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إهداء

يف  وكنت  فرحلت  برحيلها،  قهرها  عّجل  التي  أمي  روح  إىل 
سجنهم ما أزال.

أبنائهن من سجون عائلة  انتظرن عودة  اللوايت  إىل كل األمهات 
األسد.

إىل أم كل شهيد قتلته هذه العصابة، تعذيًبا أو قتاًل أو حنينًا.
إليهن كلهن. 
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هذا النص

ليس رواية أو سرية ذاتّية أو تأرخًيا لزمن ما. 
إنه، باختصار شديد، أنني روح مواطن سوري حيترض. 

إنه أشبه برثاء شخص لنفسه، قبل أن هييل عليها الرتاب.
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حجر الذاكرة وماؤها

التعذيب  السجن:  عن  حديث،  أي  يفرتض  كام  أحتدث،  لن 
من  جتعل  التي  التفاصيل  تلك  وكل  واملوت،  واملرض  واجلوع 
البرشية،  عرفتها  التي  السجون  أبشع  من  واحدًة  السورية  السجون 
لكنني سأحتدث عن وجه آخر، سأحتدث عن الوجه الذي ال نراه إال 
هناك، حيث  وحشيتها  كلًيا يف  انغامًسا  املنغمسة  األنظمة  يف سجون 
تنتفي احلقوق كلها التي أقّرهتا القوانني واألعراف الدولية، فيصبح 

السجن مكاًنا للرتويع واالنتقام والقتل أو املوت البطيء.
يمكن  ال  الذي  الوجه  ذاك  اآلخر،  السجن  وجه  عن  سأحتدث 
حد  إىل  مفهوًما  فيجعالنه  يدنيه،  أن  احلديث  وال  تقوله،  أن  الكتابة 
اليمكن  الذي  الوجه  إنه  واضًحا.  صار  قد  إنه  عنده  القول  يمكن 
كلام  التي  التجربة  تلك  جتربته؛  عرب  بمعاناته  إال  جوهره،  إدراك 
امتّدت كشفت عن وجوه وألسنة مردومة، ولكن أي جتربة أو معرفة 

تستحقان ولوج اجلحيم من أجلهام؟.
كتب دانتي عىل بوابة جحيمه: ”عن كل أمل ختلوا أهيا الداخلون 
السجون  فإن  ختيياًل،  كان  كتبه  ما  أن كل  من  الرغم  وعىل  هنا“،  إىل 
إليه وافر وفرًة خانقة،  تغنيك عن أي ختييل؛ ألن ما حتتاج  السورية 
وما عليك سوى أن تلملم طاقاتك كلها وتشحذها، لوصف األقل 

من القليل من واقع كثري.
سأحاول ما أستطيع، لكي أقارب بعًضا من بعض ذاك اجلحيم، 
وألن ما لدّي ما هو إال ذاكرة فقط، سأحتدث عن الذاكرة والسجن، 
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أواًل؛ السجن، أي سجن، يف مطلق حاالته هو رشط الإنساين، لكن 
ربام يكمن أحد أهم وجوهه الالإنسانية يف إرغامك بوصفك مسجونا 
عىل تقطري حياة افرتاضية عىل موقد ذاكرة حجرية، ودفعك رغم أنفك 
إىل عيش متخيل يف مكان شحيح مصمت. بتعبري آخر: عند حرمانك 
من أوجه احلياة كلها، فال يشء يسند حياتك اهلاربة، إال حجر الذاكرة.

يف السجن، يف ذلك العدم، حيث أنت رهني الغياب، حيث أنت 
مع كل ما ختتزن من مشاعر وأحالم ورغبات وتناقضات، حيث أنت 
بتفاصيلك كلها وكِلّيتك خارج التحقق. نعم؛ أنت يف النفي الذي ال 

يصري بل أنت يف العدم الذي ال حضور يف حرضته.
ليس السجن حياة لتتنفسها، وال موًتا ليفرتس توقك إىل احلياة، 
حبل  ليلفوا  عنوة،  إليها  أصعدوك  التي  املنصة  شديد:  بتكثيف  إنه 
إىل  انزالقك  التي تسبق  السجن كاللحظات  مشنقتك حول عنقك. 
باحلياة هو رؤوس أصابع قدميك  يربطك  ما  املوت، حينام كل  هوة 
موتك  حبل  عىل  االنزالق  من  فتمنعه  املعّلق،  جسدك  تسند  التي 

املشدود عىل عنقك. 
قدميك  أصابع  رؤوس  ويف  موتك  حبل  عنقك  عىل  إًذا،  هكذا 
سهمه،  ينطلق  متى  تعرف  ال  كوتر  مشدود  بينهام  وأنت  حياة،  بقايا 
ألنك بني موت وحياة، وألنك عاجٌز ومقّيد ومنفّي ومنيّس، فإن قوة 
غامضة تتفّجر فيك، فتدفعك إىل أن تتشبث بثبات رؤوس أصابعك 

عىل خشبة مقصلتك كي ال هتوي.
يف هذا التوتر املشدود حتى أقصاه، ال لثوان أو دقائق وال أليام 
أو أشهر، بل لسنوات طويالت، تصبح الذاكرة هي املصدر الوحيد 
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لتجديد طاقة التحّمل لديك، فتصبح سالحك الوحيد، لكي تقاوم 
هذا اجلحيم الذي حيارصك كحبل مشنقة، ولتصبح مالذك الذي ال 

مالذ سواه، لكي تعيد صياغة بقايا روحك التي تتهشم يف كل يوم.
يف السجن ال حياة، فأنت جمرب عىل اخرتاعها، بل أنت مطالب بأن 
متنح ذاكرتك ما يمكنّها اخرتاع احلياة أيًضا. نعم؛ يف السجن نخرتع 
شخوًصا  نخرتع  تفعل،  أن  ذاكرتنا  تستطيع  كام  ونصوغها،  احلياة 
ننترص  نقتلهم، ونخرتع مطارح ومعارك  نكرههم وربام  أو  ونحبهم 
فيها أو هنزم، ونخرتع نساًء لكي نبكي حنينًا إليهن، فنضاجعهن كام 

لو أننا نصيل، ونكتئب إن هجرننا، وربام نحاول االنتحار.
جلّة  إىل  اليأس  سيسحبه  احلياة،  اخرتاع  يتقن  ال  من  السجن،  يف 
وحياة،  موت  بني  يفصل  الذي  املضيق  هذا  يف  السجن،  يف  املوت. 
نتعلق بذاكرتنا وكأهنا طوق نجاة. وحدهم من ُسجنوا ومن يسجنون، 
آلماد طويلة ويف رشوط شديدة القسوة والبشاعة واحلرمان، كام هي 
إليها  الذاكرة واحلاجة  حال السجون السورية، يدركون جيًدا معنى 
ذاكرًة  الذاكرة  من  جتعل  ترتى،  تتناسخ  التي  السنوات  وحقيقتهام. 
لصون  جتهد  وذاكرًة  عميًقا،  اليبس  يشققها  ذاكرًة  فتحيلها  عطشى، 
آخر عصارة فيها، ثم كي ال متوت فنموت نحن، نلهث وراء ما يمكن 

أن يسقيها، ولو قلياًل.
ال أدري، إن كان علامء النفس أو علامء السلوك االجتامعي أو علامء 
الفيزيولوجيا قد حتدثوا عن ذاكرة مجعية، ولكنني متيقن من أن الذاكرة 
وُتستعار وختتلط ومتتزج وتنقسم وتنمو وتصغر، وإال فكيف  تستعري 
يمكننا أن نفرس ما حدث معنا يف السجن، وما حيدث مع أي مسجون يف 
سجنه؟ هل يتسع وقتكم ألوضح فكريت؟ إًذا، دعوين أبدأ من البداية. 
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فجأة وكام يف حكايا ألف ليلة وليلة، خيطفنا جنّي، خيطفنا من ُألفة 
حمطات  خالل  ينقلنا  رّشير،  جنّي  ألنه  ثم  بنا،  ويطري  اليومية  حياتنا 
وأين  نحن،  من  فيها  نعرف  نكاد  ال  حتى  والقتل،  بالعنف  متخمة 
شديد  عامل  يف  آخر،  عامل  يف  النهاية  يف  بنا  لريمي  أين،  وإىل  نحن، 
االختالف،  عامل اليشء فيه، يف عامل نفتقد فيه كل يشء، بام يف ذلك 

أصوات احلياة وحضور الضوء ولون السامء.
يف املرحلة األوىل، نتحسس أجسادنا وأرواحنا وذاكراتنا ووجوهنا، 
وحتى جدران القرب الذي ُرمينا فيه، وعندما نكتشف أننا يف الالحياة، 
يا  فقدناه.  ما  هتبنا  لكي  إليها  ونتوسل  نستجدهيا  ذاكرات  إىل  نرسع 
بتلك  تتوهج  كيف  السجن؟  بدايات  يف  الذاكرة  تتوهج  كيف  إهلي! 
فنبكي  املمض،  واألمل  احلارق  األمل  ذلك  لوهجها  أّن  كيف  الشدة؟ 

ونرصخ ونبدأ دوراننا اليائس داخل قوقعة السجن املطبقة تلك؟.
يف البدايات، ال يمكنك أن حتتمل زلزالت هذه الذاكرة وتدفقها 
مثل موجات تسونامي، وأنت وحيد، فيتوجب عليك أن تقوهلا لكي 
خيّف اندفاعها وهتدأ، وأن تنتقي أشخاًصا لتقوهلا هلم، ألهنا ذاكرتك 
يف  ما  يقولوا  بأال  متوسلة،  دافئة  بنربة  هلم،  هتمس  فإنك  احلميمة، 
ذاكرتك لغريهم، ألهنا أغىل ما متلك، فإنك جمرب عىل افرتاض أن من 
تشاركهم يف ذاكرتك هم حمل ثقتك العميقة، عرب بوابة هذه الثقة التي 

ألبستهم إياها مرغمني، تبدأ أمواج ذاكرتك باالنتقال إليهم.
خارج السجن يف حياتنا العادية، نحاول أن نمأل ذاكرتنا باألشياء 
التي نصنفها عىل أهنا مهمة: احلوادث الكربى واملناسبات األهم. أما 
وهي  احلضور،  دائمة  الذاكرة  هي  التفاصيل  ذاكرة  فإن  السجن،  يف 
إهنا  أو  الكبرية  األشياء  تغادرك  السجن،  يف  إيالًما.  األشد  الذاكرة 
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تصبح بال أمهية، وكل ما كنت تتجاوزه بال انتباه يف حياتك العادية، 
يصبح ضجيج ذاكرتك الذي ال هيدأ.

وسترسع  األوىل،  خطواته  خيطو  الذي  طفلك  بغبطة  سرتاقب 
من  إليك  ينظر  عندما  لكنك،  يتعثر.  عندما  به  اإلمساك  إىل  متلهًفا 
حولك مستغربني هنوضك املفاجئ ورصختك اخلائفة أو متعاطفني، 
أحاول  كنت  اعذروين،  قائاًل:  وستعتذر،  السجن،  يف  أنك  ستتذكر 

التقاط ابني كي ال يسقط. 
مرة  املتلهف  رصاخك  ستعاود  الضيق.  مكانك  يف  اجللوس  ستعاود 
هي  ما  كلها  هلفتك  أن  من  تتيقن  أن  وبعد  كثري  أو  قليل  بعد  ثم  أخرى، 
إال ختييل حمض، ستبكي، ستشم رائحة الطعام الذي حتب، وربام تنهض 
ومرة  اهلواء،  يف  اهلواء  إىل  يديك  ومتد  الطاولة،  عىل  لتضعه  يشء  لتتناول 
أخرى ستكتشف أنك يف السجن، وستصفعك نظرات استنكار من حولك 
أو نظرات تعاطفهم، ستشم رائحة عطر امرأة كنت قد أحببتها، ومتد يدك 
والضوء،  اهلواء  من  قليل  يدخل  لكي  لتسحبها،  نوافذ غرفتك  إىل ستائر 

وستسمع بوضوح رنني جرس باب بيتك، وتسمع رصاخ إخوتك. 
التحية  وتلقي  الضيقة  حارتك  زواريب  يف  طوياًل  ستميش 
تاركًة  سطوهتا؛  بكل  بك  متر  امرأة  من  نظرة  وتسرتق  تراه،  من  عىل 
خلفها غاممة من عطر ودهشة، وسريى من جيلس إىل جانبك كيف 
لتمأل  إىل األعىل وتنفست عميًقا،  أغمضت عينيك ورفعت رأسك 
كل خالياك بعطرها. ال بد أنك ستمر ببائع الفالفل، وتأكل القرص 
يف  أضع  أن  تريد  ماذا  يسألك:  أن  قبل  إياه،  يناولك  الذي  الساخن 
خوف  شهقة  الشهقة؛  تلك  املرات  مئات  وستستعيد  سندويشتك؟ 

الَصبيَّة، حني باغتتكام أمك وأنت تقبلها.
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يف السجن، ستعيد نبش ذاكرتك، ألف مرة بعد ألف مرة، كي ال 
متوت. يف السجن، ال حتيا الذاكرة إن مل تقل ما فيها، وأنت جمرب عىل 
قوله، كي ال تبقى معلقة عىل حافة النسيان واملوت. يف احلياة العادية، 
يمكنك أال تقول ما يف ذاكرتك، وربام أن حتاول نسياهنا؛ ألن احلياة 

متاحة، أما يف السجن، فإن األمر خمتلف متام االختالف.
إًذا، ستمنح أحًدا ما ثقتك أواًل، وستشاركه ذاكرتك لكي حتميها 
فتحميك، وستختار ما تعده مناسًبا للبوح، فثمة يف البدايات ما هو 
شديد اخلصوصية، فال جيوز أن يباح به، لكن بوابة الثقة تتسع، وبوابة 
الغياب تتسع، وبوابة احلاجة تتسع، وما كنت تعده شديد اخلصوصية 
يبدأ بالتسلل إىل دائرة البوح. هكذا، تضخ ذاكرتك ضًخا ال بد منه يف 

أيام موتك البطيء.
مرور  بعد  نكتشف  كيف  يتخيل  أن  منكم  أحد  يستطيع  هل 
سنني أننا استنفدنا كل يشء، وحتدثنا إىل اجلميع عرب بوابة الثقة التي 
افرتضناها، بتفاصيل ذاكراتنا كلها، بام فيها تلك التي كنا قد صنفناها 
عىل أهنا أشد تفاصيلنا خصوصيًة، إضافة إىل أرسارنا وفضائحنا التي 

الجيوز أن ُتشاع، مهام كانت احلال؟.
 ليس هذا ما يبعث عىل البكاء أو اجلنون أو ما هو أكثر من ذلك 
بكثري، إن ما يبعث عىل ذلك كله وأكثر هو أننا سنكتشف، حني ال 
يعود أي معنى لالكتشاف، أننا مل نعد أصحاب ذاكرات خاصة، وأن 
وأننا  مشاًعا،  أصبحت  قد  وخاصة  فردية  كانت  التي  الذاكرة  تلك 
يف  مكّوًنا  محياًم  جزًءا  أصبحت  التي  اآلخرين  ذاكرات  امتلكنا  قد 

ذاكراتنا.
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هكذا، بعد سنوات طويلة من السجن والعيش عىل حافة املوت، 
نجد أنفسنا أننا قد رصنا بذاكرة واحدة، فريوي أي منا ما يف ذاكرة 
أهنا  لو  كام  حياهتم  حوادث  ويروي  ذاكرته،  أهنا  لو  كام  اآلخرين 
حوادث  أهنا  عىل  اآلخرين  حياة  حوادث  نروي  أن  حياته.  تفاصيل 
حياتنا، فإن هذا ليس كذًبا، كام كنا نتهم بعضنا بعًضا يف السجن، إذ 
كيف يكذب من ال يعرف كيف يفصل ذاكرته عن ذاكرة اآلخرين؟.

 ماذا كان يمكننا أن نفعل، إن كان كل ما لدينا، من ذاكرة وأحالم 
وأشخاص وفرح وحزن، قد سكبناه يف أتون ذاك اجلحيم الذي كان 
هل  اخلاصة؟  ذاكرته  منا  كل  إىل  يعيد  أن  ما  أحد  يقدر  هل  يبتلعنا؟ 
ورصخاتنا  وضحكاتنا  أحالمنا  يفصل  أن  أحد،  أي  ألحد،  يمكن 
من  أبعد  األمر  أظن  ولكنني  حًقا،  أعرف  ال  أنا  وبكاءنا؟  وقهرنا 
املستحيل بمستحيل آخر. إًذا، هل ستكون أوراقي هذه هي أوراقي 

وذاكريت وحدي؟.
صدقوين، إن قلت إين ما كنت أدري واآلن ال أدري، وما كنت 
أعرف واآلن ال أعرف إن كنت أنا من حدثت له هذه التفاصيل أو 
إهنا حدثت ألحد غريي. سأكتب عن ذاكرة ما؛ مفرتًضا أهنا ذاكريت، 
أما إذا احتج اآلخرون الذين شاركتهم العرّي يف مساحة الثقة إياها، 
بالدرجة  حمقون،  فهم  ذاكراهتم  هي  الذاكرة  هذه  بأن  رصخوا  وإذا 

نفسها التي أدعي فيها أن هذه الذاكرة ما هي إال ذاكريت.



22

رائحة احلنني

مل تقرأ أمي يف حياهتا كتاًبا، وما كان هلا أن تقرأ، ومل تقرأ أمي يف 
أي  عن  يشء  أي  أمي  تقرأ  ومل  تقرأ،  أن  هلا  كان  وما  جريدة،  حياهتا 
يشء، وما كان بإمكاهنا أن تفعل؛ ألن أمي هي أمي، وألن أمي ببساطة 
شديدة مل تذهب إىل املدرسة، ومل تتعلم القراءة والكتابة، وما كان من 
السوريات  األمهات  كمعظم  لكنها،  تتعلم.  وأن  تذهب  أن  املمكن 
مل  ما  بفطرهتا  امتلكت  والفقر،  بالقهر  أيامهن  احلياة  عجنت  الاليت 

أستطع امتالكه أنا الذي أمىض عرشات آالف الساعات يف القراءة.
يصبح  أن  البدهي  من  كان  ولذلك  الذكور،  أمي  أوالد  أكرب  أنا 
اسمها أم بسام، وهكذا فقد أصبحت قدرها وقهرها منذ اللحظة التي 
رصخت فيها رصختي األوىل يف هذا العامل األصم. كان كل يشء، كام 
يف معظم مناطق سورية، صعًبا وقاسًيا، وكانت أمي واألمهات هّن 
ا، ومن أجل أن تصبح  من يلّون حياتنا بقليل من الفرح. كان الفقر مرًّ
احلياة ممكنة، فقد كان عىل أمهاتنا أن يعجّن تفاصيل حياتنا بيشء من 

أرواحهن.
ربام ال يعرف السوريون ملاذا يشيخون وهم ال يستطيعون االنفكاك 
عن رائحة ثياب أمهاهتم، وال يعرفون ملاذا يقسمون صادقني أن مذاق 
ذلك الطعام البسيط املصنوع من مواد قليلة هو أطيب طعام يف العامل، 
وملاذا يبحث كل منهم يف أصوات املغنّيات عن صوت ما قد يكون 
أقرب األصوات إىل صوت أمه، من بني أصوات األمهات احلزينات، 

وهن يغنني يف ليايل القهر الطويلة.
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أمهاتنا مل يمتلكن مواهب خارقة يف الطبخ، وما كان من املمكن 
أن يمتلكنها وينشغلن هبا، ال، ومل تكن أصوات أغانيهن غناًء، تلك 
الزبد  انسياب  وكأهنا  احلزينة،  إيقاعاهتا  عىل  نغفو  كنا  التي  األغاين 
عىل الزبد، ال، ومل تكن الرقع التي يلصقنها فوق ثيابنا املهرتئة مجيلة 
يف  يضعن  دائاًم  كّن  اللوايت  أمهاتنا  ولكنهن  أمي،  لكنها  متقنة،  وال 
كل ما يفعلنه شيًئا ما من أرواحهن، ومن هلفتهن وحناهنن وقهرهن 
وحزهنن. إن هذا ما كان جيعلنا نحتمل احلياة ويدفعنا إىل أن نستعيدها 

دائاًم، بحنني القطا الذي يدفع الدمع إىل العيون، فرتّق وترتقرق.
منذ أن استوىل حافظ األسد عىل السلطة يف سورية، بعد انقالبه 
األمهات  حياة  تفاصيل  إىل  آخر  قهر  ُأضيف  املشؤوم،  العسكري 
مل  واجلوع  رحياًم،  قسوته  من  الرغم  عىل  الفقر  كان  لقد  السوريات. 
يكن متوحًشا إىل حد القتل، ووحده حافظ األسد من أحال تفاصيل 
حياتنا كلها سواًدا بال هناية. مل تكن العقود التي حكمت فيها عائلة 
يريدون  من  يتداول  كام  واالستقرار،  لألمان  عقوًدا  سورية  األسد 
سنوات  شديدة  ببساطة  إهنا  املرحلة،  لتلك  احلقيقي  الوجه  إخفاء 

طويلة من القتل والسجون واالختفاء والترشد والنفي.
بانقالبه  التي قرر فيها حافظ األسد أن يقوم  اللحظة األوىل  منذ 
أداة حكمه األوىل، وعندما  السجن  يكون  أن  أيًضا  قرر  العسكري، 
ضاقت السجون أضاف سجوًنا جديدة، وسجوًنا وسجوًنا، وعندما 
يرّشد  أن  هو  فعله  يمكن  ما  أفضل  أن  وجد  كلها  السجون  ضاقت 
بلغت  املايض  القرن  الثامنينيات من  املسجونني. يف  السوريني ويقتل 
والسوريون معظمهم عن  العامل  أن صمت  بعد  أقصاها،  االستباحة 
وقرى  مدن  ويف  محاة،  مدينة  يف  األسد  حافظ  ارتكبها  التي  املجزرة 
أخرى غريها. بعد جريمة جمزرة محاة الفظيعة دخلت سورية يف ليلها 
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متخمة  باتت  واأليام  القهر،  بطعم  يشء  كل  وأصبح  حلكًة،  األشد 
بالرعب واخلوف.

قليلة  أشهر  خالل  واآلالف  اعُتقلت  السوداء،  املرحلة  تلك  يف 
يريد،  بمن  يفتك  أن  عىل  قادًرا  يومها  األسد  حافظ  كان  واختفينا. 
وهو مطمئن إىل أن أحًدا يف العامل لن يسأله عن مصري أولئك الذين 
وتنزلق  القرسي،  اختفائنا  عىل  طويل  زمن  مر  يقتلون.  أو  خيتفون 
األيام واألشهر والسنوات، ومتيض، وال أحد يعلم مصري عدد كبري 
هم  هل  هم؟  أين  األسد.  حافظ  استخبارات  أجهزة  اعتقلتهم  ممّن 

أحياء أم أموات؟.
كان أهايل املعتقلني، يف حلقة دوراهنم وبحثهم الطويل، يواجهون 
يف النهاية جواًبا واحًدا ال غري: ”ال نعلم عنهم شيًئا. هم ليسوا لدينا“. 
أن  وبعد   1989 عام  ففي  له،  خطط  أو  األمر  يف  فكر  من  أدري  ال 
زوجات  من  جمموعة  قررت  وجوههن،  يف  األبواب  كل  أغلقت 
اجلمهوري،  القرص  إىل  يتوّجهن  أن  وأخواهتم  وأمهاهتم  املفقودين 
وهناك قد يتمكّن مقابلة حاكم سورية الوحيد األوحد، ويمكن هلن 
أن يناشدن كيّل القدرة واآلمر الناهي، وهو الذي بإشارة من يده يعود 

من يبحثن عنهم إىل احلياة.
سريد  بامذا  يتكّهن  أن  يمكنه  أحد  فال  اخلطر،  شديد  األمر  كان 
آخرها،  حتى  سورية  الطاغية  أخضع  أن  بعد  خطوهتن،  عىل  النظام 
ممكنة،  االحتامالت  كل  كانت  يقرره؟  عام  السؤال  حمض  يتقبل  فهل 
فإهنن  األحوال  أحسن  ويف  اعتقاهلن،  إىل  عليهن  النار  إطالق  من 
غادرهنا.  كام  بيوهتن  إىل  يعدن  ثم  واإلهانات،  للرضب  سيتعرضن 
من  عدة  مناطق  من  نسوة  ستأيت  كاملة:  برسية  األمر  ما  أحد  رتب 
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سورية، وجيتمعن يف دمشق، ثم يتوّجهن إىل القرص اجلمهوري. لقد 
رتب طريقهن، ومكان لقائهن وكيفية ترصفهن.

يف ذلك اليوم استيقظت أمي باكًرا، ومل خترب أحًدا عن مرشوعها 
وال إىل أين هي ذاهبة، فهذا ما ُطلب منها. لقد أوصت أختي املتزوجة 
التي تسكن قريًبا من بيتنا فقط، أن هتتم بالبيت حتى عودهتا. يف طريق 
عىل  يتناوبان  واألمل  اخلوف  كان  دمشق،  إىل  الالذقية  من  سفرهن 
قلياًل،  يضحكن  وأن  الغناء  فحاولن  املجهول،  إىل  الذاهبات  وجوه 
وصمتن، صمتن كثرًيا، وفكرن يف كل يشء. ستخربين من كانت قد 
شاركت يف تنظيم التظاهرة، وهي تلك التي التقيت هبا بعد خروجي 
تبرش  وكانت  وضحكت،  الطريق  يف  غنت  أمي  أن  السجن،  من 

الذاهبات بأن األمر سيكون خرًيا. 
يف دمشق، جتمعن قريًبا من القرص، ويومئذ مل يكن يصنفن أنفسهن 
يف طوائف أو مناطق أو قوميات. حني ذاك، مل يكن علويات وسنّيات 
لقد  ذلك،  وغري  ودرزيات  وإسامعيليات  وكرديات  ومسيحيات 
إىل حيث  توّجهن  السوريات  أولئك  فقط،  مقهورات  كن سوريات 
أرشدهن من نظموا األمر، لكن احلرس أوقفهن، فأوضحن هلم أهنن 
ذاهبات إىل ”السيد الرئيس“ لرؤيته، ومل يفصحن عام يردن من رؤيته. 
بأسلحتهم وجتهمهم، وبعد  املدججني  بعد جدل طويل مع احلرس 
وهناك  الثاين،  احلاجز  حتى  بالتقدم  هلن  ُسمح  ما،  بجهة  اتصاالهتم 
الرسمي يقف متجهاًم ومتمّعًجا ومتأّفًفا  املدين  باللباس  الرجل  كان 

يف انتظارهن.
عنده، مل تفلح حماوالهتن بإخفاء هدف زيارهتن، لقد كّن جياوبن 
الغامض  الرجل  لكن  الرئيس“،  للسيد  سنقوله  نريده  ”ما  فقط: 
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ماذا  يقلن  أن  فإما  للكالم،  وقًتا  يملك  ال  أنه  بحسم  أعلن  املتجهم 
يردن أو يعدن إىل حيث أتني. ُأفيش الرس ،وبدأت النسوة املتلهفات 
يرشحن ماذا يعني اختفاء أزواجهن أو أبناءهن أو... مل يستمع إليهن 
تنحنح،  ثم  ليصمتن،  فيهن  رصخ  يردن،  ماذا  فهم  وعندما  طوياًل، 

وقال:
”هلق جايني تشوفوا السيد الرئيس منشان تسألوه عن جواسيس، 
اليل بدكن تسألوا عنهن جواسيس إلرسائيل، هدول خانوا الوطن، 
ارجعوا  يالال  نعدمهن،  الزم  هدول  منهن،  تتربوا  إنتو  الزم  هدول 
باهلل  قساًم  تانية،  مرة  تعملوها  تفكروا  بقى  وانسوهن، وال  عبيوتكن 

برّشكن كلكن، يالال انقلعوا لشوف“.
يف طريق العودة، كانت أمي تبكي طوال الطريق، وعندما قالت هلا 
الصبية: ”أم بسام. شبك؟ كنا متوقعني هيك يصري، بس ما الزم نفقد 
األمل، الشباب اليل جّوا بيستاهلوا نتعب منشاهنن“. يومئذ، أجابتها 
”واهلل ماعم إبكي ألنه ما استفدنا يش، وال عم إبكي ألنه رح  أمي: 
يضلوا خمتفني، بس عم إبكي ألنه قال عنهن جواسيس وخونة، واهلل 

نحنا منعرف شو مربايني، ووالدنا ما هني جواسيس وال خونة“.
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من الذي كتب؟

أقسمت أمي أهنا رأته: »كان نحياًل طوياًل وشعره غزير جمعد«. ما 
إن لفظت كلمة »شعر«، حتى قاطعتها جارتنا التي تزوجت حديًثا؛ 
»إنه أصلع متاًما، وإن شواربه حتتل  صارخة ومقسمة هي األخرى: 
نصف وجهه«. انتفضت أمي وأرسعت خمرتقًة حشد النسوة ومقرتبة 
منها لترصخ يف وجهها: »كاذبة؛ ألن شعره يصل إىل كتفيه«. احتدمت 
معيدًة  رأته؛  أهنا  ُتقسم  منهن  وكّل  النسوة،  رصاخ  وارتفع  املناقشة، 
تشكيل صورة الرجل، حتى ال يتقاطع بصفة واحدة مع زوجها وأي 

رجل يعنيها.
فوق  صامتات.  وهن  تفرقن  أعامهلن،  تذكرن  أو  تعبن  عندما 
أّي منهن: طويل  تره  مل  الضيق تكّومت صفات رجل  الزقاق  تراب 
وال يزيد طوله عىل مرت، وبدين إىل درجة أن عظامه ترتسم واضحة 
أنه  كتفيه، كام  إىل  بشعر طويل يصل  حتت جلده األعجف، وأصلع 
مثقل  صمت  وخيم  الشارع،  أقفر  الستني!.  عىل  عمره  يزيد  شاب 
بالرهبة والرتقب فوق احلارة الصغرية، ثم تسلل إىل البيوت املعتمة، 
فاقًعا فوق  الضيقة ويرتسم  الغرف  فراغ  يمأل  ليستحيل رعًبا طاغًيا 

الوجوه اخلائفة املنتظرة. 
منذ أن انترش اخلرب، واحلارة الصغرية ترزح حتت ثقل انتظار مرير 
مرعب، انتظار ال أحد يعرف ما سيفيض إليه، الرجال الذين غادروا 
باكًرا إىل أعامهلم مل ينتبهوا إىل احلائط املشؤوم، ربام بسبب الظلمة أو 
أول  منذ  ألهنم  وربام  وقاسًيا،  حرًنا  بعيوهنم،  يلتصق  الذي  نعاسهم 
مرة أصبحوا حيذرون املرور إىل جانبه. وحدهم الصبية الذين تقيأهتم 
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الغرف املعتمة إىل الزقاق، زحاًما ضاًجا مشاكًسا، انتبهوا إىل الكلمتني 
املتعرجتني املكتوبتني عىل عجل بخط سيئ فوق احلائط األصفر الذي 

يرتفع حاجًبا احلارة عن الشارع العريض املار بجواره.
املتعرجة،  اخلطوط  هذه  تعني  ماذا  يعرفوا  ومل  شيًئا،  يقرؤوا  مل 
ولكنهم أدركوا أن هذا يعني قدوم تلك السيارات املجنونة، برجاهلا 
بفظاظتهم  يقتحموهنا  بيًتا،  بيًتا  البيوت  الذين سيقتحمون  املسلحني 
السوداء،  سياراهتم  داخل  يف  اآلباء  ويزجون  وركالهتم،  وشتائمهم 

ليعودوا بوجوه متورمة، وبقع زرقاء داكنة تغطي أجسادهم.
بعد كل مرة، كان رجال احلارة جيتمعون؛ حماولني فعل أي يشء 
دائاًم، ويف كل مرة  الذي يرتبص هبم  الرعب  ينهي هذا  أن  من شأنه 
كانوا يقرتحون هدم احلائط. لكن، من سيسمح هلم بأن يظهروا بؤس 

بيوهتم للذين يعربون الشارع العريض الذي يوصل إىل قرصه؟.
فكروا يف أن ينظموا حراسة متناوبة، ملنع الكتابة عىل حائط الشؤم 
هذا، ولكن من منهم سيكون قادًرا عىل السهر، بعد تعب هنار كامل؟ 
ببساطة  يشء  كل  ينهار  ثم  واهتامات،  وشتائم  ورصاخ  كثرية  أفكار 
ينفخون  له. كانوا  باهظ متخم بعجز ال هناية  شامتة، ويبقى صمت 
أنفاسهم بحرقة، ثم يتجهون إىل بيوهتم مستسلمني، وهم يتحسسون 
مواضع األمل، وخطاهم املتمهلة العرجاء حتاذر انفجار الدم من البقع 

الداكنة املتشققة عىل أقدامهم.
النسوة ينتظرن عودة أزواجهن من العمل، والرجال ال يعلمون 
بيوهتم  إىل  عادوا  الذين  واألطفال  عودهتم،  عند  ينتظرهم  عام  شيًئا 
األصفر  احلائط  وحده  صامتني.  املعتمة  غرفهم  زوايا  يف  تكوموا 
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مرتبك،  بخط  املكتوبتان  الكلمتان  فوقه  اسرتخت  الذي  املرتفع 
ينتصب يف وجه احلارة الصغرية اخلائفة التي تنوء بانتظارها املرعب 

وسؤاهلا املمض: يا ترى من الذي كتب »يسقط الطاغية«؟.
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أصابع ال تكفي

كعادهتا كل يوم، األم التي أرهقها العمر واالنتظار تفتح عينيها يف 
غبش الفجر، تتمتم تعاويذها وبسملتها، ثم تنصت إىل صوت األب 
النائم إىل جوارها، وعندما يصلها صوت احلرشجة اخلفيفة املتقطعة 
بانتظام، حتمد اهلل وهي تسحب جسدها الناحل هبدوء لتغادر فراشها، 

ماضيًة عرب الظلمة الشفيفة، ومهتدية بألفتها ومتتامهتا اخلافتة.
بأثاث  غّصت  ضيقة  صالة  إىل  تعربه  هبدوء،  الغرفة  باب  تفتح 
يرقد يف العتمة؛ مهجوًرا وهرًما وشاحًبا، ترمي بنظرة رسيعة فوقه، 
القسم  أنه ما يزال حًيا هو اآلخر، ثم تذهب إىل  ولكأهنا تطمئن إىل 
الوضوء. تفرش سجادة  تنّشف ماء  بعد قليل وهي  لتعود  الداخيل، 
من  تنتهي  إن  وما  خمترصة،  بركعات  رسيعة  صالة  وتبدأ  الصالة 
وجهها  ميممًة  السجادة؛  فوق  مرتبعة  جتلس  حتى  صالهتا،  طقوس 
جهة اجلنوب، وفاحتة كفيها إىل األعىل وهي كاشفة عن رأسها، لتبدأ 
الدعوات.  الستجابة  األفضل  الوقت  هو  فالفجر  الطويلة،  دعواهتا 
يطول دعاؤها حتى يوشك الدمع أن يفسد كل يشء، فتنهض وتلم 

السجادة ثم تعيدها إىل مكاهنا، ومتيض لتعد قهوة الصباح.
أخرى  مرة  وتعود  وسط«،  »سكر  قهوته  وتناوله  األب  توقظ 
لتحضري قهوة أخرى بال سكر، وحتملها ومتيض إىل الغرفة الصغرية، 
إىل جانب  الصغرية  الطاولة  القهوة عىل  ثم تضع  باهبا هبدوء  وتفتح 
الضوء، ومن دون  أن تشعل  الوحيد من دون  ابنها  الرسير، وتوقظ 
أن تتكلم، هتمس بصوت تسمعه وحدها فقط، وتغادر لتجهز طعام 

الفطور.
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الطعام،  طاولة  حول  تتحلق  كرايس  ثالثة  واالبن،  واألم  األب 
وينهض  من طعامه،  ينتهي  األب  املضغ،  بأصوات  خمدوش  صمت 
بنظراهتا  تشيعه  ويغادر.  ليحرضه عند عودته  إليه  ويسأهلا عام حتتاج 
حتى يغلق الباب اخلارجي، وعندما تتأكد أهنا أصبحت وحدها، تبدأ 
يا بني، وهذا، هذا  رحلة الصحون أمام كريس االبن: »ُكْل من هذا 
يفيد أكثر«، الصحون تدور ومتر كلها أمام الكريس، وعندما تطمئن 
إىل أن االبن تناول ما يكفيه، تنهض وترفع الصحون ومتسح الطاولة، 
اليومية، تذهب إىل غرفة االبن تستحثه: »كلها  وقبل أن تبدأ أعامهلا 
ثيابه  من  تتأكد  كعادتك«.  ستتأخر  هيا  جامعتك،  من  وتنتهي  سنة 
تودع  ثم  لتفتحه  اخلارجي  الباب  إىل  أمامه  ومتيش  شعره،  وترسحية 
ابنها وتراقبه حتى يغيب يف انعطافة الشارع، فتعود إىل غرفته وتفتح 
املكتبة،  زجاج  تنظف  ثم  الطاولة،  ومتسح  الرسير  وترتب  نوافذها 
زجاج  خلف  طويل  زمن  منذ  النائمة  الكتب  صفوف  وتتفحص 

متالمع. حتمل القهوة التي ظلت كام هي، وتغادر.
جاهزة؛  أصبحت  قد  الطعام  طاولة  تكون  األب،  يعود  عندما   
يوحي  الذي  اهلادئ  واملضغ  املخدوش،  الصمت  الثالثة،  الكرايس 
لنوم  ليستعد  اجلميع  قبل  األب  ينهض  كالعادة،  واحلزن.  بالضجر 
رحلة  لتبدأ  ويغلقها،  النوم،  غرفة  إىل  يدخل  الظهر،  بعد  ما  ساعة 

األطباق عىل الطاولة: »لقمة من هذا الصحن، وهذه، هذه«.
الذي  األب  الدائرة،  األطباق  الثالثة،  الكرايس  الصمت،  العشاء، 
ومتسح  العشاء،  ترفع  األم  ليسهر،  املقهى  إىل  يمىض  ثم  أواًل،  ينهض 
الطاولة، وتذهب إىل غرفة ابنها لتغلق نوافذها، وترجو له ليلة هانئة، ثم 
متيض وحيدة إىل غرفتها، تندس يف فراشها، وقبل أن تغفو تبدأ كعادهتا 

بعّد سنوات سجن ابنها، تعدها عىل أصابع يدهيا التي مل تعد تكفي.
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التعذيب  جولة  من  أعادوين  قليل  قبل  العارية.  زنزانتي  يف  أتكّور 
األخرية، وموجات من األمل الشديد جتتاح جسدي كله، من قدمي حتى 
رأيس. أحتسس برؤوس أصابعي وجهي املتوّرم الذي حيرتق كام لو أنه 
أصابعي  فأبعد  األمل،  يزداد  حتى  أتلمسه  إن  وما  ساخن،  صفيح  فوق 
حادة.  نتوءات  وغطتها  مالستها  فقدت  التي  أسناين  بلساين  وأحتسس 
التي استقبلوين هبا". كنت  "ربام تكون قد تكرّست بعد لكامهتم  أفكر: 
مرنة  بالستيكية  وعصبة  ظهري  وراء  مقّيدتان  ويداي  واقًفا  أزال  ما 
وسميكة تغطي عينّي، عندما أطاحتني لكمة عنيفة عىل وجهي، شهقُت 

وأحسست أن فمي يمتلئ ببقايا صلبة تنطحن بسهولة حتت أسناين. 
سقطُت، ولكن قبل أن أصل إىل األرض تلقفتني أيد ما وأوقفتني، 
لتهوي عىل بلكمة أخرى، وأخرى. كان جسدي يتطّوح يمينًا ويساًرا 
وأماًما وخلًفا، لكامت متالحقة تنهال من اجلهات كلها، وأنا أشهق 
وأحاول، بحدس الروح، أن أجتنب لكمة ما، فتقع عيّل أخرى، وأنا 
ال أرى جهات اخلطر، ال حيق يل أن أرى؛ ألننا نحن املسجونني حمّرم 

علينا أن نتعّرف إىل وجوه اجلالدين.
لقد كففت عن استكشاف ما حّل بأسناين، وكانت حركة لساين 
تؤملني، فتوقفت، أحاول أن أحرك جسدي قلياًل وأتوقف. اللعنة! من 
اليابسة بكل هذه الكتل اإلسمنتية املسنّنة؟  الزنزانة  زرع أرض هذه 
أي عقل هذا الذي يشتغل عىل صناعة كل هذا األمل؟ أحاذر أي حركة 
يف تكوري داخل زنزانتي املعتمة، فهذه الكتل املسننة اللعينة تنغرز يف 

جسدي بال رمحة، فأتوقف عن حماواليت الوجلة أيًضا.
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التي  القليلة  الدقائق  طيلة  صامتة  ظلت  التي  أمي  وجه  أستعيد 
أمضوها يف بيتنا، منذ وصوهلم وحتى اقتيادي إىل سيارهتم. مل تقل إال 
مجلة واحدة، خمتنقًة ومتوسلة، ما زال صوهتا وهي تنطق هبا "يا خالتي 
لوين آخدينو؟" يتكرر بال توقف يف ذاكريت، ال أدري ملاذا صمتت، 
"ال ختايف، فنجان قهوة  بعد أن أجاهبا ضابط االستخبارات ساخًرا: 
بس". يبدو أهنا أيقنت أْن ال فائدة من احلديث معهم، فصمتت، لكن 

دموعها ظلت تسيل هبدوء، ومل تقل شيًئا. 
سياراهتم.  اجتاه  يف  األخرية  خطوايت  أخطو  وأنا  تراقبني  راحت 
العتقايل  جاؤوا  الذين  االستخبارات  عنارص  حشد  بني  مشيت 
إن أصبحت داخل إحدى  ما  ثم  بالصمت،  أنا اآلخر لذت  صامًتا. 
عىل  سميك  ما  يشء  وضع  أحكموا  برضيب.  بدؤوا  حتى  السيارات 
خلف  يدّي  ووضعوا  حويل،  يشء  أي  رؤية  عن  منعني  ما  عينّي، 
فتصرّيت  رأيس،  وكبسوا  ضيق،  معدين  بقيد  وقيدومها  ظهري، 
فيهام،  املغروز  القيد  حديد  بسبب  أمًلا  تنتفضان  ويداي  متكّوًرا، 

ورضباهتم تنهال عيّل كيفام اتفق.
يف  العسكرية  املخابرات  فرع  باحة  إىل  السيارة  وصلت  عندما 
خارج  إىل  ُقذفت  أحدهم  من  قوية  بركلة  باهبا،  فتحوا  الالذقية، 
البناء،  جوف  إىل  سحبوين  السحل  يشبه  وبام  أهنضوين،  ثم  السيارة، 
ثم إىل غرفة التحقيق. جولة من التعذيب ثم أخرى وأخرى، فهم يف 
بعدها  ثم  وتتوسل وتستغيث،  تنهار  أن  إال  منك  يريدون  البداية ال 

فقط يسألون ويبارشون.
 يف البداية رصخت ورصخت، وكان صفري اخرتاق الكبل الذي 
أجلد به يف اهلواء، قبل وصوله إىل جسدي، يبعث يف نفيس رعًبا هائاًل، 
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صوت  أسمع  أال  وحاولت   ، سكتُّ الرصاخ،  من  تعبت  أن  بعد  ثم 
بأن ال جدوى من  اقتنعت  الكبل وصفريه وارتطامه، ولكأنني  أزيز 
الرصاخ وال من التوسل، فرتكت جسدي هلم وختّليت عنه، هجرته 

وتركتهم يفتتونه كيفام يشاؤون، أصبحت جثة صامتة.
جولة تعذيب أخرى، وتعقبها أخرى، النهار يميض بطيًئا. عندما 
من  إال  وعارًيا،  متكوًرا  يرتكونني  بعدها  وما  جولة  بني  يرتاحون 
رسوايل الصغري، ويداّي مقيدتان وراء ظهري، فأحاول التكور أكثر، 
ولكنني ال أستطيع. مل يعد هذا اجلسد املدمى جسدي، مل تعد يداي يل، 

ومل يعد رأيس يل، ومل تعد أي قطعة من هذا اجلسد يل.
كان الليل قد بدأ عندما انتهى يوم عملهم، فأمسكني اثنان من إبطّي 
وسحباين من الطابق الثالث إىل املنفردات يف الطابق األريض، وفتحوا 
باب إحداها، ونزعوا القيد عن يدّي والطميشة عن عينّي، وألقوين عىل 
أرضها، ورموا ثيايب فوقي، وغادروا. ينتفض جسدي حتت موجات أمل 
تتواتر برسعة، وأشعر بأن كتل اإلسمنت املسننة، وهي املزروعة عمًدا 
يف أرض الزنزانة اليابسة، متزق جسدي، ولكنني ال أقدر عىل حتريكه.

يرتفع  ثم  يتهامسون،  أشخاص  فثمة  مني،  قريبة  أصواًتا  أسمع 
صوت أحدهم أكثر، ويسأل: "أنت. شو اسمك؟". أحاول أن أقول 
شيًئا، ولكنني ما إن أفتح فمي حتى أشعر بأمل حاد يف فكي، فأصمت. 
اسمك؟".  شو  جديد.  يا  "أنت  أقوى:  بصوت  أخرى  مرة  يسألني 
حماولة  صويت،  خيرج  ال  يوسف".  بسام  "اسمي  قدريت:  بكل  أقول 
الكالم تبعث يف فكي موجة حادة من األمل، أصمت، وأبقى متكّوًرا 

بال حركة.
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هل غفوت أم غبت عن الوعي أم..؟ أفتح عينّي يف الظلمة، فال 
يف  ملفتاح  حادة  قرقعة  صوت  ولكن  غائم،  يشء  كل  أنا،  أين  أدري 
قفل باب زنزانتي يذكرين أين أنا، َيرِصُّ باب الزنزانة املعدين بصوت 
حاد، ثم أشعر كام لو أن حزمة من ضوء تسقط عىل وجهي. أحاول 
فتح عيني املتورمتني عبًثا، ولكنني أشعر بأن أحًدا ما يقف عند باب 
بلهجته  يسألني  ثم  قلياًل،  يصمت  تنفسه  صوت  وأسمع  الزنزانة، 

املتغطرسة: "هنت من الدييل )أنت من الدالية(؟".
أهز رأيس باإلجياب، ولكن رأيس اليتحرك، فريكلني بحذائه عىل 
قدمي: "يا كّر مسألك: هنت من الدييل؟". أصمت، فريكلني مرة أخرى 
فريكلني  صمتي،  وأواصل  حادة،  أمل  بموجة  جسدي  فينتفض  بقوة، 
ضد  "متطلع  العواء:  إىل  أقرب  بصوت  ثم  عنًفا،  أشد  أخرى  ركلة 

الرئيس يا عرص، واهلل لنّسيك احلليب اليل رضعتو، واهلل ألعدمك".
وتعود  أخرى،  مرة  مفتاحها  يقرقع  ثم  بقوة،  الزنزانة  باب  خيبط 
"من سينسيني حليب الرضاعة". أعود إىل  الظلمة، بينام تبتعد خطوات 
غيبوبتي مرة أخرى، ولكن "بطل نسيان احلليب" يبكر يف طلبي. مل يكن 
موعد بدء العمل صباًحا قد حان، عندما تم اقتيادي مرة أخرى إىل غرف 
الرباعي فوق جسدي  بكبله  ينهال  أفعى وهو  مثل  يفّح  كان  التحقيق. 
"واهلل لريب الدييل فيك. ولك هنت ضد السيد  الوحيد املطروح أرًضا: 
الرئيس؟ ما عجبك تطلع إال ضد السيد الرئيس؟ واهلل بقبل تطلع ضد 

اإلمامو عيل، أما تطلع ضد السيد الرئيس! العمى بعيونك العمى".
فإين  كلها،  التعذيب  يف  وفنونه  كلها  حماوالته  من  الرغم  عىل 
بنسيانه،  طلبه  إىل  أستجيب  لكي  رضاعتي،  حليب  تذكر  أمتكن  مل 
الباسل".  "اجلندي األسدي  ألتقي هذا  أن  قبل  نسيته  أنني قد  ويبدو 
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أمل  أنتفض حتت لسعات  أتذكر شيًئا، لقد كنت  مل أكن قادًرا عىل أن 
التي أطلقها؛  يتمزق، ورصخايت  ال يوصف فقط. لقد كان جسدي 
معتقًدا أهنا متأل سامء هذا العامل، مل تكن أكثر من أنني عميق متواصل.

هو اجلندي الباسل، ككلب مسعور يواصل هلاثه، والكبل الذي 
بيده هيوي بكل ما يستطيع من القوة، ومجلة واحدة يرددها بال توقف: 

"آ ياليييييي )يا أهيا الذي( ضد السيد الرئيس؟!".
مل تكن سورية حارضة وال اإلمام عيل وال الوطن وال أي يشء. 
وحده السيد الرئيس ُيعلن عن حضوره الطاغي بعنرص استخبارات 
مسعور، وبكبل يستطيع أن يفتت حلم ضحيته؛ إنه الرئيس، الرئيس 
األوحد الفرد الصمد املالك السيد، ونحن عبيده اجلاحدون املارقون 
نتنفس  الناكرون فضله ومنّه وخريه، نحن من  به، ونحن  الكافرون 

هواء الذي ما كان ليكون، لوال عطاءاته وفضله.
زنزانتي،  باب  السجان  فتح  اعتقايل،  من  الثالث  اليوم  صباح  يف 
وهو يزعق طالًبا مني الوقوف. حاولت فتح عينّي فلم أستطع، كان 
الورم قد تضاعف، ومل تنفع ركالت السجان وال زعيقه وال شتائمه 
وهتديداته يف سكب ما يكفي من القوة يف جسدي لكي أهنض. كنت 
جسًدا متيبًسا ومتورًما، وكانت كل خلية فيه تنتفض بلسعات أمل ال 
حتتمل. هكذا، اضطر إىل االستعانة بعنرص آخر، فجّروين مثل كيس، 
كنت أرصخ مع كل خطوة خيطواهنا، ولكن رصخايت كانت هي أيًضا 

أعجز من أن تتجاوز ذلك األنني العميق الذي اليتوقف.
كان يوًما آخر من اجلحيم يف غرفة التحقيق، فاجلسد الذي تفتت 
وتورم وتفصدت جروحه، قد فقد خالل يوميه املاضيني طاقته عىل 
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التحمل كلها، وكانت لسعة الكبل الذي هيوي فوق اجلروح ُتفّجر أمًلا 
ال يمكن وصفه، وال يمكن لرصاخ يف العامل أن يقوله، وال يمكن أي 
آهلة أن ختفف بعًضا منه. بعد قليل من بدء جولة التعذيب ُيعلن اجلسد 

املنهك زوغانه، فيعطل حواسه كلها ليفعل آخر ما يمكنه فعله.
جروحه  تتوهج  الذي  جسدي  عىل  باردة  ماء  دفقة  بعد  أشهق 
الكبل، فتسحبني  أكثر من رضبات  الباردة  املاء  كجمر، تؤملني دفقة 
ولكنهام  عيني،  أفتح  لكي  أستطيع  ما  بكل  وأجاهد  غيبوبتي،  من 
تظالن مغلقتني، وإن كنت ال أعرف يقينًا إن كنت قد متكنت فتحهام 
أم ال، فالظلمة التي أغرق فيها ال تنقص أبًدا، وذاكريت التي تبحث 
عن يشء ما، لكي حتدد أين أنا، ال تعثر عىل أي يشء، تغيم وتدور قبل 
أن تباغتني دفقة ماء أخرى، فأشهق مرة أخرى، وأشعر كام لو أنني 
بال ذاكرة، اليشء حويل والعامل أسود وحارق، ولكنني أستعيد شيًئا 
فشيًئا قدريت عىل التذكر، بعد أن أسمع رصاخهم وشتائمهم، أتذكر 

أين أنا وألعن حظي؛ ألنني ما زلت عىل قيد احلياة.
يف جولة أخرى، يغمى عيّل وُيسكب فوقي املاء البارد مرة أخرى، 
وأسمع سيل الشتائم املصحوب بركالت أحذيتهم، وستظل مجلتهم 
املستنكرة ترتدد دائاًم: "ضد السيد الرئيس!؟". ال أدري ملاذا يرصون 
إليها لكي حتفز فيهم القدرة عىل  عىل ترديدها دائاًم، لكأنام حيتاجون 
سحق اآلخر بال رمحة، إذ ما إن يرصخ هبا أحدهم حتى تنتاهبم موجة 
هيجان جديدة تتحول إىل عنف جمنون، فينصب انصباًبا فوق اجلسد 
املقيد أمامهم، وما إن تربد ضغينتهم ضده قلياًل، حتى يبادر أحد ما 
"قلتيل هنت ضد السيد  ليحفزهم من جديد، فيطلق املعزوفة عينها: 

الرئيس!"، لتبدأ معركة جديدة بينهم وبني اجلسد املسجى أمامهم.
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ثم أحرضوا شخًصا ما لرؤيتي، وأظنه كان طبيًبا، وقد كنت كتلة 
من اللحم املدمى مشلوحة فوق بالط وسخ يف غرفة حتقيق قذرة، غري 
قادر عىل احلركة. عندما اقرتب مني شخصان، قلبني أحدهم بعنف 
لريى اجلهة األخرى من جسدي، وسمعت اآلخر يقول له هامًسا: 
تلتهب، سيكون من األفضل  لقد بدأت جروحه  التعذيب،  "أوقفوا 
لو نقلناه إىل املشفى، أعرف أن هذا غري ممكن، ولكن عالجه أصبح 

رضورًيا".
أمر عالجي هو مسجون  يتوىل  الزنزانة، ومن  قرروا عالجي يف 
آخر، وقد عرفت أنه طبيب، سيكون هذا مهاًم جًدا يل، فثمة يشء آخر 
شديد األمهية، وهو أن الطبيب املسجون الذي يعاجلني قد استطاع 
سطح  فوق  وجدها  عسكرية  بطانية  نصف  زنزانتي  إىل  يدخل  أن 
الزنازين. هكذا استطاع، هبا وبام لدّي من ثياب، أن خيفف من حدة 
النتوءات القاسية يف أرضية الزنزانة. رصت أجلس يف زاوية الزنزانة. 
أسند رأيس عىل ما يشبة وسادة صنعها يل الطبيب املسجون من قمييص 
الداخيل، بعد أن حشى فيه فرديت حذائي وربطه جيًدا، فحذائي مل يعد 
له أي فائدة؛ ألن رجيّل املتورمتني كثرًيا مل يكن باإلمكان إدخاهلام يف 

فتحته. 
وحيد  مؤرش  وثمة  النهار،  من  الليل  تعرف  أن  يمكنك  ال  هنا، 
أو  الطعام  قدوم  مواعيد  وهو  الوقت،  عىل  به  تستدل  أن  يمكنك 
والذاكرة.  والصمت  والعتمة  لألمل  زمن  هو  تبقى  وما  التحقيق، 
أجلس يف العتمة الدائمة، أحياًنا بعد أن قرروا أن يرتكوا باب زنزانتي 
الطبيب مواصلة عالجي، كنت أطلب منه أال  يتمكن  مفتوًحا، كي 
الشق  خالل  من  اخلافت  الضوء  يترسب  حتى  متاًما،  الباب  يغلق 

الصغري.
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يف فرع فلسطني

اخللف،  إىل  مغلولة  وأيٍد  منكسة  برؤوس  مسجوًنا،  عرش  أحد 
فرع  إىل  متجهني  الالذقية؛  يف  العسكرية  املخابرات  فرع  غادرنا 
تتأرجح  املخابرات  لفرع  التابعة  احلافلة  كانت  دمشق.  يف  فلسطني 
كان  الذي  الطريق  وهو  وطرطوس،  الالذقية  بني  الطريق  عىل  بقوة 
قد ُدشن حديًثا ومل يكتمل بعض منه بعد، فكانت رؤوسنا تصطدم 
بقوة عىل مسند املقعد أمامنا، والسائق الذي يواصل قيادته املجنونة 
السيارات  إىل  املوجهة  املتواصلة  وشتائمه  رصاخه  عن  يتوقف  ال 

والسائقني اآلخرين الذين يشاركونه الطريق.
مل تتوقف احلافلة إال لدقائق عدة، وغادرها أحد عنارص املرافقة 
ليحرض شيًئا ما، ثم عاد مرسًعا، ويف انتظاره تسىل بنا بقية العنارص: 
تفحصوا الطميشات ليتأكدوا إن كانت قد ارتفعت قلياًل عن أعيننا، 
له،  التي هي معارضتنا  الكربى  الرئيس وبجريمتنا  بالسيد  وذكرونا 
وسخر أحدهم من احلكومة التي تكتفي باعتقالنا وال تعدمنا فوًرا. 
انطلقت  ثم  ما،  غرض  ليجلب  ذهب  الذي  املرافق  وعاد  صمتنا 

احلافلة من جديد يف اجتاه دمشق.
إليها، فأعجز. وحده هدير  التي وصلنا  املنطقة  أحاول أن أحدد 
خيفروننا  الذين  الدورية  وعنارص  انقطاع  بال  يتواصل  احلافلة  حمرك 
إحدى  ونحن  حديثهم،  يعاودون  ثم  أحياًنا  يصمتون  دمشق  إىل 
عرشة رأًسا منكسة تصخب األفكار فيها بصمت؛ حماولًة أن تتكهن 
بيشء عن مصريها وماذا حل بعائالهتا وإىل متى سيطول غياهبا. هي 

األسئلة ذاهتا التي بال هناية وبال أجوبة.
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نقرتب من دمشق، أعرف ذلك من ازدحام السيارات وأصواهتا، 
خيفف سائق احلافلة من رسعته؛ مواصاًل إطالق شتائمه عىل سائقي 
السيارات املجاورة له. ها هي دمشق، وهي املدينة التي نتحدث عنها 
تدور  ومقيدين.  الرؤوس  منكيس  تستقبلنا  أحالمنا،  قدس  وكأهنا 
احلافلة وتنعطف وتتوقف، ثم تواصل سريها لتتوقف عىل بوابة ما. 
يفتح أحد ما باهبا ثم يلقي حتيته: "مرحًبا يا شباب، معنا دفعة جديدة".
نسمع صوت بوابة تنفتح، وتتحرك احلافلة إىل داخل ساحة فرع 
فلسطني، ثم تتوقف. هنبط من احلافلة، ونقف إىل جانبها صًفا واحًدا، 
ثم ننتظر قلياًل، ونتبع رئيس الدورية إىل داخل املبنى، تم تسليمنا إىل 
فرع فلسطني. يسأل رئيس الدورية عن مصري الطميشات والكلبشات، 
فهو يريد أن يرجعها معه إىل فرع الالذقية، وعندما يطلب منه الذي 

استلمنا أن ينتظر قلياًل كي ينتهي من فرزنا، يغادرنا عىل أنه سيعود.
فأجيبه:  يوسف؟"،  بسام  منكم  "من  فلسطني:  فرع  عنرص  يسأل 
"أنا"، يضحك ساخًرا: "مدعوم كتري واهلل، كاتبينلك استكامل حتقيق، 
"هلق  قائاًل:  بسخريته  اليل رضعته"، واسرتسل  احلليب  لتنسى  واهلل 
هنتو بدكن تسقطوا دولة البعث؟!"، ثم ضحك ونادى عىل أحد ما. 
دولة  ضد  صنفنا  لقد  مثقف.  خمابرات  عنرص  "هذا  نفيس:  يف  قلت 
الرئيس". مل يطل األمر كثرًيا، عندما جاء  البعث، وليس ضد سيادة 

العنرص الذي استدعاه، وأشار بيده إيّل، ثم قال: 
الطميشة  وجيب  لوحدو،  حتقيق  بغرفة  حطو  هاجلحش.  "خديل 
والكلبشة، قال بدو يسقط سورية األسد، ولك اهلل ما بيسقط األسد. 
استكامل حتقيق! العمى بعيونك، شو مفكر التحقيق هون متل بفرع 

الالذقية! ولك يا محار، بالالذقية التحقيق مزح، مزح".
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ثم  املمر،  فأنسحب حافًيا عىل بالط  يدي،  العنرص من  يسحبني 
ويفك  إليها،  يدخلني  ثم  باهبا  ويفتح  يتوقف،  الغرف  إحدى  عند 
القيد عن يدي وينزع الطميشة عن عيني، فيصدمني الضوء وأعاود 
إغالقهام، ثم أسمع باب الغرفة يغلق ويقفل من اخلارج، وشيًئا فشيًئا 
أمتكن فتح عيني؛ ال يشء يف هذه الغرفة، غرفة فارغة إال من طاولة 
سقفها  ومن  رصايص،  بلون  املطلية  بجدراهنا  عارية  غرفة  معدنية، 

تتوهج ثالث ملبات طويلة من النيون األبيض. 
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عبد اهلل

يوم  أول  يف  املدرسة  إىل  اصطحبتني  بسنتني  تكربين  التي  أختي   
من أيام عامل الدراسة، ولقد كنت أرتدي ثياًبا جديدة؛ ألن أيب الذي 
قبض تعويًضا عن إصابته يف احلرب، قد صار قادًرا عىل أن يشرتي 
لنا ثياًبا جديدة. عندما ُقرع اجلرس، تركتني أختي لتقف حيث يقف 
طالب الصف الثالث. أما أنا، فقد وقفت مع الطلبة اجلدد. مل تكن 
املدرسة بناًء واحًدا، بل كانت غرًفا متفّرقة قديمة مستأجرة. أدخلونا 
إىل إحداها، وكانت ترابية وعامتة، فتكّدسنا فوق مقاعدها، ومل يطل 
جلوسنا،  أماكن  ترتيب  أعاد  متجهم  مدرس  دخل  حتى  األمر،  بنا 

بحسب أطوال قاماتنا. 
كنت يف صف املقاعد الثاين وإىل جانبي عبد اهلل الذي كان حممود 
إىل جانبه. عبد اهلل كان أصغر إخوته، وكان نحياًل يرتدي دائاًم ثياًبا ال 
بد أهنا ألحد إخوته األكرب منه، فيغدو بجسده الناحل وثيابه الواسعة 
العصافري.  إلخافة  أهلنا  ينصبها  التي  الفزاعات  إىل  يكون  ما  أقرب 
كان صامًتا وخجواًل وغري جمتهد، ولكنه طيب ومسامل. يف العام نفسه 
ويف أحد أيام كانون الثاين شديدة الربودة، وصل عبد اهلل إىل املدرسة 
وهو يرجتف، وكانت أسنانه تصطك بقوة وجسده يرتعش، ومل نكن 

نجرؤ عىل أن نخرب املدرس باألمر. 
احلطب  مدفأة  إلشعال  حماوالتنا  كل  بالفشل  باءت  اليوم،  ذلك  يف 
يومئذ  الذي كان شديًدا  إذ كان اخلشب مبلواًل واهلواء  داخل الصف، 
يدفع الدخان املنبعث من احرتاق اخلشب الرطب كله إىل داخل غرفة 
الصف، ما اضطر املدرس إىل إيقاف املحاولة، وغادر الصف إىل اإلدارة.
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بعدما غادر املدرس الصف، استسلم عبد اهلل ألمله، وما كان خيفيه 
خوًفا من املدرس مل يعد مضطًرا إىل إخفائه. تكّور فوق املقعد وراح 
يرجتف بعنف، كنت أرى قدمّي عبد اهلل الظاهرتني من أسفل حذائه 
ذهب  به.  حيميهام  يشء  أي  يرتدي  يكن  مل  زرقاوين،  كانتا  املهرتئ، 
ليقول للمدير إن عبد اهلل يموت. هكذا،  عريف الصف إىل اإلدارة 
جاء املدير ومعه اآلذن، واصطحبوا عبد اهلل إىل غرفة اإلدارة، وبعدها 

أرسل املدير يف طلب والده، فذهب عبد اهلل إىل بيته.
املدرسة، وألنني جار عبد اهلل  الثاين إىل  اليوم  مل يأت عبد اهلل يف 
يف املقعد، فقد سألني األستاذ عنه، فقلت له: »إنه غائب«. ال أدري 
يومها ملاذا اهتم املدرس بعبد اهلل، فقال يل مهدًدا: »كل يوم، بعد انتهاء 
التي  الدروس  كل  وياه  إنت  وبتقرأ  اهلل،  عبد  لعند  برتوح  املدرسة، 
عن  أمي  أخربت  فوافقت.  مارحت«،  إذا  جلدك  بسلخ  سنأخذها. 
املهمة التي كلفني هبا املدرس، فوافقت عىل مضض. هكذا، بعد أن 
استمعت إىل سلسلة التعليامت: »عدم االقرتاب من عبد اهلل واألكل 
معه؛ ألنه قد يكون مصاًبا بالتيفود )التيفوئيد( و.. و...«، فحملت 

حمفظتي، وتوجهت إىل بيت عبد اهلل.
الربد  وكان  اهلل،  عبد  بيت  إىل  املفيض  املتعرج  الزاروب  هبطت 
شديًدا والسامء متتلئ بغيوم سوداوات وريح جمنونة تصفر يف شجرات 
هناك.  أحد  يكن  ومل  الرتايب،  اهلل  عبد  بيت  أمام  انعطفت  السنديان. 
ترددت قبل أن أعرب الباب املفتوح، ومددت رأيس إىل الداخل. مل يكن 
ضوء النهار قادًرا عىل تبديد الظلمة الشفيفة التي تربض داخل البيت 
البيت  يف  أحد  هناك  يكن  مل  الباب.  من  عربت  ثم  بالصمت،  الغارق 
)فكرت أن عبد اهلل ال بد أن يكون نائاًم يف العرزال(، ولكن صوته جاءين 

من اجلهة األخرى، صوت واهن ممزوج برنة فرح: »أنا هنا. تعال«.
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اهلل  عبد  وكان  بقوة،  املرصوصة  الرتابية  األرض  فوق  مشيت 
يستلقي فوق فراش رقيق إىل جانب النافذة الضيقة. كان رأسه خيرج 
من حتت ركام األغطية التي تغّلفه، وجلست إىل جانبه، حيث كانت 
املعيشة،  مكان  تتوسط  التي  احلفرة  يف  تتوهج  تزال  ما  َحَطبة  بقايا 
وتقوم مقام املدفأة. كان صوت تنفسه املتالحق يمتزج بأّنة خفيضة، 
والضوء الذي يعرب النافذة الصغرية يسقط فوق وجهه وأغطيته. كان 

وجهه شديد احلمرة.
 »قلت ألمي أن تضعني هنا، هناك يف العرزال عتمة شديدة«. قاهلا 
الغيوم متأل  فأرى  »أنظر  النافذة، ثم أضاف:  ينظر عرب  عبد اهلل وهو 
فسحة الزجاج، غيوم عابسة قامتة، أقول متحرًسا: لن نرى الشمس 
اليوم«. قلت لعبد اهلل عاّم طلب مني املدرس، ومل أدر كيف سأرشح 
له ما أخذناه من دروس، فصمتنا. بعد قليل هنضت، فقال وهو يستند 

إىل مرفقيه؛ ساحًبا جسده إىل األعىل:
الصباح وأنا لوحدي، ذهب أيب  »ال تذهب. لقد ضجرت، منذ 
وأمي إىل بيت أختي التي تلد، وإخويت تركوين، وذهبوا«. ثالثة أيام 
غاهبا عبد اهلل عن املدرسة، وكنت خالهلا أزوره يومًيا، منذ ذلك اليوم 
تعطيني  بأن  أمي  أقنع  أن  واستطعت  الدائم،  رفيقي  اهلل  عبد  أصبح 
جورًبا وكنزة صوفية كي أعطيهام له. ترددت أمي، فأنا أكرب إخويت، 
ستواصل  فهي  كثرية،  مهامت  أمامها  تزال  ما  أرتدهيا  التي  والثياب 

انتقاهلا من أخ إىل آخر، حتى هترتئ متاًما، لكنها وافقت.
مل يكن قد مىض إال بضعة أشهر عىل وجودنا يف األول الثانوي، 
رسايا  يف  سيتطّوع  وأنه  املدرسة  سيرتك  أنه  اهلل  عبد  أخربين  عندما 
أول  يف  جاء  العام  ذلك  صيف  ويف  اليوم،  ذلك  يف  وّدعته  الدفاع. 
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إىل  جاء  وقد  ذهابه،  عىل  أشهر  ستة  مضت  قد  وكانت  له،  إجازة 
زيارتنا ببدلته العسكرية املرّقطة، وكان ما يزال خجواًل. وضع جانًبا 
ضحك  الشاي،  لنا  لتحرض  أمي  خرجت  وعندما  بالستيكًيا،  كيًسا 
قائاًل: »هناك حسنات بعرشة أمثاهلا، وهناك حسنات بمثلها«. أخرج 
من الكيس رزمة من اجلوارب؛ قائاًل: هذه من نوع احلسنة بعرشة، ثم 

أخرج كنزة، وقال: »هذه من نوع احلسنة بمثلها«.
إىل  الدرايس  العام  بداية  يف  انتقلنا  فقد  بعدها،  اهلل  عبد  أر  مل 
الالذقية. كنت أحياًنا أرسل إليه سالًما مع أحد إخوته، وكان يصل 
إيل منه سالم مع أحد ما. بعدما فشلت حماولة انقالب رفعت األسد 
عىل أخيه، ففشل يف انتزاع السلطة يف 1984، تقرر حل رسايا الدفاع. 
هكذا، انتقل عبد اهلل، بعد وساطة من أحد ما، إىل شعبة املخابرات 

العسكرية.
يف فرع فلسطني ويف أول جولة من جوالت التعذيب، سأرصخ 
قريتي،  أبناء  كل  يستغيث  هكذا  الدالية«.  اهلل  »عبد  بجدي  مستغيًثا 
فجأًة  جلدي،  عن  جيلدين  من  يتوقف  ما.  مشكلة  يف  يقعون  عندما 
إيّل  وينظر  وجهي،  عن  الطميشة  وينزع  إيّل  يندفع  اجلنون  يشبه  وبام 
ويسألني: »من أنت؟«. سكّت، إذ كان ممنوًعا علينا أن نذكر أسامءنا، 
فرصخ بانفعال: »ولك، اسمك بسام؟«. هززت رأيس موافًقا، فأدار 
يدور  وكان  باهبا،  أغلق  أن  بعد  التحقيق  غرفة  يف  دار  جانًبا.  وجهه 
عيناه  كانت  إيّل،  التفت  فجأة  ثم  اجتاهي،  إىل  ينظر  يعد  ومل  ويدور، 

مليئتني بالدمع، ومتّعن يب ثم سألني: »ما عرفتني؟«.
كثرًيا، هززت  تغري  قد  منذ عرش سنوات، وكان  رأيته  قد  أكن  مل 
مل  اهلل«.  عبد  »أنا  قائاًل:  تنهد  ثم  رأسه،  أطرق  فسكت،  نافًيا،  رأيس 
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»ليش  قائاًل:  يشتمني  وكان  ألجيل،  شيًئا  يفعل  أن  اهلل  عبد  يستطع 
عملت هيك، منذ أن سمعت باعتقالك، وأنا أخاف هذه اللحظة«، 

فقلت له: »جيب أن تسأل نفسك ملاذا أنت هنا«.
ثم  التعذيب،  باب غرفة  فتح  كان يدور مثل قط حبيس، وفجأة 
غادر. بعد قليل نقلوين إىل غرفة تعذيب أخرى. كل ما استطاع عبد 
التحقيق، وكنت  انتهاء مدة  اهلل أن يفعله هو أنه، يف أحد األيام بعد 
قد انتقلت إىل السجن يف قبو فرع فلسطني، فتم استدعائي إىل غرفة 
إليها  أشار  التي  األشياء  من  جمموعة  هناك  كانت  وقد  السجانني، 

السجان؛ قائاًل: »هذه األغراض أرسلها إليك أهلك«.
محلت األغراض وخرجت، ثم يف املهجع تفحصنا الكنز القادم، 
فكان بطانية زرقاء بخطوط سوداء، وكروز دخان محراء طويلة وعلبة 
اهلل  أن عبد  توقعت  ملاذا  أدري  يومها، ال  حالوة وغيارين داخليني. 
هو من أرسلها. التقيت عبد اهلل مرة أخرية يف دمشق، وقد كنت أعرب 
ساحة احلجاز، عندما استوقفني شخص بلباس مدين وكرش ضخم، 
وهنأين  عانقني  تقريًبا،  بسنة  السجن  من  خروجي  بعد  ذلك  كان 
»ولك  صارًخا:  إيّل  نظر  مرتبك،  بأنني  أحس  وعندما  بخروجي، 
احلجاز،  مقهى  يف  أخرى.  مرة  وتعانقنا  إليه،  فتعرفت  عرفتني«،  ما 
الزرقاء، فضحك، وقال ممازًحا:  البطانية  جلسنا طوياًل وسألته عن 

»هي أنا بدي ياها بعرشة أمثاهلا«.
يف  األول  ابنه  خرس  وقد  أوالد،  أربعة  وأنجب  تزوج،  قد  كان 
درعا. كنت ما أزال يف سورية يومها، ومل أتصل به ألعزيه، حتاشيت 
كثرًيا طقوس العزاء التي كثرت بعد أن زّج آل األسد اجليش السوري 
أيام،  بعد  السلطة.  كريس  عن  دفاًعا  السوري  الشعب  مواجهة  يف 
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اتصل يب وعاتبني عىل عدم تعزيته، وقال يل: »دائاًم تعزي بمن يقتلون 
يف اجلهة األخرى، ملاذا ال تعزي بمن يقتلون باجلهة املقابلة؟«، فقلت 
له: »ألنني ببساطة مقتنع بأن من يف جهتكم يف موقع املعتدي والظامل، 
وأن اآلخرين هم يف موقع الضحية واملظلوم«. صمت قلياًل، ثم قال: 
»وهل تفرح ملوتنا؟«. قلت: »بالتأكيد ال، حيزنني جًدا، وربام أنا أشد 
حزًنا عليهم من كثريين قدموا للتعزية هبم. ال تصدق أن سورًيا يريد 

سورية وطنًا يفرح بموت سوري آخر«. 
2014 كنت قد وصلت إىل تركيا بعد  غادرت سورية، ويف عام 
إن كنت  املتصل  أعرفه، وسألني  حمطة مرص. رّن هاتفي من رقم ال 
أنا بسام، فأجبته باإلجياب، وعندما سألته: من أنت؟ ضحك، وقال: 
رسيع:  سالم  بعد  يل  قال  ثم  زرقاء«،  بطانية  ذمتك  يف  له  »شخص 
لن  أنني  تعرف  »أنت  له:  فقلت  مساعديت؟«،  يمكنك  هل  »اسمع 
أتوانى حلظة واحدة عن مساعدتك، إن كان بإمكاين املساعدة«، قال: 
فقلت:  مساعدته؟«،  يمكنك  هل  اجليش،  من  سيهرب  الثاين  »ابني 
سورية  داخل  سورية،  من  خروجه  فور  ملساعدته  مستعد  »إنني 
»بامذا  قال:  ثم  قلياًل،  صمت  أجله«.  من  يشء  أي  فعل  يمكنني  ال 
تنصحني؟«. ما أصعب هذا السؤال الذي واجهته مرات عدة، سألته 
إن كان قادًرا عىل أن يضمن سالمته وباقي أفراد أرسته يف حال هرب 
ابنه، فكان حائًرا وصمت قلياًل ثم وّدعني، وقبل أن أرد عليه أغلق 

اخلط، وبعد أشهر عدة علمت أن ابنه الثاين قتل يف حلب.



48

رؤوس متالصقة

انتهى التحقيق معي يف فرع فلسطني، بعد مخسة أيام من وصويل 
الغرفة  باب  فتح  عندما  البائسة،  العشاء  وجبة  أنتظر  كنت  إليه. 
املتوهجة.  الثالث  النيون  وملبات  املعدنية  الطاولة  من  إال  العارية، 
بصوته املتربم، أمرين السجان املتجهم أن أقرتب منه، ووضع العصابة 
عرشين  حواىل  وبعد  يدي،  من  سحبني  ثم  عينّي،  عىل  البالستيكية 
خطوة، قال وهو يفتح باًبا معدنًيا: ”سننزل درًجا“ )زرت الفرع ذاته، 
التجنيد،  شعبة  لصالح  وثيقة  أجل  من  السجن،  من  خروجي  بعد 
ووقفت عند الباب املؤدي إىل السجن، وقرأت اجلملة املكتوبة فوقه 

فضحكت، وهي: ”وما ظلمناهم، ولكن كانوا ألنفسهم ظاملني“.
هبطنا ما يزيد عن ست عرشة درجة إسمنتية، وهذا ما استطعت 
عده، ثم توقفنا ليفتح شخص آخر باًبا معدنًيا يف هناية الدرج اهلابط، 
ودفعني من أحرضين دفعة قوية، عرب الباب الذي ُفتح، وعاد ليصعد 
السلم احلجري. أغلق السجان الذي استلمني الباب، وسحبني من 
يدي بضع خطوات، وأمام باب أحد املهاجع توقف، ونزع الطميشة 
عن عيني، ثم فتح باب املهجع، ودفعني بقوة إىل داخله قائاًل ألحد 

ما: ”استلم“، وأغلق الباب.
وقفت عند باب املهجع مذهواًل، وكانت عيناي حتاوالن استعادة 
قدرهتام عىل الرؤية بعد نزع الطميشة عنهام، فلم أر أحًدا يف املهجع. 
خشنة  عارية  جدران  وحدها  يشء،  هناك  يكن  مل  نظري  مستوى  يف 
سقف  إىل  معّلق  وحيد  كهربائي  مصباح  يضيئها  اإلسمنت،  بلون 
املهجع بلون أصفر )اللعنة عىل اللون األصفر(. عىل احلائط املقابل يل 
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متاًما، رأيت فتحة مغطاة بشبك معدين ُعّلقت عليه كومة من الرصر. 
هبطت بنظري إىل األسفل، فرأيت مشهًدا سيظل حارًضا يف ذاكريت 
برشية  برؤوس  مزروعة  صغرية  أرًضا  قطعة  تتخيل  هل  حييت:  ما 
متالصقة،  مصفوفة  رؤوس  الرؤوس،  إال  واليشء  رؤوس  حية؟ 

بعيون مفتوحة متفحصة تنظر إليك.
مل يستغرق املشهد إال ثواين قليلة، وربام ثانية واحدة أو اثنتني أو 
املهجع  قفل  يف  املفتاح  تدوير  السجان  أهنى  إن  فام  أدري،  ال  ثالًثا. 
أن  يمكنك  هل  ففهمت.  البرشي،  احلشد  هذا  حترك  حتى  وغادر، 
تتخيل هذا املشهد الرسيايل، يف غرفة مربعة ضيقة ال يتجاوز طوهلا 
بمئة  رأًسا  ومخسون  ثالث  ترتاصف  حيث  قلياًل،  إال  األمتار  أربعة 

وست عيون تنظر إليك؟!.
مرًتا   20 الـ  مساحته  التتجاوز  مهجع  يف   54 رقم  النزيل  كنت 
مربًعا. إنه املهجع رقم 2، وفيه أمضيت ثالثة أشهر. لن أنسى طوال 
حيايت املشهد األول الذي رأيته عند دخويل إىل املهجع، وإين ألظن 
أن هذه الذكرى ستكون عصية حتى عىل الزهايمر، وربام عىل املوت، 
إن كان هناك ما بعد املوت قليل من الذاكرة. ثالثة أشهر يمكن ملن 
األدب  روايات  أهم  من  واحدة  يكتب  أن  تفاصيلها  كتابة  يستطيع 

العاملي وأغرهبا.
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حتقيق 1

منتصف  يف  املوجودة  الصغرية  الكوة  فتحة  السجان  فتح 
يستطع شحادة  مل  ”شحادة. حرّض حالك“.  قائاًل:  املعدين؛  الباب 
جوالت  من  تنزفان  ومها  متورمتني،  قدماه  تزال  فام  النهوض، 
عىل  طويل  تعذيب  بعد  مشلولتان  ويداه  السابقة،  التعذيب 
النهوض،  عىل  جواره  إىل  كان  من  ساعده  األملاين“.  ”الكريس 
وأوصله إىل الباب. خّيم صمت ثقيل بعد أن ُأغلق الباب، فالكل 
يعرف معنى أن يذهب اإلنسان إىل التحقيق. حتاشى اجلميع النظر 
إىل أعني بعضهم بعًضا، فال أحد يريد أن ُيضبط متلبًسا هبذا الرعب 
كله. غاب شحادة حواىل ساعتني، وكان اخلوف يفتك بنا. عندما 
فدفعه  فتحته،  إىل  العيون  انشّدت  الباب،  املعدين يف  املفتاح  قرقع 
ومّزرق،  حمتقن  ووجهه  صامًتا  وكان  املهجع،  داخل  إىل  السجان 
وكان يعّض عىل أسنانه بقوة. عندما انرصف السجان، اهنار دفعة 

واحدة، فأرسع الطبيب إليه قائاًل لنا: ”إسعاف“.
هذا يعني أن ننقسم إىل قسمني، وننحرش يف جهتني من املهجع، 
والتعامل  املريض  متديد  من  الطبيب  مُتّكن  صغرية  فسحة  لنصنع 
مفلوعتان  قدمان  تنّتف:  قد  شحادة  قدمي  حلم  كان  حالته.  مع 
نزع  وكلام  وزرقاء،  سوداء  وبقع  الدم  ويغطيهام  جًدا،  ومتورمتان 
جسد  لونه،  غاب  جسد  عن  كشفت  مالبسه،  من  قطعة  الطبيب 
غطته شقوق فاغرة وخطوط عريضة زرق ومحر وسود. بعد دقائق، 
ساعات،  بعد  تنسكب.  دموعه  بدأت  ثم  إلينا،  ونظر  عينيه  فتح 
تم تناقل الرس يف املهجع؛ إن السجان مهس يف أذن شحادة، وهو 
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يسحبه من يده إىل غرفة التحقيق: ”ال تغرّي ما قلته أبًدا، فقد اعُتقلت 
زوجتك، وإن غرّيت حرًفا واحًدا سيبقوهنا هنا“. لقد حتّمل شحادة 
لساعتني من التعذيب الشديد، وبعد شهر علمنا أن زوجته خرجت 

من السجن.



52

حتقيق 2 

معه  التحقيق  مدة  وتطول  كثرية  مرات  التحقيق  إىل  مؤيد  خيرج 
جسده،  عىل  تعذيب  عالمة  أي  دون  من  يعود  وعندما  لساعات، 
”ال يشء  كنا نستغرب. لكنه كان جييب عن أسئلتنا القلقة واخلائفة: 
إىل  يرّسب  أحياًنا  كان  روتيني“.  حتقيق  إعادة  إهنا  القلق.  يستدعي 
منسق احلزب يف املهجع أنه رأى فالًنا، وهذا يعني أن هذا الفالن قد 
اعُتقل. لقد كان االعتقال اجلديد، أي اعتقال جديد، ال بد أن يعيد 
دوامة  إىل  اجلديد  املعتقل  هبذا  ما  عالقة  تربطهم  الذين  األشخاص 
الرتقب واخلوف، فقد يعاد التحقيق معهم مرة أخرى من جديد، وما 

استطاعوا إخفاءه حتى اآلن يصبح معرًضا من جديد إىل الكشف.
التحقيق مع  املديدة من  الساعات  مل يطل األمر، حتى عرفنا رس 
مؤيد: لقد كان خيرج مع دوريات املخابرات التي جتوب الشوارع بحًثا 
عن متخفني، وألن عنارص املخابرات ال يعرفون وجوه املتخفني، فقد 
كان هو من يبحث عنهم بعينيه بني املارة، وعندما يرى أحًدا ما، كان 

يشري إليه، فيعتقله عنارص خمابرات يقبعون يف سيارة أخرى.
املتخفني  أحد  أحس  أن  حدث  فقد  كشفته،  وحدها  املصادفة 
بسيارة املخابرات التي متر إىل جانبه، وعندما خففت رسعتها قلياًل، 
شك بأهنم قد يتعقبونه، فاستدار راجًعا. خاف رئيس الدورية أن يفر 
السيارة األخرى، فأرسل عنرصين لإلمساك  إبالغ  ينتظر  منهم، ومل 
به فوًرا. متكن العنرصان اإلمساك به، وأوقفوه لثوان قليلة إىل جانب 
املقبوض عليه  نظر  السيارة األخرى، وعندها  السيارة حتى وصول 

إىل داخل السيارة، فرأى مؤيد فيها.
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حماولة انتحار

كان الوقت مساء، أحاديث خافتة يف املهجع، وصمت يف اخلارج، 
عىل  املهاجع  تتوزع  التي  الفسحة  يف  عادية  غري  حركة  دّبت  وفجأًة 
شتيمته  عىل  فريد  ما،  أحًدا  يشتم  سجان  وشتائم؛  رصاخ  أطرافها، 
التي  الرصاخ  إىل حفلة  نفهمها، صمتنا مجيًعا ورحنا نصغي  بلغة ال 
تدور أمام باب املهجع، ثم فجأًة تغرّي إيقاع األصوات، وبدا واضًحا 
أن معركة نشبت. بعد قليل، يبدو أن عنارص عدة من الفرع متّكنوا من 
املسجون، فكانت أصوات اللكامت ورضبات الكابالت عىل جسده 
أكثر:  األصوات  تعالت  ثم  قوًيا،  رصاخه  وكان  بوضوح،  ُتسمع 

”امسكو. امسكو“.
حلظة واحدة، وإذ بصوت حتّطم زجاج يشق الليل، فلقد استطاع 
ليقتحم  كلها  بقوته  وركض  جالديه،  أيدي  من  اإلفالت  املسجون 
ثقيل  صمت  السجانني.  لنوم  املخصصة  الزجاجية  الغرفة  بجسده 
أقدام  صوت  اإلسعاف“.  ”اإلسعاف.  السجانني:  رصاخ  ثم  لثوان، 
القريب:  الصوت  وال؟“،  يف  ”شو  قلياًل:  بعيد  صوت  ثم  تركض، 
”سيدي عم ينزف كتري. رح يموت“، الصوت البعيد: ”جلهنم، خليه 

يموت“، الصوت القريب: ”سيدي، هادا أجنبي مو سوري“.
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عسكر

وهو  فلسطني،  فرع  إىل  العاثر  حظه  قاده  باكستاين  رجل  عسكر 
يتكلم  وال  عمره،  من  الثالثينيات  هناية  يف  الطول،  متوسط  رجل 
منا  أحد  من  فام  الوقت،  طوال  صامًتا  يظل  لذلك،  الباكستانية.  إال 
العمل الشيوعي يف املهجع  الباكستانية. مع أن معتقيل حزب  يتكلم 
الثاين، من الذين يشكلون النسبة العظمى من نزالء املهجع، يعيشون 
والدواء  الطعام  يشء:  كل  يتشاركون  فهم  هبم،  خاص  نظام  ضمن 
والسجائر، بينام يعيش اآلخرون كلٌّ وحده، فإن عسكر قرر أن يعيش 

مع معتقيل احلزب.
ملاذا اختار عسكر العيش مع مجاعة حزب العمل؟ ال أعرف، مع 
فهم عدا عن كوهنم سياسيني،  العالقة هبم،  يتحاشون  اآلخرين  أن 
مع ما يعنيه هذا من خطر كبري، فهم أيًضا من حزب تستنفر أجهزة 
املخابرات طاقاهتا كلها ضده يف محلة اعتقاالت واسعة ما تزال مستمرة 
منذ أشهر. حيمل عسكر رصة مالبسه التي صنعها من قميص داخيل 
كان لونه أبيًضا يف يوم ما، وينقلها معه كيفام حترك، وعندما حيني موعد 
النوم يدسها حتت رأسه، وربام تكمن الفائدة الوحيدة هلذه الرصة يف 

كونه يستعملها وسادًة يف أثناء النوم.
الصديق املفضل لعسكر هو تاج صاحب الرأس املصاب بالصداع 
دائاًم، وهو يميض وقته جالًسا، ويضع يده عىل رأسه متأمًلا من صداع 
ال يفارقه أبًدا، وعندما تسأله عن حاله ينظر إليك بعينني حممرتني، ثم 
هيز رأسه حنًقا من سؤالك، وجييب: ”شو بدو يكون حايل، يا أخي، 
أمل فظيع يف رأيس!؟“، ويعود إىل وضعية املتأمل الدائمة، ودائاًم جيلس 
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عسكر إىل جانبه، جيلس بال حركة، وحيضن رصته املتسخة، وعندما 
ننظر إليه ونشري إىل تاج يبتسم، ثم يتخذ وضعية مماثلة لوضعية تاج 
املتأملة، ويفرك رأسه كام يفعل تاج متاًما ويضحك، يراه تاج وهو يقلده 

فيضحك، عندئذ يصبح عسكر سعيًدا، فقد ضحك تاج أخرًيا.
”طاج“. يعرف  يناديه  مل يتمكن عسكر لفظ اسم تاج جيًدا، فهو 
لفظه  طريقة  أحببنا  ألننا  لكن،  صحيح،  غري  لفًظا  يلفظه  أنه  عسكر 
له، فقد حافظ عليها، ما إن يلفظ أحدنا اسم تاج عىل طريقة عسكر، 
حتى يضحك عسكر، يعيد االسم مرة أخرى ”طاج“ مع حركة تقليد 

أمل الرأس الذي ال يطاق. 
الضيقة  فاملساحة  كله،  املهجع  يستنفر  النوم  موعد  حيني  عندما 
السجناء  يعرفها  طريقة  وهي  )التسييف(،  النوم  طريقة  علينا  حتتم 
السوريون كلهم، ولكنها تبدو غريبة ملن ال يعرفوهنا. سننام مجيًعا عىل 
جانب واحد، كالسيف الذي ينغمد عىل حده يف غمده، ومن يلينا يف 
النوم -من يفرتض أنه يواجهنا من جهة معاكسة- سيكون معكوًسا، 
أي سينام عىل جانب آخر أيًضا كالسيف، ولكن قدميه ستكونان أمام 
وجه الشخص اآلخر، واآلخر قدماه ستكونان أمام وجهه. عسكر هو 
من يقابل تاج يف التسييف، وعىل الرغم من أن تاج أطول من عسكر، 

فإن عسكر يظل منتظًرا حتى يأخذ تاج مكانه، ليحتل ما جياوره.
الصعبة  التسييف  عملية  انتهت  أن  وبعد  الليالت  إحدى  يف 
املكلفون  جلس  أن  وبعد  الضيقة،  املساحات  يف  اجلميع  ،وانحرش 
بالسهر يف املساحة الصغرية املخصصة هلم إىل جانب الباب، وبعد أن 
أغفى من أغفى وبقي من بقي متيقًظا جيرت ذاكرته، أطلق تاج رصخة 
مدوية، ما كان من املمكن ألي أحد أن ينهض من مكانه، فمن خيرج 
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قلياًل من املساحة الضيقة التي انحرش فيها يفقدها فوًرا؛ ألن األجساد 
ليستطلعوا  مكاهنم  يف  الساهرون  وقف  فوًرا.  ستحتلها  املضغوطة 
إهبام  عضيل  بعيونو،  ”العمى  قائاًل:  عسكر؛  يشتم  تاج  وكان  األمر، 
إجري بكل قوته“. لكن عسكر نائم ومل يتحرك ومل يفتح عينيه. طلب 
رئيس املهجع من اجلميع النوم والسكوت ألن السجان سيأيت حااًل. 
املهجع، ليسأل  السجان رشاقة باب  فعاًل، فلم متض ثوان حتى فتح 
رئيس املهجع عن الصوت، فرد عليه بأن أحد النائمني كان ”مكوبس“. 
يف صباح اليوم التايل، جيلس تاج واضًعا يده عىل رأسه املصدوع 
طاج  عن  نسأله  عندما  رصته.  حاضنًا  عسكر؛  جيلس  جانبه  وإىل 
عض  كيف  وفمه  بيديه  لنا  يرشح  ثم  جانًبا،  رصته  ويضع  يضحك 
اصطدمت  حركاهتا،  إحدى  يف  تاج،   قدم  أن  يبدو  تاج.  قدم  إهبام 
بكلتا  عليها  يقبض  أن  إال  عسكر  أمام  يكن  ومل  فآملته،  عسكر  بوجه 
يديه ويضع إهبامها بني أسنانه، ليعضها بام يستطيع من قوة. يضحك 

تاج قلياًل، ثم يتذكر رأسه املصاب بالصداع، فيعود إىل صداعه.
يتمكن  ال  أيًضا  شحود  شحود.  وهو  لعسكر،  آخر  صديق  هناك 
عسكر لفظ اسمه بطريقة صحيحة، فيناديه: ”شخود“. يف ذلك الصباح، 
التعذيب  صوت  وكان  طويلة،  مدة  وظل  التحقيق  إىل  شحود  أخذوا 
التحقيق. عندما عاد  املفضية إىل ممر غرف  الفتحات  يصلنا من خالل 
املعتقل هو  الطبيب  أفسح  قاسية،  تعذيب  الذي تعرض جلولة  شحود 
اآلخر له مكاًنا، لكي يعّقم جروحه، ويرى إن كان بإمكانه فعل يشء 
ما له. يف الفسحة التي متدد شحود فيها والطبيب إىل جانبه كان عسكر 

جيلس مقرفًصا قرهبام، وينظر إىل وجه شحود املتأمل ويبكي بصمت.
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يف الطريق اىل سجن صيدنايا 

 أخرًيا، صدر قرار ترحيلنا إىل سجن صيدنايا، وقد كان ذلك يف 
العارشة صباًحا عندما  قبل  الوقت  كان  ربام   .1988 عام  آذار  شهر 
وبيده  مدنية  ثياًبا  يرتدي  شخًصا  فتحته  يف  لنرى  املهجع،  باب  ُفتح 
املهجع،  داخل  انبعثت من  أهنا  بد  التي ال  الرائحة  تأّفف من  ورقة. 
يذكر  من  بخروج  تعليامته  أعطى  ثم  الباب،  فتحة  من  قلياًل  وابتعد 

اسمه فوًرا إىل الفسحة، وبدأ يتلو األسامء واحًدا بعد اآلخر.
جتمعنا يف الفسحة، وكنا ستًة وعرشين مسجوًنا، وكلنا من حزب 
العمل الشيوعي، ثم صعدنا الدرج احلجري إىل ساحة الفرع، وهناك 
حافلة كانت يف انتظارنا. بعد حواىل دقيقتني من حترك احلافلة توقفت، 
التحقيق  فرع  وهي  األوىل،  حمطتنا  فكانت  النزول،  منا  ُطلب  ثم 
العسكري. هنا سنميض مخسة أيام فقط، ويقوم خالهلا الفرع املذكور 
بتصويرنا مع أرقام نحملها، ومنذ هذه اللحظة سيتم عدنا مسجونني، 
ملف  سيفتح  هنا،  سورية.  يف  يقال  كام  التحقيق،  ذمة  عىل  نعد  فلم 
منا بوضعيات خمتلفة مع لوحة كتب  ر، كل  منا، وُنصوَّ خاص بكل 

عليها رقم ورمز خاصان، ثم ُيقرر فرزنا إىل السجون.
كانت األيام اخلمسة تلك أقسى من أيام فرع فلسطني، فاالزدحام 
يف فرع التحقيق ال يمكن ختيله، واملكان ال يتسع للنوم حتى بطريقة 
التسييف. لذلك، قسم املسجونون أنفسهم إىل ثالث دفعات: دفعة 
تقف لثامين ساعات، ودفعة ثانية خالل الوقت نفسه جتلس يف مساحة 
من املهجع، ودفعة ثالثة تنام بطريقة التسييف يف املساحة املتبقية من 

املهجع.
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النائمة لتقف لثامين  هكذا وبعد ثامين ساعات، تنهض املجموعة 
ساعات، بينام جتلس املجموعة التي كانت واقفة وتنام املجموعة التي 
كانت جالسة. يف فرع التحقيق نصاب باجلرب، وأما القمل فقد كنا 
نحمله معنا من فرع فلسطني. بعد االنتهاء من أرشفة ملفاتنا، نغادر 
إىل سجن صيدنايا يف سيارة زيل عسكرية خمصصة لنقل املسجونني، 
يف  أمضيتها  كاملة  سنوات  عرش  فقط.  مسجونني  سنصبح  وهناك 
وغادرته  عمري  من  والعرشين  السابعة  يف  وصلته  صيدنايا،  سجن 
من  األسد  حافظ  سنوات سلخها  والثالثني.. عرش  السابعة  يف  وأنا 

عمري. هكذا بكل بساطة ”ال شور وال دستور!“.
البوابات  آخر  أغادر  كنت  وعندما  عني  اإلفراج  قرروا  أن  بعد   
الكثرية آلخر سجن من السجون الكثرية، وعىل بعد أمتار من حريتي 
رجل  يل  قال  غري،  ال  أوسع  مساحات  هي  بام  إليها،  سأتعرف  التي 
بداية  عند  أخذوها  التي  القليلة  أشيائي  يسلمني  الذي  املخابرات 
اعتقايل، وهو يمد إيّل قلاًم ألوقع عىل استالمها: ”جيب أن تشكر السيد 
الرئيس طيلة حياتك عىل خروجك من السجن“. مل يكن أمامي إال 

أن أهز رأيس وأصمت، ومل تكن تتسع حريتي الوليدة إال للصمت.
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قصص سجن صيدنايا

تكون  ولن  السجن،  يف  اشتقاقها  تم  مفردات  النص  يف  سرتد 
السجن، وربام اليفهمها حتى من عاشوا  مفهومة ملن مل يعش جتربة 
يف سجون أخرى، وهي باختصار اصطالحات اخرتعها املسجونون 
هذه  يف  سريد  مما  بعًضا  هنا  وسأوضح  ذلك،  إىل  حاجتهم  بسبب 

القصص:
مصطلحات سجنية

اجلناح: هو قسم من السجن مكّون من عرشة مهاجع، وحيتوي 
سجن صيدنايا عىل ثامنية عرش جناًحا يف تصميمه األسايس، ولكن 

إدارة السجن أدخلت تعديالت كثرية فيه.
إدارة  مع  التواصل  عربه  يتم  الذي  الشخص  هو  اجلناح:  رئيس 
عينها  ليكون  السجن  إدارة  قبل  من  تعيينه  يتم  ما  وغالًبا  السجن، 
عىل باقي املسجونني، واستطاع معتقلو حزب العمل أن يفرضوا من 

ينتخبونه لرئاسة اجلناح، وليس من تعّينه إدارة السجن.
ستة  وعرضها  أمتار  ثامنية  طوهلا  الشكل  مستطيلة  غرفة  املهجع: 
مربع طول ضلعه مرتان، ويف  اقتطاع  تم  زواياها  إحدى  أمتار، ويف 

هذا املربع يوجد التواليت واحلامم واملغسلة.
جلنة اجلناح: تسمية خاصة بمعتقيل حزب العمل الشيوعي، وقد 
اخرتعوها للداللة عىل من يتم انتخاهبم إلدارة شؤون اجلناح املالية 
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السجن  يف  عاشوا  من  العمل  حزب  معتقلو  ووحدهم  واملعيشية، 
يأيت  وما  متلكه  ما  كل  إن  باختصار:  اجلامعية.  املشرتكة  احلياة  جتربة 
يف زياراتك هو ملك للجميع. غالًبا ما تكون جلنة اجلناح مكّونة من 

ثالثة أشخاص، ويتم استبداهلا كل مدة زمنية.
معتقيل  ألن  تدمر؛  سجن  من  التسمية  جاءت  املهجع:  جلنة 
حزب العمل مجيعهم كانوا قد مُجعوا يف مكان واحد يف تدمر، وهو 
املستوصف. لقد كان عدد أفراد هذه اللجنة ثالثة، وهي جلنة منتخبة 
إدارة  عىل  ترشف  كانت  وقد  ثالثة،  أو  شهرين  أو  شهًرا  تستمر  قد 
إال  نافذة،  قرارات  بشأهنا  وتقّرر  وتنظمها،  املعيشية،  املهجع  شؤون 
إذا استطاع معرتض، بعد أن عجز عن احلصول عىل موافقة اللجنة 
أو أغلبيتها، أن حيصل عىل أغلب أصوات اهليئة، فيبطل قرار اللجنة. 
مثاًل: اقرتاح وجبة شاي إضافية أو قهوة إذا توافرت أو سيكارة، 
متت  إذا  ومثاًل:  األبواب،  إغالق  بعد  عادة  تكون  اقرتاحات  وهي 
املوافقة عىل وجبة شاي إضافية، فإن هذا يعني رائحة الكاز ودخانه 
أماكن  تكون  الذين  موافقة  وأخذ  الكاز(،  بابور  الشاي عىل  )يصنع 
والقعود  أشيائهم  ترتيب  إىل  سيضطرون  ألهنم  املمرات؛  يف  نومهم 

عليها كالكرايس حتى انتهاء وليمة الشاي. 
اللجنة ترشف عىل عمل السخرة التي تتألف من ثالثة، وأحدهم 
أو  بد أن يكون مبادًرا وعملًيا ونشيًطا، وقد يكون أحدهم كهاًل  ال 
مريًضا غري عاجز، والسخرة هي التي تقوم بأعامل املهجع كلها، من 
صباًحا،  عملها  ويبدأ  إلخ،  االستحامم.  دور  وتنظيم  وتنظيف  طبخ 

وينتهي بعد وجبة العشاء، ويساعد السخرة دائاًم متطوعون.
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صيدنايا،  سجن  إىل  تدمر  سجن  من  املعتقلون  انتقل  عندما 
وتوزعوا يف مهاجع منفصلة وصغرية، خفض عدد أفراد اللجنة إىل 
عضو واحد مع االحتفاظ بالتسمية، وظلت مهامهتا هي نفسها مهمة 
املهجع  حقوق  ويتابع  املعيشية،  املهجع  شؤون  يدير  الذي  اإلداري 
وهو  أيًضا،  ثالثة  من  تتألف  التي  العامة  اهليئة  جلنة  مع  وواجباته 
التي صارت واحًدا يساعده عادة  املهجع  يرشف وينسق مع سخرة 

متطوعون وخرباء.
مدة  املهجع  يكون دوره يف خدمة  الذي  الشخص  السخرة: هي 
يوم واحد فقط، ومن مهامته: تنظيف احلاممات واملمر بني الفرشات، 
وحتضري الطعام، واجليل، واستالم املواد القادمة إىل املهجع من جلنة 
اهليئة العامة، بالتعاون والتنسيق مع جلنة املهجع ومساعدة متطوعني 

وخرباء دوًما.
العامل  من  بريًدا  ليس  فهو  لبعيد“،  فكركن  ”اليروح  الربيد: 
داخل  بيننا  ما  يف  للتواصل  اخرتعناه  الذي  الربيد  إنه  اخلارجي، 
العمل  حزب  معتقلو  ُوزع  عندما  إليه  احلاجة  نشأت  وقد  السجن، 
هبا.  قاموا  التي  اإلرضابات  أحد  بعد  السجن،  من  عدة  أجنحة  يف 
املجموعات  كانت  إذا  فمثاًل:  للربيد،  عدة  وأساليب  وسائل  هناك 
إذا  بينها يف أجنحة فوق بعضها بعًضا طابقًيا، أي  الربيد  التي جيري 
الثاين  الطابق  ويف  يسار،  ألف  أو  يمني  ألف  األول  الطابق  يف  كانوا 
ألف يمني أو ألف يسار، ويف الطابق الثالث ألف يمني أو ألف يسار، 
وفتحات  املناور  عرب  إنزاله  يتم  قاميش  كيس  عرب  ينتقل  الربيد  فإن 
التهوية يف أوقات حمددة، وهي غالًبا مدة تبديل احلراسات عىل سطح 
السجن. أما إذا كانت املجموعات موزعة عىل طوابق متباعدة، أي أن 
تكون جمموعة يف أحد أجنحة )أ( وثانية يف أحد أجنحة )ب( وثالثة 
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إال  يكون  أن  يمكن  الربيدي ال  االتصال  فإن  أجنحة )ج(،  أحد  يف 
عرب شخص يمكنه لسبب ما الوصول إىل األجنحة: طبيب أو أحياًنا 
زيارات داخلية بني إخوة يف أجنحة خمتلفة أو رشطي متعاون... إلخ.
أجهزة  تريد  ملن  أو  العقايب  للعزل  صغرية  غرف  هي  الزنازين: 
يف  وهي  السورية،  السجون  يف  وجوده  عن  أحد  اليعرف  أن  األمن 
الطوابق  طوابق:  مخسة  من  املكّون  السجن  بناء  من  األسفل  الطابق 
األرض،  فوق  كلها  وهي  املسجونني،  إلقامة  خمصصة  العليا  الثالثة 
مع  أبًدا  نستعمله  مل  الذي  املطعم  فهام طابق  السفليان  الطابقان  وأما 

احلاممات، وطابق الزنزانات واملنفردات.
الرّشاقة: نافذة صغرية مربعة الشكل ال يتجاوز طول ضلعها 25 
سم، وتتوضع يف منتصف باب املهجع احلديدي، وهلا قطعة معدنية 
متحركة تغلقها متاًما ،وال تفتح إال من اخلارج، ومن خالهلا يستطيع 

السجان معرفة ما بداخل املهجع، من دون أن يفتح باب املهجع.
يتصل  مم(   3  -2( السميك  البالستيك  من  قطعة  الطّميشة: 
ما  اليرى  كي  املسجون  عيني  عىل  وتوضع  مطاطي،  برباط  طرفاها 

حوله، ويساعد الرباط املطاطي يف تثبيتها عىل رأس املسجون.
القصعة: وعاء من األملنيوم يستعمل يف وحدات اجليش السوري 
كلها، ويف السجون أيًضا، ويتم وضع الطعام املخصص ملجموعات 

صغرية فيه.
البلو: وعاء ضخم يصنع من الستانلس ستيل أو األملنيوم غالًبا، ويتم 

الطبخ فيه ونقل الطعام أيًضا ألعداد كبرية من اجلنود أو املسجونني. 
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قصعات

واسعة،  صالة  ويف  بقليل،  الظهر  بعد  صيدنايا  سجن  إىل  وصلنا 
ال يشء فيها إال اجلدران واألعمدة، وقفنا صًفا واحًدا ووجوهنا إىل 
حيمل  وآخر  أحذيته،  حيمل  بعضنا  نحمله،  ما  لدينا  يكن  مل  احلائط. 
اخلطوط  ذات  الزرقاء  البطانية  أتأبط  فكنت  أنا  أما  الثياب،  بعض 

السوداء التي بعثها إيل ابن قريتي السجان عبد اهلل.
بعد أن بدأت عملية الرتحيل قررنا، ونحن يف فرع فلسطني، أن 
لون معهم كل ما يستطيعون، فهم ذاهبون إىل املجهول )مل  يأخذ املرحَّ
نكن نعرف إىل أين ُنرّحل( وقد حيتاجون إليها هناك أكثر من حاجة 
من يبقى يف الفرع. ينتظم خلفنا نسق من عنارص الرشطة العسكرية 
ثم  ما،  شيًئا  ينتظرون  وهم  العريضة،  السوداء  بسياطهم  املدججني 
وخيبط  استااااعد“،  ”انتبه..  صائًحا:  أحدهم  صوت  يلعلع  فجأة 
أحدهم:  يرصخ  ثم  العسكرية،  بأحذيتهم  األرض  الرشطة  عنارص 

”جاهز للتفتيش سيدي املقدم“.
وقفنا مجيًعا  وعندما  فخلعناها،  كلها  ثيابنا  منا خلع  املقدم  طلب 
عراًة متاًما طلب منا أن نقرفص، ثم نقف مرة ثانية وثالثة. يف ما بعد 
سنعرف أن هذه احلركات ُتسمى حركات األمان، من أجل أن تتأكد 
استعرض  أن  بعد  أمعائنا.  يف  شيًئا  نخفي  ال  أننا  من  السجن  إدارة 
وأمرنا  اطمأّن  املأمونة،  وأمعاءنا  ومؤخراتنا  عرينا  املقدم“  ”سيادة 
بارتداء ثيابنا، وعندما انتهينا عدنا إىل الوقوف صًفا واحًدا، ووجوهنا 

إىل احلائط.
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هذه  سمعة  عىل  املحافظة  أجل  ومن  السورية  السجون  يف 
”الترشيفة“  من  اجلديد  للقادم  بد  ال  وعراقتها،  وهويتها  السجون 
والشتائم واجللد.  الرضب  بد من حفلة من  أي ال  ”االستقبال“،  أو 
لنواجه  االستدارة،  منا  ُطلب  حتى  جاهزين  أصبحنا  إن  ما  هكذا، 
الضخم  بكرشه  القصري  واملقدم  املتجهمة  الرشطة  عنارص  وجوه 

ووجهه الذي أشار به إىل أولنا يف الصف ليتقدم، فتقدم.
بني  أدخلوها  أن  بعد  أقدامنا،  ورفعوا  ظهورنا،  عىل  سّطحونا 
عصا وحبل مشدود إىل طرفيها، وحينها أمسك بطريف العصا اثنان 
عىل  متاًما  يضغط  حتى  احلبل  فيضيق  ليربماهنا  الرشطة،  أفراد  من 
اآلن  أعرتف  بسياطهام.  القدمني  جلد  آخران  اثنان  ويبدأ  الرجلني، 
يعطي  إن  ما  إذ  وحرفيتهام،  جيلداننا  كانا  اللذين  اجلالدين  بمهارة 
بإيقاع  تعمل  متناوبة  منتظمة  آلة  تنطلق  حتى  البدء،  إشارة  املقدم 
مضبوط، بال أي خلل؛ جلدة من األول عىل إحدى القدمني يعقبها 
وإيقاعه:  بدقته  تناوب مذهل  القدم األخرى،  الثاين عىل  جلدة من 

”دقة سويرسية بأيد سورية“.
عارية  أخرى  صالة  لنلج  درًجا،  صعدنا  العريق  استقباهلم  بعد 
أيًضا. هناك، ُطلب منا أن نجلس وننتظر. بقينا وحدنا وكان االتساع 
القادمني من أشد األمكنة ضيًقا جتمعنا يف زاوية من  مذهاًل، فنحن 
الصالة وفرشنا بطانيتي الزرقاء فيها، وتكومنا فوقها نتحسس أقدامنا 
التي كانت ما تزال تتوهج بأمل سياطهم. بعد نحو ساعتني، أحرضوا 
لنا كدًسا من أرغفة اخلبز وقصعتني، يف إحدامها برغل ويف األخرى 
مل  قرنبيط؛ ألننا  مرقة  أنه  الشم،  باستعامل حاسة  توقعنا،  أمحر  سائل 

نجد يف السائل ما يؤكد فرضية القرنبيط أو ينفيها.
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بعد الظهر، يقتحم العقيد مدير السجن الصالة؛ حماًطا بعنارصه، 
ليتحفنا بمحارضة رسيالية حول حكمة القيادة ومدى حرصها علينا، 
فلوالها لكنا قد أصبحنا متطرفني، وربام محلنا السالح، وعندها لن 
يكون أمام القيادة من خيار سوى إعدامنا بموجب القانون، وكي ال 
تصل القيادة إىل مرحلة إعدامنا قررت أن تستبق األمور فتعتقلنا، ثم 

تعيد إصالحنا فتعيدنا مواطنني صاحلني.
بعد مغادرة مدير السجن، يستلم كل منا أربع بطانيات عسكرية 
إىل  لندخل  االنضباط،  مساعد  وراء  أحادًيا  رتاًل  ونميش  وعازل، 
السجن ونميش أمام مهاجع يمكننا أن نعرف أهنا مسكونة من عيون 
عىل  منشورة  املمر  يف  رأيناها  ثياب  ومن  علينا،  تتلّصص  ملحناها 
صفيح األبواب املوصدة وأحذية، فشعرنا باأللفة، إذ ليس هناك ما 
يبعث عىل األمان أكثر من أن تعرف أن هناك آخرين يشاركونك هذا 

القرب املصفح باإلسمنت واحلديد.
أمام أحد املهاجع، يتوقف املساعد ويأمر أحد العساكر بفتح بابه 
الباب.  يقفلوا  أن  بعد  ومرافقوه،  املساعد  يغادر  ثم  إليه،  فيدخلوننا 
مهجع  اهلائل:  االتساع  هذا  يف  يتمعنون  مسجوًنا  وعرشون  ستة 
مساحته ثامنية وأربعون مرًتا، يا للرفاهية! مل نكن نحلم بأكثر من هذا، 
إذ يمكننا اآلن أن ننام ونتقّلب يف نومنا. لكن املضحك واملبكي، يف 
اآلن ذاته، هو أننا وجدنا أنفسنا بعد قليل نتجمع كلنا يف جهة واحدة 

من املهجع، ونرتك نصفه اآلخر خالًيا.
يف الصباح، وما إن قرقع املفتاح يف قفل الباب الرئيس للجناح، 
حتى رفعنا رؤوسنا، ثم بدأت أقفال املهاجع تقرقع واألبواب تنفتح، 
مهجعنا  قفل  يف  املفتاح  دار  حتى  األمر  يطل  مل  اآلخر.  بعد  واحًدا 



66

القادمني  نحن  نعرف،  ومل  مقفواًل  يعد  مل  ولكنه  مغلًقا،  الباب  وظل 
حديًثا، ماذا يعني هذا. كنا نسرتق النظر من خالل القضبان املعدنية 
قليلة  بدأت حركة  املمر.  لبالط  املالصقة  اجلهة  الباب، يف  يف أسفل 
يف املمر، فأشخاص يتحركون وهم يرتدون بيجامات مدنية. يقرتب 
أحدهم من باب مهجعنا ويفتحه، ثم يقول: ”صباح اخلري، قصعات 

إذا سمحتو“، وغادر.
أنه  تعني  إهنا  اخلري!“  ”صباح  مذهولني.  بعًضا  بعضنا  إىل  نظرنا 
ليس من طرف النظام، فليس من النظام بيشء من يقول ملسجونني: 
صباح اخلري. لكنه يتحرك بسهولة! وماذا يقصد بقوله قصعات؟ كان 
نرص سباًقا يف استكشاف الوضع؛ فقد هنض وفتح الباب، وخرج إىل 
املمر وغاب قلياًل، ثم عاد لينقل إلينا اخلرب: بإمكاننا أن نخرج ونميش 
من  قليل  عدد  وكان  املهجع،  باب  من  خرجت  نشاء.  كام  املمر  يف 
املسجونني القدامى قد استيقظ. كانوا منهمكني يف حل مشكلة عدم 
لدينا ال قصعات وال مالعق وال كاسات  فليس  امتالكنا أي يشء، 
وال أي يشء. بعد قليل يستيقظ اجلميع، وتنقلب حياتنا متاًما. لكن 
املعتقلني  ُنقلنا مجيًعا، نحن  فبعد مدة قصرية  يدوم طوياًل،  لن  األمر 

حديًثا، إىل جناح واحد ليس ألحد فيه صلة بالعامل اخلارجي.
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الصورة

الرئيس  الباب  قضبان  عرب  السّجانني  أحد  هبا  قذف  صورٌة 
فينتقل  أحد،  يراه  كلمة كي ال  أية  وابتعد مرسًعا من دون  للجناح، 
ببساطة شديدة إىل العيش خلف القضبان مثلنا. الصورة التي كانت 
بسنواته  الرشطي، هي صورة طفل مجيل،  قلياًل يف جيب  »جمعلكة« 
التي ال تزيد عن ثالث ولباسه األزرق الفاتح وشعره األشقر وعينيه 
التي  يديه  إحدى  ويمد  مبتساًم،  الصورة  يف  يسكن  طفل  العسليتني. 

بدت، بأصابعها الناعمة الصغرية، كأهنا حتاول الوصول إىل أحد ما.
يف املمر الذي يمتد أمام املهاجع العرشة، وهو ما يظل املسجونون 
انقّض أقرهبم  النهار،  الستني جيئة وذهاًبا طوال  أمتاره  يمشون عرب 
إىل الباب متناواًل الصورة، وابتعد مرسًعا، كي ال يراه أحد عرب بوابة 
وثالثني  مئتني  عىل  فيه  املسجونني  عدد  يزيد  الذي  اجلناح  اجلناح، 
رؤية  يريد  فاجلميع  تسونامي،  كموجة  الصورة  اجتاحته  مسجوًنا، 
الصورة، والصورة تنتقل من يد إىل يد ومن هلفة إىل أخرى، والكل 
يتمّعن طوياًل يف الصورة ويبقيها يف يده وأمام عينه، حتى يرصخ آخر 

يف انتظار رؤيتها.
مل يستطيع أحد منا أن يقول يقينًا إن هذه الصورة ختصه، وهكذا 
مل نكن قادرين عىل حتديد املسجون الذي ستسحبه الصورة من رتابة 
حياتنا القاتلة، ثم تقّرر أن تبقى الصورة مع رئيس اجلناح حتى حل 
اللغز، ويف تلك الليلة كانت الصورة هي الشغل الشاغل ملئتني وثالثني 

مسجوًنا، وكانوا قد ُعزلوا عن أي اتصال باحلياة منذ سنوات.



68

صورة الطفل صاحب العينني العسليتني الذي يمد يده إىل أحد 
ما، كادت أن حتدث مشكلة يف اجلناح، ففي صباح اليوم التايل انقلب 
بد،  أهنا ربام، ال  تقدم كثريون مّدعني  فلقد  اجلناح رأًسا عىل عقب، 
عىل األغلب أهنا هلم، ما من أحد إال ظن أن قربى ما تربطه هبذا الطفل 
الذي يقيم يف الصورة: ربام يكون ابنه الذي ولد بعد اعتقاله أو ابن 
أخيه الذي كانت امرأته حاماًل به عندما اعُتقل أو إنه ابن صديقه أو 

ابن أخته التي ربام تزوجت أو، أو... 
هكذا، عادت الصورة لتنتقل من مهجع إىل آخر ومن مسجون إىل 
آخر من دون أن تفقد يف انتقاهلا املتكرر قدرهتا عىل رقرقة الدمع يف 
العيون، وقدرهتا عىل إثارة طوفانات احلنني يف داخل األرواح املنفية. 
وحده الطفل ظّل حيافظ هادًئا عىل ابتسامته ويده املمدودة إىل اجلميع. 
مشغواًل  متتاليتني  لليلتني  اجلناح  نام  اجلميع.  بني  من  ما  أحد  إىل 
بالصورة، وكل أحد فيه يتحدث عن الصورة، وكل واحد فيه يفكر 
الصورة عرب  الذي قذف  السجان  اقرتب  الثالث  اليوم  بالصورة. يف 
له:  ثم مهس  اجلناح،  رئيس  للجناح، وطلب  الرئيس  الباب  قضبان 

»الصورة هي البن فالن«، وابتعد مرسًعا.
نقل رئيس اجلناح ما سمعه من الرشطي إىل من كانوا األقرب إليه، 
فرصخ أحد ما بام سمعه، فراح اخلرب ينتقل برسعة، وخرج من كانوا يف 
املهاجع مستطلعني، وهكذا راح اجلميع يتسابقون يف اجتاه مهجع فالن. 
اكتظ املهجع باحلشد، وكان فالن جيلس فوق فراشه ممسًكا بالصورة؛ 
متمعنًا فيها وحوله دائرة من الصمت الثقيل الذي يلف اجلميع. كلهم 
حيدقون إىل وجهه املحتقن واملشدود، وهم يراقبون بصمت، بصمت، 
بيدين  الصورة  قّرب  شديد  هبدوء  ثم  عينيه،  يف  تتجمع  دمعة  كانت 
مرتعشتني إىل فمه، وقّبلها، وعىل وجهه بدأت تنحدر دموعه بصمت.



69

جنون القراءة

معزولني  كنا  صيدنايا،  سجن  يف  وجودنا  من  األوىل  املرحلة  يف 
نواجه  أن  لنا  يمكن  يشء  أي  لدينا  وليس  الزيارات،  من  وممنوعني 
القدماء  رفاقنا  متّكن  األيام  أحد  ويف  الطويل،  الراكد  الوقت  به 
املوجودون يف جناح آخر، بمساعدة سجان متعاطف معنا، أن هيّربوا 
لنا كتاب )النزعات املادية يف الفلسفة العربية اإلسالمية حلسني مروة( 
وهو كتاب ضخم ُطبع يف جملدين، وتزيد صفحاته يف تلك الطبعة عن 

600 صفحة.

هنا، حدثت املشكلة: كيف سيقرأ كتاًبا واحًدا ما يزيد عن 230 
مسجوًنا متلهًفا إىل القراءة؟ إن أول ما فعلناه حلل هذا املشكل هو أننا 
حولنا الكتاب إىل أجزاء، أي: إننا فصلنا كل فصل من الكتاب عىل 
واسم  الكتاب  عنوان  الغالف  عىل  وكتبنا  غالًفا،  له  ووصنعنا  حدة 

الكاتب ورقم اجلزء، وهكذا أصبح تداوله أسهل.
اقرتح بعض  فقد  الوقت طوياًل جًدا،  االنتظار جيعل  لكن وألن 
االقرتاح جنوًنا حمًضا، ولكن  بدا  لقد  ثانية.  نسخة  ننسخ  أن  الرفاق 
أصحاب  فاستنفر  تنفيذه،  لصالح  جاء  املرشوع  عىل  التصويت 
الشأن والعالقات اخلارجية املسترتة، واستطاعوا بصعوبة شديدة أن 
فريًقا  اثنا عرش  ُشّكل  هكذا،  الالزمة.  واألقالم  الورق  حيصلوا عىل 
للكتابة، ونسخوا الكتاب نسخة ثانية مكتوبة بخط اليد. نعم، يف عام 
من  صفحة   600 عىل  صفحاته  تزيد  كتاًبا  مسجونون  سخ   1988

القطع الكبري، بخط اليد، من أجل أن يقرؤوه يف أرسع وقت ممكن.
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املساعد زهري وعضو الربملان

230 مسجونا يف أحد  يف هناية ثامنينّيات القرن املايض، كنّا نحو 
باسم حزب  العسكرّي، وكنّا مجيًعا معتقلني  أجنحة سجن صيدنايا 
العمل الشيوعي يف سورية، وكان قد مىض عىل اعتقالنا ما يزيد عىل 
سنتني، من دون أن يعرف أحد جواًبا عىل السؤالني: أين نحن؟ وهل 
مساعد  وصل  األّيام،  أحد  صباح  ويف  ال؟   أم  احلياة  قيد  عىل  نحن 
االنضباط إىل باب اجلناح وطلب من رئيس اجلناح أن يعلم املسجون 

إياد بأن جيهز نفسه للخروج من اجلناح.
يعني  فهذا  واألجساد،  النفوس  يف  الرعب  يبعث  كهذا  طلًبا  إن 
اعتقاالت  محلة  هناك  أّن  تعني  التحقيق  وإعادة  التحقيق،  إعادة 
ورحنا  قلقني،  مجيًعا  وقفنا  وهاجس.  هاجس  ألف  وتعني  جديدة، 
هادًئا.  يبدو  وأن  يتامسك  أن  حياول  وكان  عليه،  وهنّون  إياد  نشّجع 
عشنا تلك الليلة يف حرية، وكنا نستعيد حلظات االعتقال والتعذيب، 
وآالف األسئلة تتجّمع من دون أن نعرف كيف نجيب عليها. مل يعد 
إياد يف اليوم نفسه والذي تاله، ثم عاد يف الثالث، وقد وقف عند باب 
كان  ولكنّه  الشاحب،  ووجهه  الصفر(  )عىل  احلليقة  برأسه  اجلناح 
التي حتمل  األكياس  تلك  كيًسا بالستيكيًّا، من  بيده  مبتساًم، وحيمل 
رائحة احلياة. ما الذي حصل إلياد؟ ملاذا هو شاحب وحليق؟ أّي لغز 

خيفيه يف كيسه الباذخ؟
القّصة ببساطة: والد إياد الذي سافر منذ ربع قرن إىل الربازيل، 
وعمل  هناك،  استقّر  قد  سنتني،  يتجاوز  ال  حينها  إياد  عمر  وكان 
بجد، ثّم حصل عىل اجلنسّية، واستطاع أن يصبح عضًوا يف الربملان 
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سورية،  تغادر  أن  رفضت  إياد(  )أّم  األوىل  زوجته  وألّن  الربازييّل، 
فقد تزّوج هناك واستقّر بصورة هنائّية، ولكنّه ظّل عىل تواصل دائم 
الربملان  إىل  السوري  الشعب  جملس  من  دعوة  ُوّجهت  عائلته.  مع 
أن  الطبيعي  من  وكان  سورية،  إىل  أعضائه  من  وفد  لزيارة  الربازييل 
يكون الربملانيون الربازيليون من أصل سوري من ضمن هذا الوفد.

إىل  املدعو  الربازييل  الربملاين  الوفد  إياد ضمن  والد  لقد جاء  إًذا، 
”رئيس  بـ  لقاء  هناك  كان  الضيف  الوفد  برنامج  ويف  سورية،  زيارة 
اجلمهورية“، فأخرب أبو إياد العائلة بأّنه قادم لزيارة سورية، وسيلتقي 
”الرئيس“، ويطلب منه معرفة مصري إياد، وحياول إطالق رساحه، إن 
استطاع. يف هناية اللقاء الذي مجع ”رئيس اجلمهورية“ بالوفد الربملاين، 
ا قصرًيا بـ ”الرئيس“، وسأل عن ابنه: ”هل هو  طلب األب لقاًء خاصًّ
فوًرا  ثّم طلب  االعتقال،  الرئيس“  ”السّيد  استغرب  أم ميت؟“  حّي 
من مدير مكتبه معرفة مصريه، ومل يطل األمر حّتى طمأنه إىل أّن ابنه 
بخري وأن بإمكانه رؤيته قبل سفره، وأّنه سيأمر بإطالق رساحه بعد 

مدة قصرية.
هكذا، اّتصل أحد ما من مكتب ”رئيس اجلمهورّية“ برئيس فرع 
العسكرّي،  صيدنايا  سجن  بمدير  اّتصل  الذي  العسكرّية  الرشطة 
السجون  يف  اإلنسايّن  الوضع  تعكس  الئقة  مقابلة  ترتيب  أجل  من 
مساعد  السجن  مدير  استدعى  ورقّيها.  حترّضها  ومدى  السورّية 
االنضباط املناوب، ومصادفًة كان املساعد املناوب يومها هو املساعد 
أمر  السورّية.  السجون  تعرفه  عسكري  أغبى  يكون  قد  الذي  زهري 
إياد من جناحه، ويعزله،  املساعد بأن حيرض املسجون  مدير السجن 

و"يزّبطه عىل الـ 24".
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فهم  فقد  السورّية،  السجون  مصطلحات  ووفق  العادة،  هي  كام 
الشخص.  هلذا  نوعّية  عقوبة  تعني  ”زّبطه“  كلمة  أّن  زهري  املساعد 
هكذا، ذهب إىل اجلناح الذي يوجد فيه إياد، وأخرجه من اجلناح إىل 
الزنزانة فوًرا، حيث حلق شعره ”عىل الصفر“ ثّم أكرمه بـ ”دوالب من 
كعب الدست“، وأغلق باب الزنزانة وخرج. يف اليوم التايل، وكام هي 
العادة، كان إياد مع كّل وجبة طعام يتعّرض حلفلة تعذيب مدعومة، 
فمدير السجن هو من قال له ”زّبطه“. يف يوم املقابلة، استدعى مدير 
إياد؟“. زهري:  ”زّبطو منيح للموقوف  قائاًل:  املساعد زهري؛  السجن 
السجن:  مدير  دوالب“.  وجبة  وكّل  الصفر،  ع  حلقتلو  سيدي  ”يا 
بّدو  العمى، كيف  العمى بعيونك  أنا قلتلك تعمل هيك؟  ”يا محار، 
والعساكر  واملساعد  السجن  مدير  تراكض  هلق؟“.  أبوه  يشوفو 
السجن،  مدير  اسرتاحة  يف  ومّحموه  إياد،  فأخرجوا  الزنزانات،  إىل 

وألبسوه بيجامة أحد أفراد الرشطة. 
تعليامت  إىل  يصغي  أن  إياد  عىل  كان  والده،  رؤية  إىل  ذهابه  قبل 
عىل  ترتسم  خفيفة  وابتسامة  هادًئا،  صوته  وكان  السجن،  مدير 
”مهندس، مهندس ميكانيك“.  يا إياد؟“. إياد:  ”شو بتشتغل  وجهه: 
مدير السجن: ”حلو، يعني رح تفهم عيل منيح، اسمع يا ابني اليل رح 
قلك ياه، أنت يا ابني حلقت شعرك عىل الصفر برغبتك، ووضعك 
الصحي يا ابني ممتاز، واحلياة هنا رائعة، وتعامل إدارة السجن معكن 
ممتاز، مفهوم؟“. هيز إياد رأسه موافًقا، فيواصل مدير السجن: ”اآلالم 
والعرج يف مشيتك يا ابني سببه أنك كنت تلعب رياضة، وتعّرضت 

لشّد عضيل، واضح؟“، فيهز إياد رأسه موافًقا مرة أخرى. 
فجأًة، يتجهم وجه مدير السجن ويشد قامته القصرية إىل األعىل، 
وبصوت مشحون بالتهديد، يقول: ”ليك ولك جحش، إذا بتحكي 
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كلمة غري متل ما قلتلك، مو بس برجعك ع الزنزانة، قساًم باهلل بحط 
بّيك معك، روح انقلع ع الزيارة، وال تنسى تاخد البدلة اليل جايبلك 
ياها بّيك“. يضحك ساخًرا، ثم يواصل: ”قال منشان تطلع فيها من 
السجن!“. عاد إياد ومعه بدلته اجلديدة التي مل يلبسها؛ ألّنه ظّل بعد 

تلك الزيارة الربملانّية سنينًا عدة يف ذلك السجن.
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املسجون املحمول

يف عام 1989، كنا يف سجن صيدنايا يف الطابق الثالث )أ يسار(، 
ويف أحد األيام فوجئنا بأربعة عنارص من الرشطة العسكرية حيملون 
محاًل ما ببطانية عسكرية. كانوا يمسكون بالبطانية من أطرافها األربعة 
ويقرتبون من جناحنا، وعندما وصلوا وضعوا البطانية عىل األرض، 
وكان من بداخلها شخص هامد بال أي حركة، وقد كان نحياًل كأنه 

شبح. فتحوا الباب، وأمرونا بإدخاله إىل اجلناح.
توقع أغلبنا أن يكون من رفاقنا، وأنه قد يكون معتقاًل منذ مدة 
طويلة تعرض خالهلا لتعذيب شديد، فوصل به احلال إىل ما وصل. 
بارش رفاقنا األطباء واملمرضون عملهم فوًرا، ولقد كان واضًحا أن 
الذي بني أيدهيم يعاين هزااًل شديًدا، وبنيته ضعيفة جًدا،  الشخص 
وغري قادر عىل احلركة، فوضع يف مهجع املمرض الذي تكّفل برعايته.
وعالج  به،  خاص  غذائي  نظام  مستمر:  والعالج  أشهر  مرت 
دائمة.  ومراقبة  الضامرة،  عضالته  إىل  القوة  بعض  إلعادة  فيزيائي 
 كانت صحته تتحسن شيًئا فشيًئا، وبدأت قصته الغامضة تنجيل لنا:

عائلة  املرصي، وهي  عائلة  راتب من  درعا، واسمه  الشاب هو من 
يف  وكعادته  سورية،  خارج  يف  يدرس  راتب  كان  درعا.  يف  معروفة 
الصيف كان يأيت إىل زيارة أهله، ويف املطار تم توقيفه بناًء عىل تقرير 

من أحد املخربين. 
لقد اعتقله فرع املخابرات اجلوية، ثم بعد مدة ُنقل إىل جهة جمهولة 
حتت  كاملة  منشأة  وهي  الشامات،  أيب  منطقة  يف  أهنا  بعضهم  توقع 
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واجلرثومية  الكياموية  األسلحة  جتارب  فيها  جترى  حيث  األرض، 
عىل املسجونني. بالتأكيد، الخيرج أحد حًيا من خمتربات املوت هذه، 
ولكن يبدو أن عالقات والده وقدراته املالية مّكناه احلصول عىل وعد 
برؤيته )قيل إن املبلغ الذي دفعه والده هو أربعة ماليني لرية سورية 

فقط، أي حواىل تسعني ألف دوالر حينئذ(.
أيب  خمترب  من  يعيدوه  أن  عليهم  كان  والده،  يراه  أن  أجل  من 
هكذا،  عافيته.  من  شيًئا  يسرتد  ريثام  سجن،  يف  ويضعوه  الشامات 
من  فلدينا  السجن جناحنا،  مدير  واختار  إىل سجن صيدنايا،  نقلوه 
بعد  احلياة  إىل  العودة  راتب  استطاع  يكفي.  ما  ومساعدهيم  األطباء 
أشهر عدة، وكانت العناية الطبية ممتازة خالهلا، فبدأ يستعيد قدراته 
لنا.  األمهية  شديد  حدًثا  كانت  فقد  األوىل  خطواته  وأما  العضلية، 
بعد أن أصبح راتب قادًرا عىل احلركة زار مهاجعنا، ونام فيها كلها، 
وكنا نتحلق حوله ليحكي لنا عن سجون أخرى، سجون سيذكرها 
التاريخ يوًما عىل أهنا األبشع يف تاريخ البرشية احلديث. خيرج راتب 
قبلنا من السجن، نأكل، ونحن نتذكره، قطع احللوى التي أرسلها لنا 

يف إحدى الزيارات.
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رسياليات 1

الزمان: عام 1990
إقامة  أماكن  عنه  تتفرع  الذي  الشكل  السدايس  البهو  املكان: 

املسجونني يف سجن صيدنايا.
احلدث: مسجونون، بثياب مهرتئة متسخة، وأقدام عارية ووجوه 
شاحبة، حماطون بأفراد من الرشطة العسكرية، وهم حيملون سياًطا 

عريضة.
يستطيعون  ما  بأقىص  هاتفني  البهو؛  داخل  يدورون  املسجونون 
وسط قهقهات احلرس: »بالروح بالدم نفديك يا حافظ«، بينام تنهال 

السياط عىل األجساد املتالصقة املتدافعة يف حلقة دوران ال تنتهي.
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تفاصيل صباحية

التي كنت أتكور فيها،  النوم  قذفتني قهقهة مدوية خارج قوقعة 
كيس  أنه  عىل  صنعته،  الذي  غطائي  من  خرجت  كيف  أدري  وال 
ضيق، وكيف جتاوزت طابور النائمني، ووقفت وراء أيب الزوز الذي 
عىل  وجهه  وواضًعا  للمهجع،  ظهره  مديًرا  فراشه  فوق  يرتبع  كان 
بعد سنتيمرتات من احلائط. أطلت رؤوس عدة من حتت أغطيتها، 
العتمة  كانت  جديد.  من  لتختفي  عادت  جانبه،  إىل  رأتني  وعندما 
توشك أن تتالشى، والفجر الرصايص يسكب برودته القارسة فوق 
والبرش،  األرض  يشء:  كل  غطت  التي  الكرهية  العسكرية  األغطية 

وحتى الفتحات السفلية لألبواب.
أقف  املهجع، وعندما رآين  أنحاء  إىل  الزوز رأسه حمدًقا  أبو  أدار 
ككرتني  هتتزان  وعيناه  حمتقنًا  وجهه  وكان  مستاًء،  إيل  نظر  خلفه 
من  فدّوت  حائطه،  إىل  عاد  مضطرب،  مياه  سطح  فوق  صغريتني 
كتفه،  عىل  يدي  ووضعت  أكثر،  منه  اقرتبت  أخرى.  قهقهة  جديد 
أن  أتوقع  كنت  الزوز«.  أبو  اخلري  »صباح  التحية:  بإلقاء  وغامرت 
الرد قاسًيا: شتيمة أو ضحكة جملجلة تعقبها حرشجة عميقة  يكون 

متأملة، مل خيطر يف بايل أبًدا أن يكون الرد عواًء طوياًل متهدًجا ناشًزا.
املياه،  دورة  إىل  متوجًها  فابتعدت  عبًثا،  أحاول  أنني  أدركت 
يدي  بغسل  أغامر  وأنا  فكرت  رمحة،  بال  جسدي  خيز  الربد  كان 
ووجهي: »أبو الزوز هو الوحيد السوّي بيننا، إذ كيف يمكن إنسان 
عاًما،  عرش  مخسة  هناية  بال  املفتوح  السجن  هذا  فظاعة  حيتمل  أن 
والنسيان وهذا  اإلمهال  بذلك  منها هكذا،  ينتهي  أن  يوشك  وهو 
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القهر كله. قرقع املفتاح املعدين يف أقفال املهاجع األوىل، فحملت 
كيس القاممة، واجتهت إىل الباب. كان أبو الزوز قد سبقني؛ مرتدًيا 
بطانيات عسكرية مهرتئة. مل يكد  الذي صنعه من  معطفه اخلاص 
الزوز  أبو  فتح  حتى  القفل،  يف  املفتاح  تدوير  من  ينتهي  الرشطي 

الباب، واندفع إىل املمر.
النفي  قرب  داخل  أحياء  نزال  ما  أننا  يعلن  آخر  صباح  املمر،  يف 
الصباح  حتيات  تعالت  طويلة.  سنوات  منذ  يبتلعنا  الذي  والصفيح 
يعّد  برهان  اخلارج، وكان  إىل  القاممة  أكياس  اخلارجني إليصال  من 
أرغفة اخلبز متهيًدا لتوزيعها، وعندما رآين أشار بوجهه القلق إىل أيب 
الزوز، فهززت رأيس حائًرا وقلت: »نوبة جديدة، ولكنها أقسى من 
سابقاهتا، عىل ما يبدو«. أوصلت كيس القاممة، ثم عدت إىل مهجعي، 
وفتحت الباب، فانبعثت رائحة كرهية. ترددت يف ترك الباب مفتوًحا، 
وهؤالء  الربد  ولكن  الراكد،  الفاسد  اهلواء  هذا  من  يشء  يتبدل  كي 
جعالين  الدفء،  بعض  اصطياد  حماولني  نومهم؛  يواصلون  الذين 

أحسم األمر.
غسلت  والصقيع.  بالوحشة  مثقاًل  املهجع  فبدا  الباب،  أغلقت 
يدي ووضعت ركوة القهوة عىل الغاز، ثم بحثت عن بقايا معجنات 
وقاسية،  جافة  النمورة،  من  صغرية  قطعة  فكانت  علبتي،  داخل 
أستطع،  فلم  معديت  إىل  أدفعها  أن  حاولت  أسفلها.  يف  وحيدة  تقبع 
فقد حتّولت إىل قطعة من عجني مقرمد بال طعم. بصقُتها وأرسعت 
املوقد،  شعلة  فأخفضت  عالًيا،  صوًتا  تصدر  بدأت  التي  الركوة  إىل 
كل  أشتم  وأنا  فأعدهتا،  فارغة،  كانت  التي  القهوة  علبة  وتناولت 

يشء. أطفأت الغاز، وخرجت إىل املمر.
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يمتد  طويل  ممر  بالرياضة.  وال  بامليش  ال  الصباح  هذا  يغامر  أحد  ال 
برخامه املتسخ، بارًدا وعارًيا وخالًيا، إال من أيب الزوز الذي يميش مرسًعا؛ 
فوق  تنداح  وموجعة  متقطعة  ورصخات  حمتقن  ووجه  مغمضتان  عينان 
التاسع،  املهجع  باب  فتحت  وعجزنا.  وجودنا  وهشاشة  أرواحنا  عري 
بغطائه،  ملتحًفا  سامًها  جيلس  اخلبز،  توزيع  أهنى  أن  بعد  برهان،  وكان 
وأصابعه تعبث بشواربه، كام يفعل دائاًم عندما يدمهه احلزن. سحب رجليه 
ليفسح يل مكاًنا إىل جانبه، ثم سألني إن كنت قد رشبت قهويت، فأرشت 
برأيس نافًيا. سحب جسده الناحل من داخل غطائه، وقام ليجهز القهوة 
)ها هو واحد آخر حيمل فوق كتفيه مخس عرشة سنة من السجن املستمر(. 
فكرت وأنا أنظر إليه، وكان قد جلس عىل كريس صغري من أطباق 
البيض؛ واضًعا موقد الغاز بني ساقيه، وماًدا يديه وجذعه فوقه؛ حماواًل 
القهوة: »ماذا  بعد أن صب  أاّل هترب منه قبسة دفء واحدة. سألني 
يستيقظ  قليل  بعد  يشء«.  »ال  أجبت:  الزوز؟«  أيب  أجل  من  سنفعل 
إسامعيل، ثم يرمقني بنظرة غاضبة، قبل أن يرصخ: »هل سنظل نعطيه 
املهدئات، وال يشء سوى املهدئات؟! ماذا بإمكاننا أن نفعل؟ جيب أن 
املستشفى،  إىل  أن يذهب  »نعم، جيب  املستشفى«. أجبت:  إىل  يذهب 
نفعل من أجل  أن  يمكننا  ماذا  السجن، ولكن  أن خيرج من  بل جيب 
ذلك؟. أنت تعلم ماذا يعني ذهابه إىل املستشفى. سيعود أسوأ بكثري مما 
هو عليه«. صمت، وكان ينتفض ويتنهد بصوت عميق، وحياول فعل 
أي يشء داخل دوامة العجز التي تبتلعنا مجيًعا. تذكرت نوبة أيب الزوز 
النوبة كلطمة  األوىل، وكان ذلك منذ أكثر من عام. لقد جاءت تلك 
نا، وفّجر يف مستنقع وجودنا  قاسية فوق وجوهنا، وهّزنا مرضه، ورجَّ
طوفاًنا من القلق والسخط، وكأننا ما نزال قادرين عىل أن نفاجأ أو أن 
نرفض. كثريون قبله مرضوا، ولكن ملاذا كان وحده القادر عىل استنفار 
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كل هذا التوتر فينا؟! لعلنا كنا ندافع عن أنفسنا، وعن استنقاع أحالمنا 
وإحساسنا بأننا نقرتب مجيًعا من جلة اجلنون.

هو آخر من كنا نتوقع مرضه. ثالث عرشة سنة وهو حياول زحزحة 
التي  اإلنكليزية  اللغة  يعلمنا  الذي يعرصنا بني قبضتيه.  الضيق  هذا 
أتقنها يف أثناء دراسته يف لندن، ويرسم لنا، ويضحكنا، ويزرع قحط 
ومر  منا مجيًعا،  اعتذر  لقد  فجأة.  انزوى  ثم  املتوهجة،  بروحه  أيامنا 
ومل  قلياًل،  العزلة  إىل  وحيتاج  متعب  أنه  ليخربنا  مجيعها  املهاجع  عىل 

يمض أسبوعان حتى استيقظنا عىل رصاخه املهتاج.
ولكنهم  فوًرا،  املستشفى  إىل  نقله  طالبني  السجن؛  إدارة  أبلغنا 
رفضوا، فأرضبنا عن الطعام. مل نكن يف تلك املرحلة نتفق عىل يشء، 
ولكنه أجربنا عىل االتفاق، وأرسل إىل املستشفى. يف غيابه، كان أشد 
حضوًرا. بدأنا نستعد لعودته. سنحتفل به. سنعيد إليه شيًئا مما فعله 
يرجتف  شاحًبا  كان  فقد  مرة،  بخيبة  أحسسنا  عاد  عندما  أجلنا.  من 
بقوة، وآثار إرهاق شديد بادية عىل وجهه. يومها، بكيت وأنا أمتعن 

يف وجهه املنهك األصفر وعينيه الغائرتني الضائعتني.
قلت لربهان الغارق يف صمته: »ال تقلبها غم، أال يكفينا ما بنا؟«. 
تنهد عميًقا وتناول سيجارة وأشعلها: »جيب أن نفعل شيًئا، ال هتمني 
اليأس«. بقيت صامًتا وأنا أدرك  النتيجة، هيمني فقط أال ندمن هذا 
قسوة هذه اللحظات، قسوة اإلحساس بالتاليش واالنسحاق. لعلع 
صوت أيب الزوز منفعاًل مستجرًيا، فخرجنا راكضني. كانوا حياولون 
أمام  املمتد  الضيق  املمر  يف  صامتني  مشينا  املهدئ.  حقنة  إعطاءه 
املهاجع العرشة، صباح بارد وموحش ومتخم بالقهر، أإىل هذا احلد 

يغدو العامل رخيًصا وتافًها ومنذوًرا للعبث؟!
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أبو حلب

و«أبو  حلب،  أبا  التقيت  صيدنايا،  سجن  من  الثالث  الطابق  يف 
حلب« تسمية استحقها صاحبها؛ ألنه من حلب أواًل، وكثرًيا ما كان 
ثانًيا. عندما  الشام، حالاااب، حالااب«،  نومه: »حلب ع  ينادي يف 
التقيت به، كان قد أمىض ما يزيد عىل عرش سنوات يف السجن، وألنه 
فهو  وحلب،  دمشق  بني  هوب«  »هوب  باص  يف  معاوًنا  يعمل  كان 
دائم التحدث عن مهنته ودوره شديد األمهية يف عملية نقل الركاب 
من دمشق إىل حلب وبالعكس، وهو أيًضا حيلم دائاًم بأنه عىل صهوة 

باصه؛ صائًحا: »حلب ع الشام، حالاااب، حالااب«. 
الوقت  يف  والضحك  البكاء  إىل  تدفعك  حلب  أيب  اعتقال  قصة 
وبعد  شخصان،  منه  اقرتب  معاوًنا،  وبصفته  األيام  أحد  يف  نفسه: 
)النملية خزانة صغرية( من حلب إىل  نقل »نملية«  السالم طلبا منه 
دمشق، ومن ثم إيصاهلا إىل أحد البيوت يف دمشق، وكي ال يرتدد أبو 
حلب، فقد عرضا عليه مبلًغا مغرًيا لقاء ذلك. فكر أبو حلب يف أنه 
الذي  الوقت  املقصود خالل  العنوان  إىل  النملية  يوصل  أن  يستطيع 
العودة إىل حلب، فوافق. أحرض  الباص ورحلة  يفصل بني وصول 
إىل  حلب  أبو  فرفعها  وفارغة،  صغرية  وكانت  »النملية«،  الرجالن 
سطح الباص، وربطها جيًدا، وقبض أجرة نقلها، ووضع العنوان يف 

جيبه.
ويعطي  صغرية،  نقل  سيارة  سيوقف  وسهاًل؛  بسيًطا  األمر  كان 
ويعود  النملية،  وسيوصل  الرجالن،  له  كتبه  الذي  العنوان  السائق 
يشء  كل  الرجالن  له  رشح  الباص.  حيث  إىل  نفسها  بالسيارة 
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بالتفصيل وسلامه مفتاح الشقة، لكي يضع النملية فيها، فالشقة غري 
كلهم،  الركاب  وغادره  الشام،  إىل  الباص  وصل  عندما  مسكونة. 
أرسع أبو حلب إىل النملية، وأنزهلا عن سطح الباص، وأوقف سيارة 
شحن صغرية »سوزوكي« ووضعها فيها، ثم أعطى سائقها العنوان. 
وصعد  كتفه،  عىل  النملية  محل  املقصود،  املكان  إىل  وصوله  عند 
الدرج إىل الطابق الثالث، حيث الشقة املطلوبة، ووضع النملية جانًبا 
الداخل،  إىل  ما  يد  سحبته  حتى  الباب  فتح  إن  وما  املفتاح،  واستّل 
فوجد نفسه وسط رجال مسلحني يصّوبون أسلحتهم إليه. يكتشف 
»بعث  تنظيم  من  جمموعة  إىل  تعود  الشقة  أن  بعد،  ما  يف  حلب،  أبو 
العراق« التي هربت عندما اكتشفها األمن. كان رجال املخابرات قد 
كمنوا فيها؛ متوقعني أن أحًدا ما من التنظيم ال بّد سيعود إىل الشقة. 
أن  للتأكد من  الرجالن  استعمله  إال طعاًم  النملية  تكن  مل  باختصار، 
عنارص املخابرات قد تركوا الشقة أم ما يزالون فيها. هكذا، فقد وجد 
أبو حلب نفسه معتقاًل وعضًوا يف خلية متهمة بمحاولة اغتيال عبد 

احلليم خدام الذي كان حينئذ وزيًرا للخارجية.
أجهزة  عىل  دام  وما  اهلرب،  متّكنوا  قد  اخللية  أفراد  دام  ما   
جهابذة  أحد  اقرتح  فقد  وقدراهتا،  كفايتها  تثبت  أن  االستخبارات 
الضباط أن يلّقن أبو حلب رواية متقنة عن جمريات عملية االغتيال، 
وأن يصور تلفزيونًيا، مع اعرتافاته التي أتقنها. وافق أبو حلب، بعد 
رئيس  يوصله  حتى  املقابلة،  تصوير  من  ينتهي  إن  ما  بأنه  أقنعوه  أن 

الفرع بنفسه إىل الكراجات، ليلتقي هناك بالباص الذي يعمل فيه. 
لكّن أبا حلب مل يتمّكن إتقان الدور جيًدا وذاكرته، مل تسعفه يف 
املقابلة  بإجراء  املكلف  املذيع  يسأله  فعندما  األكاذيب،  ركام  حفظ 
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عن نوع السالح الذي كان بحوزة جمموعة االغتيال، كان جييب بكل 
التسجيل،  فيوقف  النملية«،  استخدام  نريد  كنا  سيدي!  »يا  بساطة: 
أليب  ليرشح  امللقن  يعود  ثم  والرضب،  والشتم  الركل  حفلة  وتبدأ 
أخرى،  مرة  التسجيل  حماولة  وتعود  قوله،  عليه  يتوجب  ما  حلب 
وتعود »النملية« أداة االغتيال املفضلة عند أيب حلب. ألغيت الفكرة 
بعد حماوالت عدة مل تستطع دفع أيب حلب إىل شطب »النملية« من 
ذاكرته، فأعيد إىل زنزانته، ثم يظهر بعد مدة شخص آخر يف التلفزيون، 

بصفته عضًوا يف خلية اغتيال خدام، ولكن بال نملية هذه املرة.
وخيرج  السجن  إىل  يدخل  أحد  فال  حلب،  أيب  رساح  يطلق  مل 
املخابرات، ولذلك  فرع  إبقائه يف  إىل  يكن هناك أي حاجة  منه، ومل 
السجن. هكذا، وصل إىل سجن  إىل  املستودع، أي  إىل  إرساله  تقرر 
تقرر  »النملية«،  يوم  عىل  مضت  عاًما  عرش  ثالثة  وبعد  صيدنايا، 
اإلفراج عنه. غادر أبو حلب سجن صيدنايا بشعره األشيب وجسده 
سيتوجه.  أين  إىل  يعلم  يكن  ومل  املهرتئة،  وبثيابه  السجن  ه  هدَّ الذي 
جيب  يف  يرقد  كان  فيه  العامل  كل  يتكثف  كان  الذي  الوحيد  اليشء 
واجهته  عىل  كتب  لباص  ألواهنا  هبتت  مشققة  صورة  وهي  بنطاله، 

»حلب- دمشق- حلب«.
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الوليـمـة

كانت الوليمة كبرية، عىل نحو مل خيطط له، فقد حرص أمحد عىل أن 
جيهز كل يشء بصمت، ومن دون أن يلفت االنتباه إليه. لكن احلدث 
العظيم حيتاج إىل البندورة، ولذلك اضطر إىل طلبها من جلنة املهجع. 
من ثم، اضطر إىل دعوة اللجنة إىل املشاركة يف الوليمة )اللجنة املكونة 
من شخص واحد، وال أدري ملاذا يرص اجلميع عىل مناداته باللجنة(. 
يمكن  ال  ببساطة  الدعوة  ألن  الدعوة؛  تلبية  عن  اللجنة  تعتذر  مل 

مقاومتها.
أما حسني، فقد كان دوره )سخرة( يف ذلك اليوم، أي إنه سيكون 
املسؤول عن اخلبز والبصل اليابس واجليل. لذلك، اضطر أمحد إىل أن 
ينتحي به جانًبا وخيربه بصوت خافت عن الوليمة، فـ »فنجر« حسني 
عينيه مدهوًشا، ثم مهس: »برشفك ؟!. يا رجل، منذ مخس سنوات مل 
أذقها، وقبل الدعوة بسعادة غامرة. برهان هو جار أمحد الذي يعرف 
سبقت  التي  الليلة  طوال  أمحد  مع  سهر  وقد  أيام،  منذ  الوليمة  برس 
الوليمة: خيططان، حماولني حرص الدعوة بأقل عدد ممكن، وهو أيًضا 

مدعو بقوة، فالوليمة وليمته.
ألن الليمون احلامض غري متوافر يف املهجع، يف حني لدى املهجع 
السابع -بحسب استخبارات برهان- ثالث ليمونات، فقد كان من 
الرضوري التآمر مع جلنة املهجع السابع، ومن ثم دعوهتا، رشيطة أن 
تصطحب معها الليمون الرضوري للوليمة. فاضل الذي لديه زاوية 
هو  داخلها،  يف  ما  اآلخرون  يرى  ال  بحيث  إغالقها،  يمكن  خاصة 

أيًضا مدعو؛ ألنه سيقدم املكان الذي ستتم فيه الوليمة. 
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ذي  سميك  كتاب  يف  يقرأ  وهو  فراشه،  عىل  جيلس  الذي  يارس 
جتري  التي  الطبيعية  غري  احلركة  من  ارتاب  مهيب،  أخرض  غالف 
يف املهجع، فبدأ يراقب األمر بصمت، وعىل الرغم من أنه مل يتمكن 
معرفة احلقيقة كاملة، إال أنه استطاع معرفة ما يكفي لكي يضع رشيط 
باحًثا عن  املمر؛  اىل  ثم خيرج  إليها،  التي وصل  الصفحة  الداللة يف 
قبل  مكاهنام  وحيتال  فاضل،  خيمة  ليقتحام  مًعا  فيعودان  العكاري، 

اجلميع.
حركات صامتة ومواد تدخل خمبأة إىل زاوية فاضل، وأشخاص 
البندورة  بصحن  تكتظ  الصغرية  والطاولة  أنفسهم،  عىل  يتكومون 
فائقة،  بأناقة  حسني  جهزه  الذي  اليابس  البصل  وصحن  املقطعة، 
وليمونة صفراء ريانة تليق بالوليمة، ودستة كبرية من اخلبز. اجلميع 
خزانته  إىل  يذهب  يرام.  ما  عىل  يشء  كل  أن  يتأكد  وأمحد  ينتظرون 
ويرفع غطاءها؛ حماذًرا أن يراه أحد، ويمد يده إىل داخلها ثم خيفي ما 

أخرجه برسعة يف داخل جيبه ويعود.
حيرش نفسه بني احلشد، ويمد يده إىل جيبه وخيرج علبة الرسدين 
ويف  وخرضاء،  محراء  بمساحات  وامللون  األصفر  الغالف  ذات 
العلبة  األمحر.  بلوهنام  الفليفلة  قرنا  ظهر  العلبة  من  العلوية  الزاوية 
والتعليقات  تلتمع،  النظرات  متلهفة.  يد  إىل  متلهفة  يد  من  تنتقل 
تتواىل بصوت منخفض، أخرًيا استقرت العلبة بني يدي أمحد الذي 
محلها برفق، ونظر إليها ومسحها، ثم هبدوء شديد بدأ غالفها يدور 

وينفتح.
مل تدم الوليمة أكثر من دقيقة، وخرج بعدها اجلميع وهم يشكرون 
بعض  سوى  يبق  مل  الطاولة  وعىل  األمنيات،  أمجل  له  متمنني  أمحد؛ 
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الفارغة  الرسدين  علبة  أمحد  ربط  الفارغة.  الرسدين  وعلبة  اخلبز 
بخيط وخرج إىل املمر وهو جيرها خلفه يف املمر املزدحم باملسجونني 
الذين أثارت العلبة الفارغة يف نفوسهم حرسة بالغة. راحت الشتائم 
واللكامت تنهال عىل أمحد الذي مل يدُع اجلناح كله إىل وليمته الفاخرة.
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يف حرضة النبيذ

لكي  طريقة،  ألف  نخرتع  وكنّا  نبيذنا  نصنع  كنّا  السجن،  يف 
انبثاق  من  أمجل  هناك  يكن  ومل  عرقنا،  لنقّطر  اليانسون  عىل  نحصل 
اللون األبيض من السائل الذي نصّب املاء فيه! حتى وإن كان أبيًضا 
شاحًبا جيهد بكل ما أويت من قوة ليفصح عن نفسه. عندما كنا نرى 
اللون األبيض أو ما يشبهه، كنا نشعر بأن »احلياة مجيلة وتستحق أن 
والتقطري  التخمري  أمور  يتوىل  ما  أحد  هناك  تعاش«. يف كل مهجع، 

وصناعة »املنكر«. 
سجن  من  األوىل  السنوات  خالل  فيه  عشت  الذي  املهجع  يف 
العظيم  ملّخول  وكان  مهجعنا،  باخوس  هو  ميخائيل  كان  صيدنايا، 
البطاطا  يضع  يشء:  كل  خيّمر  فهو  التخمري،  يف  اخلاصة  مدرسته 
 ، املسلوقة الزائدة مع الرز الزائد وبقايا اجلبس مع بقايا الشاي املحىلَّ
يستنفر  خمّول  كان  وخيّمر.  مزجيه،  إىل  ودهشتنا  هلفتنا  يضيف  ثم 
عندما تنتهي املدة التي يرى أهنا كافية لعملية التخّمر، ويفرض حالة 
الطوارئ يف املهجع، فالقسم الداخيل الذي حيوي احلامم واملرحاض 
يف  رؤوسنا  ندبر  أن  نحن  علينا  وكان  اليوم،  طوال  مشغواًل  سيظل 
الصباحي مبارشة تقطري ما  التفقد  بعد  يبدأ خمّول  املهاجع األخرى. 

مخَّره، ويف املساء يوزع حصيلة عمله بدقة عالية.
يظن  املوزعة،  املقادير  يتفحص  وهو  خمّول  وجه  تعابري  يرى  من 
أن ما يوزعه ذهًبا، وليس سائاًل ال يعلم أحد تركيبته وطعمه، ونحن 
كأطفال العيد نفرك أيدينا ونتلهف إىل رؤية املستوى الذي وصل إليه 
السائل املقدس يف عبواتنا. عندما ينتهي خمّول من التوزيع، كنّا نتسلم 
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حصصنا ونخفيها يف مكان آمن، ونرتب مواعيد السهرة التي سنكرع 
فيها كل ما لدينا وطقوسها. نحّدد يوم السهرة يف الليلة التي يناوب 
فيها املساعد األقّل سوًءا، ونجمع ما لدينا من فاكهة -إن وجدت- 
والضحك  بالغناء  ليلتنا  نبدأ  عرفناه.  ما  قّل  ترف  فهي  املوالح  وأما 
عالًيا وحماولة الفرح، ولكننا بعد قليل نجد أنفسنا نقرتب شيًئا فشيًئا 

من دوامة احلزن. 
يرحم.  وال  اليغيب  الذي  نديمنا  وهو  احلزن،  عن  انفكاك  ال 
أسبابه،  نحلل  ثقيل  وبصداع  غالًبا،  بالدمع  تنتهي  سهراتنا  كانت 
املصنوع بإرشاف خمّول، ويعيد  عندما نصحو من مفاعيل املرشوب 
العارشة،  للمرة  علينا  درسه  رشح  الكحول  أنواع  بشأن  يفهم  من 
سامة  أنواًعا  هناك  أن  إىل  ننتبه  أن  علينا  يلح  ويظل  العرشين،  وربام 
التسّمم  من  يوسف  أنقذنا  كيف  مرة  كل  يف  ويذّكرنا  الكحول،  من 
الكحويل الذي تعرض له، عندما مل ينتظرنا حتى املساء، فرشب باكًرا.
يومها رشب يوسف باكًرا، فأصيب بتسمم كحويل اضطررنا بسببه 
املستشفى،  إىل  إسعافه  السجن  إدارة  إىل  والطلب  األبواب،  دّق  إىل 
ويومها أرسعنا بالتخلص من كل ما لدينا. ليس خلوفنا من التسمم 
أن  نطلب من خمّول  كنا  قادمة ال حمالة.  التفتيش  بل ألن محلة  فقط، 
من  واثق  هو  ما  عىل  ختمريه  يف  يقترص  وأن  علينا،  جتاربه  من  خيّفف 
»واهلل لو بخمرلكن  جودته، وكان خمّول هيزُّ رأسه ساخًرا، ويقول: 

شحاحيط، رح ترشبوها«.



89

عطاء من أعطيات السيد الرئيس

أفراد  من  وثالثة  عيل  املساعد  اقرتب   ،1990  -10  -27 يف 
الرشطة العسكرية، من باب اجلناح، ثم طلب رئيس اجلناح، وأمره 
جتميع من يف اجلناح كلهم يف هناية املمر. توقع رئيس اجلناح أن األمر 
به عدد  يقوم  ما  فالتفتيش غالًبا  العادة،  يفعلون يف  تفتيًشا، كام  ليس 
ال يقل عن عرشة من الرشطة، كام أن املساعد عيل حيمل دفرًتا كبرًيا 
بيده. بعد أن جتمعنا، ُفتح باب اجلناح، ثم دخل املساعد ومرافقوه، 
فوقفوا أمامنا، وفتح املساعد دفرته؛ طالًبا ممن يسمع اسمه أن يقول: 
بصوت  متبوعًة  اسم؛  بعد  اساًم  تّتاىل  أسامؤنا  راحت  »حارض«. 
ما  حدا  »يف  وسألنا:  دفرته  أغلق  املساعد،  انتهى  وعندما  »حارض«، 

طلع اسمو؟«.
عندما تلقى صمًتا جواًبا عن سؤاله، أعطى الدفرت إىل أحد مرافقيه، 
ثم شّد قامته وتنحنح؛ قائاًل: »كل اليل طلعت أسامؤهم، فيهن يبلغوا 
أهاليهم إنو صارت الزيارة مسموحة«، وصمت قلياًل، ثم تابع: »وهي 
عطاء من عطاءات السيد الرئيس«، وصمت. يبدو أنه كان يتوقع أن 
هنتف للسيد الرئيس، ولكننا التزمنا الصمت. استعرضنا بنظرة غاضبة 
أن  قبل  رأسه  وهّز  ياخروات«،  فيكن  ضيعاهنا  »واهلل  قائاًل:  زفر؛  ثم 
اليوم، كان معظمنا قد جتاوز ثالث سنوات  يستدير مغادًرا. يف ذلك 
يف السجن، من دون أي اتصال بالعامل اخلارجي، فكان السامح بزيارة 
واختفى  اخلارجي  الباب  أغلق  إن  ما  اإلفراج.  يعادل  يكاد  األهل 
أصوات  عقب،  عىل  رأًسا  اجلناح  انقلب  حتى  ومرافقوه،  املساعد 

الضحكات، وفرح غامر، ووجوه بدأت تستعيد شيًئا من لون احلياة.
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يف تلك اآلونة، من يراقب هؤالء املسجونني، من دون أن يعرف 
لألمراض  خمصص  اجلناح  هذا  بأن  فوًرا  يقتنع  وأبعادها،  القصة 
إال  يوجد  ال  كله  اجلناح  ويف  شعره،  حيلق  أن  يريد  فالكل  العقلية، 
مقص واحد. وألن أغلبنا ال يملك ثياًبا، فقد متزق معظمها واهرتأ، 
علينا  كان  فقد  صيدنايا،  إىل  الوصول  قبل  الطويلة  رحلتنا  خالل 
السليمة  الثياب  من  تبقى  ما  كلنا  ونجرب  الثياب،  أمر  نتدبر  أن 
واألحذية، ونستعرض أشكالنا، ونسأل بعضنا بعًضا إن كان بنطال 
فالن هو األفضل، وهل يناسب قميص فالن بنطال فالن أم بنطال 
فالن اآلخر، ونتحمل ضيق احلذاء أو اتساعه، فليس مهاًم هذا األمر، 
وتصبح سهراتنا كلها عن زياراتنا القادمة التي ال نعرف متى ستكون، 

وماذا نطلب من األهل، ونعلن عن رغباتنا يف األكل. 
دفعة  وحده  ويأكلها  العريب،  بالسمن  بيضات  عرش  سيقيل  معني 
مارح  آكل.  عم  وأنا  عيّل  وشو  يقرب  حدا  ال  خيو،  »رجاًء  واحدة: 
»بس  كامل:  يعلق  وعندما  معي«،  وحدة  لقمة  ياكل  حلدا  اسمح 
عىل  سيويص  حسني  لقمة«.  »وال  معني:  ينفعل  ولوووه«،  لقمتني 
كنافة خشنة من الالذقية، ويأكل حتى يشبع: »إذا زاد يش بضيفكن«. 
كامل سيدخن باكيت محراء طويلة كامل من دون أن يتوقف، مع قهوة 

سيويص عليها من عند »بن حسيب« .
بسام سيصنع أكرب إبريق شاي، ويسرتسل يف خطته: سيغيل السكر 
يف املاء جيًدا، ثم يطفئ الغاز، ويضع كمية كبرية من الشاي، ويغطي 
اإلبريق بمنشفة، ويرتكه ربع ساعة. يف انتظاره سيفتح باكيت احلمراء 
الطويلة، ولن يشعل أي سيجارة منها، وبعد أن خيتمر الشاي جيًدا، 
الشاي  يرشب  ويظل  سيجارته،  ويشعل  الشاي،  من  كأًسا  سيصب 
ويدخن، حتى ينتهي من علبة الدخان وإبريق الشاي... رغبات بال 
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هناية: خيار وبندورة وسمك وفالفل ومحص ومدلوقة، ثياب وصور 
الغياب  بعد هذا  أرواحنا،  أن تشم  انتظار  نغفو يف  وأحالم، ونغفو، 

كله، قلياًل من رائحة احلياة.  
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رسياليات 2

الزمان: استفتاء عىل رئاسة اجلمهورية يف سورية عام 1991.
املكان: السجن العسكري األول )صيدنايا(.

واليسمح  حمنية،  ورؤوسهم  طويلة،  لسنوات  معتقلون  احلدث: 
هناية  اجلناح. يف  ممر  برفعها، وهم يصطفون يف طابور طويل يف  هلم 
الرشطة  أول من  معدنية جلس خلفها مساعد  املمر وضعت طاولة 
اآلخر  بعد  واحًدا  املعتقلون  يمر  رشطيان.  جانبه  وإىل  العسكرية، 
احلرب  علبة  عىل  إهبامه  إصبع  املعتقل  يضغط  وهناك  الطاولة،  أمام 
)اسطمبة(، ثم ينقلها ليبصم بـ »نعم«؛ معلنًا تأييده لبقاء حافظ األسد 

يف منصب رئيس اجلمهورية لوالية رابعة.
فوق  بإهبامهم  بصموا  الذين  واملسجونون  يتقدم،  الطابور  كان 
دائرة املوافقة عادوا اىل داخل املهاجع. لكن، عندما جاءت التعليامت 
اىل  اجلميع  عاد  باحلرب،  وليس  بالدم،  تكون  أن  جيب  البصمة  أن 
التي  العلبة  من  دبوًسا  يتناول  أن  معتقل  كل  عىل  وكان  الطابور، 
ثم  منها،  الدم  خروج  حتى  إصبعه  ليثقب  الطاولة،  عىل  وضعت 

يضعها فوق الدائرة التي تعني أنه »موافق«.
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فـرمـان 

فرمانا  السجن  مدير  أصدر  الزيارات،  باب  فتح  من  أشهر  بعد 
الزيارة، باختصار، كان األمر  العربية خالل  التحدث بغري  فيه  يمنع 
املعتقلني  أهايل  زيارات  خالل  بالكردية  التحدث  منع  هو  باحلقيقة 

األكراد.
ومقهوًرا،  حزينًا  زيارته  من  الكردي  صديقي  عاد  اليوم  ذلك 
عن  سألناه  وعندما  وصمت،  سيجارته  وأشعل  فراشه،  عىل  جلس 
سبب حزنه وهل هناك أخبار سيئة، تنهد قائاًل: »أخبار شو؟ مل نتكلم 
وال كلمة، أختي وأمي ال تتكلامن العربية أبًدا، وهكذا مضت الزيارة 

كلها بصمت، كنا نحّدق إىل وجوه بعضنا بعًضا ونبكي فقط«.
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انتظار 

يف  بزيارتنا  ألهلنا  بالسامح  سنوات  بعد  األمر  صدر  عندما 
السجن، كانت مشكلتنا األوىل أننا ال نملك ثياًبا، فمعظمها كان قد 
اهرتأ أو متزق أو حتول إىل استعامالت أخرى، وكان ارتداء الثياب 
املهرتئة، أو تلك التي أصبحت كرنفااًل بألوان رقعها املختلفة، قد 
املشكلة  بالزيارت  السامح  قرار  فّجر  واملألوف.  العادي  أصبح هو 
تأميم كل  تقرر  واجتامعات  مداوالت  وبعد  نسيناها،  قد  كنا  التي 
الثياب السليمة واألحذية التي ما تزال قابلة لالستعامل، ووضعها 
مكان  إىل  للتوجه  يستعد  كي  تبليغه  يتم  ومن  واحد،  مكان  يف 
خيتار  وهناك  واألحذية،  الثياب  توجد  حيث  إىل  يرسع  الزيارات، 

مما تبقى منها ما يالئمه.
انقلبت  القرار، ولكن حياة نواف  انقلبت حياتنا مجيًعا بعد ذلك 
باكًرا،  ينهض  بالقرار، فكان كل صباح  منذ أن سمع  عىل نحو آخر 
وعندما  بيده،  ذقنه  ويتحسس  شعره،  يرّسح  ثم  وجهه  ليغسل 
يتجه  حالقتها،  عليه  يتوجب  الذي  احلد  إىل  تطل  مل  أهنا  إىل  يطمئن 
املبكر تكون  الوقت  الثياب واألحذية. يف مثل هذا  إىل حيث توجد 
أكثر،  بعد ساعة وربام  إال  تعرف  لن  املزارين  فقائمة  كلها موجودة، 
وكان نواف يتمعن يف الثياب، ثم خيتار ما يريد أن يرتديه، وحيمله إىل 
مهجعه، وهناك يبدل ثيابه وخيرج إىل املمر ليميش؛ منتظًرا سامع اسمه 

بني قائمة املزارين.
القصري:  احلوار  املرات،  عرشات  يوم  كل  يف  يتكرر،  املمر  يف 
اليوم؟“.  زيارتك  بكري،  حالك  جمهز  شو  النوف،  أبو  اخلري  ”صباح 
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الوقت  ينتهي  ظهًرا  الثالثة  يف  اليوم“.  زيارة  منتظر  واهلل.  ”إي 
حيملها  ثم  الزيارات  ثياب  نواف  فيخلع  للزيارات،  املخصص 
ويعيدها إىل املكان املخصص هلا ويعود إىل فراشه، ليختفي كله حتت 
ينتظر  يزيد عن ثالثة أشهر ونواف ال يغري عادته:  ما  غطائه وينام. 
قبل  أيامه  رتابة  إىل  وعاد  عادته،  أوقف  فجأة  ولكنه  تأت،  مل  زيارة 
قرار الزيارات، ومل يعد يستيقظ باكًرا، وعندما يستيقظ مل يكن يرسع 
ليغسل وجهه ويرسح شعره، وكان يسحب جسده من حتت الغطاء، 
ينهض  ثم  طويلة،  مدة  صامًتا  وجيلس  احلائط،  إىل  ظهره  يسند  ثم 
بعدها ليكمل يومه العادي، فيغسل وجهه ويتناول فطوره، وخيرج 
إىل املمر ليميش سامًها، ومل يعد هيتم بسامع قائمة األسامء التي يتلوها 

الرشطي عىل باب اجلناح.
نواف  اسم  ُقرئ  الزيارات  بدء  من  أشهر  مخسة  بعد  أخرًيا، 
اجلميع  ركض  حتى  الرشطي  لفظه  إن  وما  املزارين،  قائمة  ضمن 
بمن  املهجع  احتشد  عندما  استيقظ  قد  نواف  يكن  ومل  مهجعه،  إىل 
يريدون إخباره بأن اسمه ضمن قائمة اليوم، وتعالت رصخاهتم فوق 
رأسه، والبعض ممن يملكون ثياًبا محلوا ثياهبم، ليختار نواف منها ما 
سيلبسه يف زيارته. رفع نواف رأسه ثم هنض ببطء من فراشه، وغسل 
وجهه، ورسح شعره، ثم اجته بالثياب التي يرتدهيا إىل الباب الرئيس 
للجناح، وعندما تعالت أصوات املحتجني رافضًة السامح له بالزيارة 
هبذه الثياب املهرتئة، وقف ثم ابتسم ابتسامته التي تقول من احلزن ما 

يعجز عنه الدمع والرصاخ، ثم قال:
ومعاىف  مرتًبا  نظرها  يف  أبدو  أن  أحاول  كنت  من  شباب،  »يا 
احلياة،  قيد  عىل  تزال  ما  أمي  كانت  لو  ماتت.  حال،  وبأحسن 
االحتجاجات  استمرت  تزورين«.  كي  أشهر  مخسة  انتظرت  ملا 
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الباب.  اجتاه  يف  ومىض  ظهره  أدار  نواف  ولكن  اإلقناع،  وحماوالت 
عندما عاد نواف من زيارته مل يقل شيًئا، وكان وجهه جامًدا. نظر إىل 
انزلق  ثم  »ماتت«،  الوحيدة:  كلمته  وقال  حوله  جتمع  الذي  احلشد 

هبدوء حتت غطائه.
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ناطف

وقد  الالذقية،  من  املعتقلني  أحد  زيارة  جاءت  األيام،  أحد  يف 
شفاف  بالستيكي  كيس  أهله  له  أحرضها  التي  املواد  بني  من  كان 
الناطف  كان  آخر  بالستيكي شفاف  كيس  ويف  كرابيج،  حيتوي عىل 
املرافق حتاًم للكرابيج. ال أعرف إن كانت احللويات املسامة »كرابيج« 
معروفة يف كل مدن سورية ومناطقها، ولكنني متيقن من أهنا معروفة 
من  مصنوعة  أقراص  هي  الكرابيج  وحلب.  ودمشق  الالذقية  يف 
ما  غالًبا  احللبي.  الفستق  أو  باجلوز  حُتشى  وهي  والطحني،  السميد 
تكون أقراص الكرابيج غري حمالة، إال بحلو موادها الطبيعية، ولذلك 
ُتباع معها مادة أخرى تسمى »ناطف«، وهي مادة بيضاء ذات لزوجة 

كثيفة حلوة املذاق ُتغمس فيها أقراص الكرابيج ثم تؤكل.
خاصة،  جتربة  الشيوعي  العمل  حزب  معتقلو  عاش  السجن،  يف 
عرب  يأيت  ما  فكل  يشء،  كل  يف  بالتشارك  التجربة  هذه  وتتلخص 
الزيارات هو ملك عام، بدًءا بالنقود ومروًرا بالطعام وانتهاء بالثياب 
الداخلية. كنا ننتخب -ألزمان حمددة قد تطول وقد تقرص- جلنة تتوىل 
الزيارات،  القادمة عرب  املواد  إدارة موارد اجلناح، فهي تستلم  مهامت 
وتضع امليزانية العامة، وتقرر املواد التي نحتاج إىل رشائها عرب الفاتورة، 
وتقرر املساعدات التي يمكن تقديمها إىل األجنحة غري املزارة، وحتدد 

حتى عدد السجائر التي حيق لكل منا أن يدخنها يف اليوم... إلخ.
به  ألزمت  قراًرا  قد أصدرت  السجن  إدارة  كانت  املرحلة،  تلك  يف 
األهايل وضع املواد التي يصعب سرب ما فيها، باليد أو بأداة ما، يف أكياس 
كان  فقد  ذاك،  عىل  مراقبتها.  املفتشني  عىل  يسهل  كي  شفافة،  نايلون 
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وزيت  األسنان،  معجون  وكذلك  النايلون،  أكياس  يف  يصلنا  الشامبو 
الزيتون، والسمن.. إلخ. كام هي العادة، استلمت اللجنة مواد الزيارة 
عند باب اجلناح، وفتحت جداوهلا، وبارشت توزيع املواد التي جاءت 
يف الزيارة. مصادفًة، مل يعرف أحد أعضاء اللجنة الثالثة ما املادة البيضاء 
اللزجة املوجودة يف كيس وحدها، ومل يسأل أحًدا. بعد أن جّسوا الكيس، 
وحتسسوه، وقلبوه، قرروا االتفاق عىل أن املادة املوجودة يف الكيس هي 
نوع ما من أنواع الشامبو، وعىل هذا فقد أعطوا الكرابيج إىل مهجع عىل 

أهنا معمول، وأعطوا الناطف إىل مهجع آخر عىل أنه شامبو.
املهجع  إىل  اللجنة  أفراد  أحد  دخل  عندما  الظهر،  قبل  الوقت  كان 
التاسع حاماًل يف يده كيس الناطف، وسلمه إليهم عىل أنه شامبو. يف مثل 
هذا الوقت من اليوم، يكون ممارسو الرياضة قد أهنوا رياضتهم الصباحية، 

وجلسوا ينتظرون دورهم يف الدخول إىل احلامم، ألخذ دوش رسيع.
بعرشة  حمددة  الرياضة  بعد  ما  حلامم  املخصصة  املياه  كمية  كانت 
املقررة  احلصة  فكانت  األسبوعي  احلامم  وأما  املاء،  من  ليرتات 
بالشامبو،  التاسع  املهجع  يف  الرياضيون  احتفل  ليرًتا.  عرشين  له 
الصباحي،  احلامم  يف  دورهم  ينتظرون  الذين  أولئك  وخصوًصا 
فاحتضنه من سيدخل احلامم بعد خروج من فيه بفرح، وما إن خرج 
املستحم حتى بادره شامًتا: »قلتلك ال تستعجل بالدوش. تفضل هي 
إجا الشامبو!«. مل يطل األمر كثرًيا، دقائق فقط، وإذ برصاخه يعلو من 
وما  املي  اليل جابو، خلصت  أبو  أبو هالشامبو عىل  »يلعن  الداخل: 

كان يرغي«.
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الباشا

من  بيننا  من  قلة  تكون  وقد  »الباشا«،  نسميه  وكلنا  الباشا،  هو 
يعرفون اسمه احلقيقي، ومل يكن األمر بسبب رضورات أمنية، فنحن 
اآلن يف السجن، ومل يبق لدينا ما نخفيه، ولكنها العادة. حتى عنارص 
الباشا. يف يوم ما، اقرتب  السجن، ومساعد االنضباط حفظوا اسم 
أسامء من حرض  يده ورقة كتب عليها  اجلناح، ويف  باب  سجان من 
ليسمع  يقرتب  الباب  إىل  األقرب  فإن  وكالعادة  لزيارهتم،  أهلهم 
غري  أو  جناحنا  يف  موجوًدا  االسم  كان  إن  الرشطي  وخيرب  األسامء، 

موجود، ثم ليسأل املزار إن كان يف جناحنا لكي يستعد للزيارة.
استيقظ  قد  وكان  الباب،  إىل  األقرب  هو  يومها  الباشا  كان  لقد 
اليوم هو موعد زيارته، وعندما وصل الرشطي  باكًرا واستعد؛ ألن 
الباشا رأسه؛ قائاًل:  املزار: »حممد ديب قات، زيارة«، هّز  وقرأ اسم 
»ال، ليس موجوًدا يف جناحنا«. غادر الرشطي ليبحث عنه يف أجنحة 
أخرى، واستدار الباشا ليواصل مشيته الباشوية يف املمر الطويل، ثم 
ديب  حممد  بذاته  هو  أنه  تذّكر  فجأة،  يصحو  وكمن  خطوات،  بعد 

قات.
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خيبة 1

منتصف  يف  وقف  لالستحامم،  ويستعد  ثيابه  حيمل  الذي  قيس 
ثالث  استغرقت  التي  التقطري  عملية  حصيلة  إن  معلنًا:  املهجع 
عرشة ساعة ونصف الساعة، هي مخسة ليرتات من »العرق املثلث«، 
»جهزوا  احلامم:  حيث  الداخيل  القسم  يف  خيتفي  أن  قبل  أضاف  ثم 
األوعية الفارغة، سأوزع العرق بعد خروجي«. أزحت الغطاء عني 
كي أهنض، لكن أبا إياد، وهو جاري ورشيكي، هنض مرسًعا ووقف 
احلركة،  عن  ظهره  وجع  أقعده  فقد  بيده،  ظهره  يسند  وهو  مائاًل، 
ينبغي  ال  الظهر  وجع  فإن  ثم  ومن  العرق،  هو  سيوزع  ما  ولكن 
االلتفات إليه يف هذا اليوم، ثم قبل أن يتناول الزجاجات الفارغة من 

خزانته، سألني: »هل يكفي ليرت واحد؟«. 
ليرت، ووضعهام  أنزل زجاجتني من سعة  فقد  ينتظر جوايب،  مل 
جانًبا وعاد إىل التمدد عىل فراشه، وأشعل سيجارة اللف، ونظر إيل 
مبتساًم، لقد كان وجهه مسكوًنا بالغبطة والرىض، فقلت له مازًحا: 
»ما دام أن ما سيوزعه قيس هو مخسة ليرتات فقط، وما دمنا مخسة 
عرش شخًصا يف املهجع، إًذا أال تكفي عبوة واحدة؟«، فهّز أبو إياد 
رأسه متأفًفا، وأنا ال أدري من أين يأيت أبو إياد هبذا األمل الغامض 
القادر عىل فعل ما هو غري ممكن، نظر إيل ثم سألني: »هل سنرشب 

اليوم؟«.
أن  دون  من  رأسه  فوق  الكحول  وجود  يتحمل  لن  أنه  أعرف 
يرشب، لذا هززت رأيس موافًقا، فنهض من جديد ليبحث إن كان 
ما يزال لدينا بقايا من موالح خمبأة، فقلت له حانًقا: »هل نسيت أمل 
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ظهرك؟ انس املوالح اآلن!«. هيثم الذي تطّوع لشطف املهجع، نيابًة 
عن السخرة، هنض وحترك عىل املمر، وأخذ يبعد األشياء املوجودة، 

بينام عاد اجلميع إىل االنشغال بأعامهلم.
كان أبو إياد يدخن مغمًضا عينيه، وتعليقات صاخبة تتقافز من العبي 
البعيدة  الزاوية  ويف  ما،  يشء  كتابة  يف  مستغرًقا  عصام  كان  بينام  الورق، 
استلقى برهان؛ واضًعا الوسادة فوق رأسه وحماواًل أن يغفو كعادته بعد 
العشاء. تكورُت من جديد حتت غطائي، ففتح أبو إياد عينيه، ثم استدار 
إىل اجتاهي وسألني: »هل ما يزال عرق الريان جيًدا كام كان؟«. ضحكت، 
له  وقلت  السؤال،  هذا  فيها  سألني  التي  املرات  أعد  أن  أستطيع  ال  فأنا 
مازًحا: »يا سيدي. مل يعد يقطَّر ثالث مرات، كام كان يف السابق، أصبحوا 
اآلن يقطرونه مخس مرات«. انطلقت ضحكته املجلجلة التي تكون عندما 

يكون سعيًدا، وعندما هدأ راح حيدثني عن ذكرياته مع عرق الريان.
شممُت رائحة الكحول تنبعث قوية، وكان أبو إياد يواصل رشيط 
ذكرياته. رفعت رأيس، فرأيت هيثم منهمًكا بشطف املهجع، ولكن 
قد  بعضهم  فكان  اآلخرين،  إىل  نظرت  قوية جًدا!.  الكحول  رائحة 
اجلميع،  فجأة، صمت  تزداد.  كانت  التي  الرائحة  إىل  منتبًها  صمت 
إياد  أبو  هنض  الرائحة.  مصدر  عن  تتساءل  وحدها  العيون  وكانت 
من فراشه، ودارت عيناه يف أرجاء املهجع كله؛ باحثة عمن يرشب 
الكحول، ولكن نظرات اجلميع كانت تتساءل، فتوقف هيثم مستغرًبا 
بعينيه،  يتساءل  واجلميع  الصمت،  من  ثوان  املفاجئ.  الصمت  هذا 
فجأًة، انبطح أبو إياد عىل فراشه؛ واضًعا رأسه فوق األرض مبارشة، 
وشّم بعمق. ارتبك هيثم، ونظر اجلميع إليه ثم إىل أيب إياد الذي رفع 
رأسه ونظر إىل هيثم بعينني مفجوعتني، وتنّهد عميًقا، قبل أن يقول 

صارًخا: »يا... أال تعرف املاء من العرق؟!«.
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الذي وضعه قيس  العرق  تناول »بيدون«  ببساطة، كان هيثم قد 
بام  هيثم  بوغت  ماء.  أنه  ظاًنا  املهجع؛  أرض  عىل  وسكبه  لتوزيعه، 
فعل فتلعثم وحاول أن يربر، ولكن النظرات احلانقة أسكتته، فاستند 
»ال  قيس:  يسمعه  لكي  رصخ  ثم  جهاد  ضحك  صامًتا.  احلائط  إىل 
تستعجل، وزعنا العرق«. أزاح برهان الوسادة عن وجهه، ثم جلس 
يأيت  أن  تريد  هل  برسعة،  الشطف  »أكمل  قائاًل:  هيثم؛  إىل  ونظر 
ثم  حانقة  تتطاير؛  التعليقات  راحت  الرائحة؟!«.  بسبب  السجانون 
مستاءة ثم مازحة. أما أبو إياد فقد هنض ببطء، ثم أعاد الزجاجات 
بالطريقة  فراشه  يف  ليندس  ثانية،  ببطء  وهبط  مكاهنا،  إىل  الفارغة 

نفسها التي يفعلها، عندما يكون أمل ظهره ال ُيطاق.
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خيبة 2

لياًل بربع ساعة، عندما  كانت الساعة قد جتاوزت احلادية عرشة 
خرج فاضل من خيمته بلباسه الشتوي الكامل، وخيبة عميقة تسكن 
يف عينيه. أزاح الستارة التي أختفي خلفها، ثم مهس يل كي ال يوقظ 
»من  وسألته:  مستغرًبا،  إليه  نظرت  الليلة«.  هذه  تأت  »مل  النائمني: 
تلك التي مل تأت؟!«. نظر إيّل مصعوًقا من سؤايل األبله، ثم استدار 
تكديس  من  صنعناه  الذي  الكريس  ووضع  احلاممات،  إىل  واجته 
إليه،  نافذة املنور، وصعد  الفارغة إىل جانب  البيض  عرشات أطباق 
ونادى فرج الذي يعيش يف الطابق الذي فوقنا مبارشة، وعندما سمع 
صوت فرج من املنور، أعاد بث شكواه: »فرج! مل تأت هذه الليلة«، 
وما إن سأله فرج: »من التي مل تأت؟«، حتى نزل عن كرسيه، واجته إىل 
خيمته صامًتا، ثم مرببًرا: »هأل بطلتوا يا خروات تعرفون من هي!«. 
خرجت من فرايش وذهبت إىل خيمته، وكان قد اندس يف فراشه بعد 
أن خلع لباسه الشتوي وأشعل سيجارة، وقلت له: »فاضل! من التي 

مل تأت؟«. نظر إيّل ثم قال: »يا دب! هيام. هيام مل تأت هذه الليلة«.
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رشح املفردات

يف  مرتني.  سجن  وقد  غامقة،  بسمرة  رقاوي  الفاضل:  فاضل 
األوىل بقي حواىل سنتني، أما يف الثانية فقد بقي 17 سنة متواصلة.

من  األسفل  النصف  عىل  »كيلوت«  لفاضل:  الشتوي  اللباس 
الصيفي  اللباس  القسم األعىل، وأما  اجلسم، وقميص خارجي عىل 

فهو »من غري هدوم«.
صوهتا  ينتظر  فاضل  وكان  املعروفة،  املذيعة  محوي  هيام  هيام: 
أهنا  لو  كام  ويستعد  أسبوع،  كل  من  حمدد  يوم  يف  الدافئ  األنثوي 
منسية«  »ليل وأوضة  برناجمها  رائعة، من خالل  إىل سهرة  ستصحبه 
اإلثنني من كل أسبوع  يوم  الرشق، مساء  إذاعة  ُيبث من  الذي كان 

-عىل ما أذكر- من الساعة العارشة حتى احلادية عرشة لياًل.
استعداداته لسهرة اإلثنني تلك كانت تبدأ قبل ساعة أو ساعتني 
من موعد بث الربنامج، فيحرّض كأس العرق، إن كان متوافًرا عنده 
ويثبت  كانت،  وكيفام  كانت  مهام  شمعة  وجيّهز  رفاقه،  أحد  عند  أو 
الراديو جيًدا بعد أن يضبط استقباله عىل إذاعة الرشق، وما إن يبدأ 
الربنامج، حتى يشعل سيجارته  يسبق  الذي  القصري  موجز األخبار 
بعد  ما  املفرتضة مع هيام. يف  ماء رحلته  ويغمض عينيه، غاطًسا يف 
أيام  املغرب، ومبّددة  يعرف فاضل أن هيام كانت ختونه؛ سائحًة يف 

إجازهتا السنوية.
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كنت أمينًا للمكتبة

لقد أصبح لدينا يف السجن مكتبة، وكنا نشرتي كتبها من خالل 
زياراهتم.  يف  حيرضوهنا  كتب  عىل  األهل  بتوصية  أو  السجن  إدارة 
وألن زمن السجن زمن بالستيكي وألننا مسجونون يف زمن مشلول 
مكتبة  لدينا  تكونت  فقد  سالسة،  بكل  متيض  وسنوات  األطراف، 
ضخمة، وأما الذي يأيت عن طريق إدارة السجن، فقد كان حمصوًرا 
بمعرض الكتاب. لقد كنا ننتظر كل سنة معرض الكتاب الذي ُيقام 
مهمتها  تتشكل جلنة  ثم  املعرض،  دليل  ونطلب  األسد«،  »مكتبة  يف 
املخصصة  امليزانية  تالئم  التي  تلك  من  نريدها،  التي  الكتب  اختيار 

للكتب.
يدير املكتبة شخص يتم اختياره بالتصويت، ومهمة أمني املكتبة 
هي: تنظيم الدور واإلعارة واستعادة الكتب، وما إىل ذلك. لقد حدث 
أن كنت أمينًا هلذه املكتبة السجنية، وقد يتوقع بعضهم أن يكون هذا 
العمل سهاًل وبسيًطا، ولكن الواقع هو غري هذا متاًما، فتخيلوا مثاًل 
أن يأيت كتاب ُنرش حديًثا ويريد اجلميع قراءته. هل تتخيلون أن 230 
يعني  فهذا  صفحة،   400 حواىل  يضم  كتاب  قراءة  يريدون  شخًصا 
اختذنا  املعضلة  إىل سنوات. حلّل هذه  قد تصل  انتظار  مدة  هناك  أن 
حلواًل ناجعة جًدا، فقد وضعنا دوًرا بالساعات للكتاب الواحد، أي 
إن كل شخص حيصل عىل ساعتني مثاًل يف اليوم فقط، ثم كان احلل 
اآلخر وهو تشكيل حلقات لقراءة الكتاب، كأن جيتمع أربعة أو مخسة 

أشخاص مًعا يف قراءة مشرتكة.
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هذه املقدمة كلها هي من أجل الوصول إىل القصة التي سأروهيا:
يريدون  الذين  املسجلني  عدد  بلغ  حديًثا  الواصلة  الكتب  أحد 
عىل  بالساعات  لتوزيعه  جدواًل  فوضعت  شخًصا،   187 قراءته 
املجموعات واألفراد، ولكّن أحد الرفاق األعزاء الذي كان يسجل 
عىل الكتب بطريقة خاصة، وهو الذي ال يقرأ إال وحيًدا لياًل، رآين يف 
الـ »كوريدور«، فأمرين قائاًل: »الكتاب الفالين غًدا بيكون عندي«، 

ومل يكن أمامي إال أن أرد: »حارض أستاذ«.
حيب  ال  هذا  العزيز  رفيقنا  أن  نعرف  مجيًعا  أننا  من  الرغم  عىل 
كنا  فإننا  يمالئمها،  وقت  ختصيص  عىل  الصرب  لديه  وليس  القراءة، 
األبواب-  إغالق  -قبل  أرسع  فكنت  رغباته،  احرتام  عىل  متفقني 
إياه، ويف الصباح أذهب الستالمه  الرفيق  الكتاب إىل مهجع  جللب 
وتوزيعه عىل دور الساعات. كل ما كنت أفعله هو دفع املؤرش الذي 
إىل  قراءته  يف  إليها  وصل  التي  الصفحة  عىل  للداللة  رفيقنا  يضعه 
األمام، عرش صفحات أو عرشين وربام أكثر بحسب احلاجة واملزاج 
ال  برسعة!.  الكتاب  قراءة  من  ينتهي  رفيقنا  كان  وهكذا  والعفرتة، 
أدري من نمَّ عيّل، فعرف رفيقنا القصة، وهكذا وجدت نفيس حمارًصا 
يف زاوية مهجعه متَّهاًم بالتحايل، وهذا يعني عقوبة قد تبدأ بلبطة وال 

تنتهي بفلقة.
فالقصة  قرص،  عرس  كل  يف  هلم  الذين  األشاوس  حولنا  جتمع 
األيام،  قادم  يف  طوياًل  عليها  يضحكون  مادة  وستمنحهم  ممتعة 
وتوزعوا األدوار: هذا حيرض عىل رضورة جعيل عربة ملن ال يعترب، 
وهذا يقسم أنه رآين أزيح املؤرش، وذاك يطلب الفلقة بالعصا بداًل من 
الشحاطة، وآخر يطالب بالشبح. متاسكت ونفيت التهمة، وطالبت 
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من  أخرج  إن  ما  أنني  يعرفون  الذين  األشاوس  لكن  حتقيق.  بلجنة 
فرصة  فتفوهتم  العرض،  ينتهي  حتى  فيها  حيارصين  التي  الزاوية 
االستمتاع باملشهد الكراكوزي الذي خيططون له. عىل هذا، تسارعوا 
وتطبيق  احلق،  بإحقاق  وطالبوا  التحقيق،  جلنة  فكرة  تسخيف  إىل 

العدالة، وتنفيذ العقوبة فوًرا.
أحد  أنقذين  لينقذاين،  جّبة  وال  محار  ال  لدّي  يكن  مل  حينئذ، 
»عتاعيت«  من  وجمموعة  هو  يبادر  أن  اقرتح  عندما  املتجمهرين، 
األشاوس إىل تكبييل، وبعدها ليقرر الرفيق األمري العقوبة التي تالئم 
تاجه. نظر إليه الرفيق اجلليل مليًّا، ثم قال: »جكارة فيك، بّدي أعفو 
الرفيق  لكن  للكّتيفة.  فارهة  بخيبة  العرض  انفّض  وهكذا  عنو«. 
»ال  وكأننا  األوىل،  الصفحة  إىل  املؤرش  أعاد  فقد  يب،  جكارًة  امللك، 

رحنا وال جينا«.
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رسياليات 3

يتهمك  من  نفس  يف  يثري  ال  فهذا  سورية،  ضد  بأنك  تتهم  أن 
االستنكار، وأن تتهم بأنك خرقت القانون فهذه هتمة تثري الضحك 
الذي  يف سورية، ومل تكن كل تلك اجلمل تستفز اجلالدين إىل احلد 
أن  يريدون  كانوا  عندما  التعذيب.  يف  الوحشية  من  املحققون  يريده 
يتفتت حلم املسجون، وتتكرس عظامه، كانوا يقولون للجالد: »هاد 
فيرصخ  وجهه،  وحيتقن  تتقدان،  اجلالد  عينا  فكانت  الرئيس«،  ضد 
ويلطم: »ضد الرئيس؟!«، وينصّب اجلحيم عىل رأس هذا املسجون. 
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رسياليات 4

من استلم مادة الفطور من السجان فوجئ بكمية اللبنة الناقصة 
الكمية  أن  هلم  رشح  املهاجع  عىل  وزعها  وعندما  املعتاد،  عن  كثرًيا 
باألصل قليلة، كي ال يتهموه بسوء التوزيع. التحليالت والقراءات 

السياسية لنقص كمية الَلَبنة يف هذا اليوم: 
عىل  جًدا  واضح  مؤرش  اللبنة  من  الكمية  هذه   :1 رقم  التحليل 
النظام، وهذا يعني من وجهة  التي يعيشها  عمق األزمة االقتصادية 
نظر ماركسية أن احلالة املعيشية للمواطنني تسوء أكثر فأكثر، وبام أن 
الرتاكم الكمي ال بد من أنه سيؤدي إىل انتقال نوعي، فهذا يعني أن 

االنفجار أصبح عىل األبواب. 
هناك  أن  عىل  واضح  مؤرش  اللبنة  كمية  نقص   :2 رقم  التحليل 
وربام  عليهم،  الضغط  وهو  املعتقلني،  مع  للتعامل  جديًدا  توجًها 
إن مات  مرتاح وال هيمه  فالنظام  أزمة وال يش،  يا شباب ال  أكثر.. 

املسجونون كلهم. 
من  نبض  جّس  يعني  ما  الناقصة،  اللبنة  كمية   :3 رقم  التحليل 

النظام للحالة النفسية للمسجونني. 
وجود  هو  املوضوع  بالنظام؟  اللبنة  دخل  شو   :4 رقم  حتليل 

مشكالت بني مدير السجن ومساعد املطبخ. 
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التحليل رقم 5: القصعة التي راحت إىل جناح بعث العراق فيها 
كمية مضاعفة من اللبنة، وأنا رأيتها بعيني، هذا يعني أن النظام »رح 

ينفتح ع اليمني ويتصالح معه«. 
للخط  تراجع  وهناك  غلط،  كله  كالمكم   :6 رقم  التحليل 

اإلصالحي داخل النظام، وتقّدم خلط العسكر واالستخبارات.
 التحليل رقم 7: ال بد أن دفعة جديدة وصلت إىل السجن، وبام 
أن خمصصات هذه الدفعة من الطعام مل ترصف بعد، فقد أخذوا من 

حصصنا، وهلذا نقصت الكمية.
استقر اجلناح عىل أن األرجح هو قدوم مسجونني جدد، وأكدت 
مصادر مطلعة أن عدد املسجونني اجلدد هو 127 مسجوًنا، وبدأت 
بعد ساعات  ثم  املهاجع.  القادمني اجلدد عىل  لتوزيع  االستعدادات 
أحد عامل  أن  معنا  قريب معتقل  له  اللغز، عندما خيربنا سجان  حُيل 
ثياب  اللبنة، وألن  »ْبَلْو«  البلدية كان يميش مغمًضا عينيه، فوقع يف 
عامل البلدية متسخة ومشبعة باملازوت، فقد كان من الصعب إعادة 

توزيع اللبنة، وهكذا وزعت نصف الكمية فقط.
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التهمة حلم

التقيت به يف سجن  اعُتقل أمحد وعمره ستة عرش عاًما، وعندما 
الرواية  صيدنايا كان عمره مخسة وعرشين عاًما، وعندما سألته عن 

التي حُتكى عنه أنه مسجون بسبب حلم، ضحك وقال: ”نعم“.
عنارص  اقتحمت  عندما  الثانوي،  األول  الصف  يف  أمحد  كان 
املخابرات بيتهم يف أحد أحياء مدينة دمشق، كام لو أهنا تقتحم موقًعا 
اللحظة  هديك  بنسى  ما  وكيلك  ”اهلل  عسكرية:  كتيبة  به  تتحصن 
وصياحهم،  املرشعة  بأسلحتهم  عنرًصا،  عرشين  من  أكثر  بحيايت. 
اقتحموا البيت بكل وحشية. يومها، اعتقلوا أيب وما يزال منظرهم، 
كلام  يبكيني  وأرجلهم،  بنادقهم  بأعقاب  ويرضبونه  يركلونه  وهم 
تذكرته. كان يترضع إليهم أن يتوقفوا، ولكنهم كانوا يزدادون رضاوة 

ووحشية. 
غاب أيب ومل نعد نعرف عنه شيًئا، ويف تدمر أخربين أحدهم أهنم 
بأشهر.  أيب  اعتقال  بعد  حدثت  فقد  أنا،  اعتقايل  قصة  أما  أعدموه. 
أنا أكرب أخويت، وبعد اعتقال أيب تركت املدرسة، ومل أكن قادًرا عىل 
حلمت  األيام  أحد  يف  وتوسله.  ورصاخه  النازف  أيب  صورة  نسيان 
املدرسة،  يف  زمالئي  بعض  زارين  ويومها  األسد،  حافظ  أغتال  بأين 
وببساطة أخربهتم بام حلمت، ويبدو أن أحدهم أخرب جهة ما، وهكذا 
وبمثل الوحشية األوىل اقتحموا بيتنا واعتقلوين، وها أنا أمامك بعد 

تسع سنوات، معتقل بسبب ذاك احللم“.



112

حسني مروة ومهدي عامل

ذهب عامر إىل الزيارة، ولكنه تأخر يف العودة. عادة، ال تستغرق 
ما  ذهابه  عىل  مىض  فقد  عامر،  أما  ساعة.  نصف  من  أكثر  الزيارة 
من  عرشة  ومعه  االنضباط  مساعد  يقرتب  فجأة،  ساعة.  عىل  يزيد 
املسجونني املدججني بكرابيجهم من باب جناحنا، ويرصخ بصوت 
عال: »ابعتويل رئيس اجلناح فوًرا«، ويتجه رئيس اجلناح إىل املساعد، 
املساعد  يقف  اجلناح،  باب  عند  ما.  مشكلة  فهناك  مجيًعا  ونستنفر 
يبلغ  أن  اجلناح  رئيس  من  يطلب  متجهم  وبوجه  غطرسته  بكامل 
احلبس  لعقوبة  االستعداد  عليهام  بأن  عامل  ومهدي  مروة  حسني 
االنفرادي يف الزنزانة. عندما خيربه رئيس اجلناح بأن هذين االسمني 

غري موجودين يف جناحنا، يرصخ مهدًدا: 
»بال أكل خرا.. معك ثالث دقائق فقط. طّلعهن أحسن ما فوت 
املشكلة  لنا  اتضحت  املساعد،  مع  طويل  حوار  بعد  أنا«.  طّلعهن 
الزيارة،  يف  هتريبها  عامر  حاول  التي  الرسالة  ضبط  تم  أنه  وعرفنا 
فأهنوا زيارته فوًرا وأنزلوه إىل الزنزانة، وأما الرسالة فقد ُسّلمت إىل 
مدير السجن. قرأ مدير السجن، وهو »املقدم العظيم!«، يف الرسالة: 
فاستنتج  مروة«،  وحسني  عامل  ملهدي  كتب  جتيبوا  رضوري  »كتري 
بعبقريته األمنية أن هذه الرضورة ال تعني كتًبا، بل شيًئا آخر، وعليه 

فقد أمر بإحضارمها لفك الشيفرة الغامضة. 
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أستاذ اخلط

نتعلم كل يشء، ال ألننا هواة علم، بل    يف السجن، نحاول أن 
ألننا ببساطة نحتاج إىل ما يبدد ثقل الوقت الطويل. أوىص أبو نرسين 
يف زيارته عىل ريشات للتخطيط، وأعلن أنه مستعد لتدريب من يريد 
تعلم اخلط العريب. كنت ممن يسهرون حتى وقت متأخر، وهلذا فإن 
أغلب الدورات التي غالًبا ما تقام صباًحا بعد الفطور كانت تفوتني، 
»يمكنك  يل:  فقال  العريب«،  اخلط  تعلم  يف  أرغب  »إنني  له:  فقلت 
إىل دورة اخلط«،  لتنضم  العارشة صباًحا  إىل مهجعي يف  تأيت  أن  إًذا 
أحد«.  »ال  قال:  الدورة؟«،  يف  معي  سيكون  »من  سألته:  وعندما 
جيعل  بأن  نرسين  أبا  أقنعت  فقد  الدورة،  يف  الوحيد  الطالب  ألنني 

توقيتها الثانية عرش ظهًرا؛ ألنني ال أستيقظ باكًرا، فوافق.
  كنت أستيقظ قبل موعد الدورة بقليل، وأغسل وجهي وأرشب ما 
أجده، ثم أمحل دفرتي وقلمي وأجته إىل مهجع أيب نرسين. يف مثل هذا 
الوقت يكون أبو نرسين قد انتهى من رياضته الصباحية، وأخذ دوشه 
وأفطر، وقام بسلسلة زيارات ملهاجع أخرى، ثم عاد إىل مهجعه، وجهز 
إبريق زهورات. ما إن يراين داخاًل ويف يدي دفرتي، حتى يفسح يل جمااًل 
عىل فراشه، ويسألني كل يوم: »شو اخلط اليل كتبناه مبارح؟«، فأجيبه، 
ليسألني سؤاله الثاين: »كتبت الوظيفة؟«. مل يمتدح أبو نرسين، ولو مرة 
يل  يقول  مرة  ويف كل  العريب،  اخلط  أشكال  تعلم  يف  حماواليت  واحدة، 
مجلته التي ال تتغري: »بدك تضل محار. هأل هيك أنا عم علمك؟«. أهز 
صفحة  وعىل  الدرس  هناية  ويف  اجلديد،  درسنا  ونبدأ  ضاحًكا،  رأيس 
جديدة، يكتب يل سطًرا أو سطرين من خط جديد، ألكتب عىل منواهلام. 
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كنت أكتب وظيفتي لياًل، ولكن يف تلك الليلة جاء مروان وصايل 
ومازن وإسامعيل لزيارتنا، وبقينا نلعب »مورتو« حتى الرابعة صباًحا، 
واملورتو لعبة ألربعة أشخاص بورق اللعب، وهي اللعبة األهم لنا يف 
السجن. عندما استيقظت صباًحا للذهاب إىل دورة اخلط، تذكرت 
أنني مل أكتب وظيفتي، فقررت أن أقدم له ما كتبه يل، كي أنسخ عىل 
منواله عىل أنه وظيفتي. تناول أبو نرسين الورقة التي كتبها يل ونظر 
إليها ملًيا، ثم نظر إيل من فوق نظاراته، وقال: »بدك تضل محار، أنا 
هيك عم علمك؟«. عندما ضحكت وأخربته أن ما بيده هو خطه، 
صحيح،  »واهلل  قال:  شديدة  وببساطة  أخرى،  مرة  إليها  النظر  أعاد 

بس مع هاد اليل كاتب هي الورقة محار«.
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فجيعة

مل  كلها  عليه  اهنالت  التي  واألسئلة  صامًتا،  زيارته  من  يزيد  عاد 
خترجه عن صمته، وكان وجهه حمتقنًا، ودمع متحّجر يلتصق بعينيه. 
بعد أيام أخرب أن زوجته جاءت للزيارة، وكان قد مىض عىل اعتقاله 
الزائرين  بني  الفاصل  الشبك  أمام  حائًرا  وقف  وأنه  سنوات،  تسع 
واملزار، فهو مل يتعرف إىل أحد ممّن يقفون يف اجلهة األخرى، وعندما 
صاح السجان باسمه اقرتب نحو امرأة مل يعرفها، وكي ال ُيربك املرأة 
وكيفو  أمي  يا  ”كيفك  وهلفة:  بشوق  يسأهلا  اندفع  أمامه،  تقف  التي 
أيب وخوايت وكيفها مريت واألوالد“. واستمّرت أسئلته تتدافع، واملرأة 
وهي  قالت  تتكلم،  أن  استطاعت  عندما  وتبكي.  تبكي  أمامه  التي 

تشهق وتغص بدمعها: ”ماعرفتني!؟. أنا مرتك“.
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إخالء سبيل

بعد عرش سنوات، قرروا أن يفرجوا عني وغادرت سجن صيدنايا 
صباح يوم 25- 11- 1997، وكان يوًما خريفًيا مشمًسا. أخرجني 
الرشطي من اجلناح، بعد أن ودعت من عشت معهم تفاصيل تلك 
كانت  اجلناح.  باب  تظاهرة حاشدة حتى  ورافقتني  كلها،  السنوات 
أغلق  وعندما  تتطاير،  والتعليقات  والضحكات  املازحة  التوصيات 
الرشطي الباب اخلارجي خيم الصمت فجأة. لقد انفصلنا، وبقوا يف 
قرب الصفيح واإلسمنت وأنا أذهب إىل قرب آخر ال خيتلف، يف قهره 
اجلناح  باب  عني  خيتفي  أن  قبل  احلرية.  إىل  أقرب  ولكنه  وقسوته، 
وراء  متجمعني  يزالون  ما  وكانوا  األخرية،  التفاتتي  إليهم  التفت 
ما  التي  الوجوه  أبكي وأنا أمتعن يف  أن  املعدنية، فأوشكت  القضبان 
تزال تلتصق بقضبان الباب، وعندما استحثني الرشطي لوحت هلم 

تلوحيتي األخرية وتبعته.
حتاًم،  احلرية  إىل  ستخرج  أنك  يعني  ال  صيدنايا  سجن  تغادر  أن 
إىل  أخرى  مرة  فتعود  عليك،  وتنغلق  تطول  قد  أخرى  حمطة  فأمامك 
سجن صيدنايا أو سجن آخر. مل يطل األمر يف سجن التحقيق العسكري. 
القرار  سيتخذ  حيث  فلسطني،  فرع  إىل  بعدها  نقلت  ثم  فقط،  ساعتان 
أنتظر أن  الشهر، ويف كل صباح  األخري. بقيت يف فرع فلسطني حواىل 
املكان  الوقت من دون ذلك، أجلس يف  اسمي، وعندما يميض  أسمع 
املخصص يل وأعود ألختيل أنني ما أزال يف سجن صيدنايا. أخرًيا، ُقرئ 
اسمي، وكان صباح اليوم السابع والعرشين يل يف فرع فلسطني، وأخذين 

السجان إىل غرفة من غرف إدارة السجن، وهناك طلب مني االنتظار. 
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عيني،  تغلق  طميشة  وبال  يدي،  يف  قيد  بال  الغرفة  يف  أجلس 
ما،  ألحد  غرفة  وهي  واألخرى،  الفينة  بني  الغرفة  تفتح  وأنتظر. 
ففيها رسير عسكري وطاولة عليها جهاز هاتف وأوراق، ووراءها 
متسخة  زرقاء  منشفة  عليه  علقت  مشجب  زاويتها  ويف  كريس، 
وبيجامة رياضة. بعد مخس ساعات، طلب مني أحد األشخاص أن 
حتى  منتظًرا  األثاث، سأقف؛  باذخة  واسعة  غرفة  يف  فتبعته.  أتبعه، 
إيل  ينظر  ثم  بيده،  ما  قراءة  من  مكتبه  وراء  اجلالس  الرجل  ينتهي 
بوجهه احلليق، ليسألني إن كنت قد غريت قناعايت وأصبحت مواطنًا 

صاحلًا، فأصمت. 
تغري  التي  هي  احلياة  أن  له  أقول  وعندما  جوايب،  سامع  عىل  ُيلّح 
فُيفتح  أمامه،  زر  عىل  يضغط  ثم  يتأفف  السجن،  وليس  القناعات 
مجاعة  هدول  العمى  ينقلع..  خليه  »خدو  ما:  أحد  ليدخل  الباب 
باللك  »بنصحك  إيل:  توجه  ثم  فالسفة«،  كلهن  العمل  حزب 
السياسة.. واهلل منجيبك من حتت سابع أرض. روح انقلع«. تبعت 
الشخص حتى الساحة الداخلية للفرع، وهناك أشار إىل البوابة التي 
سأخرج منها، وعاد. وقفت مثل أبله، فأنا مل أفهم جيًدا ماذا يتوجب 
عيل فعله. هل أجته إىل حيث أشار وأخرج بكل بساطة؟ هل سيسمح 
يل ذلك العنرص املدجج بسالحه أن أخرج من دون أي ورقة أو أمر 

من أحد. 
كان جيب أن أوقف ترددي وأحترك رسيًعا، فربام شك أحد ما يف 
قليل.  بعد  قرارهم  السجن، وربام غريوا  إىل  وأعادين  البلهاء  وقفتي 
إىل  اخلائفة  احلذرة  بخطوايت  اجتهت  وقت.  بأرسع  أغادر  أن  جيب 
فسحة  تاركًة  كله؛  الفرع  مدخل  تغلق  التي  السوداء  املعدنية  البوابة 
خيتزهنا  التي  الطاقة  فاستنفرت  جانبيها،  أحد  عىل  األفراد  ملرور 
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املدجج،  احلارس  إىل  النظر  عدم  متعمًدا  مشيت،  كلها،  جسدي 
ومتجًها إىل حيث خيرج األفراد. مخسة عرش مرًتا فقط تفصلني عن 
وكانت  سنوات،  عرش  ابتلعني  قرًبا  وأغادر  مرًتا  عرش  مخسة  احلياة، 

خطوايت مرتبكة، وكنت أشعر بثقل هائل يف قدمي. 
بسالحه  املدجج  فهذا  يتلبسني،  واحد  وهاجس  تقرتب  البوابة 
سيرصخ يب بعد حلظة أن أتوقف، وربام لن يتكلم فرصاصة واحدة 
التي  الفرجة  عىل  ثابتتان  وعيناي  خطوات،  بعد  عىل  البوابة  تكفي. 
ذاك  يقف  حيث  إىل  مستنفرة  كلها  حوايس  ولكن  منها،  سأخرج 
أدار وجهه إىل  اللحظة،  املدجج بصمته وعبوسه وسالحه. يف تلك 
اجتاه أحد ما رصخ باسمه. كان اهلل رحياًم، فأنا لست يف حاجة إىل أكثر 

من عرش الثانية كي أطري؛ عابًرا بوابة اجلحيم.
طريقي.  ألتبني  أتوقف  ومل  سأجته،  أين  إىل  للحظة  ولو  أفكر  مل 
كنت أريد فقط أن أبتعد بأرسع ما يمكن عن الغول الذي قد تسحبني 
أن  أشعر  وال  ربام  أطري  كنت  بل  أميش،  أكن  فلم  أخرى،  مرة  يداه 
قدماي تالمسان األرض. عىل األتوتسرتاد الذي يمر إىل جانب فندق 
تكد  ومل  رأيتها،  نقل  حافلة  أول  إىل  وأرّشت  توقفت،  الكارلتون، 
تتوقف حتى انزلقت بداخلها برسعة، وما إن حتركت احلافلة مبتعدة 
من  نظرة عىل  ألقيت  ثم  الصعداء. حتسست جسدي،  تنفست  حتى 
أنني  انتبهت إىل  باألمان، وأخرًيا  يشاركونني احلافلة، وبدأت أشعر 

أصبحت حًرا، فابتسمت.
متجهة  تكون  أن  وخفت  احلافلة،  تتجه  أين  إىل  أعرف  أكن  مل 
أبًدا بأنه ذاهب  إىل خارج املدينة، فهي تعرب طريًقا عريًضا ال يوحي 
هاد  رايح  »لوين  جانبه:  إىل  جلست  من  فسألت  املدينة،  داخل  إىل 
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كان  رايح؟«.  لوين  »إنت  وسألني:  باستغراب  إيل  فنظر  امليكرو؟«، 
ثم  فتح عينيه دهشًة،  أعرف«،  له: »ال  مفاجًئا، وعندما قلت  سؤاله 
قال مستنكًرا: »يف حدا ما بيعرف لوين رايح!؟«، فضحكت، وقلت: 
»إي فيه، أنا ما بعرف لوين رايح«، فصمت قلياًل، وال أدري يف ماذا 

فكر، ولكنه التفت إيل قائاًل: »هاد امليكرو رايح ع الريموك«.
أصبح األمر أكثر صعوبة عندي، فأنا ال أعرف الريموك، وأحياء 
فكان  الريموك،  اسمه  حي  منها  يكن  مل  أعرفها  كنت  التي  دمشق 
عيل أن أسأل مرة أخرى، ولكن كي ال أبدو جاهاًل بكل يشء، فقد 
حاولت أن أوحي له بأنني أعرف شيًئا ما، فسألته: »الريموك قريب 
من الصاحلية؟«، فنفخ الرجل أنفاسه متربًما، ثم قال: »يا أخي! شو 
جاب الريموك ع الصاحلية؟!. إنت فهمني شو بدك، واهلل لساعدك«. 
مل  امليكرو،  هذا  أوقفت  عندما  أنني،  باختصار  للرجل  رشحت 
أين  إىل  أنتبه  مل  ولذلك  فلسطني،  فرع  عن  االبتعاد  سوى  أريد  أكن 
وكيف  أنا  أين  ومن  وسنواته،  السجن  عن  احلديث  وطال  سيتجه، 
الرجل أن يدلني إىل مكان نزويل،  الالذقية. أخرًيا، قرر  سأسافر إىل 
وهناك سأركب حافلة كتب عليها »كراجات«، ويف هناية اخلط سأجد 
جتمع البوملانات، وفجأة تدخل السائق: »ال هتكل هم أخي. إنت بس 
قلو لسائق اخلط الثاين ما ينزلك إال بالبوملانات«. بدأت املناقشة تتسع 
وشارك فيها بعض الركاب وضحكت، عندما استنتجت أن كل من 

امليكرو كانوا يتابعون حوارنا، أنا والرجل الذي إىل جانبي. 
باألجرة  يدي  مددت  وعندما  مزدحم،  شارع  يف  السائق  أنزلني 
رفض. ليس هو وحده من رفض، بل الركاب كلهم أعلنوا رفضهم، 
فضحكت. »اهلل معك يا أخي، احلمد هلل عىل سالمتك، انتبه ال تنسى 
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الزحام  ابتلعني  احلافلة.  ركاب  من  تتطاير  ومتنيات  امليكرو«،  اسم 
أختبئ  وكنت  االجتاهات،  كل  يف  الذاهبني  البرش  جلة  يف  وغصت 
الذاهلة  خطواهتم  حتت  وأرميه  سجني  أخلع  هبم،  وأحتمي  بينهم 
وبمتعة  ووالعة،  علبة  واشرتيت  توقفت،  دخان  بائع  عند  املرسعة. 
وأشعلتها  سيجارة  وأخرجت  بناء،  حائط  إىل  استندت  توصف  ال 

ورحت أستمتع بمراقبة احلياة، وهي تغرقني بصخبها.
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يزال  وما  أرالندا،  استوكهومل  مطار  مدرج  من  تقرتب  الطائرة 
أوس سامها، وعندما ارتطمت عجالت الطائرة بأرض املدرج، نظر 
إن كان كل يشء عىل  تعابري وجهي،  يعرف، من  أن  يريد  إيل وهو 
مايرام أم إن هناك ما يبعث عىل اخلوف. أبتسم له ليطمئن، ولكن 
عينيه  سكن  الذي  العميق  القلق  ذلك  تبديد  يف  تفلح  ال  ابتسامتي 
فارغ  كيس  عىل  الصغرية  يده  أصابع  حيكم  سورية.  غادر  أن  منذ 
من النايلون، وحيمل شعار األمم املتحدة، فهذا الكيس هو وسيلة 
التعارف بيننا وبني موظف من دائرة اهلجرة كان ينتظرنا يف املطار، 
أن  بعد  إسطنبول،  مطار  يف  الالجئني  موظف  إياه  أعطانا  وعندما 
إقالع  فيها  التي سننتظر  البوابة  إىل  أهنى إجراءات سفرنا وأوصلنا 
هذا  عىل  ”احرصا  عليه:  املحافظة  رضورة  إىل  بشدة  نبهنا  طائرتنا، 
استوكهومل  يف  ينتظركم  الذي  اللجوء  موظف  سيتعرف  الكيس. 

عليكم من خالله“. 
بأصابعه، ويمسك إحدى  يطبق عليه  اللحظة، وأوس  تلك  منذ 
الذي  األبيض  الكيس  عىل  يطبق  األخرى  وبيده  يديه  بإحدى  يدي 
أوس  يشد  منتصفه.  املتحدة  األمم  شعار  متثل  زرقاء  دائرة  احتلت 
بكلتا يديه عىل ما تبقى له من هذا العامل: أنا والكيس الذي هو اآلن 
جواز عبورنا إىل األرض اجلديدة. مل أستطع، منذ غادر أوس سورية، 
أن أنتزع ذلك القلق العميق منه، فهو مل يعد طفاًل يمكن للقليل من 
الدهشة أن تشغله عن العامل، وأحاول دائاًم أن أفعل شيًئا ما يعيده إىل 

طفولته، ولكنه رسعان ما ينسحب، وجيلس صامًتا. 
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مل أستطع أن أفعل الكثري من أجل طفل انتزع من تفاصيل عامله 
األليف: رسيره وألعابه وحارته الصغرية وطرقاهتا األليفة املفضية 
وأصوات  يعرفهم  الذين  وأشخاصها  يعرفها  التي  جهاته  إىل 
بحقائب  حمملني  مدرستهم؛  اىل  الذاهبني  الطلبة  وضجيج  الباعة 
التفاصيل كلها،  انتزع من هذه  ثقيلة تنوء أكتافهم الصغرية حتتها. 
واأللفة وغريها، ليزج فجأة يف مواجهة عامل واسع وغريب، بوجوه 
عنه  يعرف  ال  وغد  غريبة،  وأماكن  يفهمها،  ال  ولغات  اليعرفها، 
شيًئا. أي قسوة هذه؟. عندما اقتلع أوس من تفاصيله كلها، ورحل 
عنها إىل املجهول، كان عمره عرش سنوات، وها هو بعد سنتني من 
الترشد يصل إىل البلد الذي حاولت أن أطمئنه إىل أنه سيكون مكاًنا 

آمنًا وسعيًدا، وأنه سيكون وطنه اجلديد.
كي  يستحثنا  استوكهومل  مطار  يف  انتظرنا  الذي  الشخص  كان 
حمطتنا  إىل  نصل  لكي  لنا  تذكرتني  حجز  عليه  وسيتوجب  نرسع، 
وعندما  بقوة،  يب  يمسك  وأوس  كبريتني،  حقيبتني  أجّر  األخرية. 
أحاول  الذي  أنا  حركتي،  وتعيق  بيدي،  املمسكة  يده  من  تأففت 
الذي  الرجل  ومتابعة  املطار،  ممرات  اىل  واالنتباه  احلقائب  سحب 
متوساًل:  إيّل  نظر  املسافرين،  حشد  وسط  أمامنا  برسعة  يميش 
”بس أنا خايف“، ثم أحكم أصابعه فوق كفي، وحاولت طمأنته، 
يدي  عىل  إطباقهام  تواصالن  يداه  وكانت  حقائبنا،  جّر  وواصلت 

وعىل الكيس.
حمطتنا  إىل  الطائرة  ركوب  تذكريت  اهلجرة  موظف  يناولني 
فثمة من  الكيس،  نحافظ عىل  أن  مرة أخرى  يوصينا  ثم  األخرية، 
فوق  أصابعه  إطباق  أوس  يعاود  ويغادر.  كاملار،  مطار  يف  ينتظرنا 
القادمة،  لرحلتنا  املخصصة  البوابة  إىل  ونتجه  اهلوية،  الكيس 
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الصغرية  يده  أن أمسك  ولكنني اآلن من دون حقائب، ويمكنني 
وأشد عليها قلياًل، ليستعيد إحساسه باألمان.

مل تكن كاملار حمطتنا األخرية، وكان ماتس وكاترينا ينتظراننا يف 
هبو املطار الصغري، ثم ركبنا سيارهتام بعد أن وضعنا احلقائب فيها. 
قال ماتس، قبل أن ينطلق بسيارته: ”سنحتاج إىل ساعة ونصف كي 
نصل إىل البيت املخصص لكام، فهل تريدان شيًئا قبل أن ننطلق؟“. 
يغفو أوس إىل جانبي، ومل تعد أصابعه متسك بيشء، فالكيس الذي 
انتهت مهمته يرقد يف إحدى احلقائب ومل أرمه. قلت ألوس وأنا 

أدس الكيس يف جيب املحفظة: ”سأحتفظ لك به“.
الزجاج  خالل  من  أنظر  بصمت.  العتمة  يف  تنساب  السيارة   
بإشاراته  الطريق  تيضء  السيارة  ومصابيح  للسيارة،  األمامي 
الواضحة، وعىل جانبي الطريق تصطف األشجار يف تشابه مذهل، 
ولكأهنا شجرة واحدة تتكرر إىل ما ال هناية، فال يشء إال غابة طويلة 
بعناية. صمت  بطريق رسمت معامله  تنتهي، وهي حتيط  طويلة ال 
وألف سؤال. عندما وصلنا إىل أول املدينة التي سنقيم فيها، نبهني 
إهنا مدينة صغرية  فيمريب، هنا ستعيشون،  ”هذه هي  قائاًل:  ماتس 

ولطيفة“.
يتحرك  يشء  وال  النائمة،  املدينة  إىل  السيارة  زجاج  من  أنظر   
فيها، ال سيارات وال مشاة، فقط شوارع موحشة مضاءة بمصابيح 
ترسل ضوًءا أصفًرا خافًتا. تنعطف السيارة لتدخل جتمًعا سكنًيا، 
باب  ماتس  يفتح  بينام  احلقائب،  وأنزل  أوس  أوقظ  تتوقف.  ثم 
املعلومات  بعض  يل  ويوضح  لنا،  خصصت  التي  الصغرية  الشقة 

املتعلقة بالبيت، ثم يودعنا وكاترينا، ويغادران.
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نوم برسيرين  العاري: غرفة  بيتنا اجلديد  أنا وأوس،  نستكشف، 
طاولة  املطبخ  ويف  أثاث،  قطعة  أي  حيتوي  وال  متاًما  عاٍر  وصالون 
الصغرية،  الرشفة  إىل  نخرج  خشبية.  كرايس  أربعة  حوهلا  خشبية 
القارسة، ونعود مرسعني، ونتحدث  السويد  برودة خريف  فتلسعنا 
قلياًل، ثم نقرر تأجيل فتح حقائبنا إىل الغد. يندس أوس يف فراشه، 

وأراقب وجهه القلق ونظراته السامهة، وعندما يغفو أبكي. 
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الغالف األخري

يوم 25 - 11 - 2014، عند الساعة الواحدة ظهًرا. أنظر من نافذة 
الطائرة التي بارشت اهلبوط، لتحّط يف مطار آرلندا- استوكهومل، إىل 
ما يظهر فيها من معامل البلد الذي قصدته الجًئا، وكان ابني بسنواته 
االثنتي عرشة يغفو إىل جانبي، وعندما حاولت إيقاظه انتفض وفتح 

عينيه خائًفا وسألني: »وين نحنا بابا؟«.
نفسه،  اليوم  يف  أنه  هي  فأبكتني  استعدهتا،  طاملا  التي  املصادفة 
25 - 11 - 1987، كان  ولكن قبل سبعة وعرشين عاًما، أي يوم 
نتناول  وكنا  تكون،  أن  للصباحات  ينبغي  كان  كام  صباًحا،  الصباح 
بيتنا  العسكرية  املخابرات  عنارص  اقتحم  عندما  وأنا،  أمي  فطورنا 
البسيط، ليعتقلوين وخيفوين أكثر من عرش سنوات. يومها، توجهت 
”لوين آخدينو؟“. ما  بلهفة وترّضع:  أمي إىل ذلك الضابط وسألته، 
بني سؤال أمي وسؤال ابني، حكاية وطن موجعة، حتى آخر حدود 

الوجع.
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