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1.
„Co za člověka dokáže velet pouze svýma očima?“
Nejznámější z jordánských věznic je stará pevnost v Džafru, po desetiletí známá jako místo, kde nepohodlní lidé upadají v zapomnění. Leží nedaleko beduínské vesnice stejného jména, na silnici ohraničující vnější hranici lidského osídlení, nacházející se v nelítostné
poušti na jihovýchodě země. Za věznicí se terén zplošťuje do kotliny
plné vypáleného bláta, která se až k horizontu táhne bez jediného
kopce, skály či strniska trávy.
Pradávné moře, které se tu kdysi rozprostíralo, už vyschlo před
dlouhými věky a zanechalo po sobě prázdnotu stejnou jako chybějící končetina. Nicotu tak nepřirozenou, že i mezi tou hrstkou cestovatelů, kteří se tu občas zastaví, aby se rozhlédli po kraji, vyvolává
pocity strachu.
„Panuje tu hrozivá tesknota,“ napsal filmový režisér David Lean,
který točil části Lawrence z Arábie na stejných bahnitých usazeninách v roce 1962 a řekl, že tohle místo je „nejpoušťovatější než jakákoliv poušť, kterou kdy viděl“. Jeho střihač Howard Kent popsal
Džafr jednoduše jako „varování před tím, jak vypadá opravdové
peklo“.
Bylo to právě tady, kde se britští vojenští dozorci rozhodli postavit velkolepou věznici s vápencovými stěnami a vysokými strážními
věžemi určenou pro vězně, kteří byli považováni za příliš nebezpečné pro běžná vězení. A právě zde, celé roky potom, ale celé roky
předtím, než se začaly odehrávat námi popisované události, začali
Jordánci dávat do karantény palestinské bojovníky a další radikály,
v nichž viděli hrozbu pro svou zemi.
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Stovky mužů, z nichž mnoho zde zůstávalo bez formálního
obvinění, strádaly v dusných a hmyzem zamořených celách, kde
museli odolávat extrémním teplotám, žluklému jídlu a pestré škále
týrání, které bylo později zdokumentováno vyšetřovateli Organizace spojených národů. Nově příchozí vězni byli zcela běžně biti,
dokud neztratili vědomí. Jiní byli zase bičováni elektrickými kabely, páleni hořícími cigaretami anebo zavěšeni vzhůru nohama prostřednictvím tyčky umístěné pod koleny – této pozici říkali dozorci
škodolibě „grilované kuře“. Postupem času už království přestávalo
bavit financovat provoz věznice izolované od obyvatel země, která
navíc poškozovala její pověst. V roce 1979 byl zbytek vězňů převezen do jiných věznic a Džafr tak byl vydán napospas jen škorpionům a svým vlastním duchům.
Roky plynuly a poté – naprosto nenadálou změnou – byla věznice zčistajasna vzkříšena. Funkcionáři z Ředitelství veřejné bezpečnosti se stále více obávali chování skupiny protivládních fanatiků
držených v ústřední jordánské věznici Swaqa, až se v roce 1998
rozhodli skupinu izolovat, aby předešli rozšíření nákazy. Pracovníci státní správy proto znovuotevřeli jedno z prachem zanesených
křídel Džafru a nahnali do něj úklidové čety, aby vymetly koridory
a připravili velikou celu, v níž by bylo možné všechny umístit. Pětadvacet vězeňských kavalců bylo smontováno a naskládáno do stísněných řad a nové dveře s ocelovými mřížemi byly připevněny do
vchodu cely – jediného otvoru v místnosti, pokud tedy nepočítáme
vzduchové průduchy vysekané do zdí v úrovni kolen. Když byl areál
připravený, ministerstvo jmenovalo ředitele věznice a najalo obvyklý zaměstnanecký stav včetně dozorců, pradlen a kuchařů. Vězňů
bylo příliš málo, než aby bylo možné ospravedlnit, že věznice najme
vlastního doktora, a tak se stalo, že Básel Sabhá, čerstvý absolvent
lékařské školy, kterého ministerstvo zdravotnictví přiřadilo do místní vesnice, byl dotlačen do služby jako ošetřující doktor pro padesát
nejnebezpečnějších lidí v Jordánsku.
Pro Sabhu, vysokého pětadvacetiletého pohledného mladíka
chlapeckého vzhledu, to byl úkol velice nemilý a hořekoval si na své
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přidělení. Věznice v Jordánsku byly vždy dost odporná místa, ale
tahle konkrétní všechny ostatní hravě překonávala, přinejmenším
reputací. Sabhovo znepokojení se ještě prohloubilo první den, kdy
si ho zavolal ředitel věznice, chlap středního věku jménem Ibráhím,
a seznámil ho výčtem bezpečnostních opatření. Při jednání s vězni,
jako jsou tito, je zásadní, varoval ho ředitel, za každých okolností
zůstat na druhé straně mříží, a to i během lékařských vyšetření. Také
Sabhu upozornil, aby nepropadal příliš optimistickým představám,
že železné dveře mu mohou poskytnout dokonalou ochranu.
„Tihle lidé jsou velice nebezpeční,“ řekl Ibráhím. „I v případě,
že vás nemohou ohrozit fyzicky, na vás mohou mít vliv. Nemyslete,
i já se musím mít na pozoru, aby na mě nepůsobili.“
Ředitel poté pokračoval popisem charakteristických rysů nově
příchozích, od jejich podivného ustrojení – většina z nich trvala na
tom, že bude přes svůj vězeňský stejnokroj nosit typickou afghánskou tuniku, protože těsně padnoucí vězeňské kalhoty považovali za
příliš odhalující – až po jejich schopnost udělat konvertity i z ostřílených kriminálníků a dokonce i vězeňského personálu. Ve Svaqce
už nemálo strážných podlehlo jejich kouzlu, takže vedení věznice
bylo donuceno omezit směny na devadesát minut ve všech sektorech, kde se strážní mohli setkat s vězni.
Když setkání končilo, ředitel ještě zopakoval své varování o zadržovaných. Byl tu jeden vězeň – domnělý vůdce sekty –, jehož
svůdné síly byly mimořádné, řekl. Řeč byla o Makdísím, náboženském učenci a kazateli, který vládl pozoruhodným darem, schopností nakazit a poblouznit mysl, jako by šlo o nějakého muslimského Rasputina.
„Je velice chytrý, hotová chodící knihovna islámského vědění,“
pronesl Ibráhím. „Až ho uvidíte, tak to poznáte. Je pohledný, vysoký
a štíhlý, má světle hnědé vlasy a modré oči. Nenechte se pobláznit.“
O chvíli později byl Básel Sabhá eskortou přemístěn do prostoru věznice – mimo strážní věže a ozbrojené dozorce – do křídla,
kde byli zadržováni vězni. Byla už dávno tma a tlumené světlo
prosvítalo slabě přes mříže na dveřích, ke kterým doktor právě
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přicházel. S tím, jak se blížil, mohl stále jasněji rozpoznat řady neútulných postelí a hned potom první nepříjemný pohled na vězně
samotné.
Osmačtyřicet vězňů sedělo napřímeně na svých kavalcích či
modlitebních kobercích čelem ke dveřím s napjatou pozorností podobně jako tlupa vojenských branců čekajících na inspekci. Každý
z nich na sobě měl ten podivný stejnokroj, plandavou tuniku oblečenou přes standardní modrou vězeňskou košili a kalhoty, jako mu
o tom povídal ředitel věznice. Všechny oči padly soustředěně na
postavu u dveří a Sabhá mírně postoupil, aby na vězně viděl lépe.
Vpředu byli dva muži. První z nich byl vysoký a štíhlý, s brýlemi
jako učenec a se změtí světle hnědých vlasů, které mu vyčnívaly
zpod modlitební čapky. Sabhu napadlo, že tohle bude ten Makdísí, o kterém ředitel mluvil – charismatický vůdce vězeňského bloku. Přesto se zdálo, že je to druhý z těch dvou, kdo má místnost
na povel. Byl tmavší a menší, avšak mohutně stavěný. Měl silnou
býčí šíji a ramena jako zápasník či gymnasta. Sabhá, který teď byl
pouhý krok od něj, si všiml neobvyklé jizvy na mužově rameni:
zubatý šrám přes záplatu inkoustem poskvrněné kůže, v barvě staré
modřiny. Neumělé záhyby a křivé švy kolem rány nesly jasné stopy
amatérského sešití.
Majitel jizvy věnoval na citelný okamžik svou soustředěnou pozornost řadám postelí, pak pohled upřel k doposud neznámému
hostu. Na jeho poněkud odulé tváři nebylo nic zvláštního, zaujaly
snad jen plné rty lemované tenkou bradkou. Ovšem na jeho oči nebylo možné zapomenout. Byly hluboko posazené a ve mdlém světle
cely se zdály být téměř černé, sálající chladnou inteligencí, varující
a bádavé, ale postrádající i jen známku emocí. Nevítaly, a nebyly ani
nepřátelské – byl to pohled hada se zájmem sledujícího vypasenou
myš, která mu právě přistála v kleci.
Jediný, kdo nakonec prolomil mlčenlivé ticho, byl ředitel. Trochu bez zájmu představil nového doktora a nakonec sdělil, že začínají ordinační hodiny. Všichni vězni se zdravotními obtížemi postoupí
dopředu, aby mohli být vyšetřeni, prohlásil.
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Sabhá popošel blíže ke dveřím v očekávání nevyhnutelného
shonu. Na tuto chvíli už byl připravený, a tak s sebou měl dostatek
léků a mastí k ošetření vyrážek, menších zranění, alergií a zažívacích
obtíží, typických pro ty, kteří žili v podobných zařízeních. K jeho
překvapení se ale nikdo nezvedl. Vězni seděli nehybně a vyčkávali
na znamení od zjizveného muže, který nakonec pohlédl na spoluvězně usazeného na posteli poblíž dveří cely. Stačilo jediné malé
pokynutí hlavou a sedící muž vstal a neslyšně přešel ke dveřím.
Jen pět mužů – a ani jeden navíc – bylo takto vyzváno, aniž by
muž s jizvou utrousil jediného slova. Se stejným plazím pohledem
se otočil i k doktorovi a bylo zřejmé, že jde o pohled člověka, který i tady, v nejpřísnější věznici Jordánska, má nad věcmi absolutní
kontrolu.
Sabhu opanoval nepříjemný pocit, jako by se někde v základech
staré pevnosti začalo ozývat sílící chvění. Co za člověka, podivil se,
dokáže velet pouze svýma očima?
V průběhu následujících dní doktor prozkoumal záznamy kvůli
náhledům na své nové pacienty a také aby zjistil, proč se jich úřady
bojí. Jak brzy pochopil, jádro skupiny tvoří téměř dva tucty mužů,
kteří byli členy radikálních islámských sekt vzniklých v Jordánsku
na počátku devadesátých let dvacátého století. S výjimkou lídra,
Abú Muhammada Makdísího – buřičského kazatele píšícího zdlouhavé pamflety proti arabským vůdcům –, byly jejich osobní historie
nezajímavé. Někteří z nich byli pouliční rváči, kteří s vírou našli
svůj smysl a přijetí mezi fanatiky. Jiní zase patřili do arabské armády
dobrovolníků, která v osmdesátých letech bojovala v Afghánistánu
proti Sovětům. Po návratu domů, do bezpečného a stabilního Jordánska, se tito lidé přimknuli ke skupinám, které nabízely způsob,
jak oživit slávu afghánských bojových akcí prostřednictvím neustávající svaté války proti nepřátelům islámu.
Jejich snahy o džihád v Jordánsku však byly vším, jen ne úspěchem. Vůdcové Makdísiho malé skupiny byli zatčeni ještě předtím,
než zvládli provést svoji první operaci – útok, který plánovali uskutečnit na izraelském hraničním přechodu. Mezi další cíle skupiny
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patřily bezvýznamné symboly západního úpadku, od obchodů s lihovinami, přes videopůjčovny, až po pornokina. Jeden z prvních
pokusů skončil jen stěží uvěřitelným fiaskem. Jeden ze členů skupiny se sám nabídl, že umístí nálož do místního kina pro dospělé jménem Salwa. Po pár minutách, které v kině strávil, se ovšem
samozvaný atentátník natolik zabral do filmu, jenž zrovna běžel, že
na svou bombu dočista zapomněl. Jak se posadil, jeho oči zůstaly
viset na plátně a zařízení mu explodovalo pod nohama. Nikomu
z návštěvníků kina se nic nestalo, avšak útočník přišel o obě nohy.
O šest let později byl tento beznohý mezi Sabhovými pacienty ve
věznici Džafr. Doktor si ho všiml už při své první návštěvě, seděl
opřený na kavalci a nohavice měl úhledně sepnuté pod koleny.
Dnes už ale všichni z těchto mužů dleli ve věznici čtyři a více let.
Jestliže měl pobyt ve věznici džihádisty zlomit a oslabit jejich motivaci, pak tyto pokusy byly naprostým selháním. Natěsnaní převážně
ve společných celách, vytvořili si mezi sebou silné pouto, které vycházelo z jejich strádání a dennodenního boje o to, aby mezi drogovými dealery, zloději a vrahy zůstali náboženskými fundamentalisty.
Sdíleli stejnou víru, asketickou odnož islámu vynalezenou Makdísím a vštěpovanou během nekonečných týdnů věznění. Mimo jiné
také oplývali neobyčejnou disciplínou. Skupina se chovala jako
vojenská jednotka s jasně danou hierarchií a nezpochybnitelnou
poslušností vůči Makdísího pravé ruce, zjizvenému muži s mohutným hrudníkem, který na Sabhu udělal takový dojem během jeho
první návštěvy v cele. Makdísí mužům řekl, co si mají myslet, jeho
pobočník však ovládal všechno ostatní: jak mají mluvit, jak se oblékat, které knihy mají číst, jaké televizní pořady sledovat, kterým
vězeňským nařízením mají vzdorovat a která přijmout, anebo kdy
a jak bojovat. Pravé jméno toho muže je Ahmad Fadíl Chalájleh, ale
byl radši, když se mu říkalo „Qaríb“, případně jen „cizinec“, tedy
krycím jménem, které si vybral v době, kdy bojoval v afghánské
občanské válce. Přesto mu však někteří říkali také „muž ze Zarky“,
nevlídného průmyslového města na severu Jordánska, kde vyrostl.
Arabsky se to řekne „Zarkáví“.
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Sabhá měl možnost prohlédnout si oba vůdce bedlivěji. Když
sledoval Makdísího, vypadal mile a sympaticky, připadal mu spíše
jako roztomilý profesor než podmanivý mystik. Čtyřicítka už mu
pomalu klepala na dveře a ze zmoženého výrazu jeho tváře šlo snadno vyčíst, že nevelká cela a společnost pár desítek duševně pomalejších mužů není zrovna to, co by si stárnoucí intelektuál představoval. Běžně rozdával náboženská doporučení a občasné fatvy nebo
nábožensko-právní stanoviska, raději se však věnoval svým soukromým záležitostem, psal různé eseje či četl korán. Jako publikující
byl Makdísí nebojácný: po celém muslimském světě získal renomé
díky svým buřičským knihám, které nesly tituly jako Demokracie
je náboženství, ve kterých odsoudil sekulární arabské režimy jako
antiislámské a vyzýval k jejich zničení. Jeho práce dosáhla mezi islamisty dokonce takového ohlasu, že studie, kterou si Pentagon nechal roku 2006 vypracovat, ho označila za nejdůležitějšího nového
myslitele mezi džihádistickými intelektuály.
I dřívější islamističtí ideologové kritizovali vůdce arabského světa jako zkažené a vlažné vůči islámu. Stejná témata se objevovala už
ve spisech Sajjida Qutba, vlivného egyptského autora, jehož práce
inspirovaly zakladatele al-Káidy. Makdísí ale přišel s myšlenkou, že
je osobním závazkem každého muslima postavit se zřejmým projevům státního kacířství. Nestačilo, aby věřící pouze odsoudili své
věrolomné vůdce. Byli povinováni Alláhovi je zabít.
„Došel k radikálnímu závěru, že vůdcové jsou nevěřící a muslimové by je měli zabít,“ řekl Hasan Abú Hanieh, jordánský spisovatel a intelektuál, který se s Makdísím přátelil v letech, kdy se jeho
myšlenky začaly vyostřovat. „Bodem zvratu bylo právě to ‚zabíjení‘.
Tohle byla zpráva, jež zarezonovala mezi muslimy, kteří cítili, že
režimy jsou hloupé a umožnily cizákům okupovat arabské země.
Makdísí neježe těmto lidem potvrzoval, že mají pravdu, ale také jim
říkal, že jsou povinni s tím něco dělat.“
Co však bylo podivné, muž, který natolik otevřeně horoval po
konfrontování nepřátel islámu, se snažil konfliktu vyhýbat. Sabhá brzy zjistil, že kdykoliv vyšetřovatelé a zástupci zpravodajských
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služeb navštívili vězení, Makdísí je zdvořile přivítal a ke zděšení
ostatních vězňů, kteří pod rukama stejných mužů trpěli, se přátelsky optal, jak se daří jejich rodinám. Opíraje svoji argumentaci
o citace z koránu, strážím i vězeňským dozorcům vždy trpělivě vysvětloval, proč jsou oni i jejich vlády kacíři. Když mu však někdo
oponoval, běžně ustupoval a uznával, že i méně závazné výklady
Písma mohou být platné.
„Můžete být členem parlamentu a stále být dobrý muslim,“ řekl
mu Sabhá jednoho dne, když upozorňoval na nuanci, která se zdála
vyvracet jeho ústřední tezi o záporech sekulární vlády.
„Pokud je někdo zvolen, protože chce sloužit lidem, dobrého
muslima z něj dělá právě tohle. Jestli ale věří v demokracii – a pokud tím pádem věří v pravidla vymyšlená lidmi –, je nevěřící.“
Zdálo se, že si Makdísí mladého lékaře oblíbil, neboť i když
myslel sekulárně, byl v Džafru jediným člověkem, který měl doktorský titul. Když nejmladší z Makdísího žen onemocněla během
jedné ze svých návštěv pouštní věznice, vztah obou mužů se proměnil. Ženu trápilo neobvykle silné menstruační krvácení a Sabhá se
uvolil podívat se na ni na venkovské klinice, kde sloužil. Takovým
gestem riskoval, že se dopustí urážky – spousta ultrakonzervativních
muslimských mužů odmítá svolit k tomu, aby jejich ženy prohlíželi
lékaři muži –, ale Makdísí se zdál být upřímně vděčný. Od toho dne
byly lékařovy návštěvy v cele vítány se širokým úsměvem.
Jenže kultivovanost a intelekt jsou nástroje příliš slabé na to, aby
se vám dařilo ovládat muže na tak nevlídném místě, jakým je věznice Džafr. Makdísí potřeboval někoho, kdo by jeho vůli prosazoval. V Zarkávím našel ideálního pomocníka, muže s podivuhodnou
předností, že dokázal být zároveň otrocky oddaný i naprosto nelítostný. „Je opravdu tvrdý,“ řekl o své pravé ruce Makdísí obdivně,
„skutečný Jordánec – muž svého kmene.“
Jejich osobnosti se nemohly víc lišit. Zarkáví nevládl žádnými
dispozicemi k vřelosti či pro vnímání jemných rozdílů. Muž s jizvou
se neusmíval. Zaměstnancům věznice neodpovídal na pozdravy
ani se nezapojoval do všedních hovorů. Když už mluvil, bylo to
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se znatelným pouličním slangem grázlíka, který nedokončil střední školu a který vyrostl jako rváč a drobný kriminálník v jedné
z nejdrsnějších čtvrtí. Jeho zatvrzelost a odmítání přizpůsobovat se
konvencím z něj dělaly potížistu už od dětství. Také mu pomohly
vylepšit legendu, která se kolem Zarkávího začala utvrzovat od jeho
třiatřicátin.
Zatímco Makdísí upřednostňoval nadpozemský svět knih a idejí, Zarkáví byl čistě fyzické stvoření. Svoji mohutně vypracovanou
figuru získal posilováním s vědry plnými kamení namísto činek.
Historky, které se proslýchaly o jeho kriminální minulosti – všechna ta bodnutí a rvačky, kuplířství a distribuce drog –, to všechno
z něj dělalo nebezpečného a hlavně nevypočitatelného muže akce,
který je schopný čehokoliv.
V Afghánistánu bojoval statečně, možná až bezohledně, a jeho
pověst impulzivního násilníka ho následovala i do vězení. V první
z věznic, kde byl se svými kumpány zavřený, se ustavičně vzpíral
autoritám. Spoluvězně, kteří se s ním dostali do křížku, ponižoval
a napadal – občas pěstmi, jindy primitivními zbraněmi, a někdy –
jak se běžně povídalo – sexuálně. Při jednom ze svých výbuchů vzteku popadl strážného za límec uniformy a narazil jej na věšák. Jindy
zase spolu s ostatními vězni, vyzbrojenými tyčemi a meči vyrobenými z rámů postelí, podnítil násilný protest. „Přišli jsme umřít!“ křičeli vězni, a nebýt včasného zásahu ředitele věznice, který přistoupil
na mnohé z požadavků, jež džihádisté měli, některým z nich by se
to určitě splnilo.
Pod Makdísího dohledem Zarkávího útoky polevily, násilná
energie si ale našla jiné cesty. Zarkáví se začal učit zpaměti korán, hodiny a hodiny trávil čtením anebo nepřítomným zíráním
s rozevřeným výtiskem na klíně. Jeho roztříštěný hněv konečně
našel svůj cíl – prudkou a soustředěnou nenávist vůči Alláhovým
nepřátelům. A jejich seznam začínal jordánským panovníkem,
králem Husajnem, kterého Zarkáví vnímal jako nelegitimního
vůdce umělé země, zodpovědného za neomluvitelný zločin smíření se s Izraelem. Patřili tam také služebníci režimu: stráže, vojáci,
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politická reprezentace, úřednictvo a nesčetní další, kteří měli ze
současného systému prospěch. Stejně tak i spoluvězni, které označoval za kafíry neboli bezvěrce. Pro muslimy není toto slovo pouhý přídomek. Pokud je slova užito ve fatvě, znamená to, že osoba,
o které je řeč, přestává být chráněna islámským právem a může
být beztrestně zabita. Ve vězení začaly stráže o Zarkávím a jeho
nejbližších následovnících hovořit jako o takfírech 6 – „vyobcovaných“.
Spolu s tím se mezi muslimskými vězni upevňovala Zarkávího
pozice vůdce a vykonavatele. Od mužů vyžadoval absolutní poslušnost a nadával jim pokaždé, když vynechali modlitby anebo sledovali televizní vysílání uváděné nezahalenými ženami.
Navzdory hrubému chování si však získával obdivovatele, kterým učarovala jeho vzdorovitost vůči vězeňským autoritám. Když
do Džafru přišly návštěvy z oficiálních míst, Zarkáví je obyčejně
ignoroval, anebo odmítl brát na vědomí byť i jen jejich pozdravy.
A svým mužům přikázal to samé.
Jednoho dne, když Jordánsko souhlasilo, že otevře věznice inspekcím z lidskoprávních skupin, přijel vysoký státní činitel z ministerstva vnitra do Džafru zkontrolovat podmínky a požádat vězně,
aby návštěvníkům neříkali nic negativního. Islamisté však odmítli
odpovědět na jeho otázky, nebo se na něj i jen podívat.
Podrážděný úředník mužům nejprve vynadal a poté se je pokoušel přesvědčit ke spolupráci prostřednictvím návrhů, že by jejich
tresty mohly být sníženy.
„Dá-li Bůh, král Husajn vám odpustí!“ prohlásil.
6 Slovo takfírí označuje sunnitského muslima, který jiného muslima prohlašuje za tzv.
odpadlíka od víry. Samo nařčení se nazývá takfír, odvozeno od slova kafír – nevěřící.
Používá se rovněž termínu takfírismus, který znamená hromadné označování muslimů
za odpadlíky a jejich trestání smrtí v případě, že patří k jiné islámské sektě – nejčastěji
ze strany sunnitů vůči ší’itům, ale také ze strany sunnitů vůči jiným sunnitům. Jedná se
o extremistický směr v rámci islámu, který si nárokuje právo nařknout ostatní muslimy
z odpadlictví pouze na základě vlastního úsudku. I zmínka o tom, že takto označená
osoba může být beztrestně zabita, spadá do extremistického spektra a nelze ji považovat
za běžný projev islámské víry. Poznámka překladatele.
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Zarkáví se najednou postavil a zabodl prst jen centimetry od
úředníkova nosu.
„Tento vladař není naším pánem!“ zabručel. „Nám vládne všemocný Alláh.“
Návštěvník odsekl. „Přísahám bohu, že se odsud nedostanete!“
zakřičel. „V téhle base už zůstanete!“
„U Alláha,“ odpověděl Zarkáví chladně, „my se odsud dostaneme. Klidně silou, když si to bůh bude přát.“
Zarkáví měl ale i svou další stránku. Sabhá si jí všiml v nepatrných náznacích při svých návštěvách vězení. Šokujícím způsobem
to nezapadalo do běžného Zarkávího chování, jako by trpěl rozpolcenou osobností.
V Džafru každý věděl, jak Zarkáví uctívá svoji matku, jak se
promění v malého chlapce, kdykoliv jej navštíví. Na její návštěvu se
připravoval celé dny, drhnul si oblečení v umyvadle a cídil svůj kout
vězeňské cely. Někteří spoluvězni věděli o citlivých dopisech, které
psával matce i svým sestrám. O jeho ženě Intisáře či jejich dvou malých dětech padlo stěží jediné slovo. Zato své matce a sestrám psával
citem překypující vzkazy, doplňované básněmi a v okrajích zdobené
jeho vlastními kresbami květin.
„Ach, sestro, jak jen už jsi trpěla kvůli tomu, že mě vězní pro
mou víru,“ napsal Umě Kadamě v jedné pečlivě vyzdobené poznámce, v níž modrý inkoust střídal s červeným.
Zprávu ukončil básní:
Já napsal Ti dopis, ach, sestro má,
ten stvořil jsem z tužby svojí duše.
První, co vpisuji, je žár mého srdce,
to druhé má láska a bažení jest.
Další objekty zájmu Zarkávího přehnané pozornosti byli nemocní a zranění mezi jeho muži. Kdykoli některý z islamistů onemocněl, promptně se pasoval do role hrdinného ošetřovatele a vzdával se přikrývek a dávek potravin, jen aby jim zajistil pohodlí. Měl-li

46

V Z E S T U P I S L Á M S K É H O S TÁT U

dojem, že chtějí jeho muže nějak ošidit, dýchal Sabhovi a druhému
doktorovi, který se přidal k vězeňskému personálu, za krkem a začal
je okamžitě peskovat.
„Kde je ten lék, co jste mu slíbil?“ popisoval Sabhá některé ze
Zarkávího požadavků, na které si bych schopen vzpomenout. Když
jeden z vězňů na pár dnů opustil Džafr kvůli lékařskému zákroku,
vyšiloval jako nervózní „rodič“ a neustále se ze Sabhy snažil tahat
informace o zdravotním stavu svého druha.
Sabhá byl obzvláště zasažený citlivostí, kterou Zarkáví projevoval nejzranitelnějšímu ze spoluvězňů, beznohému Ídovi Džahálíneovi, nešťastnému atentátníkovi, který tak nešikovně zpackal útok
na porno kino. Džahálíne, který kromě svého znetvoření trpěl také
psychickou poruchou, spával i přes své extrémní postižení s ostatními vězni. Zarkáví se ustavil jeho osobním služebným a pomáhal mu
s mytím, převlékáním a krmením. Běžně brával beznohého v podpaží a nosil jej na toaletu.
Sabhá Zarkávího podezříval, že tento denní rituál má daleko
spíš co do činění s jeho zvláštním smyslem pro slušné chování než
s tím, že by měl upřímné slitování se svým druhem. Podle přísného
morálního kodexu islamistů může být odhalování nahého mužského těla druhým bráno jako ponížení stejně jako hřích.
Při jedné za Sabhových večerních návštěv cely udeřil na Džahálínea jeden z jeho občasných záchvatů, kdy mu obvykle musela být
podána nějaká antipsychotika. Sabhá popadl stříkačku a právě se
chystal podat mu dávku, když v tom mu Zarkáví vstoupil do cesty
a zastavil ho. Beze slova vzal Zarkáví přikrývku z jedné z postelí
a přetáhl ji přes Džahálíneovu spodní část těla.
Jednou rukou držel přikrývku na místě, druhou odtahoval pásek invalidových kalhot, aby tak odhalil útlý srpek kůže. Pak dal
pokyn lékaři.
„Postarejte se, aby to šlo na správné místo,“ rozkázal.
Sabhá přes oblečení nahmatal Džahálíneovu pánevní kost
a s uspokojením protlačil jehlu bledou kůží. Když bylo po všem
a Džahálíne tiše odpočíval, Sabhá vzhlédl a našel Zarkávího, jak ho
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s uspokojením sleduje. V jeho ještěřích očích bylo najednou něco
jinak, hodnota, kterou předtím doktor nezaznamenal. Pomyslel si,
že by to mohl být náznak úsměvu.

Příchod zimy roku 1998 přinesl mráz a spoustu nováčků, jejichž
přemístěním chtěli úředníci odlehčit přecpaným místům uvnitř vězeňského systému. Islamisté zůstali jako obvykle v bezpečném semknutí, ale tentokrát už se začaly objevovat první jemné prasklinky. Někteří džihádisté otevřeně navrhovali, že lídrem by se měl stát
Zarkáví a nahradit tak Makdísího, jehož profesionální uhlazenost
začínala některým členům skupiny lézt na nervy.
Zarkáví vůči svému učiteli žádné kroky neučinil, ale spousta
spoluvězňů měla ve věci poměrně jasno. Na propadlíky ze střední školy a drobné kriminálníky, kteří tvořili jádro celého kolektivu, Makdísí pouze plýtval svými teologickými argumenty. Tihle
chlapíci potřebují někoho, kdo má pověst tvrďáka. Někoho přesně
jako Zarkáví, rváče, který mluví zpříma a pohrdá kompromisy. Jak
Makdísí sám přiznával, nebyl žádný válečník. I v dobách, kdy přebýval v arabských výcvikových centrech v Afghánistánu, rezignoval
na to, že by se učil střílet ze zbraní.
„Nebyl to žádný bojovník, který by žil mezi létajícími kulkami,
raketami a tanky – ani na jeden pitomý den!“ vysvětlil mi později
jeden veterán z Afghánistánu.
Zarkáví si očividně užíval velení a také přebíral stále dominantnější roli. Činil tak ostatně s Makdísího požehnáním, kterému
nechal dohled nad duchovními záležitostmi. Významní lidé z prostředí mimo věznici tak poprvé zaslechli jeho jméno. Makdísí měl
v islamistické diaspoře mnoho obdivovatelů, od Londýna až k palestinským městům na Západním břehu, a někteří z nich disponovali zdroji a četnými vazbami na Blízkém a Středním východě,
v severní Africe i Evropě. Teď se od Makdísího dozvěděli o jeho
působivém pomocníkovi, afghánském veteránovi neobvyklé odvahy a přirozených vůdcovských schopností.

