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ندوة

األميركية
«الحرية»
تفضل
روكسانا صابري ّ
ّ
ّ

بعد خروجها من السجن
اإليراني ها هي الصحافية
األميركية من أصل ّ إيراني،
تحط في قطر لتوقع كتابها
«ما بني عاملني» وتروي ّ
تجربتها أمام حضور جله
من األجانب

رأت ّأن ما يعانيه معتقلو
يقل عما
غوانتنامو ال ّ
يحصل في السجون اإليرانية

الدوحة ــ إسماعيل طالي

ّ
املكتظة في فندق
في قاعة املحاضرات
ّ
روكسانا
ت
أطل
(الدوحة)
«غراند حياة»
ً
ص��اب��ري األح� ��د امل ��اض ��ي ،م �ت �ح��دث��ة عن
تجربتها م��ع ال�س�ج��ن ف��ي إي� ��ران .وكما
ك ��ان م �ت��وق �ع��ًا ،ف ��إن م�ع�ظ��م الحاضرين
ّ
ّ
واألميركيني.
األوروبيني
كانوا من
كيف دخلت ه��ذه الصحافية األميركية
(م� ُ�ن أص��ول إيرانية) إل��ى طهران؟ وملاذا
قلت في كانون الثاني (يناير) 2009؟
اعت ُ
وكيف أفرج عنها في أيار (مايو) 2009؟
أسئلة ح��اول��ت روك�س��ان��ا اإلج��اب��ة عنها
س � ��رد ق �ص �ت �ه��ا م �ن ��ذ دخول
م� ��ن خ �ل��ال ً
إي��ران وص��وال إلى خروجها من السجن
ب�ع��د ح�م�لات ال�ت�ض��ام��ن ال�ع��امل�ي��ة معها.
«ذه �ب��ت إل ّ��ى إي� ��ران ُب�ح�ث��ًا ع��ن هويتي»
البلد،
ق��ال� ّ�ت ،م��ؤك��دة أنها أعجبت بهذا ُ َ
وخططت لالستقرار فيه ،لو لم تعتقل
ث ��م ت � َّ
�رح ��ل .واس �ت �ع��ان��ت روك� �س ��ان ��ا في
حديثها بمجموعة من الصور لزنزانتها
اإلي��ران �ي��ة ،ق��ال��ت إن �ه��ا ال�ت�ق�ط�ت�ه��ا أثناء
االعتقالّ ،من دون أن توضح للحاضرين
ك�ي��ف ت�م��ك�ن��ت م��ن ال �ت �ق��اط ه ��ذه الصور
واالح � �ت � �ف ��اظ ب� �ه ��ا! ه� �ك ��ذا ط �ي �ل��ة ساعة
م��ن ال��وق��ت ،وص�ف��ت ص��اب��ري معاناتها
داخ ��ل ال�س�ج��ن اإلي ��ران ��ي« .ك �ن��ت خائفة
طيلة وج��ودي في الزنزانة الصغيرة»،
قالت متحدثة ع��ن ال��وض��ع امل��زري الذي

خالل ندوة الدوحة
ع��اش��ت ف �ي��ه «ك ��ان ��ت ال �غ� ّ�رف��ة الصغيرة
تحتوي على مرحاض معطل ،وصنبور
ن�ص�ح�ن��ي ال� �ح � ّ�راس ب ��أن ال أستعمله...
ولم يكن هناك سرير ،بل كنت أنام على
ّ
إسمنتية» .كما أعلنت أن «الفتة
أرضية
ّ
علقت على ب��اب ال��زن��زان��ة وك�ت��ب عليها
«السجن لتحسني البشرية»».
بدأت قصة روكسانا مع السجن ،عندما
اكتشف ال�ح��رس ال�ث��وري اإلي��ران��ي أنها
تحمل مسودة لكتاب تعمل على تأليفه،
وي �ح �ت��وي ع �ل��ى ت �ص��ري �ح��ات إليرانيني
مقيمني ف��ي ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .وه��و ما
ّ
ّ
بالتجسس
عده الحرس كافيًا التهامها
ح� �س ��ب ق ��ول � �ه ��ا .وط � �ب � �ع ��ًا ،استفاضت
ص��اب��ري ب��وص��ف م��ا سمعته ورأت ��ه من
مشاهد تعذيب ف��ي السجون اإليرانية
«كنت أسمع من خلف الجدران أصوات
معتقلني وصراخهم بسبب التعذيب».
وب � �ع� ��د ال �ت �ح �ق �ي ��ق م� �ع� �ه ��ا ،وإقناعها

عندك !!!

االشـــــتـراك الســـــنـوي:
االتـصـــــــــــال:

باالعتراف بأنها جاسوسة مقابل إطالق
سراحها ،قبلت روكسانا العرض« ،وقلت
إنني كتبت الكتاب بدافع التجسس على
إيران ،فطلبوا مني أن أعيد هذه العبارة
أرب��ع م��رات أم��ام الفيديو ،ك��ي يضمنوا
أن مالمحي طبيعية ،وأنني ال أقول ذلك
نتيجة تعذيب أو إكراه».
روك�س��ان��ا ال�ت��ي حظيت بتصفيق حار،
ح �ت��ى م ��ن ج ��ان ��ب م �ث �ق �ف�ين ع� � ��رب ،بدت
مرتبكة عند طرح بعض األسئلة عليها
َ
سيفرج
م �ث��ل« :ه ��ل ت�ع�ت�ق��دي��ن أن ��ه ك ��ان
عليك ،لو لم تكوني أميركية ،بينما يقبع
صحافيون آخرون في سجون أخرى وال
أحد يسأل عنهم؟» ،و«ألست محظوظة
ألن سجنك تزامن مع أزمة بني الواليات
امل�ت�ح��دة وإي � ��ران ،ف �ك��ان إ َط�ل�اق سراحك
نتيجة مقايضة بني الطرفني؟»...
اعترفت الصحافية األميركية أكثر من
ّ
مرة بأنها «محظوظة» إلطالق سراحها
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بفضل التضامن العاملي ،فيما آخرون ال
يزالون معتقلني في إيران ،لكنها رفضت
فكرة وجود «صفقة» سياسية أسهمت
في مغادرتها السجن اإليراني.
ّ
ول ��م ت �ن� َ�س ال �ت��ذك �ي��ر ب �م��ا وص �ف �ت��ه بأنه
«ص ��ورة ق��ات�م��ة ل��وض��ع ح�ق��وق اإلنسان
في إي��ران» ،من قمع الحريات ،وانتشار
امل� � �خ � ��درات ...ك��ذل��ك ات �ه �م��ت املحافظني
بالقضاء على بوادر الحرية التي عرفها
اإليرانيون في عهد خاتمي.
ورغ��م إعجاب معظم ّالحاضرين بقصة
روكسانا صابري ،فإن بعض الجمهور
العربي اعترف بأن الندوة لم تكن سوى
حلقة جديدة من البروباغندا األميركية.
ولعل ما ّ
ثبت ه��ذه النظرية ك��ان موقف
ص ��اب ��ري ع �ن��دم��ا س�ئ�ل��ت ع ��ن رأي �ه ��ا في
م��ا ي �ت �ع� ّ�رض ل��ه امل�ع�ت�ق�ل��ون ف��ي معتقل
غ��وان �ت �ن��ام��و .إذ دع ��ت إل ��ى ال ��دف ��اع عن
ح�ق��وق ًاإلن �س��ان ف��ي ك��ل ال�ع��ال��م «لكنني
ص��راح��ة ال أع��رف إن ُك��ان غوانتنامو ال
ي ��زال م��وج��ودًا أو ق��د أغ �ل��ق»! ث� ّ�م سألها
أح��د الحاضرين إن ك��ان��ت ت�ن��وي زيارة
ّ
املعتقل ،ف��ردت ببساطة «قيل لي إن ما
يعانيه املعتقلون هناك وفي أبو غريب
ال يقل عما هو موجود في سجن إيران،
غوانتنامو وال أفكر
لكني ال أنوي زيارة
ّ
في ّذلك حاليًا» .ويذكر أن صابري سبق
أن وقعت كتابها «م��ا بني عاملني» الذي
تروي فيه معاناتها في إيران

◄ إستقبل نائب رئيس المجلس اإلسالمي
الشيعي األعلى الشيخ عبد األمير قبالن
أم��س رئ�ي��س مجلس أم�ن��اء «تجمع علماء
ال�م�س�ل�م�ي��ن» ال�ش�ي��خ أح �م��د ال��زي��ن .وخالل
االج�ت�م��اع ،دع��ا الشيخ ق�ب�لان إل��ى «ضبط
الفضائيات التي تبث سموم الفتنة ،وتثير
األحقاد في برامجها» .ودعا إلى «تشكيل
ل�ج�ن��ة وط�ن�ي��ة م��ن رج ��ال ال��دي��ن ف��ي لبنان
تتصدى لكل ان�ح��راف وعمل ش��اذ يسيء
إل ��ى األدي � ��ان وي �ت �ع��رض ل�ل�ك�ت��ب السماوية
واألنبياء».
◄ اس �ت �ق �ب��ل ال��رئ �ي��س ال �م �ص��ري حسني
م �ب ��ارك ال �ف �ن��ان ط�ل�ع��ت زك ��ري ��ا ف ��ي مقر
رئاسة الجمهورية حيث ّ
وجه زكريا الشكر
لمبارك على رعايته له في ًأزمته المرضية.
وك��ان مبارك قد أب��دى قبال إعجابه بفيلم
«طباخ الريس» الذي قام زكريا ببطولته قبل
عامين وجسد فيه شخصية طباخ يختاره
رئيس الجمهورية للعمل في المطبخ ويكون
السفير الذي ينقل له مشاكل الناس.
◄ ن �ف��ت ش ��رك ��ة «ك �ي �ن��غ ت � ��وت» م ��ا تردد
ع��ن س�ح��ب غ ��ادة ع�ب��د ال ��رازق مسلسل
«س� � �م � ��ارة» م ��ن ال� �ش ��رك ��ة ب� �ه ��دف ضمان
اس � �ت � �م� ��رار ت� �ع ��اون� �ه ��ا م� ��ع ش ��رك ��ة «عرب
سكرين» التي أنتجت لها مسلسل «زهرة
وأزواجها الخمسة» .وأكد مصدر مسؤول
ّ
ف��ي ال�ش��رك��ة أن غ��ادة مرتبطة بتعاقد مع
«كينغ ت��وت» للعام المقبل .وتهتم الشركة
ً
أيضا بإنتاج مسلسل «محمد علي» الذي
يلعب بطولته الفنان يحيى الفخراني .فيما
ل��م ي �ت �ح��دد ب �ع��د م�ص�ي��ر م�س�ل�س��ل «عابد
كرمان» الذي منع من العرض خالل شهر
رمضان الماضي.
◄ ب ��دأ ال �م �خ��رج س�ع�ي��د ال �م ��اروق أمس
الثالثاء تصوير أول��ى مشاهد أول أفالمه
ال�م�ص��ري��ة «  365ي ��وم ح ��ب» ال� ��ذي يلعب
ب �ط��ول �ت��ه أح �م��د ع ��ز ودن� �ي ��ا س �م �ي��ر غانم.
ُ
وص� � ّ�ور ال �ي��وم األول ب��ال�ك��ام��ل ف��ي منطقة
األهرامات.

