 
� تبق �W 8كر~، 0قر�> مع نفسي �r �ب �p �تذكر �ملوضو� �لفالr مثًال 8 
كتا1 تا�يخ �ملنظمة �p� 0 �تذكر j� 8 كتا1 قد قر�> �ملوضو� �لفالr، �0 ما 
هي �ملوضوعا> �ألخرd �ل� كاp يرتبط ֲדا هذ� �ملوضو�؟ pI هذ� �لتفك� كاp قد 
�0صل� JI �النضباa 8 �لتفك� JI0 �لسيطر� على Wه� �0نقذr من نفاW �لص� 
�0النطو�O على نفسي، �0هم شيr� O ���كت �p هنا� �شياOً كث�� W 8ه� لكنها 
 pلنسيا� �يج كيف �جدها �0نظمها �0نفض عنها غبا�غامضة متناثر�، فتعلمت بالتد
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�0ضعها 8 مكاXا، 0كانت تعطي لذ� كلذ� �كتشا* ��� جديد�، 0خصصت 
8 برناÃي نصف ساعة لقر��O بعض من �لقر�X0 pج �لبالغة �ل� كنت قد حفظته 
كانت  �ل�  �لدينية  �0لكتب  �لبالغة  X0ج   pلقر�� فقط  يعطوننا  كانو�  �لسجن   8
Gبالة مثل كتب من مؤلفا> كل من (�ستغيب 0ֲדش� 0مطهرj) لقر�Oִדا لكن� 
قر�> �لقر�X0 pج �لبالغة فقط 0حفظتهما �0 تكن لدj �غبة 8 �لنظر JI �لكتب 
 pكنت قد فعلت هذ� �لعمل، 0كا rأل pلزبالة �صًال، 0كم �نا سعيد� �آل� dألخر�
لدينا 8 �لقفص برنامج حلفظ سو� �0يا> �لقر�p 0خطب من Xج �لبالغة، 0كنت 
قد حفظت �جلزO �لثالثني 0قسم� من �جلزO �لتاسع �0لعشرين 0عد�� من �خلطب، 
ففي تلك �لفتر� كاp من �ملمكن �p ينقلونا G JIناGين �نفر��ية �0ب �p يكوp لدينا 
شيO لنفكر به �0آلp صا� كل ما حفظته 8 تلك �أليا9 ثر�0  ، فأ��جعه �0فكر 
فيه، 0كنت �قر� هنا 8 كل يو9 لكي تبقى ماثلة W 8ه�، كما كاp �يضا نوع� من 

�ملر0نة �0لرياضة �لفكرية، فأختا� بعد Wلك �ية �0فكر فيها.
8 �ألقفاb �لسابقة كاp هنا� كتا1 ((�ضو�O من �لقر�p)) 0هو كتا1 تفس� 
من  �ألمها>   dلد سر�  به  �تفظ  0كنا  ممتلكاتنا  �حد   rلطالقا� �هللا  آلية   pلقر��
�لسجينا> 0نقر�� بالتنا10 (بشكل �0�j)، �ما �آلp فإr عشت 8 سجن قفص 
 �Oمن �لظر0* �لسابقة، فكانت معلوما~ من هذ� �لكتا1 جز �Oظر0ًفا �كثر سو
من ممتلكا~، حيث كانت }لة �0حد� منه �حيان� من �ل� بقت �W 8كر~ تصلح 

موضوع� للفكر �0لتفك� ملد� طويلة.
0من ضمن �ألشياO �ألخرd �ل� �ستذكرִדا بصعوبة، ��عية كنت قد قر�ִדا مع 
�لشهيد� �شر* �<دj، ��عية من �لصحيفة �لسجا�ية لإلما9 �لر�بع علي بن �حلسني 
كب��  Ãموعها  صا�   p�0آل تد��ي�،  تذكرִדا  قد  كنت  �لعابدين)  (Gين  �لسجا� 

لد�جة �ن� حني �قر�ها من �B0ا JI �خرها تستغر| ساعة 0نصف.
0كنت �حب Gيا�� عاشو��G0 Oيا�� �0�c جد� 0بشكل خاb، ألXا كانت 

8 كل }لة منها متيز بني �حلق �0لباطل �ستلهم منها كيفية �لصمو�.
عندما قر�> كنت �شعر كأr جبل ثابت 0§كم، 0كنت �تذكر �حيان� حلظا> 
خو8 8 بد�ية �عتقا  �0�d كم �r ك�> 0تبدلت حيا~ 0صا�> ساحة �لنضا/ 
�0يديولوجيته  �خلمي�  عرفت  �ملد�   �هذ  8 0كأنه   ،  بالنسبة  0فسيحة  مفتوحة 
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�لرجعية بقد� عشر�> �لسنني من �ملطالعة 0قر��O �لكتب 0تز�يد حقدj على Wلك 
.�بقد� �لعا� 0ليس هنا� شيO ميكن �p مينع� من �لنضا/ �0حلر1 ضد

من  �متكن   �0 قبل  من  �فهمها   � �شياOً جديد�  فهمت  �كثر  فكر>  0كلما 
فهمها 0عرفت جيد� �p هذ� �لكالj� 9 �لقر�p �0ياته ال ميكن فهمها Iال من خال/ 
يسًر�))  �لعسر  مع   pI)) �لقر�نية  �آلية  قر�>  عندما  مثًال  �لنضا/،  0ساحة  �لعمل 
فهمت 8 �لبد�ية �p معناها((بعد �لشد� يأ~ �لرخاO))، �0 كما يقا/ ((�لفجر Xاية 
�لليل �ملظلم))، لكن بعد �لتفك� ֲדذ� �آلية تنبهت فجأ� �نه ال يقو/ ((pI بعد �لعسر 
يسًر�)) بل يقو/ ((pI مع �لعسر يسًر�)) £ يكر�ها مر� ثانية ((pI مع �لعسر يسًر�))، 
�pI j مع �لشد� هنا� �خاj� !O 8 نفس �لوقت �لذj تفكر �نك 8 0ضع صعب 
جد� �0لسكني 0صل JI عظمك، �WI حتملت �WI0 � ·ف �0 تستسلم �WI0 بذلت 
 !O((�ليسر))�0لرخا  JI ستصل  بالتأكيد  فإنك  �لشد�  تلك  من  للخر³0  جهو�� 
 j� ،لديك �الستعد�� لتحمل كل �ملصاعب pيكو p�0 ال تغفل p� 0شرطه فقط
تفقد معنوياتك  �لطريق p�0 ال  �p ال تكوp خائف� 0حزين� 0يائس� من صعوبا> 
�j ((ال تتذمر))، Wكر �هللا معصومة باخل�! فقد علمت�: ((pI �ملجاهد ال يتذمر))، 
0كنت قد جربت هذ� 8 �لزنز�نة 80 �لتحقيق �0لتعذيب بشكل §د�0، 0تذكر> 
�r قد جربت Wلك 0بشكل ��ئم 8 �لسجن �لذj كاp سجن� للتأ�يب، فقد 0ضعنا 
 jلضغط علينا 8 كل يو9 ليحطمونا بأ� p0لك �لسجن 0كانو� يزيدW 8 p0جلال��
شكل 0ليج�0نا على �الستسال9، لكننا متسكنا باملقا0مة 8 مو�جهة �لعد0 0سر�نا، 
فوصلنا من ((�لعسر)) JI((�ليسر))!، 0عرفت �آلp �يضا �Xم صنعو� هذ� �لسجن 
0بتلك �لظر0* لتحطيمنا 0سحقنا، �WI0 قا0مت �0فشلت جهو� �جلال�ين 0ص�> 
((�ليسر))،   JI �لنضا/ سأصل  طريق  تعتر�  �ل�  �ألختبا��>  مو�جهة  0ثبّت 8 

0هكذ� سعيت ألعر* هذ� �لعا� �جلديد �0كشفه.

قانو] �لسكوO �ملطلق
كاp �لسكو> �ملطلق �يم على سجن قفص، �0 يكن يسمح لنا بالتكلم �بد�، 
pI0 كاp لدينا عمل �0 ���نا شيًئا، �ب �p نرفع يدنا عالي� 0نبقى على هذ� �حلا/ 
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مد� من �لزمن ح� ير�نا �حلرسي �0 تر�نا �خلائنة �0ضر �مامنا 8 �لوقت �ملحد�، 
0كاp �حلرسي يأ~ 0يقر1 فمه �لقذ� من �pW �لسجينة 0يقو/ قو  ֲדد�WI0 !O0 ما 
�فعنا صوتنا قليًال ينهالوp علينا بالضر1 �0لرفس 0يقدموp تقرير�، �p هذ� �ملنافقة 
تريد ֲדذ� �لفعل �p ·� �لسجينة �ل� Úانبها Iن� هنا، W 80لك �لوقت كاp يظهر 
حاجي 0معا0نه �لعميل �<د 0كانو� ينهالوp على �� �لسجينة بالضر1 ��لعنيف 
من لكم 0�فس 0جلد، 0كاp �ألعنف من هذ� كله هو ضر1 �� 00جه �لسجينة 
 p� هنهW JI �م فال يتبا�Bيعر* نفسه على حد قو Oعل �ملر� jباحلائط �ألمر �لذ

.!dيطلب شيئ� مر� �خر
هذ�،   ºمع  p0كا �0ªسنا  على  ضربة  يضربوننا  كانو�  �لطعا9  توGيع  0قبل 
كل!… �لطعا9! لكن 8 �غلب �ألحياp كانو� ميرp0 0ال يعطون� طعاًما، 0كنت 
�عر* فقط من �لذها1 �0إليا1 0صو> �r�0 �لطعاX� 9م يوGعوp �لطعا9، 0بعد 
XIائهم توGيع �لطعا9، كانو� يقولوp: من � يأكل ل�فع يد�، 0ألr كنت ال ��فع 
يدj � يعطون� �لطعا9 8 كث� من �أليا9، 0كانو� يقولوp: �يتها �ملنافقة، ستحتاجني 
Iلينا يوم� ما! �0���p� �0 �ضعون� من خال/ �لطعا9 لك� � �فعل Wلك، 0كانو� 
يتعاملوp معي ֲדذ� �لطريقة طو�/ مد� �لتسعة شهو� �ل� قضيت منها سبعة شهو� 

0نصف 8 سجن قفص Å0د�0 شهرين 8 سجن قرنطينة من �جل Iخضاعي.
نتيجة لعد9 �ألكل �0جلو� كنت 8 �أليا9 �ألخ�� ضعيفة لد�جة �Xم عندما 
 rمكا من  �Xض   p� �ستطع  فلم  ألXض   ~Oعبا �0خذ�0  للصال�   jألخذ  �0ªجا
0كانت يد�j 0قدماj متيبستني بسبب �جللو 0عد9 �ألكل 0ال قو� فيهما، �0 
�ستطع �p �قف على قدمي، فأ0قفوr بالقو�، 0حينما 0قفت سقطت على 0جهي 
على �أل��، 0حينذ�� ضحك �خلائنا> �0حلر 0قالو�: pI �لبطل يتحطم! 0قا/ 
�جلال� حاجي ���00 �يضا: سأبقيك هنا p� JI متو~! �0جعلك ال تتمنني �p يطلق 
عليك �سم �ملجاهد� �ملعذبة، لن �µح ألp تكوr بطلة، فضحك 0قا/: �نا �لبطل! 

�نا �لذj سيخضعكن �يتها �ملنافقا>!. 
W�0كر 8 يو9 جاO شقيق �ملال خامنئي مع 0فد G 8يا�� JI قفصنا، قفص �قم 
(٨) 0كاp بيننا �أل9 (عفة شبسترj) �ل� تبلغ من �لعمر ٦٥ عام� تقريب� 0كانت 
}يع مفاصلها مصابة مبر� �لتها1 �ملفاصل �0 تكن تستطيع �ملشي B0ذ� �لسبب 
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كانت تبقى 8 �خر �لقفص 0ال ·ر³، يبدp� 0 �حد مر�فقي شقيق خامنئي كانت 
تربطه باأل9 قر�بة عائلية، فقا/ لأل9 مستهز�O: ((�نك �سد فتعا  هنا 0تكلمي!)) 
�لقفص  بد�ية   8 �ل�  �لز�نز�نة   JI 0تذهب  Gنز�نتها  من  ·ر³   p� �أل9  فاضطر> 
 j� Bا  يتوفر   � �ل�  �ملفاصل  �لتها1  مر�  بسبب  بصعوبة  متشي  �أل9  0كانت 
�O�0 �0 عال³، 0حينما تقدمت سقطت على �أل�� فضحك �0لئك �لعمالO ثانية 
 O�0 بالسخرية �0الستهز�ªلسجينا>، 0بد� d0�0 لسما� شكاª�0لذين كانو� قد جا
((Iنك كنت �سد� فكيف صر> غ� قا��� على �ملشي؟!))، فكانت �أل9 8 �حلقيقة 
كاألسد من �لناحية �ملعنوية على �لرغم من 0ضعها �جلسماr �لسيئ جد�، فأجبت 
�سقط على  نعم  �حلمقى!  �يها  فقلت: �ضحكو�  �أل9  بدًال عن  نفسي  حينذ�� 8 
�أل�� �0سقط على �أل�� عشر مر�> �خرd �يضا لكن لن �ستسلم! 80 �لنهاية 
�أل��  على  0هنا سقطت  باBزمية،  عليكم  0§كو9   p0خلاسر� �0نتم  �ملنتصر�  �نا 
0ضحك �جلال�p0، فتذكر> Wلك �ملشهد W0لك �لكال9 8 تلك �أليا9 0كر�ته 8 
سرj 0قلت نعم، سقطت على �أل�� لكن لن �ستسلم! لنرd من يهز9 8 �لنهاية 

0من سينتصر؟!.
 p� ، �0 يكن يسمح لنا�اX ليل �ستمر هذ� �لوضع ملد� �كثر من سبعة شهو�
نقو9 بأj عمل j�0 تصر*، ال 8 �لذهاJI 1 �0�� �مليا� 0ال �لغذ�O 0ال �لصال� 
0ال �j شيO �خر، 0كنا جنلس بطريقة �لقرفصاO معصو� �لعينني طو�/ �لليل �0لنها� 
 �WI لقفص، ألنه� �نتكئ على جد� p� صو>، 0ح� ال ميكننا p0حركة 0بد p0بد

�تكأنا عليه سيسقط على �� �لسجينة �ملجا0�� 0تتبعه ضربا> �لكيبل.
0طو�/ �لنها� كاp �ب علينا �p ال ننا9 كما �ب �p ال نغفو�، �0قل عالمة عن 
�لنو9 �0 �ألغفاO 0كذلك Iحد�j� c صو> �0 ح� عطسة �0 كحة غ� مقصو�� 
كانت تفسر على �Xا IعطاO عالمة لآلخرين فتحل بعد Wلك ضربا> ثقيلة من �للكم 
�0لرفس من قبل ((حاجي)) �0حلر �0لعميال> �خلائنا> �لتابعا> Bم �0 تر�فقها 

.aجلد�> بالسو
8 �لساعة �لثانية عشر كانو� يقولوp نامو�! 0كاp طو/ �لقفص قص�� لد�جة 
�نه ال يتسع لطو  �لذj يبلغ ١٥٧ سنتيمتر، 0عندما كنت ��يد �p �ضع ��سي 
على �أل�� كاp يستقر على حديد حافة �لسريرين �مللحومني مع بعضهما 0تنغر 
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�حلافة �حلديدية �حلا�� 8 ��سي، 0عندما كانو� يسمحوp لنا بالنو9 يتوجب علينا 
�p ننا9 مبالبسنا 0عباOتنا 0عصابة �لعينيني، لكن W 8لك �لوقت كاp �ني موعد 

�لتعذيب بالكيبال>.
0عند �لساعة �لثانية عشر 0ما بعدها كاp �حلا³ ���00 0معا0نه �لعميل �<د 
�ليومية من  يأتياJI p ��ها> سجن �لقفص 0بيدهم �لكيبل لكي يعطوننا �حلصة 
�لضر1! 0منذ �لساعة �لثانية عشر يفتحوp �أل�Wعة 0يرفعوp صوִדا JI �على حد 

ممكن، كي ال نتمكن من �لنو9، 0كاp هذ� �لعمل يكر� يومي�.
كانت هذ� �لقضية 8 �لبد�ية تربك� �0 �ستطع �p �تكيف معها ألنه مع �لتعب 
 jلوحد pكو� p� متنيت dلنفسية من ناحية �خر� aمن ناحية �0لضغو �خال/ �لنها
 p� يستخد9 �ية 0سيلة لتحطيمي فاستطعت p�0نا9 عد� ساعا>، لكن �لعد0 كا
�بد/ Wلك JI نقطة �Iابية لصاحلي، فر�يت �p هنا� Ãاًال �0سع� جلمع معلوما> 
�ستطيع �p �فكر ֲדا طو�/ �لنها�، فاعتمد> مثًال 8 معرفة �ألخبا� من خال/ خطب 
صال� �جلمعة �ل� كانو� يبثوXا كل يو9 من مدينة من ²تلف �ملدp، 0´اصة 8 �يا9 
�جلمعة �ل� كانت تبث فيها صال� �جلمعة من طهر�p فحصلت على }يع �ألخبا�، 
فكنت سعيد� جد� من هذ� �ملجا/ �جلديد �لذj 0جدته �0صًال طا� �لنو9 من عي� 
 pلقر�� �يا>  �ل� تبث؟ من  �ل��مج  �ستفيد من كل   p� 0توقد Wه�، فما�W علي 
�X 0ج �لبالغة �ل� كانت تبث �حيان� JI �لشعر �لذj كانو� يقر0ªنه 8 برنامج 
طريق �لليل، JI خطب Iما9 �جلمعة 0برنامج �لعمل �0لعامل �لذj يعر� صو�� عن 
مصائب �لنا، �0 موضوعا> مثل �إل�ماp �0ملخد��> 0بر�مج �خرd… 0كانت 
متمد��،  �0نا  �حيان�  بقهقهة  �ضحك  0كنت  �حلقيقة   8 مضحكة  �ل��مج  بعض 
�0حيان� كانت تبث �أل�Wعة برنا�Ã 8 �لساعة �لسا�سة صباح� هو برنامج �لعمل 
للعما/ �0لنا  �ملؤ�  �لوضع  يبثوp �خبا�� 0موضوعا> عن  �0لعامل حيث كانو� 
�لكا�حني �ل� كانت تصلح خزين� فكري� ألفكر ֲדا طو�/ �ليو9 �0ستلهم منها ��فع 
 p� p0� �0نا جالسة �ملناسبة ألنا9 خال/ �لنها� bملقا0مة، 0تعلمت كيف �جد �لفر�

ينتبه �حلر� �0خلائنا> W JIلك، 0ֲדذ� �لطريقة �عو� قلة �لنو9 خال/ �لليل.
 p0ªيع �لطعا9 0قت §د�، فكانو� يعطوننا �لطعا9 0قت ما يشاG�0 يكن لتو
 ��0� JI لعا��� 0يأخذ0ننا JI �لصال� 0قتما يشاp0ª �يضا، 0كانو� يأخذ0ننا 8 
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 ��0� JI 0ال مر�، 0حني �خذنا pمر�> 8 �ليو9، لكن 8 بعض �ألحيا cثال ��مليا
 pخلنا كانو� يفتحو� p� ال مينحوننا من �لوقت ح� �قيقة �0حد�، فبمجر� ��مليا
شد�  من  0مرضت  0قتك!  �نتهى  �ملنافقة  �يتها   p0يقولو 0تعذيبنا  إليذ�ئنا  �لبا1 
�لضغط �0لكبت 0كنا ال نستطيع �p نفعل شيئ� 8 هذ� �لدقيقة، 80 �لنتيجة �صبت 
بتشنج، 0لشد� �� �عضاO جسمي �ملختلفة كنت ال �ستطيع �p �جلس على قدمي 
Ãر0حة  كانت  �قد�مي   p� 0´اصة   ،Oلقرفصا� جلو  من  �لطويلة  �لساعا>  �ثر 
نتيجة للجلو �لطويل 0كنت �حيان� �ضع قدمي حت� كالكرسي لكي ��تفع قليًال 
 �WI0 ،ستمر بذلك �كثر من بضع �قائق� p� 0تقل �ال9 جر0حي، لك� ال �ستطيع
ما حتركت بشكل �ك� ألغ� طريقة جلوسي، ضرب� �0لئك �لعمالO على ��سي 
�لقد�؟! هل �كك  �ملنافقة! ما�W بك ح� تتململي 8 مكانك ֲדذ�  �يتها  0قالو�: 
جسمك؟! £ قدمو� بعد Wلك تقرير�، فتنها/ 8 تلك �لليلة مر� �خرd �لكيبال> 

�0جللد�> �0للكما> �0لرفسا> فتضا* �الم� جديد� فو| �المي.

�لتد?يس ��لنحت L سجن قفص
كاp �لتد�يس �حد �عما  8 سجن قفص، فقد كنت �حب �لتد�يس جد� 
حينذ��، 0خصصت جز�O من 0ق� إلعطاO �لد�0! 0قد كنت �ستذكر �لصف 
�·يلهم  0كنت  كث��  �حببتهم   WI فر��  فر��  �ألطفا/  0�0لئك  فيه  ��ست   jلذ�

بأµائهم �0ماكنهم �ل� كانو� �لسوp فيها 8 �لصف.
0بد�> بتد�يسهم �0لتحدc معهم 0قلت Bم �ألشياO �ل� قد تعلمتها بلغتهم، 
0كنت �فكر بقضاياهم 0بكيت على Wكرياִדم 0مشاكلهم �0تذكر �حيان� مطالبهم 
به  0عدتكم  ما  �نس   �0 �نساكم   � �نا   Oألعز�� �يها  Bم  �قو/  �0منياִדم، 0كنت 
0سأنفذ 0عو�j، من �ملمكن �p تكوp متأخر� 0لكن ستتحقق حتم� فإXا مسألة 
0قت، �نتم �عز�ئي 0فلذ�> �كبا�j ستذ0قوp طعم �ملحبة O*�0 �حلناp �0لرفاهية 

�0ألمن 0سو* ترI p0ير�p خضر�O عامر�.
تذكر> «منصو��» �لصغ��، �لبنت �جلميلة �ملعسولة �للساp �ل� كانت تأ~ 
JI �ملد�سة 8 بر� �لشتاO مبعطف �0حد فقط 0بعينيني باكيتني 0خد�0 <ر�O §ترقة 



�لصو�� 8 �لوسط: �قية �ك�j �ل� �ستشهد> ضمن Ãز�� �لسجناO �ملجاهدين 8 عا9 ١٩٨٨ 
عن عمر يناهز ٣٠ عاًما.

�لسجناO عا9  �ستشهد عن عمر ٢٤ عاًما ضمن Ãز��   jلرضا �ك�� �ليمني: عبد   JI �لصو�� 
١٩٨٨ بعد حتمله �لسجن ملد� ٧ سنو�>.

 rلنظا9 �إلير�� jجال� jعلى �يد bمًيا بالرصا�ستشهد � jضا �ك��: علي �ليسا� JI ��لصو�
8 �يلو/ عا9 ١٩٨١ بعد ��بعة �يا9 من �عتقاله.

 Mعتقل يو� (?ليسا� ZY) @ضا 9ك�? Mلدִדا. �شقيقها غال��� Xقية 9ك�@ ��بنتها مهنا?
٢٥ �$ ١٩٨٥ على �حلد�; �إلير�نية �هو L طريقه لاللتحا� بصفو� �ملنظمة ح� 
�ستشهد L 9حد سجو] طهر�] بعد تعرضه ألساليب تعذيب �حشي.، لقد قضت ��لد5 
?قية عد5 سنو�O من �ألسر L سجو] �خلمي/ �توفيت L �لنهاية L طريق �اللتحا� 

باملجاهدين �جيش �لتحرير �لوط/، 9ما �بنتها مهناX فالتحقت �يش �لتحرير �لوط/.
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من شد� �ل�� 0كانت تلصق نفسها باملدفأ� كي تدفأ، كما تذكر> فاطمة �ل� 
بسبب  �0لدִדا  مع  تشاجر  قد  �0لدها   pأل 0تبكي،  �ملنضد�  حتت  تتخفى  كانت 
�ملصا�يف حيث كانت متخفية خلف �لسرير فسمعت حديثهما فقد قا/ �0لدها �نه 
ال يستطيع �p يشبع بطنها 0بطوp ��بعة �طفا/ 0قا/ �نه سيأخذهم 0يضعهم 8 ��� 
لألحد�c، فهد�> �0لدִדا 0قالت ال تفعل Wلك I0ّال سأسكب �لنفط على نفسي 
�0حر| نفسي! فمنذ Wلك �لوقت كانت فاطمة تأ~ 8 كل يوJI 9 �ملد�سة 0هي 

مشغولة �لبا/ بكوp �0لدִדا قد حتر| �آلp نفسها 8 �لبيت. 
0تذكر> بأr كيف كنت ��للهم �0شجعهم �0نه حينما تقو9 �لثو��، فإp �0لد 
 Oًألبنته معطف� 0حذ� jيشتر p� يرغب فيه 0سيستطيع jسيجد �لعمل �لذ ��منصو
 ،cألحد�� ��� JI لن يرسل �طفاله �0مالبس µيكة 0بالر�تب �جليد �لذj يأخذ
0قلت لو�لد� فاطمة ملا�W حترقني نفسك؟ حتملي قليًال! فستتحسن �ألحو�/، 0سيك� 
جيد�  عمًال   p0د�  0� �0جلامعة  �ملد�سة   JI منهم  �0حد  كل  0يذهب  �ألطفا/ 
 ،jقية �ك��0تكونني �نت سعيد� �يضا! 0… 0تذكر> �لبنت �لصغ�� لصديق� 
 �Wمبا ماGحة:  فسألتها  قز/ حصا�  8 سجن  تفكر  0هي   jك�� �قية  ��يت  فقد 

تفكرين! ح� �فكر �نا �يًضا معك من بعيد!
�ضا  من صو�� §مد  بالقر1  طبع  شعر  من  �جلملة   �هذ قد حفظت  كنت 
سعا�~ 8 عا9 ١٩٧٩ 8 جريد� «Ãاهد»، �فعت �قية ��سها، �0بتسمت قائلة: ال 
�علم ملا�W 8 حلظة تذكر> �بن� مهناG �0�جو من �هللا 8 قلp� À تصبح �بن� Ãاهد�، 
فسألت �قية كم عمر �بنتك؟ قالت: صغ�� جد�، 0لكن �ملهم �Xا �بن� �0شعر �Xا 

بالتأكيد ستصبح Ãاهد�.
فأخذ> ��فع� من كل هذ� 0قلت 8 نفسي، Iنك 8 هذ� �لقفص من �جلهم، 
فإ�W تريدين ملنصو�� 0فاطمة �p يعشن ��ئم� 8 حيا� صعبة 0مستقبل Ãهو/، فاXضي 
كأ0لئك �لثو�يني �لذين تابو� �ما9 �جلال� �0ستسلمو� بعد �سبو� �0حد، 0قو  �نك 
�منت بإسال9 حاجي �0كتشفت �آلp �نك كنت سابق� 8 ضيا� 0ضاللة! لكن �نت 
 �Wنك تعلمني ملاI .1متر بال حسا p� لدنيا ال ميكن� �Ãاهد�! 0تعلمني �p �عما/ هذ
�نت هنا! �نك �ب �p تتحملني 0تستطيعني �p تتحملني! فأقو/ حلاجي (�لغو�يال) 

لنرj� d منا سيتمكن من I�غا9 �آلخر على �لتر�جع؟! تقدJI 9 �مليد�p لنتقد9!.
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0ق�  من   �Oجز قفص، خصصت  سجن   8 قضيتها  �ل�  �ملد�  من  قسم   80
�ليومي لكتابة كتا1 فا�سي للصف �لثاr �البتد�ئي، 0قد �0��> 8 هذ� �لكتا1 
عد� موضوعا> 80 كل �� �0 موضو� �كد> على بعض �ملالحظا>، 0قد 
كنت �كمل 8 كل يو9 جز�O منه W 8ه�، 0بعد مد� كاp �لقسم �لرئيسي من 
هذ� �لكتا1 قد ترتب W 8ه�، 0ֲדذ� �لشكل � يبق لدj 0قت فر�¤، 80 �حلقيقة 
 pليًال، 0عندما كا �لنها� �كنت ال �عر* �حيان� كيف مر> �لساعا> 0كيف صا
�ل �لليل 0قبل �p �نا9 كنت �فكر ما�W �ب �p �فعل غد�؟ فقلت لنفسي 8 �لبد�ية 
�فعل ما فعلته 8 �ليو9 �لسابق… لكن مباشر� قلت لنفسي: ال!… كال ليس كما 
فعلت 8 �ليو9 �لسابق! �لتكر�� ليس صحيح�، �لتكر�� يستهلك�، هذ� �عل� �فكر، 
فينتصر عدj0، £ قلت لنفسي بعد عد� �قائق سيشغلوp �إل�Wعة، �0ب �µ� pع 
بدقة ألعر* ما �جلديد ألستفيد منه 8 برناÃي ليو9 غد 0لكي ال يكوp برناÃي 
�ليومي متعب� 0مكر��، 0قد ��d هذ� �ملوضو� JI عدI 9حساسي بقلة �لنوp�0 9 ال 

�كوp حتت �لضغط كما صا� Wه� نشط� 0صر> �Åث عن �ملو�ضيع.
مسابقة   0� برنامج  مثل  مسلية   �Ãبر�  pألحيا� بعض  لنفسي 8  �نظم  0كنت 
�لذكاO �0لعشرين سؤ�/ 0ما شاكلها، مثًال: كنت �لعب لعبة ((�سم- عائلة)) �0ل� 
 ((Oلبا�)) *حد� حرف� كحر� p� ،للعبة� ��تذكرها منذ �لطفولة، 0كانت طريقة هذ
مثًال فأWكر Ãموعة من �ألµاO 0منها �µاO �ملدµ�0 pاO �لدµ�0 /0اO �لشخصيا> 
µ�0اO �لفو�كه 0…… غ�ها �ل� تبد� Åر* �لباO، 0قد كاp مترين� جيد� لتنشيط 
0´اصة  �لتفك�،  مثل  تتعب�  تكن   � لكنها  �يًضا،  مسلية  لعبة   pكا كما  �لذهن 
�لزنز�نة مع  �لعبها �حيان� 8  �لطفولة، 0كنت  لعبة من Gمن  �للعبة كانت   ��p هذ
�لزميال>، فتذكر> بذلك �لعا1 �0صدقاO تلك �لفتر� 0كذلك Gميال~ 8 �لزنز�نة 

0فكر> ֲדن 0بذكرياִדن.
كانت �يا9 سجن قفص متشاֲדة 0ساكتة 0تر�فقها بعض �ألحجد�c �حيان�، 
 rسي �0عطا��فيها �لطعا9 منذ ثالثة �يا9، فضرب� �حلر على  |W� � مبا�فمر� 
 ،pلطعا9 �نتابت� حالة من �لغثيا� JI <صحن� من �لطعا9 0كسر� خبز، 0عندما نظر
�0 �ستطع �p �كل ثانية 0كأp معد~ � تعد تتقبل �ألكل، فشعر> W 8لك �ليو9 
Åالة من �لكسل �0لضيق، فأخذ> �لطعا9 00ضعته على �أل��، 0بد�> �لتفك� 
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بزميال~ 8 �لسجن، فتذكر> ((خ�ية صفائي)) �ل� قضيت معها مد� قص�� 8 
�لقفص �قم (٤) 8 سجن قز/ حصا� �0ل� �عدمت بعد عد� سنو�> ضمن Ãز�� 
�لسجناO �ملجاهدين 8 عا9 ١٩٨٨. 0مع �p حتدc �لزميال> مع بعضهن ممنوع� 8 
قفص �قم (٤)، لكن خ�ية كانت تتحدc معي بنظر�ִדا �0حيان� باإلمياO �0إلشا�� 
0كنت �جيبها بابتسامة، W0هبت 8 يو9 0جلست قرֲדا 0سألتها: ملا�W �نت شديد� 
�لترقب �0لتحفظ JI هذ� �لد�جة؟ فطو�/ �ملد� �ل� قضيتها هنا � تتحدثي معي 
Iال بالنظر�> �0إلمياO �0إلشا��! فترقر| �لدمع 8 عينيها، 0قالت عندما �حتدc مع 
�حد فإXم يأخذp0 �لطر* �آلخر JI �لسجن �النفر��j 0يضربونه 8 مقر مديرية 
 8 pكا بعضنا  مع  �ثناO حديثنا   80  ،r0يضربو �نا   r0يأخذ  p�  º�0مت �لسجن، 
  I متثاًال صغ�� لوجه فتا� شابة، فالتفتت pيدها عجينة خبز تنحت منها متثاًال، كا
�لسياسي،   aلنشا� �ل� �ستشهد> 8 مرحلة  �لتمثا/ ألعز صديقا~  0قالت: هذ� 

�0هديه لك.
0ضعت  0بتذكرها  Wه�،   8 «خ�ية»  Wكريا>   Oبإحيا ما  نوع�  فانتعشت 
 dنشغا  ֲדا، عا� �لعميل مر� �خر� Oقطعة �خلبز 0عندما نقعت �خرجتها 80 �ثنا
�0حد�  بيد  �لصحن  فأعطيته  �عط� صحنك!  0قا/  ��سي  على  0كالعا�� ضرب� 
�نشغا   �0صلت  Wهب  0عندما   ،dألخر�  jيد  8 كانت  �ل�  �لعجينة   dير فلم 
بالعجينة، 0كنت قد قر�> �p �صنع متثاًال، �0 �قم ֲדذ� �لعمل قبل �آلp �بد� �0 
�فكر فيه 0لكن ال �علم ملا�W سا0�r كل هذ� �الشتيا| لفعل Wلك، فقد µعت 8 
Gمن �لطفولة قصة حتكى �p �مر�� قد صنعت متثاًال من �لشمع ليؤنسها 8 0حدִדا 
µ�0ته ((ننه مومي)) 0كانت تبث Iليه �ال9 قلبها، فلرمبا حاج� JI �لتحدc �فعت� 
0عطية  0سيمني  0مهدخت  هاجر  �لشهيد�>  �فيقا~  0تذكر>  متثا/،  صنع   JI
من  �لتمثا/  بصناعة  0بد�>  معها،   c�0حتد متاثيل  Bن  �صنع   p� 0قر�>   …0
حتت عصابة �لعينني 0حتت �لعبا�O، 0ال �Wكر مع متثا/ �j من �لزميال> قد بد�> 
 jعلى ظهر فجأ�  �حدهم  �لعمل، ضرب�  هذ�  غا�قة 8  �حلديث، 0حينما كنت 
 �0قا/ �Xضي، ففزعت �0عتقد> �نه تنبه ملا �قو9 به، فأp ���0 هذ� �لتمثا/ �0خذ0
فبالتأكيد سأضر1 كث��، فأخفيت �لتمثا/ �0لعجينة 8 جيÀ �0نا مرعوبة X0ضت 
فإ�W بوقت �لذهاJI 1 �0�� �مليا� �0لصال� قد حاp، لكن ألن� كنت غا�قة 8 هذ� 
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�لعمل � �نتبه �p �لوقت قد حاp، ففرحت �00صلت عملي بعد عو�~، فصنعت 
 pآل� jلزميال> �خريا> بالعجينة �ملتبقية 0حتدثت معها لساعا> 0لد dمتاثيل �خر
عد� �حا�يث، فشعر> بسعا�� غامر� مر� �خرd �0بتعد ع� ما كنت �شعر به من 

�لكسل �0ملر�.
0مر� عندما Wهبت JI �0�� �مليا� ��يت هنا� مشط� صغ�� حفر عليه باإلبر�: 
 ،bقد تركته   بشكل خا ((j�شو))صديق� p� ففهمت ((j�صديقتك شو))
0عندما  معي،  0جلبته  مالبسي   8 00ضعته  فأخذته  Wلك،   JI  Oلعمال� ينتبه   �0
0متكنت  باإلبر�  عليها  بالكتابة  0بد�>  ��سي  من  �لشعر  قر�صة  فتحت  جلست 
عليها:  0كتبت   ،��مليا  ��0�  JI للذها1  �لتالية  �ملر�  عند حلو/  �لكتابة   OاXI من 
((�ستلمت، �حبكم }يًعا 0ال �عر* كم عد�كم، �عظم حا³))، فأخذִדا معي 
�لعو��  00ضعتها 8 نفس �ملكاp �لذj كانت قد 0ضعت �ملشط، 0عندما ���> 
�خل �لعميل 0هو يسب 0يشتم، خفت �0عتقد> �Xم هم من 0ضعو� Wلك �ملشط 
 p� ���� pمتأخر� �0آل Oليتأكد�0 م�، لكن �ألمر � يكن كذلك، فالعميل قد جا
يثرثر ليعو� �لبضعة �قائق �إلضافية �ل� منح� Iياها 8 �0�� �مليا�، 0��يت 8 �ملر� 
�لقر�صة غ� موجو��، ففرحت جد�   p�  ��مليا  ��0� JI فيها �ل� Wهبت  �لالحقة 
لتمك� من Iقامة عالقة تو�صل مع IحدG dميال~ �0ل� �حبها كث��، 0بقيت لساعة 
مشغولة �فكر، ما�W علي �p �ضع ألطمئن �p(هنكامة) 0بقية �لزميال> موجو��> 
.j0حد r� هنا� 0كيف �تصل ֲדن 0هكذ� مأل> حلظا> 0حد~ 0نسيت �حيان�

8 ٢٨ من شهر حزير�p كانت Wكرd هال� ֲדش� 0معا0نيه، 0كاp �حلر 
 ،p0ينحو p0يصرخو r0سهم 00جوههم بشكل جنوª� على pيلطمو p�0ملحققو
فجا�0ª 00قفو� بالقر1 مّنا 0بد�0ª باملشي 0تكر�� نفس �ألفعا/، فكاp صر�خهم 
مضحك� لد�جة �r ضحكت، ففهم �حدهم من حركة ظهرr� j �ضحك فأخ� 
���00 0�فس� على ��سي 0ألp مكاr كاp قر1  فجاO حاجي   ،�00�� حاجي 
 rسنا� p� سي صوت� �عتقد> من خالله�� �، فأصد�سي باجلد���تطم �حلائط فقد ��
قد تكسر>، فأ�خلت يدj 8 فمي 0ملست �سناr ألطمئن �p �سناr سليمة. لقد 
ضرب� حاجي ���00 بكل 0حشية، 0كاp يقو/ ��ئم� �نت تأكلني قليًال! �صبح �9 
�ملنافق مهد0��، �0نت تعيشني �كثر من حقك!، �نت من قتل ֲדش� 0معا0نيه �0ألما9 
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0بسبب  لك�  �لقتل،   jينو  pتتنفسي! 0كا  p� �0مو�لكم 0حر�9  ���0حكم  �هد� 
جلوسي �لطويل كاp يؤمل� ظهرj 0}يع �عضاO بدr، 0مع كل �فسة كاp نفسي 
ينحبس 8 صد�j �0شعر �p عظامي تتحطم �0 يبق شيO م�، 0كاp ��فع �ملقا0مة 
8 مو�جهة �جلال� هو من ميدr بالطاقة لتحمل �لضغط �0جلو� �ملستمر، �ما من 
�لناحية �جلسدية فقد �صبت بشلل نصفي، 0كنت �شعر �p عظامي فا�غة، �0حيان� 
ال �ستطيع �p �حر� Iحدd يدj فأستعني باليد �ألخرd لتحريكها، �0صبحت 8 
 Oعضو من �عضا j� pحتر�، 0كأ� p� متيبسة كالتمثا/ 0ال �ستطيع pبعض �ألحيا
جسمي ليس من جسمي، B0ذ� �لسبب 0مع �ية �فسة من �فسا> حاجي كنت 
 pعي� كانتا معصوبتا p� لك �جلانب، 0´اصةW JI0 هذ� �جلانب JI قذ* كالكر��
 jلك فليس لدW <��� pI سيطر� على نفسي، 0ح� j� شيئ� 0ال �ملك d�� 0ال
�لقد�� �0لقو� ألسيطر على نفسي، �0لعجيب �r مع �المي �لشديد� 0ضعف بني� 
�جلسمانية �ل� 0صلت ��جة �لصفر لكن كنت �شعر بالفر] �0النتصا�، 0كنت 
�قو/ �ضر1 �يها �جلال�! سنرd من يهز9 0من ينتصر؟ �نا �9 �نت؟ لكن بالتأكيد �نا 

من ينتص، ألÃ rاهد�! 80 �حلقيقة قد نسيت �ال9 جسمي.
�0ستمر حاجي ��W 8 �00لك �ليو9 يذهب 0يأ~ مد� ساعتني 0كاp يضرب� 

�0 تكن ִדد� ثو�� غضبه.
0بالتأكيد فأنه � يكن يضرب� 0حدj بل كاp يضر1 �لبقية بنفس �ألسلو1 
�لوحشي �يضا، 0كنت �تأ� كث�� حلا/ تلك �لزميال> �للو�~ ضربن بذلك �لشكل 
 Oلوحشي، �0 �كن �علم من �ل� ُتضر1، لك� فهمت من خال/ �لصو> �0لضوضا�

W0هاI0 1يا1 �لعمالr� O لست �لوحيد� �ل� ُتضر1 بل �لبقية �يًضا.
0بعد Wلك �لضر1 كانت لدj �غبة شديد� 8 �لنو9، فقد كنت �شعر بتعب 
�نتظا�نا   8 pلليل كا� I0�ها| شديدين لكن صو> �إل�Wعة �ملزعج بعد منتصف 
فال �علنا Xجع 0نرتا]، باإلضافة W JIلك �لكابو �ملتمثل Åضو� �جلال� حاجي 
���00، فعندما يكوp هنا� فانه يضر1 بسبب �9 بغ� سبب، 0هو من �طلق على 
Wلك �ملكاp �سم «�لقيامة» 0مكاp �النتقا9، 0كاp يقو/ �WI ما ��حتتم حلظة فإنكم 
حتدثوp �نفسكم باملقا0مة، لكن �أل<ق �ملسكني � يكن يعلم �p �عماله تعطينا ��فع� 
كب�� للمقا0مة، ألI pثبا> شرعية �ملجاهدين 0طريقهم كاp يع� طريق �ملقا0مة 
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�نه يستطيع �p يتحدc مع �0لئك  �ملسلح، j�0 شخص لديه W�� من �لشك 8 
 pيقني، 0كا JI جلال�ين �0ملجرمني بغ� لغة �لسال]، فهنا� تتبد/ كل شكوكه�
من �عماقه يقو/ عا¿ �ملجاهدp0! عا¿ مسعو�! �0نه عر* منذ �ليو9 �أل0/ هذ� 

�خلمي� �لسفا] 0}اعته.
بالرغم من �W 8 rلك �ليو9 متعبة 0منهكة جد� لك� �ستمتعت ´يبة �0نزعا³ 
هذ� �جلال� بذلك �لشكل، 0تذكر> يو9 ٢٨ حزير�p عا9 ١٩٨١ يو9 هال� ֲדش� 
ساعا>  ��بع  �0ستغرقت   j�جلمهو� شا��   8 �ليو9  Wلك   8 0كنت  0معا0نيه، 
ألخر³ من تلك �ملنطقة، 0��يت �حلر W 8لك �ليو9 يها}وp كل مكاp كنت 
�Wهب Iليه، �0خلو� JI مناG/ }يع �ألشخاb �لذين �عرفهم، 0صعد> 8 سيا�� 
0قا/  �ألجر�  سيا��  §ر�   Oغطا على  �حلر  فضر1  �ملنطقة،  من  ألخر³  �جر� 
 � �WI لقد �ستشهد ֲדش�! فقا/ سائق سيا�� �ألجر�، حسن�  ال �ب �p تعمل! 
 Oلعمال� pعمل، فهل ستعطي �نت �خلبز لز0ج� �0طفا ؟!، 0كنت قلقة من كو�
 /G0بصديق� بسبب تصر* �لسائق 0يعتقلوننا، فقلت للسائق تنا � pقد يشتبهو
قليًال يا سيدj 0�0صلنا JI عملنا! قا/ يا سيد~، ÃرW 9هب JI �جلحيم، فما هو 
 �Oجا�اهد�>، Ã ننا� �نا 0صديق�  له  فقلنا  �نا عن عملي 0حيا~؟  WنÀ ألتوقف 
عليهم  �جيب  0لن   O0ֲדد سأس�  0قا/  جًد�  ففر]  بسرعة،  مقصدنا   JI �0صلنا 
لتصلن JI مقصدكم، فكاp �لنا W 8لك �ليو9 ينظرJI p0 بعضهم بسر0� 0فر] 

.p0يضحكو
لقد جعل� ضر1 �جلال� �<اr �فكر باملاضي لساعا> 0جتديد تلك �لذكريا> 
 pيوجد 8 كل يو9 هد* للتفك�، لقد كا pمما خفف �� 0عذ�1 �لضر1، 0كا
�لسجناO 0بسبب ظر0* �ألسر �ل� كانو� يعانوp منها يتآكلوp من �لناحية �جلسمانية 

�ما من �لناحية �ملعنوية فقد كاp 8 كل يو9 يوجد هنا� ��فع لرفع �ملعنويا>.

��لتآكل �جلسما
ليو9 �0حد  ليس  �لقرفصاO 0عد9 �حلركة �0لعيوp معصوبة،  لقد ��d جلو 
�شهر 0بشكل مستمر  بل ألكثر من سبعة  �سبوعني   0� يومني 0ليس ألسبو�   0�



۱۰۸

بالتد�يج تآكًال �0ثا�� جسمانية، 0بعد مد�  �لغذ�O، قد �ظهر  باإلضافة JI نقص 
صا�> عضال~ مثل �خلشب صلبة 0مؤملة، 0كأp }يع جسمي Ãر0]، 0عندما 
�p �حركها  بعد Wلك  فلم �ستطع  يؤمل�   pمن جسمي كا pمكا j� كنت �ملس
بسهولة، 80 �ألسابيع �ألخ�� عندما كانو� يضربون� باللكما> �0لركال> كنت 
 ��شعر �p عضال~ كأXا خشب جا* 0عظامي فا�غة X�0ا ستكسر من جر�O هذ
�لضربا>، 0كاp يشتعل كل جسمي 0´اصة باطن قدمي، فسحبت �لبطانية �ل� 
كانت حتت �قد�مي ֲדدO0 بشكل ال ميكن �p ير�� �جلال�p0، فقد كانت �طر�فها 
تنغر 8 �قد�مي كالسيخ 0تؤ�JI j ��تفا� حر��~، فسحبتها من حتت �قد�مي 
شيئ� فشيئ� ح� تستقر �قد�مي على �ملو�Gئيك �لبا��، ألr كنت �شعر من �حلر��� 
�ل� 8 جسمي كأr §مومة، 0شعر> Åالة من ضيق �لتنفس، 0كاp �� �جلو� 8 
بط� شديد� لد�جة �r �شعر بالعجز �حيان�، لكن كنت �خا* على نفسي �0حا0/ 
�p ال �فكر بذلك، 80 �حلقيقة كنت �ضيق W�ع� باأل� �حيان�، 0بسبب عد9 �ألكل 
 �0ملد� طويلة تيبست �معائي 0كانت تؤمل� بشكل �نه حينما �Wهب �J �0�� �مليا
ال �ر³ م� �أل �لد9، 0كنت �بكي من شد� �أل� 8 بط�، 0حسنتهم �لوحيد� �Xم 
ال يقفوp على ��سي 8 تلك �حلالة فأمتكن من �لبكاO �لذj كاp ير�� نوع� ما، 
�0حا0/ حينما �خرp� ³ يكوp 0جهي ها�ئ� �p0 �ثا� لأل� �0لبكاO لكيال يعلمو� 
بأr تأملت 0بكيت، ألXم pI 0جد�0 نقطة ضعف، فسو* يضغطوp من خال/ تلك 
�لنقطة ليحطمون�، فعلى �ألقل كنت �شعر بالسعا�� �0عتقد �r منتصر�، 0عندما 
�بد�!  �0لبكاO؟  �عظم  �0قو/:  نفسي  �0لو9  نفسي  من  �خجل  �بكي كنت  كنت 
�بد�! � تكوr عاجز� هكذ�؟ هل نسيت بسالة 0شجاعة 0ص� �لزميال> �للو�~ 
 …dخر� بعد  �0حد�  Wلك  بعد  تذكرִדن   £ �لتعذيب؟  �ساليب  ألبشع  تعرضن 
سيمني هوج� �0لدكتو�� هاجر �باa كرمي 0فاطمة (عاصفة) 0سيبا شريف بو� 
�… 0قلت �لست من جيل �0لئك �ملجاهد�>؟ ��G jمهدخت §مد ���0لدكتو

ملا�W تبكني 8 مو�جهة �أل�؟.
�لنهاية!   8 ستنها�ين  �ملسكينة  �يتها  0جشع،  Åقد  ��ئم�      pيقولو 0كانو� 
قاتل   !dلنر نفسي حسن�   8 فقلت  تتعذبني!  من  فقط  Iنك  �لنهاية!   8 ستدفنني 

لنقاتل!.



 X١٨ متو Mيو Oمو; حكيمي (عاصفة) �ستشهدB ملجاهد5 �لشهيد5 فاطمة�
١٩٨٢ L سجن Yيفني بعمر يبلغ ٢١ عام�
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pI �آلثا� �0ملضاعفا> �جلسمانية لتلك �لسبعة �شهر 0نصف 0بعد مر0� �كثر 
من عشرين عام� ال �Gلت تؤثر علي بشكل �ال9 معدية (8 جهاB� Gضم) مزمنة 
 r�0ال9 8 �لعظا9 �0ملفاصل �0ألعصا1، 0فقد> 8 هذ� �لسجن كث�� من �سنا
0بسبب هذ� �لتهبت لث�، 0خال/ شهر �0حد خلعت عشر� من �سناr 8 �لسجن، 
0ألن� بقيت 8 �لسجن منذ عا9 ١٩٨١ JI عا9 ١٩٨٦ � تبق لدj �سناp تقريب�، 
0كنت �مضغ �لغذ�O بلث� بشكل غ� كامل، فتآكلت لث�، 0مع كل �جلهو� �ل� 
بذBا �طباO �ألسناp 8 جيش �لتحرير �لوط� � يتمكنو� من صناعة �سناp مناسبة 
 ، 0قد نقلوr مر� JI مصحة �لسجن بسبب �لوضع �ملز�j ألسناr، فعندما حقن� 
طبيب �ألسناp بإبر� �لتخدير �صبت بصدمة 0´فقاp شديد 8 �لقلب بسبب �لضعف 
�جلسمي فنقلوJI r طبيب متخصص 8 �لقلب قد جلبو� JI هنا� بالصدفة، لكنهم 

� يذكر�0 له �لسبب �حلقيقي �لذj �0صل� JI هذ� �لوضع فلم يفهم.
8 �لوقت �لذj كنت فيه نصف فاقد� للوعي �0فهم �لكال9 نوع� ما، 0كاملعتا� 
�»، فقا/: �ملسألة ��G 9«شيخ �إلسال �حلاال> بالدكتو� �فقد كانو� يأتوp 8 مثل هذ
بسيطة �نا �عر* ما هي مشكلتها، فجلب بسرعة مغذي� 0عد�� من �حلقن �ملقوية 

00ضعها ��خل �ملغذj 0بعد حقن �ملغذj حتسن حا  تد��ي�.
 pبنسيا �ألخ�� 8 سجن قفص، 0بد�>  �يامي   8 pلنسيا�  Oبد� 0قد �صبت 
�ألشياO �ل� حفظتها بشكل كامل، كما نسيت كلما> W�0كا� �لصلو�> �ليومية 
�ل� كنت �قيمها، 0خفت �p �فقد مشاعرj �0 �صا1 باضطر�1 عقلي �0حيان� 
كنت �بكي 0مع �r قطعت عهد� �p ال �تذمر، فقد تذمر> 0قلت �WًI �ين عونك 

يا �هللا؟

9;�5 قذ?5 لتحطيم �لنسا^
مديرية  مقر   JI  r0�0خذ  �0ªجا �ملًا،  �عتصر  كنت  0حيث  �أليا9  �حد   80
�لسجن �0حتجزr0 �0قفة مد� نصف يو9، £ جاO حاجي ���00 0قا/ تعا  نتباحث، 
 pمن يقنع �آلخر، 0حينما كا dنت ��فعي عن فكر� �0نا ���فع عن �إلما9 0نر�
يتحدc سقطت فجأ� على �أل�� �0 �قوd على �لوقو*، فجاO عد� من �جلال�ين 
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�0ملحققني �لذين كانو� يعملوp 8 �لتحقيق مع �لزميال> 8 �لسجن، 00قفو� فو| 
��سي 0قالو�: �يتها �ملسكينة هل ترين كيف �صبحت موشكة على �ملو>! Åيث 
ال ميكنك �p تقفي على قدميك، فكيف تريدين مو�صلة �لنضا/ �0ملقا0مة؟ �يتها 
تعا   بنفسك؟  من تضحني  �جل  من  تناضلي؟   p� تريدين  من  �جل  من  �ملسكينة 
هذ�   p0عندما كا ما�W جلبت أليامك!   jنظر� 0بعائلتك!  بنفسك  قليًال   j0فكر
�جلال� يتكلم مر> ببا  قصص مقا0مة شهد�O �ملنظمة من �فاقي 8 �لنضا/ �لذين 
خلق   jاهدÃ منظمة  (مؤسسي   pكا��G 0بديع  0سعيد  حنيف   JI معهم  كنت 
�لذين �ستشهد�0 �مًيا بالرصاb 8 عهد �لشا�) JI فاطمة �مي� 0مهدj �ضائي 
 ،Oفأخذ> �لعز9 من �لتفك� ֲדؤال ،Oهؤال O�GI شيئ� j0ال �سا r� ا فلٌم فر�يتXكأ
فنهضت مستجمعة كل قو�j 00قفت على قدمي �0مسكت �حلائط بقو� ح� ال 
�قع، فتعصب حاجي من هذ� �لعمل 0قا/ Bم: �تركوها! تقف هنا ح� متو>، فهي 

�مر�� طيبة جد�، 0ال تفعلو� ֲדا شيئ�!.
 �0ªم� 0بد p0شيفر� بينهم، فاقتر1 �0لئك �جلال� pهذ� �لكال9 كا p� 0يبد

يعتدp0 علي 0يؤ0Wن� 0هم يقولوp: �نت �مر�� طيبة!
�0 تكن   �لقد�� ألبدj �� فعل كما 8 �لسابق جتا� هذ� �ألعما/ �لسافر� 
�ملخجلة فكنت �صا1 بالتشنج �لعصÀ، فعندما الحظو� �Xم لن يستطيعو� Iخضا� 
�ملر�� �ملجاهد� مهما عذبوها 0مهما ضربوها، فاستخدمو� حربة �لرWيلة، 80 بعض 
�ملو�قف كنت �بكي �حيان� من شد� �لضغط، لكن بعد حلظا> �قو/ لنفسي ال تنس 
 Óكاجللد، ما �لفر|؟ 0كنت �هّد ��Xم يريدp� p0 �طمونك ֲדذ� �لر�Wئل، فهذ

نفسي بعد هذ� �لتحذير �0شعر �r �جد �لقد�� على حتمل تلك �ألعما/.
ليعطون� حص� من �جللد، 0كانو�  يأتوp 8 كل يو9  0لفتر�> طويلة كانو� 
يأخذp0 عباO~ 0من غ� �p يقولو� شيئ� كما � يكن يعلم بذلك �j �حد 8 سجن 

قفص، 0يسحبون� JI قر1 �لبا1 0يقوموp بنفس �ألعما/.
لقد قضيت 8 سجن قفص عد� �شهر جالسة ليًال X0ا�� �0 ��� شخص� يشعر 
ببكائي �لناتج عن �أل� �0لضغط، 0كنت �بكي 8 بعض �ألحياp من جر� O��Wئل 
 j�0 !/ألعما� �حكاI 9ير�p �0شعر �نه ليست لدj �لقد�� على �لصمو� ملو�جهة هذ
صو> 0قع �قد�9 يأ~ كاp كابوس� بالنسبة  ، فمن هذ� �لذj جاO 0ما�W سيفعل 
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�؟ 80 يو9 قر�> �p �هاجم �j شخص يأ~ بكل ما لدj من قو� فركز> �نتباهي 
ألفهم هل �p شخص� يقتر1 م� �9 ال؟ فر�يت من حتت �لعصابة �p شخص� يقتر1 
م�، فركز> }يع قو�j 0�فسته بقدمي، 0كاW pلك �حليو�p قد شاهد سقوطي 
على �أل�� قبل عد� �قائق �0 يكن يتوقع م� ��� �لفعل هذ�، فضرب� 0�فس� 
�0عا�r بعد عد� �قائق JI ��خل �لقفص، ففرحت بشد� كما كنت خجلة 0نا�مة 
 j� 8 لسجني �ألس� يهاجم� p� س��لك، فتعلمت �W قم ֲדذ� �لعمل قبل� � rأل

مكاp �0جلال� يتر�جع.
 JI شخص� pحلما9، 0كانو� عندما يدخلو� JI �0 8 �ليو9 �لتا  �0خذ0ناª0جا
 Oملر� pلشخص �لسابق قد تر� شيئ� خلفه، أل� pحلما9 �0ًال لئال يكو� pحلما9 يفتشو�
كاp يفهم �p هنا� �شخاص� �خرين معه W 8لك �ملكاp، 0يستلهم �لد�فع من Wلك 
0´اصة �WI عر* من هو هذ� �لشخص؟ �Xم كانو� يريدp� p0 يوحو� لنا �p �جلميع 
قد �Xا�W0 �0هبو�، �0نت �لباقية �نت فقط 0ستموتني �نت �يًضا! W 80لك �ليو9 
عندما �خلت �حلما9 � تكن لدj �صًال قد�� على �الستحما9، لك� ��يت هنا� 
Õاعة مالبس علقت عليها عد� قطع من �ملالبس، فتقدمت JI �ألما9 0قر�> على 
Iحدd ياقا> �ملالبس �µاO عد� من �لزميال>، 0��يت �سم ((شو�j)) مكتوب� 
على مكاp 0ضع �لصابونة 0�G 80ية �خرd ليفة عليها �سم Gميلة �خرd فسعد> 
جد� لرªية هذ� �ألشياO 0كأr ��يت �0لئك �لزميال> �نفسهن، 0كنت مسر0�� 
لد�جة �r صر> �ضحك مع نفسي، 0مع �نه � يبق من �لوقت �ملخصص   0هو 
�ستحممت  قد  لد�جة  مسر0��  كنت  لك�  �قائق،  من ¢س  �كثر  �قائق  عشر 
8 هذ� �لدقائق �خلمسة 0غسلت مالبسي 00قفت مستعد� 0كنت �نظر JI تلك 
�ملالبس، 0عندما جاO �لعمالO ألخذj تنبهو� r� JI �نظر JI �ملالبس �0حد| فيها، 
�نكم <قى 0عاجزp0، فسحب  �علمو�  �0قو/ Bم  بتعمد ألغيظهم  �نظر  0كنت 
 �Wملا �صًال  �عر*  ال  0قا/:  0يشتم،  يسب   p0كا �0خذها  Úشع   ~Oعبا �لعميل 
�لبونك JI �حلما9 �يتها �مللعونة! فضحكت 8 ��خلي 0قلت: �0حد مقابل صفر 

لصاحلي!. 
 �Gفو يو9  �حقق 8 كل   p� �ملستمر�  �حلر1  تلك   Oثنا� نفسي 8  مع  قر�> 
�0لعذ�1  �أل�  مقابل  جد�  }يًال  شعو��  هذ�  �النتصا�  شعو�   p0كا �0نتصا��، 



۱۱۳

�0ªسنا  فو|   pيتمشو  pألحيا� بعض   8 كانو�  حتطيمنا،   8  p0جلال�� 0ليمعن 
 p� jنظر� pا صديقتنا �لعزيز� فيقولوX� pكذب� �سم سجينة كانو� يعلمو p00يذكر
فالنة �Xا�> W0هبت لتعيش حياִדا 0هذ� �ملسكينة جالسة هنا تنتظر �ملو>، £ بعد 
Wلك خرجنا من �لقفص �0خ�نا �لزميال> �للو�~ كن 8 �لسجن �p ((كشتابو)) 
8 كل يو9 كانت تتمشى 8 �لقفص 0تتهامس مع �خلائنا>، 0تذكر �µاO �لزميال> 
 0� j�لك 0قالت: �عظم �0 شوW <للو�~ كن 8 �لقفص بشكل تسمع فيه �لزميال�
هنكامه �0… تأ~ غد� للمقابلة �لتلفزيونية… 0ֲדذ� �لطريقة كانو� �ا0لوp حتطيم 

معنويا> �لزميال> 8 �لقفص.
0كانو� يفعلوp هذ� �لشيO مع �جلميع، 0من ناحية �خرd فإp �لزميال> 0من 
�جل �p�� p بعضهن �Xن موجو��> قمن ببعض �ألفعا/ كالكح �0 �لعطس �0 
Iصد�� �ألصو�> Åجج ²تلفة �0 يقلن �Ä �ثناO �لذهاJI 1 �0�� �مليا� �0 عندما 
 p� *كل �0حد� منهن كانت تعر p0بالتأكيد فإ ،bمن قر1 بقية �ألقفا pيع�
Bذ� �لعمل Ùن Ù0نه ما يتبعه من ضر1، �ما �لزميال> فقد كن يدفعن ���0حهن 
Ùن� للمحافظة على عالقاִדن، 80 ليلة قرµ� �0ªي µ�0اO ¢س Gميال> �خريا> 
�0خذ0نا خا�³ �لقفص، �0تذكر �I pحدd تلك �لزميال> كانت �ألخت �ملجاهد� 
�لشهيد� ((سبيد� G�كر)) 0هي ممرضة Bا خ�� 8 �لتمريض ملد� ١٢ عام� �0ل� 
�لشهو�   �هذ خال/  Bا  تعرضت  �ل�   aلضغو� بسبب  جد�  ضعيف�  بصرها   pكا
0صا�> ال ترd شيئ� بدp0 �لنظا��، 0كانو� يأخذp0 نظا�ִדا 8 كث� من �أل0قا>، 
�0عدمو� سبيد� الحق� ألXا �فضت Iجر�O �ملقابلة �لتلفزيونية، فأخذ0نا من �لوحد� 
�قم �0حد JI 0حد� �خرd �0خذ0ها JI مكاp كاp بالقر1 من جد��� عد�� من 
�ألعمد� �حلديدية، �0ج�0نا على �لوقو* لعد� ساعا> W 8لك �ملمر، 0بعد بضع 
 JI لكW �0 �ستطع �لوقو*، 0عندما قلت rGففقد> تو� �ساعا> شعر> بد�0
�حلر �ملوجو� هنا�، قا/ �نت منافقة 0حتا0لني خد�عي! 0عرفت من صو> ��سي 
فقط �ن� سقطت 0عند سقوطي �صطدمت بإحدd �لزميال> �0ل� سقطت هي 
�يضا، 0عندما سقطت جاO �حلر فو| ��سي µ0عت �حد®ا قا/ لألخر: �نظر هل 
 pملنافقني يفعلو� Oهؤال pI :ما كانو� فزعني قالو� لبعضهم O0] �9 ال؟ 80 �ثنا�فيها 

�j شيO ليقولو� Iننا قتلناهم!.
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كاp �لوضع �لصحي 8 سجن قفص �0 سجن �لقيامة سيئ� جد�، 0كنا §ر0مني 
من ��Ö �إلمكانيا> �لصحية، فمثًال 8 هذ� �لسجن � نذهب JI �حلما9 مد� ٢٠ 
لغسل  فقط  �قائق  عشر  فرصة  0منحونا  �حلما9   JI Wلك  بعد  ��سلونا   £ يوم�، 
�ملالبس �0الستحما9، 0قد ���� �جلال�p0 من كل هذ� �ألعما/ �p يهينونا 0يعذبونا، 
به  �لذj غسلو�  �لوسخ   Oباملا مليئ�   pملالبس كا� لغسل  فأعطونا طشت� بالستيكي� 
�أل��، فأعطت� �حلا�سة نفس Wلك �لطشت 0قالت: تعا  �يتها �ملنافقة! �فرغي 
 p� 8 غبة �صًال� jمنه �لوساخة �ل� حتت قدميك �0ستخدميه! �ما �نا فلم تكن لد
�غسل مالبسي W 8لك �لطشت، فلم �ستخدمه �0ضطر�> 8 تلك �ملد� �لقص�� 
�p �غسل مالبسي على يدj �0ستحم �0خر³، ألنه �WI � �خر³ 8 �لوقت �ملحد� 
يفتحوp با1 �حلما9 0يقولوp ·رجني �9 ¸رجك �ن، 0كنا نعاr من هذ� �ملشكلة 
8 �لذها1 لد0�� �مليا� �يضا، فقد كاp �لذهاJI 1 �0�� �مليا� ثالc مر�> 8 �ليو9 
�0لليلة pI �غبو� p� 8 يأخذ0نا JI �0�� �مليا� 80 �ملد� �ل� قضيتها 8 سجن قفص 
0من �جل خلق �لرعب �0خلو* كانو� �رجوننا j� 80 0قت من 0حد� �لسجن 
0حد�   JI يأخذ0ننا   0� �لسجن  0حد�  حو/  بنا   p0�00يد �لتحقيق  حجة  حتت 
Iعد�ما مصطنع�، 0كانو�   pبنا �0تلقو  p�0ولو ��بسيا �حيان�  0يركبوننا   ،dخر�
يقولوp �·ذd قر��� �لنهائي! Iما �p تعو�JI j �شد� �0 ترتاحي JI �ألبد! �ما 
�لعمل �آلخر �لذj كانو� يقوموp به فكانو� يأخذ0ننا يومي� JI مقر مديرية �لسجن 
�0تجز0ننا �0قفني لعد� ساعا>، �0����0 بذلك �p يبقى �لسجني 8 خو* 0قلق 
لتعذيب  صو~  شريط  بث   dألخر� �لرعب  �ساليب  0من  �لتحقيق،   Oثنا� ��ئمني 
 JI ��ًسلوֲדم هذ� مبثابة حر1 �ست��* ضد �لسجني لدفعه �خ� pآلخرين، 0كا�

�الXيا� �0ال�تد�� �0لند9.



�لفص� �لخام��لفص� �لخام�

نهاية احلرب!





هزمية سجن ((قيامة))
 JI فيه Oجا jليو9 �لذ� JI ،سجن قفص �كثر من سبعة �شهر cستمر> �حد��
�لسجن �شخاb من قبل منتظرj �0خلو� JI سجن قفص 0حتدثو� JI �0حد� �0 
�ثنني من �لزميال>، 0سألو� Iحدd �لزميال>: قو  كيف ترين �لوضع هنا؟ فقالت 
معصوبتني  فعينا� غ�  �نت  �نظر  �خل�؟  ما  ��d ألعر*  0ال  �لعينني  معصوبة  �نا 
لتعر* ما �خل�! فتقدW 9لك �ملال 00قف فو| ��سي 0قا/ ال تنسبو� هذ� �ألعما/ 

JI �إلسال9، �ن جئنا لد��سة �لوضع هنا!. 
كانت هذ� �ألعما/ قد تز�منت مع �النتقا/ �لظاهرj للجال� الجو��j من 
سجن JI �خر 0يبدp� 0 �لنظا9 � يستفد شيئ� من هذ� �ألعما/، 0يريد �p يقد9 
مسرحية عن �p �أل0ضا� قد تغ�>، لكن على �لرغم من �p ال جو��j قد غا�� 
�لعا9،   Oلثالث 8 مقر �ال�عا� �لطابق  �لظاهر Iال �p موقع عمله كاp 8 نفس   8
0قد شاهد� �ألشخاb �لذين ��جعو� �ال�عاO �لعا9 بعد Iطال| سر�حهم هنا� عد� 

مر�>.
 pملكا� كل  0صو��0  �حا�يثهم   �G0جلال� �0لئك   dجر� فقد  حا/  �ية  0على 
0}عو�   �0ªجا  ،pملكا� نفس   8 جالسة  كنت  0عندما  �يا9  ثالثة  0بعد  W0هبو�، 
�أللو�] �خلشبية 0�فعو� �لعصابا> عن عيوننا، �0آلp 0بعد سبعة �شهر ��ينا بعضنا 
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فجأ�  �لضاحك  بوجهها   j�يت شو�� �لعصابة عن عي�،  �فعو�  �لبعض، 0عندما 
�مامي، 0نظر> JI �جلانب �آلخر فر�يت هنكامه بنفس شيطنتها 0هي تبتسم  ، 
فكاp شيئ� ال يصد|، فتمكنت �� p�d �}ل منظر بعد �p غلقت عيناj مد� سبعة 
شهو�، 0كأXم قد �عطوr �لدنيا، فأجبتهم بابتسامة �يًضا، 0��يت W 8لك �جلانب 
�لبعيد ع� قليًال عزيز~ سبيد� �ل� كانت جالسة 0تتحدc بنظر�ִדا معي 0مع بقية 
�لزميال>، 0لساp حاBا يقو/: ��يتم �يتها �لزميال> �نتصرنا! 0بقيت هكذ� �نظر 
لوحدنا،  �صبحنا  0عندما   Oلعمال� Wها1  0بعد  �لفر]،  من  0بكيت  ساكتة  �0نا 
تقدمت ((شو�j)) �0حتضنت�، 0قالت ملا تبكني يا �عظم؟ فوضعت ��سي على 
كتفها �0خذ> بالبكاO فالطفت� Åناp 0قالت: ��يت كل شيO �نتهى! فقلت Bا: 
شو�j نسيت كل شيO 0صر> كاملتخلفني! فرفعت ��سي 0نظر> 8 عي�، 0لن 
�نسى �بد� 0جهها �لعطو* 0بريق عينيها، بريق سطع منه �لتصميم �0إل���� �0لعز9، 

.!Oشي cليس للمجاهدين! � �د Oلبكا� pI قالت �عظم �نت تبكني؟
كانت شو�j طبيبة، 0شرحت Bا شيئ� عن 0ضعي �جلسماr، فاستمعت   
بكل حناp 0ص� 0قالت pI هذ� كله ضعف جسمي ناجم عن عد9 �ألكل، 0ستعو� 

Iليك }يع قو�� �W0كرتك.
تلك  �ما  نفسي،  على  بكيته   jلذ�  Oلبكا� Wلك  كل  �ستعيد   ،j�شو قلت: 
�لدمو� فاقبلها ألXا كانت من فرح� لرªيتكم، �ليس كذلك! فابتسمت �بتسامة 
حلو�، 0كانت هنكامة 8 �جلانب �ألخر 0كانت تريد �p تتحدc معي بنظر�ִדا، 
تسع  �لنظر�>، 0ال  بعضهن من خال/  مع  يتحدثن  �ألخريا>  �لزميال>  0كانت 
�لكلما> لسر� قصة هذ� �ألشهر �لسبعة، �لقصة �ل� تناقلتها �لسنتهن، �0لقصة � 

تكن �كثر من }لة �0حد�: ((معركة من �جل �لبقاI Oنساًنا)).
فنهضت �0نتبهت لبقية �لزميال>، حيث كانت كل �0حد� منهن تطلق صر�خ� 
مبحوح� عند �ªية Gميلتها �ألخرd من شد� �لفر] �0حل��: ((�للهم! ملا�W �صبحت 
هكذ�؟!)) �حلقيقة �p �لزميال> ك�p �0 شخن خال/ هذ� �لشهو� �لسبعة �0 �لثمانية 
يرd 0جهه  فلم يكن �j شخص  مر��  بقد� ١٥-٢٠ سنة، 0ألنه � تكن هنا� 
00ضعه �خلا�جي، فقد كاp قلب كل �0حد� منهن �تر| ملا جرd لألخريا> 0ال 
تعلم �p كل ما فعلو� ֲדا فعلو� باألخريا> �يًضا، 0تفتح قلÀ كث�� لرªية كل �0حد� 
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من �لزميال>، 0بقيت �متشى ألr � �متكن من �جللو، W0هبت W JIلك �جلانب 
0��يت هنكامة �ل� كنت معها طو�/ مد� �لسجن 8 سجن قفص، بنفس فرحها 
0سر0�ها �لد�ئم تتحدc بسرعة 0بصو> مرتفع 0تث� �لشغب �0لضوضاO 0متز] مع 
هذ� ��W0، 0تقلد �سلو1 ((حاجي))، فخفت �p تكوI pحدd �خلائنا> موجو�� 
 dفقلت �يتها �لفتا� كفي لسانك 0ضعيه 8 حلقك قليًال لنر ،d0تلصق ֲדا ִדمة �خر
�تركي�! فهل بقي  �لد�ئمة:  �لعا�! فقالت بنفس �0حيتها �Bجومية   8 dجر �Wما
لدينا �نا �0نت شيO �خر يريد �p يأخذ� ((حاجي)) منا؟ ما�W يريدp� p0 يفعلو� بنا 
�كثر مما فعلو�؟ �0ستمر> 8 شغبها 0ضوضائها، �0نا كنت فرحة 0كأr قد تنشطت 
عند �ªيتهن �0بت �حليا� G 8نز�ناتنا من جديد، 0هزمنا مع بعضنا �لعد0 بكل ��Wئله 

0كاp قلÀ مفعم� بالفر] 0شعر> بالفخر �0لغر0� لوجو�j مع �0لئك �ألبطا/.
 Oتلط �لضحك �0لبكا� pكل �0حد� من �لزميال> �ل� كا JI 0عندما كنت �نظر
قلن  قد  مثلي  كأXن     فيبد0  غامر�،  مشاعر  منها  0تنبع  0نظر�ִדن،  0جوههن   8
ألنفسهن 0بنظر�ִדن: �نظر يا الجو��j كيف �Xزمت نظريتك �إلجر�مية �ملفضوحة؟ 
�نظر كيف مرغنا �نفك 8 �لتر�1؟ 0قلت حلاجي �<اr: �يها �لضعيف �أل<ق! ملا 

Wهبت �آلp �0ختفيت؟ ملا�W ال تغ� �لرجز ثانية؟ تعا/ �0نظر من هو �لبطل؟
بقية   dلنر 0قت  �قر1  �لعا9 8  �لسجن   JI لنذهب  �للحظا>  �حتني  0كنت 
Gميال> �لسجن، ألننا كنا نسمع ��ئم� بث صو> �الجتماعا> �ل� كانو� يعقدX0ا 
8 صالة �لوحد� �قم٣ 8 سجن �لنساWI ،O كانو� يقولوp للزميال>: Iنه مكاp مثل 
�لقيامة… 0قد �����0 من خال/ هذ� �لكالp� 9 �علو� �لسجينا> يعشن 8 كابو 
�0طمو� مقا0متهن 8 ²تلف �قفاb �لسجن، B0ذ� �لسبب كنت ��يد �W� pهب 
بأسر� 0قت ممكن JI �لسجن �لعا9 أل�B j0م قصة هزمية سجن قيامة (قفص)، 
 Àكال9 مبلئ قل jلد p� متضايق� من �جلهم فر�� فر��، 0كنت �شعر Àقل p0كم كا
لكل �0حد� منهن، 0بالتأكيد �p لديهن كث�� من �لكال9   �يضا، كما قد حدثت 
بالتأكيد �شياO كث�� 8 �لسجن، فهكذ� كانت هذ� �لسبعة شهو� 0نصف ((جهنم 
0قيامة)) كانت 8 �لو�قع حرب� بالهو��� فيها بني �خلمي� �0ملجاهدين �0ل� �نتهت 
�لسجن  Wلك  �عّد  قد  لإلنسانية   jملعا�� �لعد0   p0كا  ،Oألعد�� 0هزمية  بانتصا�نا 
(قفص �0 قيامة) 0تصو� �نه 0بعد �سبو� �0حد �0 شهر �0حد على �حلد �ألقصى 
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سيند9 }يع �لسجناO �ملجاهدين 0يرفعوp �يدj �الستسال9 �0لند�مة، فلم يستفد ال 
جو��j �جلال� من كل تلك �إلعد�ما> �ل� قا9 ֲדا، فظّن �p �لسبب W 8لك �نه 
 8 Oما 0ضع }يع �لسجنا �WI0 ،يكن لديه �لعد� �لكا8 من �لزنز�نا> �النفر��ية �
ظر0* كظر0* �لزنز�نة �النفر��ية، سو* لن يبق سجني �0حد ثابت على موقفه 
بعد شهر �0حد، فشيد سجن «قيامة» �j تلك �ألقفاb �0لتو�بيت بناOً على هذ� 
�ألسا، فكانت �كثر �عب� من �لزنز�نا> �النفر��ية، لكن 8 �لنهاية خا1 ظنهم 
�0ضطرp� �0 يعترفو� ֲדزميتهم، 0كما يبدX� 0م �بعد�0 الجو��j عن �ألنظا� مد� من 

�لزمن ليقللو� حسب تصو�هم من �للعنا> �ل� جلبها Bم 0يغ��0 �لساحة.
80 �لنهاية فإXم كانو� يعرفوp �لشخصيا> �حلق�� �ل� تشاֲדهم 0ليس لديهم 

معرفة باإلنساp 0قد�� �إلنساp، �إلنساp �لذj لديه I���� 0يقا90 0يبقى Ãاهد�.

سجن قرنطينة
بعد �p }ع �جلال�p0 �ألقفاb تنبهو� �نه ال ميكن نقل �لسجينا> �خلا�جا> من 
سجن قفص JI �لسجوp �لعامة مباشر�، ألنه � تكن �ية �0حد� من �لسجينا> سليمة 
من �لناحية �جلسمانية بعد �p قضني سبعة �شهر من �جللو �ملستمر 0بعينني معصوبتني 
00حشية  جرمية  على  �ليًال  منهن  �0حد�  كل  0كانت  �جلهنمية،  �لظر0*  تلك   8
عنا  منعو�  �Xم  �فتر��  0على  �لعامة   pلسجو�  JI ��خلونا  ما   �WI0 �لنظا9،  0شر�سة 
�لزيا��، فإp �لزمالO �آلخرين 8 لقا�Oִדم سينقلوp 0ضعنا JI عو�ئلهم، فينتشر �خل� بني 
 0� pتجز0نا }يع� مد� شهرين 8 نفس �ملكا� p� من �ملصلحة p� �0�� لعو�ئل، لذلك�
كما يسمونه قرنطينة p� JI يتحسن 0ضعنا نوع� ما £ ينقلونا بعد Wلك JI �لسجن، 
على سبيل �ملثا/ 0بسبب عصب �عيننا ملد� سبعة �شهر �0لنظر من حتت عصابة �لعني 

�صيبت �عني }يعنا با�ر�* �0غلبنا ال يستطيع �لوقو* على �قد�مه �0ملشي.
لكن �خل� قد شا� بني �لعو�ئل، �0لعو�ئل ال تعر* شيئ� عن �بناOها لشهو�، 
0كانو� ير�جعوp �جهز� 0مسئو  �لنظا9 طالبني مقابلتهم، 80 �لنتيجة �ضطر �لنظا9 

�p يسمح لبعض �لزميال> باملقابلة من �لذين كانت عو�ئلهم تضغط من �خلا�³.
0بعد Ùانية شهو� µحو� للجميع باملقابلة، فصدمت �لعو�ئل لد d�ªية �بناOها 
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 �ֲדذ� �لوضع �جلسماr، 0حا0لو� �p يفهمو� ما �لذj حدB cن ح� 0صلن JI هذ
�حلالة، 0طو�/ مد� �لسجن �ل� ��مت �كثر من ¢س سنو�> 0ستة �شهر كنت 
§ر0مة من �لزيا�� تقريب�، 0بعد �p �طلق سر�] �خ� �لكب�� (مهني) بعد �سر ��9 
سنتني، كانت تر�جع �لسجن بشكل مستمر 0لعد� سنو�> من �جل �لسما] Bا 
مبقابل� �0خ� �لصغرd (جنمة) 0كانت تبقى منتظر� 0لساعا> طويلة عند �بو�1 
 8 rعلها تستطيع مقابل� �0خ� �ل� �جنبت طفلها �لثا �يفني 0قز/ حصاI سجن
�لسجن، لكنهم � يسمحو� Bا مبقابلتنا ح� 0لو ملر� �0حد�، بل ح� � يعطوها 
جو�ب� صحيح� هل �ن I 8يفني �9 �ن 8 قز/ حصا�؟ �حياO �9 موتى؟ �0 يبتو� 
8 �مرها، كما �نشغلت مهني 0لسنو�> برعاية �حد �طفا/ جنمة �لذj كاp مصاب� 
بالشلل 0تبذ/ جهو�� 8 �حلر �0ل�� من �جل �حلصو/ على pWI مبقابلتنا، Iال �Xا 
0طو�/ هذ� �ملد� � حتصل على �ية �جابة، ليس هذ� فقط بل كانت تتعر� للتهديد 
�0لترهيب من قبل قو�> �حلر، ح� µحو� Bا 8 �لنهاية مبقابل� �0خ� جنمة ملر� 
 d> عّنا مر� �خر��لك �خل� بني �لنا، لكنهم قطعو� �لزياW شا� p� 0 مرتني بعد�

0ملد� طويلة جد�.
 Oما p0كا ،((للحم� Oما)) ملد�� �غالب� ما، كاp �لغذ�O 8 سجن قرنطينة 8 هذ
 p� 0ح� ال ميكن ،Oعن قطعة عظم 0قطعة من �لبطاطا 0ملعقة ما ��للحم هذ� عبا�
نسمي Wلك �لغذ�O بال�� �ليس� ألW pلك �لغذ�O 8 �حلقيقة كاp ال يكفي ألp يبقى 

�إلنساp حي�.

 �لعائد�] من سجن «�لشقة �لسكنية»
«�لشقة  سجن   JI ��سلن  �للو�~  �لسجينا>  من   bشخا� عد�  �عا��0  لقد 
�لسكنية» 0جا�0ª ֲדن JI سجن قرنطينة، 0معظمهن قد فقدp �تز�Xن �لعقلي بسبب 
�لعذ�با> �جلسمية �0لنفسية �ل� تعرضن Bا هنا�، 0كانت بضمنهن طالبة جامعية 
�مليكانيك تدعى ((شيو�)) قد �صيبت باختال/ حقيقي 8 عقلها، حيث  8 قسم 
كانت Wكية جد� 0متتلك Wهن� مبدع� 0موهوبة للغاية، 0لكنها �صيبت مبر� نفسي 
8 �ثناO �ملد� �ل� قضتها 8 سجن «�لشقة �لسكنية» حيث كانت ·ا* بشد� من 
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�لنا 0كانت تبتعد عن }يع �لزميال> 0كاp لشيو� صند0| من �لكا�توp تضع 
��خله صينية 0ملعقة 0قدًحا 0مصحًفا 0كتا1 �عاO 0سجا�� صغ�� للصال� 0تضعه 
�مامها 0كانت تضع خلفها بطانية ²0د� 0هكذ� كانت حتجز لنفسها مساحة Åد�0 
٧٠سم، 0كانت تقو/ ال �ق ألحد �p يقتر1 م� ��خل هذ� �ملساحة، 0مر� سقط 
عليها قليل من �ملاO �لذj تناثر من يدj 8 �0�� �مليا�، فبد�> تضر1 بيدها على 
��سها ملد� ١٥-٢٠ �قيقة ح� سقطت مغشي� عليها، 0بقيت مد� نصف ساعة 8 
 p� عرفت pI اXيذهب 0يساعدها 8 �لنهو�، أل p� ر� فيها �حد� � ��0�� �مليا

�حًد� ملسها فإXا ستحدc ضجة.
غامق�  �<ر  قميص�  ��ئم�   jترتد �خر، حيث كانت  منوWج�  0فر�Gنة كانت 
0تد0� 8 �لسجن 0تتحدc مع نفسها 0تضحك 0تبكي 0كانت جتلس لساعا> 
 �WI0 ،�0مامها حقيبتها �ل� حتد| فيها �0 تنا9 �0 تقتر1 من �لزميال> 0حتد| فيهن
 �ما فكر شخص �0��� �p يسكتها �0 عندما كانت جتلس 8 �حلما9 �0 �0�� �مليا

تشكل حاال> مقز�G 0مؤملة ال ميكن شرحها.
 jسجن «�لشقة �لسكنية» ²يف� �كثر من سجن قفص، �ألمر �لذ pفهكذ� كا

��p� JI d تفقد عد� من �لسجينا> �تز�Xن �لعقلي بشكل ال ميكن معاجلته.
0بعد �p قضينا شهرين 8 سجن قرنطينة حتسن 0ضعنا �خلا�جي JI حد ما، 

فأعا�0نا مر� �خرJI d قفص �قم ٨ 0بقينا هنا� مد� شهر �0حد �يًضا.
يدفعننا   p� بإGعاجنا 0كانت مهمتهن  �قم (٨)  �لقفص  �خلائنا> 8  0كلفو� 
JI �لتشاجر �0الشتبا� معهن من خال/ تبا�/ �حلديث، فيتخذ�0 من Wلك حجة 
W0�يعة للضغط علينا، Iال �p هذ� �ألعما/ � تد9 طويًال ألp قضية سجن قفص قد 
�نتشر> بشكل �0سع بني �لعو�ئل، 0طرحت �لقضية بني مستويا> ²تلفة من �لنا 
قفص  على  �حلرية!))  ((قفص  �سم  �0طلقو�  يقا/،  كما  �جتماعية  قضية  فصا�> 
�قم (٨) �لذj عر* 0لسنني طويلة بأسم قفص �لتأ�يب، 0نقلو� عد�� من �لذين 
�عفي عنهم كما يسموXم JI قفص �قم (٨) 0نقلو� �لسجناO �لذين نقلو� JI من 
سجن قفص JI �ألقفاb �قم ٤0٣، 0نقلت �نا JI �لقفص �قم ٤، 0كاp هدفهم 
0حسب تصو��ִדم �p �ولو� �لقفص �قم ٨ من قفص تأ�يب JI قفص عا�j، لكن 
�غم هذ� �ألعما/ فقد بقي هذ� �لقفص ��ئم� حتت سيطرִדم ��0خلو� عد�� من 
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 pم كانو� يفعلوX� لقفص ليسيطر�0 على �لوضع، علم�� JI �0حلر �جلد� Oلعمال�
Wلك بأساليب خد�� ليتظاهر�0 باالنفتا]، مثًال كانو� يقولوj� p� p شخص ميكنه 
 pجج ²تلفة 0يزعجوÅ0 pلكنهم يستكلبو ،Oمع من يريد 0يقر� ما يشا cيتحد p�
�كن  فلم  شديد   rجسما ضعف  من  �عانيه  ما  0بسبب  0مر�  ��ئم�  �لسجينا> 
�ستطيع �p �مشي كث�� �p� 0 �جلس لذلك فأr كنت �بقى متمد�� طو�/ �لوقت، 
0كاp عد� من �خلائنا> يتمشني مع بعضهن 8 �لقفص 0يرمقن� بنظر�> �لسخرية 
0يؤشرp علي 0كن يقلن �Xن ير�p بأفعاBن هذ� خلق �جو�O غ� حقيقية ليقلن كنا 

نتعر� للعذ�1.
0كانت �سر� }يع �لزناGين 8 سجن قز/ حصا� مكونة من ثالc طبقا>، 
تقلصت عضال~  قدمي  �فعت  فعندما   jلعلو� �لسرير   JI �صعد   p�  <��� 0مر� 
�لزميال>  فساعدت�  Wلك  بعد  �حتر�   p� �ستطع   �0 �لشلل،  من  Åالة  �0صبت 
�0نزلن� من �لسرير 0هيأp   مكان� 8 �حد �ألسر� �لسفلية، 0ألp سريرj كاp قريب� 
 pملمر �0لسن �ما9 �لقضبا� JI لزنز�نة فقد كانت �خلائنا> يأتني �يضا� pمن قضبا
 ،jGيذ�ئي �0ستفز�I 0يتهكمن 0يضحكن من �جل pفيتحدثن مع بعضهن 0يسخر
لكن� كنت �علم �Xن يقمن ֲדذ� �ألعما/ من �جل �فتعا/ �ملشاجر�> �0إلخال/ 
بوضع �لقفص، 0كنت �جتاهل ما يقلنه من تفاها>، 0بعد Wلك �بدلت �لزميال> 

مكاr، 0فشلو� فيما خططو� له.
 

صدy �لثو?5 �لعقائدية للمجاهدين L �لسجن
 cحد�� Oنتها� 8 ��0خر شهر حزير�p عا9 ١٩٨٥ � متض مد� طويلة على 
سجن قفص، 0لتغطية �لفضائح �ل� ��> JI �حتد�9 �لصر�عا> �لد�خلية للنظا9، 

�جر�0 مسرحية ما يسمى بالتغي�.
�لثامنة،  Åد�0  �لساعة  0كانت   rمكا  8 كالعا��  متمد��  كنت  ليلة   80
فأعطانا �لسجانوp عد� صحف W 8لك �ليو9 خالف� للمعتا� حيث كانو� ال يعطوننا 
 jفما �لذ ،pجلميع مستغربو� pلك حجج� ²تلفة، فكاW 8 لصحف مستخدمني�
حدc؟ فقالت �لزميال> مبز�] 0سخرية بد� �النفتا] �لسياسي �آلp! �0 متض عد� 
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 pفكا ،cلز�ًال قد حدG pلك كأW لوضع بعد� �صا £ O> ضوضا�حلظا> ح� صا
�جلميع يركضوp خلف بعضهم 0يقولوp بصو> مرتفع 0بسعا�� غامر�: ��يت ما 
هو مكتو1؟ 0كاp كل شخص يرd �لصحيفة يصيح من �لفر]: يا BIي!… يا 

للر0عة!… ف�كض �و �لزميال> �ألخريا> لتريه ما ��ينه.
�ما �نا فقد كنت ال �ستطيع �ملشي، 0كنت �ترقب �0صبت Åالة شديد� من 
فنا�يت  �عر*،  ال  0بقيت  جد�  مهم   Oشي من  §ر0مة   r� �0حسست   pيجاB�
�لزميال> 0سألت: ما �لذj حدc؟ ما �لذj كتب 8 �لصحيفة؟ قلن   �ستحلفكن 
 p� <باهللا! لكن � جتب� �ية �0حد� منهن، 0فهمت شيئ� �0حد� من كال9 �لزميال
�ملوضو� يتعلق باألÄ مسعو� �0ألخت مرمي، لكن � �علم ما �ملوضو�، فصرخت 
�لزميال>!…  �يتها  باهللا  �ستحلفكن  قلن    0قلت:  مرتفع  0بصو>   dخر� مر� 
عينيك  �غمضي   :O�0لبكا �لضحك  0سط  فقالت   jو� ��كضة  (ֲדشته)  فر�يت 
أل�يك شيئ�! ففعلت Wلك نظر� إلصر��ها، £ قالت: �آلp �فتحي عينيك! 0عندما 
فتحت عي� ��يت صو�� مسعو� 0مرمي قر1 بعضهما! � �صد| Wلك! فا�تعشت 
�لصو��  ما كتب فو|   JI �نظر  �لصو�� فقط �0  �Bيجاp 0حدقت 8  من شد� 
فوقها:  كتب  قد  �نه  ��يت  �لزمن  من  مد�  �لصو��   JI نظر>   p� 0بعد  �صًال، 

 .!jجو�تز0جت مرمي عضد�نلو من مسعو� 
كانت }يع �لزميال> مثلي، � يشاهدp �لكتابة 8 �لوهلة �ألJ0 لفرa سعا�ִדن 
فما هي  من جديد  بالقصة   pففكر Wلك،  بعد   pلعنو��  pقر�  £ �لصو��  �ªية  من 
�لقصة pWI؟… فكاp �جلميع ينظرJI p بعضهن ��Å 0يسألن ما �ملوضو�؟ 0عرفنا 
�جلو�1 من خال/ نظر�تنا: ال نعلم، �ب �p نرd ما �لذj سيحدc؟ 80 غد�� 
 Oكانت صحف �لنظا9 8 حقيقتها تشتم 0تسي WI ،لك �ليو9 بد�> ضجة حقيقةW
JI �ملجاهدين 0تنسب كل ما تكتبه �قالمهم �لقذ�� JI �ملنظمة 0قائدها، �ما �ن 
فلم تكن لدينا �ية مصا�� لألخبا� فقر�ناها }يعها، G00عناها بني �لزميال>، فقر�نا 
كل �لتفاها> بص� 0حتمل لكي نفهم �لقصة من بني Wلك �لشتم �0لفضائح، 0حينما 

0جدنا �p }لها تعكس 0�Gية من �حلقيقة.
ثبتنا Wلك 0نقلنا JI بعضنا �لبعض، ألننا 8 �لسجن كنا نعلم حقيقة �0حد� تعلمناها 
 p� بل �ب p0ال نصد| ما يقوله �جلال� p� 0جربناها بكل 0جو�نا، 0هي �نه �ب
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نستشف �حلقيقة من بني Wلك، كما نعلم �نه �WI كاp �لنظا9 قد غضب من هذ� �لعملية 
فطبع� من �ملفرp� �0 يكوp هذ� عمًال جيد� 0يكوp مضر� جد� للنظا9.

W�0كر I 8حدd تلك �لصحف كانت هنا� Iشا�� JI سو�� ((�ألحز�1)) 8 
�لقر�p، فبد�نا مباشر� بقر�Å0 �Oث موضو� هذ� �لسو�� 00ضعناها ضمن برنامج عملنا، 
 bموعا> مكونة كل منها من شخصني �0 ثالثة �شخاÃ على ��لسو� �0قر�نا هذ

0كنا نسعى للكشف عن �لعالقة بني هذ� �لسو�� �0لثو�� �لعقائدية للمجاهدين.
 <Oقم (٣)، 0جا�لك �ليو9 �إلعد�� جللسا> عامة 8 صالة �لوحد� W 8 0بد�
عناصر �لنظا9 �لذين نسيت �µاOهم �آلp للتباحث بشأp هذ� �ملوضو�، لكننا �ساس� 
 b0 عد� �شخا� نرسل شخص�  يو9  تلك �جللسا>، 0كنا 8 كل  � نشتر� 8 
كممثلني ليشاهد�0 ما �لذj �رj 0ما�W يقولوp؟ 0مضى �سبو� على هذ� �ملنو�/، 
�لصقو�  �Xم  0��يت  �لسجن،  مديرية  مقر   JI فيه  Wهبت   jلذ� �ليو9  صبا]   JI
 Oًعتد�� �حلقيقة كانت  لكنها 8  للمجاهدين»،  �لد�خلية  «�لثو��   pبعنو� ملصقا> 
على كل قيم �ملنظمة، 0كاp �ملرتدp0 �لعمالO �0خلونة 8 تلك �أليا9 يتجولوp كث��، 
WI كانو� يعتقدX� p0م �آلp قد حصلو� على فرصتهم �لذهبية ليتمكنو� من �لضغط 

على �لزمالO �0لزميال>. 
�0قيمت �جللسا> 8 صالة �لوحد� �قم (٣) �عتبا�� من ��0خر شهر ��W� عا9 
١٩٨٦ 0صا�> مشا�كة }يع �لسجينا> فيها Iجبا�ية، 0كانت تد�� هذ� �جللسا> 
من قبل �ملال �نصا�j �0لوكالO �لعامني 8 سجن Iيفني �0لذين كانو� }يع� من �لقفص 
(٢٠٩)، 0كاp �لنظا9 قد هيأ نفسه بشكل كب� ليستغل جهلنا ببعض �لقضايا ليحطم 
مقا0متنا 8 �لسجن حسب تصو��، لكن حلسن �حلظ � حتقق هذ� �حلر1 �لنفسية �ية 
فائد� للنظا9، 0على حد معلوما~ فإp �لنظا9 � يستطع �p يدفع ح� شخص� �0حد� 
على �الXيا�، 0بأقل حد من هذ� �ملعطيا> �ل� �ستنتجناها متكنا �p نكشف �مو�� 

على حد �I��كنا لنقف بشكل �كثر صالبة 0ثبات� 8 مو�جهة �جلال�ين.
W�0كر �ننا 8 }يع �ألقفاb �0 8 كل مكاp 0صلنا Iليه، كنا نسأ/ بعضنا 
 p� :<0جلميع قد فهمو� 0بشكل متفا� pفهمته؟ فكا jهذ� �ملوضو�، ما �لذ pبشأ
 jآلخرين 0´اصة من �يد� pهاW� حتطم �ألغال/ �0لسالسل من p� ((مرمي)) تريد
�لنظا9  مؤ�مر�  من  خرجن  ألXن  بالفخر  �لزميال>  شعر>  0قد   .Oلنسا� �0�جل 
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مرفوعا> �لر0ª، كما � يتمكن �لنظاp� 9 يستفيد من �j �0حد� منهن خلدمة 
مصاحله، فاغتاÞ �جلال�p0 من Wلك، 0عندما ��X� �0م قد فشلو� بد�0ª من جديد 

بالعقوبة �0لضر1 �0لتعذيب.
 

�النتقا� ZY سجن Yيفني
علينا  يتجسسن  منافقا>  خائنا>   (٤) �قم  �لقفص   8 كانت  فقد  هذ�  عد� 
0تلك  يتحدc؟   �Wمبا  0� �لكتب  يقر�  �0 من  �ألخبا�، من ميشي مع من  ليجمعن 
0ال  خطأ!)  (عفو� حصل   pبأ �العتذ��  مضموXا   pكا �ل�  �لظاهرية  �ملسرحيا> 
تنسبو� هذ� �ألعما/ JI �إلسال9 0غ� Wلك، �0 يد9 هذ� �لوضع �كثر من ثالثة 
 jقم (٤) �لذ�لقفص � JI <سا�حلا� Oعد�� من �لنسا dشهر ح� جلبو� مر� �خر�
 OنشاI �0�0ليعا �هذ� �ملشو� �كنا فيه، فكن يتجولن بيننا 0ينتخنب �شخاص� ح� يتكر
�قفاb تأ�يبية 0قامو� بذلك فعًال 0بعد مضي ثالثة �شهر على IلغاO سجن قفص، 
 ٧0٤0٣ b٧٠ شخص تقريب� كنت �نا من ضمنهم من �ألقفا dعو� مر� �خر{
�0خذ0هم JI سجن قز/ حصا�، 0بعد �p �حتجز0نا مد� ٢-٣ ساعا> 0هد�0نا، 
�0مطر0نا بو�بل من �لكال9 �لبذOj �0لقذ� �لذj ·تص به ثقافة حكاI 9ير�p �لقذ�� 
�0لذj يد0� حو/ �لقضايا �جلنسية فقط … نقلونا 8 �لنهاية JI سجن Iيفني، 80 
�لقفص �قم (٣) �لذj كانو� قد �خلو� بسبب �Xيا�� 0هنا� جاO (فكو�) - مدير 
سجن Iيفني �نذ�� - 0بد� بذكر كال9 فاحش 0غ� الئق حيث قا/: }عو� �لزبالة 

�0أل0ساÄ من سجن قز/ حصا� �0فرغوها هنا.
ليفتشها،   ��مليا  ��0� JI �لقفص كاp خالي� �0خل فكو�   JI 0عندما �خلنا 
جد�،  مضحك�  �ملشهد  0صا�   Äأل0سا� من  كمية  فجأ�  ��سه  على  فانسكبت 
�لزبالة!  بالضحك 0كاp لساp حاBن يقو/: ��يت �نك �نت  �لزميال>  �0خذ> 
فاستدعى  �النتقا9،  0قر�  جد�  �لضحكا>   �هذ فكو�  فاستصعب  جو�بك!  هذ� 
للتحقيق 8 نفس �ليو9 �أل0/ ¢سة �شخاb، �0عا�0هم بعد يومني بعد ��W pقو� 
 ،pحيمي 0®ا شقيقتا�0سهيال  jمن ضمن �خلمسة مهر pألمرين كما يقا/، 0كا�

�ما �لبقية فال �Wكر �µاOهن.
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لقد كنا حينذ�� ٧٠ شخص� 0ضعونا 8 ثالc غر* مغلقة �ألبو�1، 0مبر0� 
�لوقت جلبو� عد�� �خر من سجن قز/ حصا�، كما نقلو� JI هذ� �لقفص �فر��� 
من }يع �قفاI bيفني كانو� قدماO بعض �لشيO، فسر�> كث�� من هذ� �لتجمع 
لعد�  �فترقنا  قد  كنا   p� بعد   dخر� مر�   pآل� �جتمعنا  ألننا  بعضنا،   JI 0عو�تنا 
سنو�> 8 سجن قفص �0 8 �لسجوp �ملختلفة، 0بالتأكيد فإp �جلال�ين 0من �جل 
0ضعنا حتت �لضغط، خصصو� غرفة للخائنا>، 0لكثر� ما قمن به من �عما/ 8 
خدمة �لنظا9 خال/ هذ� �ملد� فقد صرp 8 �حلقيقة خاليا> من �إلنسانية 0حتولن 
�خلا�جي  �لشكل �0ملظهر  ناحية  JI حيو�نا> كبقية �حلر �0جلال�ين 0ح� من 
صرp مثل �لنساO �حلا�سا> �0 يكن بينهن 0بني �لزميال> ��Ö تشابه، 0على �سا 
�أل�0مر �ل� تلقينها فأXن � يكن يتو�عن عن �لقيا9 بأية �Wيلة Åق �لزميال>، 0كن 

.pميع �لفاحشة 0يعربدÚ يتمشني 8 �لقفص يومي� 0يتلفظن
 ��0� JI مر�> يومي�، ليأخذ0نا cبو�1 �لغر* ثال� pيفتحو pلسجانو� p0كا
�لطعا9، 0قد عشنا خال/  �مليا�، كما 0تفتح �ألبو�1 ثالc مر�> �يضا من �جل 
هذ� �ملد� �يام� مر� 0حلو�، على �لرغم من �p �غلب �أليا9 كانت تر�فقها هجما> 
 p0يضربو pيفني �0لذين كانو� يدخلوI بة 8 سجن��0ملجموعة �لضا O0حشية لعمال
 Oهذ� كله جز p� مثل جيش جنكيز، لكننا كنا نشعر حينذ�� p0يعتقلو p�0طمو
من مقا0متنا 0حربنا ضد هذ� �لنظا9 �ملعا�j لإلنسانية 0ֲדذ� �لطريقة فإننا ند�فع عن 
Iنسانيتنا 0كاp كل Wلك بالنسبة لنا حلو�، فمثًال كاp يوجد تلفاG 8 غر* �لقفص 
Iال �p �لسجانني كانو� يأخذ0نه 8 �غلب �ألحياÅ0 pجج ²تلفة من با1 �لتأ�يب، 

لكي ال يكوp لدينا مصد� لألخبا� �0 0سيلة تسلية.
 pًيا بعنو���لنظا9 يعر� مسلسًال تأ� Gتلفا p�0تذكر �نه 80 نفس تلك �ملد� كا
 pير�I يخ�لنضالية 8 تأ� cهذ� �ملسلسل متعلق� بأحد �ألحد� p0كا ،((p��سربد�))
 p0ال يريد p0جلال�� pذ� �لسبب فقد كاB0 ،لقدمي، 0كانت �لزميال> متعلقا> به�
�p نشاهد� 0يبحثوp عن حجة ليأخذ�0 �لتلفزيوp، 0كنا نعلم بذلك فنسعى �p ال 
نعطيهم �j حجة خال/ هذ� �ملد� 0ال نتشاجر مع �خلائنا>، 0كانو� يأتوp عندما يبد� 
�ملسلسل 0يصيحوp قائال>: �يتها �ملنافقا> ملا�W �صبحنت ساكتا>؟ ما �لقصة؟ ما 
�لذj �خافكّن فسكّنت هكذ�؟ ما �لذj حدc ح� صرتن من �ملتابعا> لألفال9؟ كيف 
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لنر� عليهم  Iثا�تنا �0ستفز�Gنا   pفكانو� 8 كل }لة �ا0لو تناضلن؟،  �نكن  نسينت 
0نصطد9 ֲדم لينجحو� بأخذ �لتلفزيوp، لكنهم � يتمكنو� من �لقيا9 ֲדذ� �لعمل.

80 ليا  �الثنني من كل �سبو� كانو� يعرضوp فلم� 8 �لساعة �لتاسعة 0كنا 
XييO كل شيO قبل �لعشاO، 0بعد Wلك نأكل عشاOنا 0جنمع 0ننظم }يع �شياOنا 
 dلفلم كانت �حد� �لبطانيا> �0لس كل شخص 8 مكانه، 0مع بد�ية  0نفر¿ 
�لزميال> تعد: �0حد – �ثنني- ثالثة، 0مبجر� �p تبد� �لعد كنا }يع� نستلقي على 
�أل�� 0نتمد� جنب بعضنا لنشاهد �لفلم، ألنه لو ���� شخص �p ينا9 كما �لو 
له ملا كاp �ملكاp يسعنا، فنبقى ֲדذ� �لوضع ننتظر بد�ية �لفلم، 0�مبا يبد0 هذ� �لعمل 
للوهلة �ألJ0 لعبة �0 حركة صبيانه، لكن 8 تلك �لظر0* �جلهنمية، �لظر0* �ل� 
كاp �لنظا9 يريد فيها من }يع �لسجينا> �p يعشن 8 سكو> مطلق 80 عزلة، 
كنا �ن 80 مقابل كل Wلك نقوÚ 9ميع �عمالنا بشكل منسق �0و/ كل عمل 
عا�JI j فر] 0عامًال إلحد�c �لفر] �0لسعا�� �0لسر0� �0ملحبة لبعضنا مع بعض، 
0بذلك فقط متكنا �p نو�جه تلك �لظر0* 0نستمر 8 �لبقاO �0لصمو� حتت كل 

تلك �لضغوa �0لعناO �0إل�هانة �0لعذ�1. 
0من ناحية �خرd كاp �لعمالO مستاp0ª من عملنا هذ�، فكانو� يفتحوp با1 
�لزنز�نة 8 �لساعة �لتاسعة متام� 0يقلن هيا �يتها �ملنافقا> �Wهنب JI �0�� �مليا�! 0لكن 

كما لو كّن يتحدثن مع �حلائط حيث � يكن �j شخص يتحر� من مكانه.
 ��0� JI بالسب �0لشتم بسبب غضبهن £ يهد�ننا بأننا لن نذهب pفكّن يبد�
�مليا� ح� صبا] �لغد فيغلقن �لبا1 بإحكا9 0يذهنب، 0كاp �جلال�p0 مستاp0ª من 
 8 �عملنا هذ� لد�جة �Xم 0عوض� لذلك كانو� يؤخرp0 �لذها1 بنا JI �0�� �مليا

صبا] �ليو9 �لتا  عد� ساعا> لكي يضعونا }يًعا حتت �لضغط �0لعذ�1.

9سبو0 لإلعد�M �ملصطنع!
j� 8 0قت كاp �جلال�p0 �0عو�Xم يبدp0ª بالصر�Ä، كنا نعر* �p هجوم� 

سيحدc فنستعد لذلك.
80 يوµ 9عنا صو> صيا] �ملجر9 حلو�يي �لذj كاp يصم �آلp�W 0هو يعربد 
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من مقر مديرية �لسجن قائًال: ما�W تقو/ �ملنافقا> 0ما هي �عو�هن؟ كل من لديها 
كال9 فلتأ> JI هنا! فبد� يقر� با1 �لقفص �0خل �00صل صياحه، فدخل حلو�يي 
JI }يع �لغر* 0كر� ما قاله، فتجاهله �جلميع، 0ال �Wكر ما حدc قبل Wلك، ألننا 
كنا نطر| �لبا1 ��ئم� لنطر] مطالبنا �ل� كانت ��Ö �حلقو| مما �ب �p يتمتع 
 � pI ،شخص، قا/: حسن� j� به �لسجني، 0حينما � يسمع حلو�يي جو�ب� من
يكن لديكم حديث معنا فلدينا حديث معكم، فأمر �جلميع �p �رجو� من �لغر*، 
فخرجنا }يع� من �لقفص، 0كاW pلك 8 فصل �لشتاO �0جلو با�� جد�، فجو سجن 
 pبر� من جو طهر�� (pا  �لعاصمة طهر�Õ) p��Õ /يقع 8 سفو] جبا jيفني �لذI
بعد� ��جا>، �0 يكن لدd �لزميال> �حذية فا�تد> كل �0حد� منهن شبشب�، 
0كاp نصيب بعضهن شبشب� ممزق� ��تدينه بصعوبة، 0مشينا }يع�، �0 نكن نعلم 
JI �ين �ن �Wهبوp، �0خرجونا بعيوp معصوبة، 0تقدمنا ֲדذ� �لشكل فشعرنا �ننا 
عند �حلائط �خللفي للقفص ٢٠٩، 0بد�نا بصعو� تل بشكل طابو� خلف بعضنا 
�لتل 0كاp كل شيO متجمد� 0تصل  �على  JI ��� مستوية 8  �لبعض فوصلنا 
�ل���0 �ملحرقة JI ¸ا� �لعظم، 0كنا }يع� نرجتف بشد� ألنه � تكن لدينا مالبس 
µيكة 0ال ح� حذ�O عا�j، 0عندما 0صلنا JI �ألعلى فصلونا بعضنا عن بعض، 
�0 يقولو� ملا�W جا�0ª بنا JI هنا 0ما�W سيفعلوp، 0نظر> من حتت �لعصابة فر�يت 
�p }يع �لزميال> �0قفا> 0يفصل بني �لو�حد� �0ألخرd من متر JI مترين، 0كنت 
�حياًنا ��d �قد�9 �جل �0 �جلني يتمشياp قربنا 0ير�قبنا 8 جّو �لسكو>، فنظر> 
�0ملسدسا>،  �لبنا�|   bصا� ´ر�طيش  مليئ�  �أل��  سطح   pفكا �قد�مي  حتت 
فحا0لت �p �عر* ما هو هذ� �ملكاp 0ملا�W جا�0ª بنا JI هنا، 0نظر> حو  80 
حلظة ��نيت �0خذ> عد�� من �خلر�طيش �0بقيتها 8 قبض�، 0كشفت سر هذ� 
�ملكاp، فهذ� �ملكاp هو تل Iيفني �ملعر0* 0هذ� �خلر�طيش تعو� JI ليا  �إلعد�ما> 
حيث كانو� �لبوp �لزميال> على شكل Ãموعا> تتكوp من مئة شخص �0 مئ� 
 d�� p� ققت 8 �لنظر، متكنت من� p� 0بعد bمي� بالرصا�م Xشخص 0يعدمو
�لثلو³، 0عندما ملست  �ثر� للدماO على �أل�� �ملتجمد� 0بني  8 بعض �ألماكن 
�خلر�طيش تذكر> عطية §ر� خو�نسا�j 0طاهر� §ر� خو�نسا�j 0فاطمة عاصف 
 Oهر�G0 ه عر0جي �ل� كانت حامًال عند شها�ִדا 0فر] غر��B�0 jنظر Oهر�G0
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شب Gند� ��� 0®ا ���منش �0عظم طاقد�� 0فاطمة G0هر�O <يمي مطلق 0هلن 
 jنكيز طباطبائي 0مهدخت §مد��0شو jضية �/ طاهر 0قدسي §مد��فعي 0��
���G �0خريا>، فمر> صو� �لشهيد�> من �ما9 عي� بدp0 توقف، كما تذكر> 
سيمني هوج� �ل� كانت �مر�� كاألسد!… 0تذكر> �يضا سيبا شريف بو� �ل� 
� تفصح عن �µها للمحققني ح� �خر يو9 8 حياִדا، سيبا �ل� عذبت JI ��جة 
�p تغ� 0جهها بشكل تا9، 0كانت سيبا حاصلة على شها�� �لبكالو�يو 0مدير� 

ملد�سة ثانوية 0من �فضل صديقا~ �للو�~ كنت �تذكرهن 8 تلك �للحظا>.
80 �حد �يا9 شهر �يلو/ عا9 ١٩٨٢ جاOت� 8 سجن Iيفني Iحدd �لزميال> 
�ل� كنت �عرفها سابق� 0عملنا مع� 0قالت ��يت �مر�� تشبه «سيبا» فجأ� 0مع 
µا� �سم سيبا ��جتف شيO 8 ��خلي، 0قلت: �ين ��يتها؟ فقالت بعينني باكيتني 
0صو> �الطه �لنشيج: عندما Wهبت JI �لتحقيق، كانو� قد Wهبو� � Iليها 0طلبو� 

م� �p �كشف هويتها.
كانت سيبا صديق� 0قد عملنا مع� 8 �لنشاطا> �لسياسية مد� ثالc سنو�> 
 p� ١٩٨١ 9عت 8 ��0سط عاµ عا9 ١٩٨١، 0قد pقبل �لعشرين من حزير� j�
سيبا قد �عتقلت، لك� � �حصل على �j خ� عنها 8 �لسجن، �0عتقد> �Xم 
�لثانية تقريب� µعتهم من خال/  �ليو9 بعد �لغذ�O 80 �لساعة  �عدموها، 80 نفس 

مك�� �لصو> 0هم يقرµ� p0ªاOً من �جل �لتحقيق، �0 
�ستطع �p �فهم كيف شّكو� فيها ليأخذ�0 هذ� �ألخت من �جل �لكشف عن 
هويتها؟ فيما pI يشّكو� �Xا سيبا شريف بو� فال بد �p يستدعوr من �جل �لكشف 

عن هويتها.
0قرµ� �0ªاOً متتالية 0كنت �عدها ��µ� �µ، 0بعد �p قر� �السم �حلا�j عشر 
صمت قليًال 0قا/: �عظم حاجي حيد�j!، فنهضت من غ� �p �شعر 0�كضت، 
0عندما خرجت من با1 �لقفص، �خذJI r0 جانب متهما> �لقفص٢٠٩، �0نتاب� 
سكو> شديد، 0كاp قلÀ يغلي مثل �لثو9 �0خلل، 0قلت يا BIي �ين كانت سيبا 
 Oحلا/ ح� جا� �ليأتو� بالسجينا> �آلp للكشف عن هويتها؟ 0بينما �نا على هذ
فجأ� شخص �0خذ عباO~ 0®س rW� 8 0قا/ قبل �p تذهبني �علمي �نك حينما 

تصلني JI هنا� تضطربني! تسكتني! ال تتكلمني! 0تنفذين كل ما قلته لك!.



�ملجاهد5 �لشهيد5 سيبا شريف بو?
١٩٨٢ �٢٨ عام� – معلمة – تا?يخ �الستشها; ٢ كانو] �لثا
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0حينما كاp قلÀ ينبض بشد� 0صلت JI با1 �لزنز�نة فأ�خل� نفس �لرجل 
�ملحقق JI �لزنز�نة �0غلق �لبا1 من �لد�خل، 0سحب عصابة عي� من �خللف 0قا/ 
ال تنسي ما قلته لك! �WI0 ما �خطأ> فأr سأضعك مع صديقتك �لعزيز�! 0هي 

من �عطتنا �µك!
 �نظرj كم من �لسخرية �p تكوp هي �مز� للمقا0مة بالنسبة لك؟! الحظي 

ما�W ستكوX pايتك؟ �نقذj نفسك!.
لتحطيم  �ملتكر��  �0لكلما>  �لتافه  �لكال9  هذ�   pيستخدمو  p0جلال��  p0كا
ألكثر   Oًاµ�  p0��يو 0كانو�  مفيد�،  0غ�  فا�غة   Oًشيا�  pيعرضو كما  �لسجني 
�ألشخاb مقا0مة من �جل حتطيم �آلخرين، 0مع Wلك فإr كنت مستعد� مسبق� 
لرªية سيبا، لكن 0مع �r بقيت شاخصة �وها � �متكن �p �تعر* على 0جهها، 
فلم يبق 8 0جهها مكاp سليم ميكن �لتعر* Iليها من خالله، لكن شفاهها �لباµة 

��ئم� هي ما r��G عزًما 0ثباًتا 0يقيًنا.
لك�  هي؟  من  ألقو/  �0لسب  �0لضر1  بالضغط  �0حد�  �فعة  �ملحقق  فبد� 
�لذj قد �ضطر JI جلب  للمحقق  �لعجز  قلت ال �عر*، 0بالنظر JI صيحا> 
�لسجينا> للكشف عن هويتها عرفت �Xا � تعط ح� �µها، كما فهمت بعد Wلك 
�يًضا، �Xم عندما ����I �0عد�مها �صر�0 على �لكشف عن هويتها ليحصلو� على ما 

لديها من معلوما>.
فنظر> JI حالة عينيها 0شفاهها ألتأكد، 0عندما 0قفت قر1 يديها، ُضربُت 
ال  لك  �قل   �� هنا�   JI Wهبت   �Wملا �ملحقق:  0صا]  ��سي،  على  بكيبل  فجأ� 
 JI ملر��؟ فتقدمت� �تتحركي من مكانك؟ فقلت: �� تقل �نظرj لتخ�ينا من هذ
�ألما9 أل��ها! 0كاp هد� p� 8�d هل ستعطي� Iشا�� �9 ال؟ 0فجأ� حركت يدها 
 p�0صطدمت بسر�0  لكن � تكن لديها �لقو� لتمسك سر�0  فوقفت �قائق 0كا
�لغيظ ميأل قلÀ 0قلت: ال �عر*، خذr0 من هنا! فقا/ �ملحقق : حينما تقولني ال 
�عر* فإنك ستندمني! فهي قالت �Xا كانت معك…!، 0كر� �ملحققوp ثانية نفس 

�لكلما>… فسكتُّ ح� �عا�JI r0 �لقفص. 
0بعد مر0� �كثر من شهر على هذ� �حلا�ثة، µعت �p شخصني جديدين قد �خال 
�لقفص، �0نا كنت 8 �لغرفة �قم �0حد 8 قفص يقع فو| �لقفص ٢٤٠، فذهبت 



�ملجاهد� �لشهيد� فريد� تر�� (فر] بيا>)
�ستشهد> بتا�يخ ١٧ متوG ١٩٨٢ 0عمرها٢٦ عام� 8 سجن Iيفني 
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�و®ا فسألتهما عن �µيهما فقالتا: Gهر�O صميمي مطلق 0فاطمة صميمي مطلق.
0قلت: ال ��غب بأp ���كما هنا لك� سعيد� ألنكما جئتما JI قفصنا، فقالت 
فاطمة لزهر�O 0كا�> �p تبكي �عتقد �Xا هي، �ستغربت 0قلت Åالة من �خلو* 
 Oما قد يكونا من عمالX� عتقد> للحظة� rا هي؟ ألX� pتقصد� �W�0لقلق، فقلت: ما
�لنظا9، فقلن   برجاO �0لتما عجيبني، قو  لنا ما �µك لنذكر لك شيئ�، قلت: 
�عظم، فقلن: �عظم ما�W؟ قلت: حا³ حيد�j! فاستغرقت �ألختاp عد� �قائق ح� 
 p� جو�تسلمي �ألمانة �ل� سننقلها لك، �0 :Oهر�G ا، 80 �لنهاية قالت®Oمتتا بكا�
 p� جة�صعب� جد� عليهما لد c0صف �حلا� pقد تأخرنا 8 نقلها، 0كا pال نكو
 Oبالعكس، 80 جو ملي d�0حيان� �خر cتتحد Oهر�G0 فاطمة كانت تبكي �حيان�
باأل� �0حلزW pكرتا   حا�ثة �ستشها� عزيز~ سيبا �ل� � تذكر كلمة �0حد� كما 
 p� كرتاW0 ،خلق jاهدÃ فقط عن cها، 0كانت تتحدµ� ح� Oتذكر لألعد� �
�ملجر9 �لدكتو� شيخ �إلسال���G 9 قد جاI Oليها 8 مصحة سجن Iيفني 0شجعها على 
 Oجر�I JI اجةÅ <ي شبابك! 0قومي مبقابلة، 0هم ليسو��ا، تعا  �0B /خليانة فقا�
�ملقابلة معك كما XIم لن يبثوها، �0نقذ بنفسك ֲדذ� �لطريقة! لكن سيبا بابتسامتها 
 Oكرته سيبا لزهر�W 9لبطولية � تتكلم لتفر] قلوֲדم ح� بكلمة �0حد�، �0خر كال�
 �0فاطمة كاp ما يلي: �WI ما Wهبتما JI �ألقفاb ��خل �لسجن 0��يتما �مر�� ֲדذ
 p� ها 0قوال لكل شخص جنا من �لسجنµ� سيبا � تذكر p� اB أل0صا*، قوال�

يوصل سالمي JI مسعو� 0يقو/ له rI حا0لت �p �8 بعهدj معك. 
0ال �علم ملا�W 8 تلك �للحظة �ل� تذكر> �لشهيد�> �0حد� �0حد� توقفت 
 p� <شعر r� جة�جتا*، 0كنت مشغولة بالتفك� بذكريا> �لشهيد�> لد�عن �ال
حر��� 0جو�هم تتسرJI 1 كل 0جو�j، 0بقيت �فكر �Xن قد �0فني بعهو�هن 
مع �هللا �0لشعب، 0قد غمرت� Wكر�هم بالفر] �0لسر0� 0كانت �ثا�> عو�طف 
جياشة 8 ��خلي Åيث �ستطعت �لوقو* W 8لك �جلو �لبا�� بدp0 مالبس µيكة 
 JI 1يتسر O*بالعهد قد جعل �لد Oمل �اللتحا| ֲדن �0لوفا� p0بنعا/ ممزقة 0كا
 O0لئك �لشهد�� Oاµ� ي معµ� pيكو p� كل جسمي، 0قلت 8 نفسي هل ميكن
�لذين يفتخرp0 بتحطيم طلسم ظلم 0كبت �خلمي�؟ 0هل ميكن �p �كوp قد 0فيت 
بعهدj �ما9 �هللا �0لشعب؟ 0كنت مشغولة ֲדذ� �ألفكا� لد�جة �r � �عر* كم 



�ملجاهد� �لشهيد� فاطمة صميمي مطلق
�ستشهد> بتا�يخ ١٠ شباa ١٩٨٢ 0عمرها ٢٦ عام� 8 سجن Iيفني
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ساعة من �لوقت قد مر>؟ 0كنت مسر0�� لكوr �شعر بأr سو* �شاهد صديق� 
 � �الحظنت  �يًضا؟   jبعهد 0فيت  قد   r� �الحظنت  Bن:  فقلت  قريب،  0قت   8
��ن 8 مو�جهة �جلال�؟ 0بينما �نا كنت على هذ� �حلا/ ح� �Xالت على ��سي 
من  �متكن   �0 �لزميال>،  حو/  يتجو/   pكا  jلذ� �جلال�  بقبضة  شديد�  ضربة 
�لسيطر� على نفسي فسقطت على �أل�� 0تشبثت Åافة �لتل 0كنت على 0شك 
�p �تدحرJI ³ �السفل لوال �p �جلال� قد �مسك بقدمي 0سحب� �0عا�ت� JI نفس 
�ملكاp �لذj كنت �قف فيه، 0قا/: ال حتزr سرعاp ما سيحل بك ما حل ببقية 
 Oنلقيك بك 8 �جلحيم سنجي p� ملنافقا> 0ستنالني نفس �ملص�!، 0عندما نريد�

بك JI هنا مع �لبقية. 
�0ستمر هذ� �لوضع من �لساعة �لثالثة بعد �لظهر ح� �لساعة �لثانية بعد منتصف 
�لليل تقريب� 0كنا }يع� نقف 8 ليل Iيفني �لبا�� �0ن نرتدj �لشباشيب، �0ن 

ننتظر م� سيحني خالصنا. 
�ل�� �0جلو�  �لزميال> من  0بعد عد� ساعا> 0حينما �غمي على عد� من 
فيه  قد سجنا  �لذj كنا  �لقفص ٢٠٩   JI نقلونا  �أل��،  �0لتعب 0سقطن على 
سابق�، 00ضعو� كل �0حد� منا G 8نز�نة، فلم �كن �علم شيئ� عن بقية �لزميال>، 
 jجنر p�   تني�8 �لزنز�نتني �ملجا0 pملقيمتا� pلكن 0على �ألقل متكنا �نا �0لزميلتا

بيننا �تصاًال من خال/ شيفر�> �ملو� (�لنقر�> على �جلد��)،
 p� �مًال 8  �لزنز�نة،  0عندما 0ضعونا 8  متجمد�،  �0قد�منا   0كنا 0حيد�> 
تكوp �ملدفأ� مشتغلة فأ0صلت نفسي قرֲדا بسرعة، لكن فوجئت بأنه ليست هنا� 
�ية حر���، 0مع هذ� كله 0على �لرغم من �p �لزنز�نة كانت با��� �يًضا لكنها �فضل 
بكث� من �ل�� �لقاتل فو| �لتل، 0حينما 8 حالة �لنو9 �0ليقظة �0نا مرمية 0�G 8ية 
 rنوعه، لكن �لتعب �0ل�� كانا قد �هلكا pال �علم ما كا O�0 بغذ�ªلزنز�نة، جا�
0برغم �جلو� �لشديد فلم تكن لدj �لقد�� على �لنهو� �0لذهاJI 1 با1 �لزنز�نة 
�WI ما  �نه �مر جيد  ببا  فكر�  �نا على هذ� �حلا/ خطر>  �لطعا9، 0بينما  ألكل 
�عدموr، فأ·لص من كل هذ� �لضغط �0لغناO �لذj �ب �p �حتمله يومي� W�0هب 
 �عند Gميال~ �للو�~ �حبهن كث��، لك� ملت نفسي 0قلت: ال! pI هذ� ما يريد
�جلال�p0، 0تذكر> مد� �لسجن 8 سجن قفص �0لكال9 �لذj كاp حاجي ���00 



�ملجاهد� �لشهيد� BIة عر0جي- ٢٥ عام�- مهندسة معما�ية
كانت حامًال �ثناO �ستشها�ها بتا�يخ ١٩ تشرين �أل0/ ١٩٨٣ 
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 �يكر�� ��ئم�: �نا �عمل من �جل �p �جعلكن تتمنني �ملو>! 0��يت �p هذ� ما يريد
�نا �ألكثر  �جلال�p0، 0متثلت حاجي ���00 0هو يصد� قهقهاته �لكريهة 0يقو/: 
بطولة بينكم }يع�! 0سأجعلكم تركعوp، فقلت له: لقد خا1 ظنك �يها �جلال�! 
0حينما  �يضا!…  ستمر   �0هذ �كع،   jلذ� من  0��ينا  قفص  مد� سجن  �نتهت 
صا� جسمي ��فئ� 0تنشطت جا�0ª مر� �خرd 0طرقو� با1 �لزنز�نة 0قالو�: حتقيق! 
فهيأ> نفسي 0كنت �علم �p �لقضية ليست قضية حتقيق بل XIم يريدp� p0 يكر��0 
تعبة   /�G� ما  �r كنت  توقعت، 0مع  ما   pفكا �ملاضية،  �لليلة  برنامج   dخر� مر� 
0منهكة لك� شعر> �r من �لناحية �ملعنوية �قوd من �لليلة �ملاضية، �0 يكن هنا� 
فر| كب� بالنسبة   pI كاp �إلعد�9 سيتم بشكل حقيقي �I 9عد�م� مصطنع� مر� 
�خرd 0تعذيب� نفسي�، 0فكر> �p �لذj سيحدc هو شكل من �شكا/ �ملقا0مة، 
0كاp يريد �جلال�p� p0 �ضعونا بأj طريقة، XI WIم � يستفيد�0 شيئ� من كل 
تلك �ألعد�ما> فالتجأJI �0 هذ� �ألعما/، فإp �عدمونا فهنا� Gميال> �خريا> 
�0ستمر>   ،dخر� مر�  �جلال� سيهز9   pفإ 0ُعدنا  ُنعد9   �  p�0 عملنا،  سيو�صلن 
�حد�c �إلعد�9 �ملصطنع مد� �سبو�، فكاp عملنا ملد� �سبو� �Xم يأخذ0ننا من 
بعد �لظهر ح� منتصف �لليل �0حيان� JI �لفجر فو| تل Iيفني، 0يبقوننا �0قفني 8 
�ل��، فيهد�p0 0يسبوp 0يضربوp 0… £ يعيد0ننا بعد Wلك 0يلقوننا 8 �لزناGين 
0حيد�>. 0بعد �سبو� نقلونا JI �لقفص �لسابق 0قالو� pI من لديه كال9 ليأ> 
0يتحدc! 0حسب ظنهم �Xم جنحو� I 8خافة �جلميع، �0عتقدp� �0 �جلميع سو* 
فأعا��0  �0هي�  تصو��  هذ�   pكا 0لكن  �هد�فهم،  كل  بذلك  فتحققت   pيسكتو
 pن 80 �حلقيقة مقا0متهن، 0كاBعما� dلكر� ثانية! فو�صلت �لزميال> مر� �خر�

�جلال�p0 �0تباعهم �خلونة يشاهدp0 كل Wلك 0يتحرقوp من �لغيظ
�ملقص   pكا �ملثا/  سبيل  فعلى  جديد�،  بقصة   pيعلمو يو9  كل   8 0كانو� 
 pحلر يعرفو� p�0إلبر� 8 �لقفص ممنوع�، لكننا كنا منتلك كال®ا 8 �لقفص، 0كا
�ثنتني من  بامتالكنا Bما من خال/ �ثا�®ا، فمثًال حينما كانت تقصر �0حد� �0 
�لزميال> شعر®ا فأXم كانو� يفهموp� p لدينا مقص� �0 عندما كانو� يشاهدp0 �ننا 
قد ِخطنا شيئ� جديد� يفهموp� p لدينا Iبر�، 0قد �صيبو� باجلنوp ألXم 0مع كل ما 
 ،Oألشيا� �كانو� يقوموp به من عمليا> �لبحث �0لتفتيش � يتمكنو� �p �د�0 هذ
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 8 Oفي تلك �ألشيا¸ p� يفهمو� �ين من �ملمكن p� 0هم مهما فكر�0 لن يتمكنو�
غرفة جافة 0خالية بشكل ال ميكنهم �p �د0ها، B0ذ� �لسبب �علنو� �حلر1 فكانو� 
�0لتلفظ   Äبالصر�  p0ª0يبد �خلونة  فيأ~   bألقفا� على  ֲדجما>  ��ئم�   pيقومو
بألفاÞ فاحشة 0بذيئة ال تليق Iال ֲדم قائلني هل تصو�تن �نه ميكنكن �لثبا> على 

موقفكن؟! فيدخلوJI p �لقفص 0يضربوp �لزميال> بوحشية غريبة.
ال  نظر  00جهة  نظرية   J0أل� ظاهرتني،  بني  �حلقيقة   8 �حلر1   �هذ كانت 
جو��j �لذj يقو/: لو كاp لدينا سجوp �نفر��ية بعد� }يع �لسجناO، 00ضعنا 
 dملد� شهر �0حد النتهت قضيتهم، �0ألخر jملنافقني 8 �لقفص �النفر��� Oهؤال
�نفسنا  للدفا� عن  �لوحيد  �0�عنا  �p سالحنا  نعلم جيد�  كنا  فقد  نظرنا  0جهة 
 ،pن كاÙ jبأ Wلك  نتناG/ عن   p� نريد  نكن  0((�جتماعنا)) �0  ((جتمعنا))   8
0طيلة مد� �لسجن كنا قد تعلمنا ��س� بكل Iمكانياتنا 0تضحياتنا، 0هو �p �لطريق 
�لوحيد ملنع �جلال�ين من �لقضاO علينا 0حتويلنا JI ���� طيعة بيد� هو �جلماعة فقط، 
0لذلك فقد كنا نقو9 بكل �عمالنا Ãتمعني 0نعيش حيا� }اعية، 80 مقابل Wلك 
كاp �جلال�p0 ال يتو�عوp عن فعل �j شيO من �جل تفريقنا، 0ح� 8 �لزنز�نا> 
قمنا  �ل�  �ألعما/  �للحظا>  نستذكر 8 }يع  نكن 0حيد�> 0كنا  �النفر��ية � 
ֲדا Ãتمعني فنقضي Wلك �لليل �0لنها�، 0كاp الجو��j يفكر باستمر�� 8 كيفية 
 �تفريق }ع �ملجاهدين 0بذلك شيد سجوp قيامة 0قفص �0لشقة �لسكنية �0سايشكا
(0كر   r0سكد� �السطبل)   ºمبع) ((طويلة))  بـ  تسمى  �ل�  �0لزنز�نا>  (�ملنا9) 
�لكلب) �0نو�� ²تلفة من �لزنز�نا> �لعجيبة �لغريبة، لكنهم � يتمكنو� مع هذ� كله 
�p �طمو� �لسجينا> �ملجاهد�>، 0هم بالتأكيد قد حطمو� �جسا�هن لكنهم � 

يتمكنو� �p ينتصر�0 عليهن فكري� 0��0هن على �الستسال9.

Mلقفص �لعا� ZY yالنتقا� مر5 9خر�
 p� يفني 0بعدI سجن JI 8 ��0خر عا9 ١٩٨٤ 0بعد ثالثة �شهر تقريب� من �نتقالنا
 Oا� �لعمالXI0 تعب JI <�� ألعما/ قد� ��ختلقو� تلك �لظر0* �جلهنمية، يبدp� 0 هذ
 p8 مكا Oليس من �لصحيح }ع �لسجنا p� كتشفو�� dنفسهم، 0من ناحية �خر�
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�0حد، 0قد Wكر كل من فكو� 0حلو�يي هذ� �الستنتا³ �ثناO صر�خهم 0صياحهم.
�µاOنا   �0ª0قر يو9   8  �0ªفجا  ،Oلسجنا� تفريق  قر��0  فقد  حا/  �ية  0على 
 bألقفا� بني  G00عونا  شخص�   ١٠-١٥ من  متكونة  Ãموعا>  على  0صنفوها 
 bموعة مكونة من عشر� �شخاÃ ملختلفة 8 �ألعلى �0ألسفل، �0نا كنت ضمن�
نقلنا JI �لقفص �قم (٢) 8 �لطابق �لعلوj، 0قبل �p ينقلونا، جاO �لغو�يال حلو�يي 
JI با1 �لقفص 0بد� بالتهديد �0لتوعد، قائًال: عندما تذهنب JI هذ� �لقفص �جلديد، 
�ب �p تلتزمن بقو�عد 0ضو�بط Wلك �ملكاp! فويل للشخص �لذj يريد �p ال يلتز9 
بالضو�بط! 0ما شابه Wلك من �لتهديد�> 0عندما �خلنا هذ� �لقفص كنا نتحدc مع 
بعضنا 0نضحك، لكن عندما �صطدمنا بسكو> �لقفص �j سكو> بقية �لسجينا> 
 JI مبا نقو9 بعمل غ� طبيعي؟ 0نظرنا�لذين كانو� 8 هذ� �لقفص، شككنا للحظة �ننا �
 ،pهذ� �لصمت �0لسكو O��0 لسجينا> �0 نكن نفهم عما� OؤالB لساكتة� ��لوجو
فلم يكن �j شخص ميشي 8 �لقفص �0 يكن �j شخص يتحدc مع شخص �خر 
0ال يضحكوp، 0على �ية حا/ كاW pلك �لصمت �جلماعي �لطويل يدفعنا تلقائي� 
JI �إللتز�9 بالصمت فأخذ0نا JI غرفة، فوضعنا بعد Wلك حقائبنا �0شياOنا �لقليلة 
 cيتحد pفكا pهبت أللقي نظر� على �لتلفزيوW0 ،ولة 8 �لقفصÚ 8 �لغرفة، 0قمنا
فيه �ملهر³ قر�O~ فتعكر مز�جي من �كاWيبه فعد>، 0عند عو�~ ��يت ((9)) �ل� 
 p� 0قالت: يا �عظم �ب rW� 8 0®ست O0كنت �عرفها سابق�، فاقتربت م� ֲדد
 cلسو� 0يستمعو� عندما يتحد� p� يفر� على �جلميع pهنا يوجد قانو p� تعلمني
�لقفص   JI حديث�  �خلن  �للو�~  �لزميال>  من  عد�  0ضحك  فضحكت   ،~Oقر�
0كن بقر�، 0يبدp� 0 ((9)) � تكن تنتظر هكذ� ��� فعل من قبلنا، ألp �أل0ضا� 
كانت متأGمة 0لفتنا �نظا� �جلميع Iلينا، خافت 0عا�> بسرعة JI مكاXا 0جلست، 
0عندما حاp موعد �لغذ�O، ��يت �p �جلميع يأخذp0 غذ�Oهم �0لس كل شخص 8 
 dحدI 9نتبه �ما� p� فجلست من غ� ،�� بوحدOمكان� ثابت� 0يأكل غذ� pمكانه 0كا
�لزميال> 0بد�> بأكل �لطعا9 معها، فجاI <Oحدd �خلائنا> �ل� تدعى مسؤ0لة 

�لغرفة فقالت: �WهÀ �0جلسي 8 مكانك!.
قلت: هل كتب �سم كل شخص على مكانه؟

قالت: كّال، �نا من �د� Wلك!، � �عرها �هتمام� �00صلت تنا0  لغذ�ئي، 



۱۴۱

0فعلت بقية �لزميال> �للو�~ جئن معي نفس �لشيO، 0خرقنا �لقو�نني �ل� 0ضعها 
�جلال�W 8 p0لك �ملكاp عملي�.

0سألت Iحدd �لسجينا> ملا�W صا� �لوضع هنا ֲדذ� �لشكل؟ 0ملا�W �جلميع هنا 
ساكتوp 0ساكنوp 0جامدp0 كالتماثيل؟ فشرحت   كيف �p �خلائنا> قد فرضن 
�لضا�بة  �ملجموعة   p�ر� �Xن  0كيف  �لزميال>،  على   p�0الحتقا �خلنا|   Oجو��
JI �لقفص لتقتحمه يومي� بأية حجة 0تنها/ على �لزميال> بالضربا> �0لركما> 
�0للكما>، 0كيف كانت �خلائنا> يثرp �لضوضاO �0لضجيج �0حلر1 �لنفسية كل 

يوÅ 9جة تطبيق �لضو�بط �0مثاله 0قد �سفر> تلك �ألمو� عن هذ� �حلالة �ليو9.
�ما هذ� �لقو�نني فلم تكن مقبولة بالنسبة لنا �ن �لسجينا> �للو�~ جئنا حديث�، 
 p� فتحدثنا مع بعضنا 0قلنا ،�ألننا متكنا 8 بقية �ألقفاp� b �طم خطة �لنظا9 هذ
�0جبنا �p نغ� جو �ملقابر 8 هذ� �لقفص، لكن كيف؟ 8 �لبد�ية �ب �p �طم هذ� 
�لسكو>، ألننا �صًال ال نعر* �p نتحدc ببطئ 0®س 0ال نعر* �p نضحك 
ֲדدO0 �ن قليال> �أل�1! هل هذ� �0ضح؟ 0��ينا بالتد�يج �p �لثلج قد بد� يتفكك، 
كما ��ينا �p سجينا> �لقفص قد بد�p باالختالa �0حلديث معنا �ن �لو����> 

�جلد�، باإلضافة W JIلك فقد بد�p يتحدثن 0يضحكن لكن Wلك � يكن كافي�.
�ألحجا�،  من  عد��  معها  فجلبت  �لتحقيق،  من  نرجس  فيه  عا�>  يو9   80
�0قل))  قل  ((يه  لعبة  لنلعب  تعا   �عظم  0قالت:  �لغرفة  �ألحجا� 0سط  فوضعت 
فتعجبت 8 �لبد�ية قليًال! لعبة (يه قل �0قل) 8 �لسجن �لسياسي؟! فقالت ليلى ��فعي 
 �WI ��W من �لطفولة، عندG JI شهيد 0هي تضحك، صحيح ما تقو/ تعالو� لنرجع
ك�نا فالحظي �Ã jاهد�> سنكوp �ن! فو�فقت 0جلسنا لنلعب، 0كنت �نا 0ليلى 
0مهرj حاجي جنا� 0§بوبة 0نرجس �0/ ¢سة �شخاb 0بعد مد� من �للعب �لتحق 
بنا ¢سة �شخاb �خرين 0صرنا فريقني كل فريق يتكوp من ¢سة �شخاb 0بد�نا 
�لغرفة ضوضاO 0عم صو> �لضحك �0لفر] �0لتشجيع }يع  نتبا�d، فصا�> 8 
 pتنظر� pمن �خلائنا> 0®ا متجهمتا pلقفص، 80 �جلانب �آلخر كانت جتلس �ثنتا�
Iلينا بغضب 0تتمتماp باأللفاÞ �لبذيئة، لكنهما � تكونا تتجرp�O على �القتر�1 لتفضا 
�0 تربكا �للعبة، 80 �لنهاية ��تا �p �لبقاI Oما Bن �0 لنا، فنهضتا 0توجهت Iحد�®ا 
�وj 0بد�> ִדد� 0تتوعد بنفس ثقافة 0لغة حكاI 9ير�p �ملنحطة �ل� تعلمتها من 
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�ملحققني 0قالت: �يتها �ملنافقة �نت عّلمتهن هذ�! Iحذ�j! 0بد�> �ألخرd بسب 
باللعب، 0كال®ا  مشغولة  كانت  �صًال ألXا  Iليها  تنتبه   � نرجس   p� Iال  نرجس، 
 �Wخرجتا من �لغرفة، فتجاهلتهما 0تذكر> كال9 هنكامة 0قلت 8 نفسي: �خطأمت! ما

تريدp� p0 تفعلو� �كثر من Wلك! فافعلو� كل ما تشاp0O من �ألعما/ �لقذ��!.
0تد��ي� بد�نا نلعب بقية �أللعا1 �جلماعية 0كنا نبحث عن �ملزيد من �أللعا1 
�ل� ميكن �p يشا�� فيها عد� �ك� فيحدثوp جلبة 0ضوضاO، 0ح� جعلنا عملية حل 
 pير�فقها �نفعا/ 0هيجا pبني فريقني �0ل� كا ���لكلما> �ملتقاطعة على شكل مبا�
شديدين، 0من �ملسابقا> �0أللعا1 �ل� كانت تضحك �لكث� عد� �خلائنا> هي 
فكاp((حكا�  �ملسابقا>،   �Bذ 0كنا ¸صص جو�ئز�  �للنب))،   Oحتسا�)) مسابقة 
�لرI ((Gحدd �جلو�ئز �ملخصصة، فكنا نعطي �لفائز قد�� �كثر باإلضافة JI حصته.

0كنا نستخد9 �ية حجة إلحد�c �لضجة 0تغي� �لسكوp �لذj يعم �لقفص، 
ففي يو9 0جد> حلز0ن� 8 طعامي، فوضعته جانب� 0عندما �Xت �لزميال> غذ�Oهن، 
Xضت 0قلت بشكل جدj �نتبهن �يتها �لزميال>! 0عندما سكت �جلميع، قلت: 
 pتو�بل غذ�ئكن، فإ p0هذ� �حللز pكلته، لكن �ليو9 كا� jلذ� Oعن هذ� �لغذ� �عتذ�
كاp �لغذ�O �طيب من كل يو9 فسببه هذ� �حللزp0! £ �عطيت �حللزp0 ملن كانت 
 pكا من  }يع   JI  p0حللز� فانتقل  Úانبها،  كانت  من   JI بد0�ها  لتعطيه  بقر� 
بالغرفة، 0قد �ثا�> �لزميال> حفيظة �خلائنا> بضحكاִדن �0صو�ִדن �لعالية �0للو�~ 

� يكن لديهن Iال �لسب �0لشتم �0لتهديد �0لتوعد.
80 يو9 �خر كانت �لزميال> فيه يعملن بتوGيع �لغذ�O، �خرجن من ��خل قد� 
تعلن   p� 0قر�نا  �لغر*،  على  �لضما��>  فوGعنا  باجلر0]،  �لغذ�O ضما��> خاصة 
ضما��>  0جو�  عن  �لظهر  بعد  �0لنصف  �لو�حد�  �لساعة   8 غرفة  كل  عامال> 
�ثا� 8 غضوp ساعة ضجيج� كب��  فعًال، مما  �لطعا9 فقمن بذلك  �جلر0] 8 قد� 
��خل �لسجن، 0هكذ� �نقلبت �ألجو�O ��خل �لقفص �قم (٢) 0خر³ من حالة �ملو> 
�0لسكو>، 0بالتأكيد فقد �عقب ((خر| �لقو�نني)) تقا�ير �جلو�سيس �0لضر1 �0جللد 
من قبل �ملحققني �0 �لعقوبة �جلماعية كغلق �بو�1 �لزناGين ليل Xا� 0لعد� �يا9، لكن 
�جلميع كن مقتنعا> �p هذ� �لثمن �ب �p ندفعه من �جل حياتنا 0سعا�تنا 8 مو�جهة 
�جلال�ين �لذين يريدp0 لنا �p نعيش حيا� �لقبو�، 0قد تعلمنا �ن �لو����> �جلد� �يضا 
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��س� جديد�، 0كم كاp ��ئع� �p � ¸ضع لتأث� Wلك �جلو �لسائد 8 �لقفص �قم 
(٢)، 0مع �p كنا عد�� قليًال 0لكن pI ���نا �فع �لثمن ميكننا �p نغ� �ملوقف. 

0قد صا�> �لسجينا> 8 �لقفص �كثر §بة 0تر�بط� بعد تغي� �ملوقف، µ�0حو� 
 ،Oمضحك� بعض �لشي pمبا يكو�هذ� �ملوضو�  pج� بشأW0ضح لكم منو� p�  
عندما �عتقلت كاp عمرj ٢٢ عام� 0كنت �عت� مسنة بالنسبة ألغلب �لزميال> 8 
�لقفص �للو�~ كن تلميذ�> 0فتيا> 8 سن ١٥-١٦-١٧ �0تذكر §بوبة �لتلميذ� 
�ل� كاp عمرها ١٧ عام� فقط، 0كانت فتا� مشاكسة جد� 0}يلة 0مرحة �0 تكن 
ִדد� �بد�، 0كانت تنا�ي� ��ئم� ((خا ))! فقلت Bا مر� ملا�W تنا�ي� خا ؟ قالت 
ا ! 0كانت تنا�ي� نرجس 0هي Iحدd �لزميال>   ́rجهو�� من �جلي تذكر pأل
�ملصطلحا>،   �هذ من  جد�   pت�عجو �0خلونة   p0جلال��  pفكا ((خالة))،  �يضا 
 Oملحقق يتمشى ��ئم� بالقر1 م� �ثنا� pلتحقيق، كا� JI هبتW لعد� مر�> عندما
�لتحقيق 0يقو/ �يتها �ملنافقة �مللعونة ما�W تفعلني ��خل �لقفص ح� ينا�0نك عمة 
0خالة 0خا ؟ XIم 0حسب ثقافتهم �لقذ�� كانو� يربطوp تعلق 0حب �لزميال>   
بأعما/ منافية لألخال| ليدفعوJI r �الXيا� 0مينعو� هكذ� §بة 0عالقا> طيبة، لك� 
كنت �ستمتع ألXم كانو� يغتاظوp ح� من منا��تنا من قبل بعضنا �لبعض، 0كانو� 
مكر0هني سو�Oً هم �9 عمالªهم �لتو�بني لد�جة �j� p شخص ح� �ألشخاb غ� 

�لسياسي �لذين �عتقلو� صدفة � يكونو� يريدp� p0 يتحدثو� معهم.
0كاp �جلال�p0 يستخدموj� p ���� لتعذيب �لزميال> �I0ا� �لرعب �0خلو*، 
�لقفص ٢٠٩ كانو� يضعوp معصومة عضد�نلو 0حيد� 8  �لزميال> 8  µ0عت من 
�لتحقيق، 0كانت ضعيفة  �لقفص ٢٠٩ بعد كل مر� تعو� فيها من  IحدG dنز�نا> 
فيه  كانت  يو9  �حلا�، 80  منا���  على  قا���  تكن   � �Xا  لد�جة  �لتعذيب  بسبب 
 Oما Åية   �0ªجا �يًضا،  Gنز�نتها   8 يعذبوها   p� �جل  0من  بشد�  للتعذيب  تعرضت 
�0لقوها 8 �لزنز�نة، فزحفت �حلية 0تقرفصت قر1 معصومة، فنظر> معصومة JI �حلية 
0عرفت من خال/ لوXا �ألخضر �Xا حية ماO، 0بقيت هكذ� جالسة بقرֲדا، 0كانت 
 �0 معصومة  قر1  �حلية  0قرفصت  �لعطوفة،  بنظر�ִדا  Iليها  0تنظر  �حلية  على  تربت 
 Äمعصومة ستبد� بالصر� pم بإلقائهم �حلية 8 �لزنز�نة فإX� p0�تتحر�، 0كانو� يتصو
�0لصيا]، 0كانو� ينتظرp0 خلف با1 �لزنز�نة، لكن شيئ� من هذ� � �دc �0 يأ> 
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�j صو> من �لزنز�نة على �لرغم من 0قوفهم �لطويل، 0كانو� يتعبوp بعد عد� ساعا> 
0يفتحوp با1 �لزنز�نة Åجة توGيع �لطعا9 فتخر³ �حلية 0يعو�p0 خائبني.

0كاp �جلال�p0 يستخدموp كيس� مليئ� بالصر�ص� لتعذيب I0�عا1 �لزميال> 
 pللو�~ �عتقلن جلر�ئم عا�ية، فكانو� يضعو� Oلتحقيق �0 �لنسا� Oلصغ��> �لسن �ثنا�
بفأ� �0 حية G 8نز�نة   pيلقو بالصر�ص�، كما كانو�   Oململو� �لكيس  �قد�مهن 8 

�لنساO �لسجينا> من �جل Iخافتهن. 
�0تذكر �0/ مر� عندما �خلت فيها JI �لقفص �قم (٧) 8 سجن قز/ حصا�، 
 pكانت �لفئر� Oتقو9 باستعر�� 8 }يع �لزنز�نا>، 0عند �لعشا pلفئر�� p� يت��0
 jسرير JI <0عندما صعد Oبالقر1 منا 0خفت للحظة، 0بعد �لعشا ��تقو9 مبنا0
�لثالثة ألستريح قليًال، ��يت �p �لزميال> 8 �ألقفاb �ل� فو| ��سي  8 �لطبقة 
كن ينشرp �ملالبس �0لفئر�p تقو9 باستعر�ضها �0لعاֲדا �لبهلو�نية 0بقيت شاخصة 
��ئم�   9� س��  برنامج  لدينا  �ليو9  مبتسمة،  سألت   £ �للحظا>،  Iليها   jببصر
هكذ�؟ فانتبهت   �لزميلة �لقريبة م� r� JI �قصد �ستعر�� �لفئر�p، فضحكت 
0قالت: � ميض على Ãيئك ساعتني 0تريدين �p تفهمي }يع �ل��مج؟ قومي Úولة 
 pلفئر�� �بسيطة 8 �لقفص 0ستفهمني كل شيO، 0فكر> مع نفسي ملا�W تشغل هذ
فاسترحت  �نا9،  �0نا  تلعب   pلفئر�� عمله،   jيؤ� فكل شخص  �تركها،  فكرj؟ 
ساعة �0ستيقظت من �لنو9 على حركة �حد �لفئر�p على قدمي، 0بعد �p حتدثت 
مع �ثنتني �0 ثالc من �لزميال>، قلت: ما�W تفعلني مع هذ� �لفئر�p 0هن يستعرضن 
 Oألشيا�  �هذ 0قلن:  0ضحكن  بعضهن   JI  pفنظر �0ªسكن؟  فو|  �لد9�0  على 

موجو�� هنا 0ستتعو�ين عليها تد��ي�.
يدها 0جتمع   8 pكا Oمع شي cتتحد �لتنفس 0هي  يو9  0قفت هنكامة 8 
من  مع  0سألت:  �ألما9   JI تقدمت  يضحكن،  0هن  �لزميال>  من  عد�  حوBا 
 p� ! فأحسست��0قالت: مع �لسيد فأ ��ت� فأ�تتحدثني؟ ففتحت يدها قليًال �0

خو8 0كرهي للفئر�p قد تالشى.
0لدفع حكاI 9ير�p 0عمالئهم JI �لتر�جع تعلمنا ��خل �جلماعة كيف نتعامل 
مع �حليا> �0لفئر�p 0نرOj �جلال�ين �p هذ� �ألساليب لن تقلل من عز9 �ملجاهدين 

للمقا0مة �0لصمو�.
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يوM �يل
كاp �حد �أليا9 �جلميلة يو9 �خل �لقفص عد� من �خلائنا> 0معهن �حلا�سة 
�للعينة �ملدعو� باµها �لعائلي: «علي ���G» 0هم يصيحوp: �يتها �ملنافقا>! ·ّلني عن 
تعّلم �للغة �لفرنسية، فتوجهن JI تعّلم �للغة �لعربية! ألp قائدكن Wهب JI �لعر�|! 
� �حلة �0نتقا/ ((مسعو�)) من فرنسا JI �لعر�|، فعم �لقفص فر]  0هكذ� علمنا́ 
 �شديد، 0�مبا � نفهم }يع� 8 تلك �للحظة كل �ملعº �لسياسي �0ثا� 0نتائج هذ
�لرحلة، 0لكننا سر�نا لسماعنا هذ� �خل� عن قائد �ملقا0مة 0عرفنا �نه سا�، 0بغض 
�لنظر عن }يع �ألسبا1 �لسياسية فقد كنا نستنتج من ��تبا� �0ضطر�1 �جلال�ين 
�0خلونة �p هذ� �ألجر�O يصب 8 مصلحة �لشعب �0ملقا0مة ح� �ثا� غضبهم ֲדذ� 
�لشكل. �ما �لعمل �ألكثر <اقة فإXم �لصقو� على �حلائط صو�� قائد �ملقا0مة بعد 
 <O1. فجاWهذ� �خل� كا p� <مبا لكيال تعتقد �لسجينا�قصوها من �جلر�ئد،  p�
0قبلن  �حتضنّن  �ªيتها  0عند  �لصو��،   �هذ لرªية   dخر� بعد  Ãموعة  �لزميال> 
 8 pلذين كانو� يتجولو� Oبعضهن بعًضا من غمر� �لفر] 0بكني شوق� 0كا� �لعمال
 p0Oبيننا 0يهز pتنقو� من شد� �لغيظ، فكانو� يتمشو� p� خل�� dلقفص لينقلو� صد�
بنا ليث��0 �ملشاكل �0ر�0 �لعميل حلو�يي �j �ملجموعة �لضا�بة JI �لقفص 0يزيلو� 
هذ� �لفر]، لكن �حد� � يسمح Bم بذلك 0كنا نبحث عن طريقة لنوصل �خل� 
JI �لغرفتني �ألخريني 0كذلك JI �لقفص 8 �لطابق �لعلوj، ألننا كنا قلقا> �Xم 
 pلغر* 0س�فعو� بقية   JI �خل�  يصل   p� يسمحو�  فلن  فعلنا  لر��  �ªيتهم  0بعد 
 � Oلعمال� pمن جهاִדم �لعليا فإ �منهج عملهم هذ� قد صد p، 0لكن أل��لصو�
يتمكنو� �p يغ��0 �لوضع ميد�ني�، 0كنا §ر0مني من }يع مصا�� �ألخبا� �0لصحف 

�0لزيا��>، �WًI فكانت تعد هذ� �ألعما/ من قبل �لنظا9 مائد� بالنسبة لنا.
 <Oسا p� 9يو pلستة كا� �لشهو� �0من �أليا9 �ألخرd �ل� ال تنسى خال/ هذ
حالة عد� من �لزميال>، 0كنا نطر| �لبا1 ليأتينا �حد �حلر 0يأخذهن JI �لطبيب، 
فجاO> علي ���G �ملر�� �ملسئولة عن حر�سة �لقفص �0ل� كانت تكّن حقد� خاص� 
للمجاهدين، 0فتحت نافذ� �لزنز�نة لترd من هم �ألشخاb �لذين يطرقوp �لبا1، 
 b0فتحت با1 �لزنز�نة �0خذ> معها عد� �شخا dسة �خر�مع حا <Oفذهبت 0جا
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JI مقر مديرية �لسجن، لكن �لزميال> طرقن �لبا1 مر� �خرd �0 يسمحن لعلي 
لعد�  �ل���  هذ�  �0ستمر  �لزنز�نة  خا�³  يسحبهن   p� تر�فقها  �ل�  �0حلا�سة   ���G
�قائق، فخرجت علي ���G خالية �لوفا� 0هي تصيح من �لغضب، 0كنا نعلم �ننا 
�ب �p نكوp 8 �نتظا� هجو9 شر من قبل �لعمالO، �0 يستغر| هذ� �النتظا� 
�كثر من ١٠-١٥ �قيقة ح� فتح با1 �لقفص بشد� فدخلت �ملجموعة �لضا�بة 
 j8 �لوقت �لذ pلقفص 0هم يصرخو� JI س��بقيا�� �ملجر9 حلو�يي ٢٠0-٣٠ حا
��فقتهم فيه Ãموعة من �خلائنا>، 0مبجر� �خوBم بد�0ª يضربوp �لقضباp �0ألبو�1 
 £ Oل� كانت 8 �يديهم خللق جو من �لرعب �0لضوضا� aبالعصي �0ألسو� p���0جلد
فتحو� �بو�1 �لغر* �لثالثة X�0الو� على �لسجينا> �لعز/ 0بد�0ª بضرֲדن بالكيبال> 
 Þعالي� بألفا pم كانو� يصرخوXر��0> �0للكما> �0لركال> 80 نفس �لوقت فإB�0
بذيئة ال تليق Iال ֲדم، 0كنا §اصر�> �0غلقت كل �لطر| 8 0جوهنا، فأينما Xر1 
كاp يقف عميل فيضربنا بكيبل �0 هر��0 �0 لكمة �0 �كلة 0يقذفنا من هذ� �جلانب 
��W JI �جلانب، 0صرنا ننتقل بني �يديهم كالكر�، فضربونا بوحشية كب�� بشكل 
فقد> فيه عد� من �لزميال> 0عيهن من �ثر �لضربا> 0سقطن على �أل��، 0بعد 
�ل� ال متثل شيئً�  �لضر1 �0لشتم، هجمو� على حقائبنا �0شيائنا  تقريب� من  ساعة 
 Oشي كل  فأخذ�0  Iنذ��،  سابق   p0� 0من  0حشي  بشكل  �أل��  على  0نثر0ها 
 p0سحقوها بأقد�مهم، 0كا ��كما نثر�0 �ملو�� �لغذ�ئية على �أل ،�0مزقو� 0كسر0

�0ضح� �Xم يريدp� p0 يزعجونا �0علونا نند9 على �عمالنا. 
0بعد �p نثر�0 على �أل�� }يع �شيائنا 0مزقوها، �خذ0نا JI ساحة �لقفص 
بضربنا باBر��0> 0نشر0نا حو/ �لساحة، 0جلبو� منضد� JI 0سط �لساحة ليجلد�0 
 Gسوملا j� ن حقد� كب��B pللو�~ كانو� يكنو� �لزميال>  �ما9 �جلميع ثالثة من 
 jيد� على  الحق�  �عدمن  �للو�~   -���G �هللا  �ية  0�ضية  طاقد��  �0عظم   jعزيز
عمالO �لنظا9- فتجلى هنا تضامن 0مقا0مة �لزميال> �ل� كاp يبلغ عد�هن ١٥٠ 
شخص�، 0قد ���نا �0ªسنا }يع� باجتا� �جلد�� 00قفنا، 0كاp عد� �لعمالO �كثر من 
٦٠ شخص�، 0عندما �0جهو� هذ� �ملوقف، Wهلو� 8 �لبد�ية لدقائق £ هجمو� بعد 
Wلك بشكل �كثر 0حشية 0جنون� من �ملر� �لسابقة 0بد�0ª يضربوننا على �0ªسنا 
�0لسب  �ملزعج  صياحهم  Wلك  ير�فق   a�0لسيا �0لرفسا>  باللكما>  00جوهنا 
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�لليل،  حل  ح�  تقريب�  لساعتني  �لوحشي  �0لشتم  �لضر1  هذ�  �0ستمر  �0لشتم 
G�0�قت  �لوحشي  �لضر1  Wلك   Oجر� من   ��0لوجو  0ªلر� من   Oلدما� فسالت 
�لزميال>  من  عد�  �0قد�9   j�0يد  0ª� �صيبت  �جلميع كما  �جسا9  0تكدمت 
برضو� شديد� �0نتابت عد� �خر حاال> من �إلغماO، �0 يكتف �جلال�p0 بكل 
هذ� بل ��خلو� �جلميع JI �لغر* �0قفلو� �ألبو�1 0حرمونا W 8لك �ليو9 من فرصة 

�لتنفس خا�³ �لقفص.
£ حل بعد Wلك �0� �لكتب �ل� � نكن منتلك منها Iال بضعة من �ملصاحف 
�0لكتب �لدينية �0ملر�جع كالقو�ميس، فأخذ0ها 0نثر0ها 8 ساحة �لقفص 0سكبو� 
 p0م يتظاهرXغم كو�عليها �لنفط �0حرقوها، فلم ميتنعو� ح� عن حر| �ملصاحف 
0يتشدقوp بعبا�� �هللا �0اللتز�9 بالدين �0ملذهب، 0كنا شهو�� على حر| �ملصحف 
�حلر   pبأ علًما   ،pلقضبا� خلف  من  �ليو9  Wلك   8 �لكتب  بقية  مع  �لشريف 
�ملتوحشني 0مع ما يتسموp به من �لوحشية B�0مجمية � يتمكنو� من �لعثو� على 
�ماكن سرية  �خفيناها 8  قد  0نطالعها، ألننا كنا  ֲדا كث��  Xتم  �ل� كنا  �لكتب 

.p٢٠ حزير� c0كانت موجو�� 8 �لقفص منذ ما قبل �حد�
بعد هذ� �Bجو9 �لوحشي كنا نشعر باالنتصا� �0لفخر 0على �لرغم من 0جو� 
�ألجسا� �ملز�قة �0ملجر0حة �0ملرضرضة لكن معنوياتنا كانت عالية، 0كنا ال نسمح 
للحر �ملجرمني �p يستخدمو� �ساليبهم �لالIنسانية 8 �إلهانة �0لتعذيب، �j جلد 
عد� من �لسجينا> �ما9 بقية �لسجناO خاصة X�0م كانو� يتهموننا بتهم �خالقية 

�Wيلة 0تكريسها.
0كانت حلظا> �النتصا� هذ� }يلة لد�جة �Xا كانت تعا�/ كل Wلك �لضر1 
�ملاO، 0عندما �ر³ �0لئك  �لطافية فو| سطح  �0لتعذيب �0إلهانة، 0كانت كالرغو� 
�جلال�p0 �قد�مهم من �لقفص، يبد� �جلميع باحلديث �0لضحك 0شر] ما جرd 0ما 
حدc!، �0 تكن هذ� �ملعنويا> �جلياشة �0حلية تؤخذ بنظر �العتبا� من 0جهة نظر 
 p0ذ� كانو� يأخذB0 ،تنغر 8 قلوֲדم �لزميال> كاخلنجر  �خلمي�، 0كانت �عما/ 
�لزميال> JI �لتحقيق بسبب �لفعاليا> �0لنشاطا> 8 �لقفص، 0عند �لضر1 كانو� 
0يدخلك  �ألعما/   �ֲדذ لتقومي  يوجهك   jلذ� من  قائدكن؟  هو  من  قو    :pيقولو
8 �ملشاكل؟ 0كنا نضحك 8 قلوبنا من هؤالO �جلال�ين 0نقو/: �نتم من ·لقوp لنا 
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�فتخر �r قضيت تلك �لسنني 8  �نا   pملو�قف �ملحرجة، �0آل� �ملشاكل 0تضعوننا 8 
0سط تلك �لزميال>، 0كم خال مكاXن �0حد� �0حد�، 0ال �علم �مبا يكوp مكاXن 
مليًئا، 0}يع �ألخو�> �للو�~ هن �آلp 8 صفو* جيش �لتحرير �لوط� قد ترعرعن 
على تلك �جلذ0� �ل� ��0ها �0لئك �لشهد�O بدمائهم Wلك �ليو9 ح� �·ذp مو�قفهم.

 
�لتعليم L �لسجن

كاp عملنا �لرئيس بعد هجو9 �حلر Iعا�� �أل0ضا� JI طبيعتها �لسابقة فبد�نا 
�لعمل بسرعة 0قسمنا� فيما بيننا، فقا9 عد� من �لزميال> Úمع �ملالبس �0ألشياO �ل� 
�تاجها 0تنظيمها �0خلياطة �0لتصليح، 0كاp عد� �خر مسؤ0لني عن توف� كتب 

بدًال عن �لكتب �ل� �حرقت لكيال �علو� ��0سنا �لتعليمية تتوقف. 
0كانت لدينا بر�مج جلميع �لساعا> ليًال X0ا�� ح� ال نقضي �0قاتنا باجللو، 
0كانت بعض �لزميال> �للو�~ Bن ���سا> عالية يدّ�سن �ألخريا> ما قد تعلمنه 
W0لك 8 صفو* يضم كل منها ٢-٣ �شخاb بسبب عدI 9مكاp �لتجمع ألكثر 
من هذ� �لعد� لوجو� �جلو�سيس، 0بعض هؤالO �ألخريا> ينقلن ما تعلمنه بد0�هن 
كالعربية  �للغا>  ²تلف   8 صفو*  لدينا  كانت  0هكذ�  �خريا>،  Gميال>   JI
�0إلنكليزية �0لفرنسية �ل� كانت بعض �لزميال> �دXا بشكل جيد، كما ��ست 

بعض �لزميال> 8 �قسا9 ²تلفة، فأعطني �لد�0 كل حسب ·صصها.
كانت �لشهيد� �ملجاهد� حو�ية ֲדش� تبا� حاصلة على شها�� �ملاجست� 8 
 pتعتمد 8 بعض �ألحيا �لد� �ستنا �القتصا� 0كانت مصا��القتصا�، 0قد ��
على �Wكر� �ملعلم �لذj يكتب معلوماته على �0��| 0ينظمها 8 كر�، �0 �لصحف 
�ل� جنلبها معنا بشكل سرj عند Wهابنا للتحقيق من غرفة �ملحقق �0 غرفة �النتظا� 
بعض  �0ستخدمنا  �لصحف   �هذ 0}عنا   ،dألخر�  bألقفا� مع  نتبا�Bا  كنا   0�
موضوعاִדا كمصا�� 8 �� �القتصا� 0عندما كاp يرd هؤالO �لسجانوp من 
كب�  بشكل   pيتعصبو فإXم  بالعمل،   pمشغولو �جلميع   p� �لزنز�نة  نافذ�  خال/ 
يرp0 جيد� ضعفهم 0عجزهم 8 حتطيم  كانو�  �0لشتم، ألXم  بالسب   p0ª0يبد

مقا0مة �لسجينا>. 
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yملحاكمة مر5 9خر� 
 dسجن قفص، قضيت جولة �خر c١٩٨٦ 0بعد �حد� p0 نيسا� ��W� 8
0مما�سة  �لتنظيم  Iعا��  قوBم  حسب  سببها   pكا �ل�  �0لتعذيب  �لتحقيق  من 
�لنشاa ��خل �لسجن، pI ما يسمونه Iعا�� �لتنظيم ��خل �لسجن � يكن شيئ� 
 p0لرغبا> �لنظا9 �0جلال�ين �لذين كانو� يريد Äال �حليا� �جلماعية 0عد9 �لرضوI

�p �ر��0 �لسجني ح� من �بسط حقوقه، 0كنا نقاW 90لك بشكل }اعي.
�ملال  �ملحكمة  �ئيس   pكا WI  ،J0أل� �ملحاكمة كاملحاكمة   �لقد كانت هذ
بالدينصو� ألنه 8 �حلقيقة � يكن ميتلك W�� من  §مدj كيالr، 0كنا نسميه 
�0لكر�هية  باحلقد  مليئ�   pكا كله  Wلك  0مقابل  �إلنسانية،  �0ألحاسيس  �ملشاعر 
�0لشر�سة ضد كل عنصر من �ملجاهدين �0ملقا0مة 0كل شخص يوجد 8 نفسه 
من   p�0ثنا  rكيال باملحاكمة،  يسمى  ما   8 حاضر�   p0كا �إلنسانية  من   Oشي
�حلر، �عتقد �p �حدهم كاp �ملحقق �ملباشر �لذj كاp �قق معي، 0لكن عند 
�لتحقيق كنت معصوبة �لعينني ��ئم� 0كاp هو 8 �ملحكمة ساكت� ح� ال �تعر* 
عليه من خال/ صوته، فلم �متكن �p �جز9 �0قو/ كاp هو �9 ال؟ 0باإلضافة Iليهما 

فقد حضر> ثالثة من �خلائنا> كشهو�.
 :rعلى كل حا/ سأل� ثانية عن بيانا~ �لشخصية فأجبته، £ قا/   كيال

��فعي عن نفسك!
0بوساطة  �Xم  من  متأكد�  كنت   rأل عنه،  أل��فع   Oشي  jلد ليس  قلت: 
�شهر  �أل�بعة  0طو�/   ،� ִדمة  Iلصا|  من  ميكنهم  مسرح�  �ختلقو�  قد  �لثالثة 
�لثانية، كانت Iحدd هذ� �خلائنا>  �ل� قضيتها 8 سجن Iيفني كعقوبة 0للمر� 
تعرف�  كانت  �Xا  0بسبب   ،� 0تتحر¿  �لعد��0     تكن  تدعى(من��)  �0ل� 
من �خلا�³ جيد� �يضا، فقد كاp حدسي صحيح�، ألنه 0مبجر� �p قلت ليس 
�خلائنة  من��  بد�>  �خر،   Oشي �0نا  شيئ�   pتقولو �0نتم  عنه  أل��فع   Oشي  jلد
 8 سو�بقي  يسمونه  ما  0كشف  ��سي  على  مرتني  0ضربت�  �0لشجا�  بالسب 
قفص…!  سجن   8 �0ملقا0مة  �لقفص   8  aلنشا�  JI �لسياسي   aلنشا� مرحلة 
�0ستمر> �لعفريتة �ملفلسة تتكلم ملد� ٤٥ �قيقة بدp0 توقف �0حلقيقة �Xا كانت 
تصرÄ، فاملسكينة تتصو� �Xا كلما تتملق �كثر تصبح عزيز� لدd �0لئك �جلال�ين 
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بشكل �ك� 0يطلقوp سر�حها �سر�! 0بد�> بعدها خائنة �خرd تدعى منصو�� 
�0قل <اس� 0حر��� 0لكن كاp كالمها  �سلوֲדا ²تلف�،   pع�! 0كا cبالتحد

مبتًال بالبكاO �0لعويل �0لدمو� �لكاWبة. 
0تركز �غلب حديثها على جر�ئمي 8 سجن قرنطية �لذj قضيت فيه مد� 
 �شهرين، 0بعد �p �متت كالمها، 0ألجل �p �غيظ من�� قلت �r ال �عر* هذ
 dخر� مر�  من��   Äفعًال عال صو> صر� تقوله!   jلذ� ما  �صًال  �علم  �ملر�� 0ال 
�لثالثة 0هي  للمرتد� �خلائنة  �لد0� بعد Wلك   pحا £ ،dيب �خرW�0ختلقت �كا
شاهد�،  باعتبا�ها  �لبد�ية   8 فأقسمت  �ملحكمة،  قاعة  فدخلت  «ُهما»  تدعى 
�0جتهت �وj 80 §ا0لة ملزيد من �لتعّر* علي �0ًال 0قفت �مامي 0قالت: هل 
تعرفين�؟ 0كانت متأكد� �r سأجيب بنعم! قلت: كّال، �0آلp حاp �0�ها 8 
�ل�  �لفتر�  �لسياسي 8  �لعمل  تقرير� عن نشاطي 8  �0لصيا] 0قدمت   Äلصر��
تر�قبنا طو�/  �لقفص ٢٤٠، 0كانت  �ل� قضيناها 8  �ملد�  فيها مع� 0عن  عملنا 
�حلقد     0تكن  عمالتها  من  0نصف  شهو�  سبعة  ��مت  قفص  سجن   8 مد� 
�0لضغينة 0 …فذكر> كل ما لفقتها من صد| 0كذ1 0حسب تصو�ها فإXا 
�لنهاية  �بد�، 80  �تكلم  فبقيت ساكتة �0  �نا  �ما   ،Oألشيا�  �كانت تذكرr ֲדذ
قر�0ª حكم �إل��نة مر� �خرd 0كاp عبا�� عن ¢س سنو�> حبس� فعلي� 0عشر 
 �Oكر �نه 0بعد قر�W� سنو�> حبس� مع 0قف �لتنفيذ 0هكذ� �نتهت �ملحكمة، 0ال

�حلكم هل 0قعت على 0�قة �9 ال؟!.
 8 �لبا1  عند  ساعا>  لعد�   r0فاحتجز �ملحكمة  من  خرجت   p� بعد  �ما 
يتمكنو�  لكي  يقو/ شيئ�   pيذهب كا  0� يأ~   p0كل شخص كا ،pملكا� نفس 
حلمن  قد  كن  �لتملق  Wلك  كل  0�غم  �خلائنا>  تلك   p� 0´اصة  Iخاف�،  من 
بإصد�� حكم مشّد� علي حسب �عتر�فهم، 0لك� كنت قد جّربت خال/ مد� 
سنة 0نصف تقريب� بعد سجن قفص �نو�ع� ²تلفة من �لظر0*، فكاp كل Wلك 
كنت   jلذ�  pملكا� نفس   8 بسكو~  �غيظهم  0كنت   ،  بالنسبة  مهم�  ليس 
ما   pفيقولو �تكلم،   rعلو� p�  pا0لو�  p0يذهبو  pيأتو كلما  0كانو�  فيه  �قف 
 p0م يريدX� ؟ ((�عظم �لوقحة)) ساكتة؟ هل تر�جعت! 0كنت �علمcحد jلذ�

�ستفز�jG إلبد�O موقفي. 
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 Yطال� سر�حي من �لسجن
�لشعبة   JI  r0�0خذ مر�>   cثال  0� مرتني   rستدعو� �لثانية  �ملحاكمة  بعد 
�ألمنية، 0كانو� يريدp0 م� Iجر�O مقابلة تلفزيونية، �ما �نا فقلت 0بصر�حة لن �فعل! 
0كاp �ملحقق يتعصب 8 كل مر� 0يضرب� بالسوa على ��سي 00جهي 0يقو/: 
سو* �خيب �ملك p� 8 تكوr بطلة، سأحتجز� هنا p� JI تتعف�، 0كاp يكر� 
كال9 حاجي ���00 قائًال: سأحتجز� p� JI يصبح شعر� �بيض كأسنانك 0تصبح 

�سنانك بيضاO كشعر�.
80 ��0ئل �يلو/ عا9 ١٩٨٦ �ستدعوr مر� �خرd، 0قالو� ضمن �لسب �0لشتم 
�لد�ئم، �ن نعلم �نك منافقة �WI0 ما خرجت فإنك ستلتحقني ثانية باملنظمة، سنطلق 
سر�حك لنقبض عليك مر� �خرd 0نقطعك I�ب�، 0ح� Wلك �لوقت � يكن لدj �مل 
بإطال| سر�حي، ففهمت �Xم يريدp� p0 يطلقو� سر�حي، فقر�> 0قطعت عهد� على 
نفسي، �Xم pI �طلقو� سر�حي سأقو9 بنفس �لعمل �لذj �افوp منه، �j قبل �p �قو9 
 p� من �جل r8 يو9 ١٤ �يلو/ �ستدعو j� عمل سألتحق باملنظمة 0بعد �سبو� jبأ
�Wهب JI مكتب �لقفص للتحقيق، 0قالو� Wلك متعمدين لكي ال تفهم �لزميال> �Xم 
يريدI p0طال| سر�حي، فينقلو� من خال  �سالة JI �خلا�³، بالتأكيد فإr � �صد| 
 p� <فكر فيه، �0عتقد� � jلوحيد �لذ� Oلك هو �لشيW pطال| سر�حي، 0كاI مسألة
شخص� قد قد9 تقرير� بشأr 0بسبب Wلك �ستدعوr للتحقيق، W0هبت JI �ملكتب 
�0نا حائر�، 0هنا� بد� �حلر يتهامسوp لدقائق مع بعضهم من �جل تعذيÀ 0·ويفي، 
فأعلنو� من خال/ مك�� �لصو> �خرجو� �شياOها، فجمعت �لزميال> �شيائي بسرعة 
�لزميال>  عن  سأفتر|  هل  �0الندها¿،  �حل��  غا�قة 8  00ضعها خا�ج�، 0كنت 
�للو�~ قضيت معهن عد� سنني بكل حلظاִדا �حللو� �0ملر�؟ 0كاp هذ� �لفر�| صعب� 
علي جد�، 0تذكر> كل �إلضر�با> �0الحتجاجا> �0لعقوبا> �0لضر1 �0ملقا0مة 
0حاال> �لصمو�…… �ل� تعرضت Bا مع تلك �لزميال> �ملوجو��> �آلp خلف 
Wلك �جلد��، فبكيت �غم� ع�، 0كاp �حلر �حلمقى �ملجرموp يضحكوp بسخرية 
لوضعي XI WIم �عتقد�0 �ن� �بكي خوف� من تغي� �ملكاp، 0´اصة �ن� Iغتظت كث�� 
حينما قا/   �حدهم �نك تذهبني إلطال| سر�حك! 80 �للحظا> �ل� كنت �فكر 
فيها بفر�| Gميال~ 0ما�W �ب �p �فعل بدX0ن باملجتمع �لذj حتكمه �جعية �خلمي� 
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0كيف سأعيش؟ 0ما فكر به �0لئك �حلر! �·ذ> قر��j بوجو1 �لذها1 0´اصة 
فقلت Bا  تدعى «فر]»،  �لزميال> 0هي   dحدI [طلق سر�� �شهر  0قبل عد�  �نه 
ماGحة، � �WI��p� < تذهÀ فاتركي   خ��، ح� �جيI Oليك �WI ما �طلق سر�حي، 
ألp }يع عائل� من طائفة �خلمي�، 0ليس لدj شخص �لتحق عن طريقه باملنظمة، 
فتذكر> Wلك هنا� 0قلت: يا BIي هل ميكن �p تكوp «فر]» قد تركت   خ��؟ 
 j� jهب؟ فبعد ¢س سنو�> 0نصف من �ألسر ليس لدW� p� تفعل فأين �ب � �WI0
تصو� عن �ملجتمع، 0بينما كنت �فكر W 8لك، فتش �حلر �شيائي �0عطوr حقيب� 

0عصبو� عي� ثانية �جتهت �و شعبة �لتحقيق.
بااللتحا|  هي  فكر>  ما   �WI �لكال9:  نفس  «َمهني»   dلك�� ألخ�  0قالو� 
مبنظمة �ملجاهدين فإننا سنقطعها ��ب�، W0لك حينما جاJI <O �لسجن الستالمي 

0هي خائفة بشد�.
 dنا �حلد�0 �تصلنا �نا �0خ� جنمة هاتفي� بأختنا �لك��0بعد عد� �شهر من عبو
 pيجاB�  aفر من  عليها  فأغمي  �لبلد،  خا�³  من  نتصل  Iننا  Bا  0قلنا  «َمهني» 
�0لسعا�� �0لفر]، ألXا كانت ·ا* جد� من �عتقالنا ثانية، ألXا كانت قد �Wقت 
�لسجن �0لتعذيب 8 نظا9 �خلمي� ملد� سنتني، 0كانت تعر* معº �العتقا/ ثانية.

µعت   rأل �خ�،  من  �قل  ثانية  �العتقا/  من  �خا*  �كن   �  r� �0حلقيقة 
0شاهد> ما يفعله �لنظا9 بالزميال> �للو�~ �لتحقن باملنظمة بعد Iطال| سر�حهن، 
لكن قلت لنفسي هل عند �عتقالك فكر> باحلرية؟ �� تكوr 8 كل مر� يستدعونك 
 ،dال �عو� مر� �خر p� فيها للتحقيق تفكرين مع نفسك 0تقولني كم من �لر�ئع
pWI فما �لذj تغ�؟ فالنظا9 هو نفس �لنظا9 �لذj قتل �عز صديقاتك 0ال �G/ عد� 
�من� 0حياً� حتت سيطر� هذ�  تتخيلني   p� قبضته 0بني فكيه، فهل ميكن  منهن 8 
�لنظا9؟ �حليا� 8 ظل هذ� �لنظا9 تع� �ملو> يومي� 0�ªية �حلر يومي�، ففي كل مر� 
يرpّ فيها �Bاتف بشكل مفاجئ 80 كل مر� �Wهب فيها JI �ال�عاO �لعا9 للتوقيع 
�ألسبوعي فيع� Wلك �r 8 كل مر� �مو> �0حيا، فإ�W ما �عتقلت �ثناO مغا��تنا 
 !Oسأمو> مر� �0حد� 0سينتهي كل شي rلبال� �0لسعي لاللتحا| باملنظمة، فأ�

فقر�نا �نا �0خ� جنمة �p نلتحق بصفو* �ألخو�> �0إلخو�p 8 جيش �لتحرير.


