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الإهداء: 

الدكتاتورية،  ونتحرر من  اليوم،  بعد  اأن ل نخاف  اأمل  اأمي.. على  اإلى 
ليخفَّ خوفك/ قيدك عني!

واإلى محمد علو�س والفار�س كمال واأبي براء، واإلى كل من قا�شمني ليل 
فيه  ترفرف  بوطن  وحلمًا  وغناًء  فًا  وتق�شّ وخوفًا  بكاًء  الطويل..  الزنزانة 

الحرية!
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أدوات الدكتاتور

)1(

»يلي بيترازل هيك بي�شير فيه!« هذا ما قاله �شّجان لمعتَقل، في لحظة 
تعذيب.

»ال�شاعر الرزيل!« هذا ما قاله معتِقل لمعتَقل في لحظة ن�شوة.
رزالة ال�شتبداد وا�شحة في معانيها ومراميها.

رزالة القاع/ الجمهور تمويه و�شتر لثقافة لم تت�شالح مع ذاتها، فتعي�س 
على  ًا، حفاظًا  ن�شّ وتقدي�شه  عي�شًا،  المقد�س  ثالوثها  بين هتك  تناق�شاتها 

النظام العام.
اإليهم  ويعيدهما  منهم،  ينتزعهما  الدكتاتور،  مّتكاأا  وثقافته  القاع  لغة 

محّملتين بما يريد في�شتعبدهم.

)2(

تهمته: التفكير بالنتحار.
التهام بالتفكير دليل �شلطة م�شتبد تقليدي.

تهمة النتحار: �شلطة م�شتبد حداثي.
الجمع بينهما: تزواج عقيم ينتج م�شخًا يترك اآثاره في تفكير �شحاياه، 

فينت�شر واإن مات.
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حين هاتفني الموت

»ما الموت اإل ر�شول الحلم اإلينا.
اإل هنا،

اإنه �شيف ثقيل مقيم!«

رنين هاتف ل ينقطع، اأ�شمعه بين ال�شحو والنوم. اأتململ منه �شاحبًا 
اأحالمي من يقظتها اإلى عوالم النعا�س، دون اأن اأنجح، لأن الرنين يتتابع، ما 
هتك الأحالم وفّتح عيوني للنظر اإلى ال�شاعة. اإنها ال�شابعة �شباحًا! نه�شت 

ره �شيئًا. ب�شرعة من ُيل�شع لتذكُّ
في  اأحد  يت�شل  ما  نادرًا  اأنه  واأدرَك  ب�شرعة،  ا�شتفاق  الباطن  العقل 
بالدي في مثل هذه ال�شاعة اإل اإن كان م�شتعجاًل وذا حاجة. �شعرت بتاأنيب 

�شميٍر خفّي لأني كنت اأهرب من الرنين اإلى النوم.
اأّم �شديقي ت�شاأل على التلفون: »محمد.. اأنت هون؟«.

»نعم«.
»اإي الحمد اهلل على ال�شالمة، خّوفتنا!«.

اأنا هالأ عقالن!« )قلت  واأ�شاًل  �شي علّي؟  »اأنا بخير ل تخافي، ما في 
لها ذلك، لأني توقعت اأنها قلقة من اأن اأُعتقل مرة اأخرى، لأن البارحة بداأت 

موجة اعتقالت بحق النا�شطين المدنيين(.
ا�شت�شهدت  فّكرناك  كتير،  عليك  قلقنا  ال�شالمة،  على  اهلل  »الحمد 
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اإنتا وينك؟.. دير بالك على حالك... ل  اأدرينالين القلب والروح(  )يرتفع 
تموت ديبوووو!« تقول برجاء قاتل، وكاأّن بو�شعي طرد الموت!

موت! ا�شت�شهاد!
�شفة  اإلى  الأمان  �شفة  من  فجاأة  اأنتقل  جعلني  الكلمات  هذه  �شماعي 
تلتّف  اأخطبوط  الروح،  يمالأ  �شباب  اأ�شود:  عالمًا  لألج  المطلق،  الخوف 
انخفا�س  المباغت،  الحلق  ن�شفان  القلب وت�شغط ببطء قاتل،  اأذرعه على 
القدرة على التنف�س، اأفكار م�شو�شة تتلم�س �شدمة المعرفة الأولى بما يعني 
من قلق التنّبه والتحّفز ل�شماع اأخبار �شيئة تعنيك.. كل ذلك مقابل ر�شقات 
من الأ�شئلة والرجاءات وال�شهقات الخائفة القادمة عبر الهاتف، والطالبة 

مني اأن اأبقى على قيد الحياة، دون اأن اأفهم �شيئًا.
لحظات من الال فهم والال اإدراك تنتابني، و كاأّن اأحدًا غيري هو المعنّي 

بهذا الكالم. 
»ل �شك ثمة خطاأ ما!« هذا ما قلته لنف�شي بعد اأن اأدركت اأني ل�شت ميتًا، 

ولم اأ�شت�شهد بعد!
الأمر الذي جعل الأ�شئلة تتقافز داخل مكعب الراأ�س: األي�شت �شديقتي 

اأحالم )�شاحبة الت�شال( مخطئة؟ 
هل ثمة خبر كاذب من�شور على الفي�شبوك عني؟

وينادي  الموت،  يكره  الذي  الحّي  واأنا  وال�شهادة،  بالموت  عالقتي  ما 
في  الم�شلحة  والمعار�شة  ال�شلطة  مواجهة  في  نهار،  ليل  ال�شلمي  بالن�شاط 

اآن؟
ب�شبب  اأ�شبوع،  الذي لم يتحرك من مكانه منذ  واأنا  �شاأموت،  ثم كيف 

اعتقال �شديقة لي والإح�شا�س بالخطر يحوم حولي؟
ينحّل اللغز، حين تقول لي اأحالم عبر الهاتف: »ا�شمه يطابق ا�شمك. 

فّكرناك اأنت!«.
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المكالمات  من  عددًا  هاتفي  على  اأّن  اإلى  انتبهت  المكالمة  انتهاء  بعد 
اأثناء نومي، وع�شرين ر�شالة تطمئن عني، متوج�شة من  اأرّد عليها  التي لم 

موتي!
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األم سورية

اأخرج من المنزل يوميًا واأنا اأوّدع اأولدي نظرة الوداع، فال اأعرف ما اإن 
كنت �شاأعود اإليهم اأم ل!

قلُب الأم ُيطعن.
قلُب الأم �شورية.
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صباح الخير يا أناي الشهيد!

»الت�شابه: ثقافة دكتاتورية
التنوع: ثقافة ديمقراطية

�شلطة، معار�شة: قتل الحلم«.

اتجهت اإلى »الالبتوب« بلهفة الخائف/ الخارج من موته، لأبحث عن �شر 
هذا ال�شهيد الذي يحمل ا�شمي، ويقلق اأ�شدقائي ويبلل �شباحي با�شت�شهاده.
�شفحات »جوجل« والفي�شبوك واليوتيوب تتناقل خبر »ا�شت�شهاد محمد 

ديبو في مدينة دوما«.
حقًا.  الموت  مواجهة  في  كاأني  رهيب  بخوف  واأ�شعر  قلبي  يرتجف 
الخوف ي�شكن خالياي، والعرق يقطر من اإبطّي كاأني اأموت حقًا )هل يتعّرق 

الموتى؟(. 
اأحّدق في ال�شور الظاهرة على ال�شا�شة: ال�شهيد ل ي�شبهني، فِلَم يحمل 

ا�شمي اإذن؟
اأثناء الق�شف،  اأقراأ بخوف عنه واأقارنه بي: ا�شت�شهد في مدينة دوما 

دون وجود اأية معلومات اأخرى عنه. 
اأ�شئلة كثيرة تقفز واأنا اأحّدق بوجهه على �شريط الفيديو، دون اأن اأجروؤ 
على فتح ال�شريط: لماذا ا�شت�شهد الآن؟ وهل كان يحمل ال�شالح اأم ا�شت�شهد 
وهو في منزله؟ هل كان موؤمنًا بالعنف لتحقيق اأهداف �شيا�شية، اأم اأنه �شد 

العنف مثلي اأنا الذي اأرف�س النجرار للعبة ال�شلطة في مكان تتفوق فيه؟!



13

هو من الالذقية واأنا من بانيا�س، اإنه جاري اإذن! )في العرف ال�شاحلي 
اأهاًل  اثنان من مدن قريبة من بع�شها يقول واحدهما لالآخر:  يلتقي  حين 

جار!(. 
�شباح الخير اإذن يا جاري ال�شهيد!

�شباح الخير يا اأناي ال�شهيد!
هل نت�شابه ب�شيء اآخر غير ال�شم؟ ما �شّر هذه الأ�شماء؟ وما عالقتي اأنا 

مع الأ�شماء المت�شابهة اأي�شًا؟
ل�شمي  م�شابهًا  ا�شمًا  يحمل  الذي  ال�شوريين  الممثلين  اأحد  كتب  مرة 
اأي�شًا مقاًل في �شحيفة محلية، فاأتتني ات�شالت بع�شها يوؤنبني على الكتابة 
مقاًل  اأكتب  حين  اأنني  علمًا  يدي،  على  ي�شّد  وبع�شها  ال�شلطة،  �شحف  في 

با�شمي ل اأحد يت�شل بي؟ هل بات النا�س يتذكرونني باأ�شماء الآخرين؟
اأخاف من فتح �شريط اليوتيوب الذي ي�شّور جثة ال�شهيد، مت�شائاًل: هل 

يمكن لميت اأن يتفرج على موته؟
غير  كاأنه  ال�شا�شة،  يغطي  ال�شهيد  وجه  الفيديو:  اأفتح  قلياًل..  اأت�شجع 

ميت، كاأنه نائم.
األي�س »النا�س نيام فاإن ماتوا انتبهوا«، كما قال علي بن اأبي طالب؟!

هل مات هو لأنتبه )اأنا( النائم؟!
اأن ثمة ر�شالة �شماوية من ات�شال  اإذا اعتبرنا  وما الحكمة من ذلك؟ 

الموت ال�شباحي هذا، كما تقول المرويات ال�شعبية في قريتي.
رغم الدماء النازفة، يبدو وكاأنه في ا�شتراحة من الحياة ل اأكثر. �شوت 
الدكتاتور  ي�شتم  �شوت  الميت،  النائم/  راحة  يقلق  كاأنه  الفيديو  من  ياأتي 

الذي ت�شّبب بموتنا، �شوت يقول: »اهلل ل يوفقك يا ب�شار!«. 
اأزعجني �شوت »اهلل ل يوفقك يا  َكَمّيت، لو كنت مكانه لكان  اأفكر بي 
ب�شار«، ففي مثل هذه اللحظات الفا�شلة بين الموت والحياة، لن اأ�شّيع وقتي 
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الذين خ�شت  النا�شطين  بالتفكير في الدكتاتور حتمًا. �شاأتركه لأ�شدقائي 
غمار النتفا�شة وتظاهراتها معهم، فهم اأدرى بكيفية ترحيله اأكثر مني بعد 

اأن افترقت عوالمنا.
بن�شاز  تلك  البرزخية  لحظاتي  اإقالق  لأزعجني  مكانه/ي  كنت  لو 
يلّوث  اأن  من  اأرقى  فالموت  ل�شتمه،  موتي  ا�شتغالل  ومحاولة  الدكتاتور، 
ب�شخب ال�شيا�شة وقذارتها، اأرقى من اأن يكون مادة للن�شال لأن ا�شتغالل 
الدم )على عك�س ما يتوقع الكثيرون( يلّوث الن�شال وي�شّوهه، يحّول الإن�شان 
من ذات فاعلة اإلى مجرد اأداة، ي�شّيئ الروح الب�شرية ويختزلها اإلى مجرد 
لحظة  الموت(:  )اأي  يكون  اأن  يتوجب  اأنه  حين  في  الموت.  على  محّر�س 
�شمت، وداع خافت، احتفاء ما ببدء رحلة جديدة لروح الراحل الذي يعي�س 
يخّبئه  ما  وا�شت�شراف  عا�س،  ما  اأجمل  ر  تذكُّ عالمين:  بين  فا�شلة  لحظة 

المجهول القادم.
لو كنت اأنا هو، ل�شرخت: اأوقفوا لعن الدكتاتور الآن، ودعوني اأتذكر.. 
عالم  في  ع�شته  ما  واأجمل  القديمة  روحي  زبدة  الجديدة  روحي  في  اأعبئ 
الدكتاتورية؟(:  عوالم  في  حقًا  المرء  يعي�س  )هل  والدكتاتورية  الأحياء 
ابني  يا  الدولة  الدولة، لأن  »العلقة مع  التي منذ طفولتي تحذرني من  اأمي 
ما بينعلق معا«، اأمي التي يهج�س بها القلب �شبحًا وم�شاء، ياغ�شة عمري 
الدائم )�شاأعبرك الآن ب�شرعة لأني اأريد اأن اأبقيك معي في رحلتي اإلى العالم 
القادم. ل اأريد لعبورك اأن يكون عابرًا بل مقيمًا اأبدًا(، روائح الن�شاء اللواتي 
اأحببت، غ�شة قلبي حين تركنني وحيدًا في مهب الع�شق، اإذ ل تزال ذكراها 
اأول  اأول مرة مار�شت فيها العادة ال�شرية،  تحفر في القلب ك�شّكين تدمي، 
امراأة لح�شت لها فرجها )هل ثمة مت�شع لفعل هذا في العالم القادم؟ اآمل 
ذلك(، اأ�شدقاء العمر الجميل، اأول ن�س كتبته، اأول ن�س ن�شرته، اأول كتاب 
ن�شرته لي دار ال�شاقي »خطاأ انتخابي«، وا�شتدعيت ب�شببه للتحقيق في اأمن 

الدولة!
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الذين  اأولئك  األومهم  الموت، فكيف  للدكتاتورية تقتحم حتى  تبًا  اأوه.. 
يلعنون الدكتاتور فوق جثتي، اإذا كنت اأنا غير قادر على طرده من موتي! 

باآلت قتله وخوفه، حتى  اإياهما  والموت، ملّوثًا  الحياة  اأنه يحتل  يكفي 
اأذهب؟  الآخر حيث  العالم  في  اأي�شًا  دكتاتوريات  ثمة  باإ�شقاطه. هل  نفكر 
اإلى حيث  اأي�شًا؟ وماذا لو كانت رحلتي  وهل تمكن الثورة عليها واإ�شقاطها 

يرقد اهلل؟ فهل يمكن اإ�شقاطه؟!
ِلَم ل؟ األي�س هو الدكتاتور/ الإقطاعي الأول: مالك ال�شماوات والأر�س 

وما بينهما؟!
�شببًا  األي�س هذا  �شنوات؟  يتفرج على موتنا منذ ثالث  الذي  األي�س هو 
ال�شوريين  نداءات  ي�شمع  األم  الظالم؟  الكوني  ونظامه  هو  لإ�شقاطه  كافيًا 
اله�شة وهم ي�شرخون ملء ال�شماء: »يا اهلل ما اإلنا غيرك يا اهلل!« بعد اأن 

�شاقت باأ�شواتهم اآلهة الأر�س وخذلتهم. 
ولكن لم ينقذنا اهلل من الدكتاتور؟ األي�س ال�شعار اأ�شاًل تعبيرًا عن عجز 
الغيبي  اإلى  الفاعل  الب�شري  من  انزياح  هو  األي�س  هلل؟  توّجه  هو  مما  اأكثر 
على  العتماد  بدل  الوهم  عبر  الدكتاتور  لإ�شقاط  التوجه  اأي  الالفاعل؟ 
ذوات  ولي�شت  واعية،  فاعلة  ذوات  بها  تقوم  فاعلة  قوى  الثورة  لأن  العلم، 
يومًا  يطح  لم  اهلل  اأّن  معرفة  يكفي  اإذ  وحورياته،  الآخر  بالعالم  ماأخوذة 

دكتاتورًا لمعرفة حجم الوهم الذي غرقت به ثورتنا.
اأعود اإليه ذلك ال�شهيد الذي تقم�شته، اأتذكر اأني ل�شت هو، لكني اأعود 
اأتح�ش�س قلبي لأ�شعر  اأنا؟  اأن يكون  اأفكر بي: هل كان يمكن  اأفكر به، كاأني 
التي  الأ�شياء  من  بكثير  اأثق  ل  اللحظات  هذه  مثل  في  لأني  بيدي،  بنب�شه 

اأراها. 
وحيواتنا؟  اأمهاتنا  تبادلنا  لو  ماذا  مكاني؟  وولد  مكانه  ولدت  لو  ماذا 
وهل لو ح�شل هذا لكنت اأنا الميت؟ ما هي الظروف التي عا�شها لكي ي�شل 
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اإلى مدينة دوما القريبة من دم�شق وهو ابن الالذقية؟ هل هو متزوج و له 
اأولد؟ اأين عائلته؟

معلومات �شحيحة عنه على الإنترنت، اأبحث مجددًا على »جوجل« عّلي 
نيابة  مات  اأنه  اأ�شعر  فيه،  ذاتي  اأبحث عن  كاأني  عنه،  معلومات  على  اأعثر 
بعد  معلومات  ل  ولكن  للبحث،  يدفعني  له،  امتنان غريب  ثمة  ولهذا  عني، 

�شاعتين من البحث.
اإلى �شجالت  اإلى ا�شم ورقم ي�شاف  هكذا يخت�شر ال�شهيد في بالدي 
ال�شهداء الذين لم يعد يعرف عددهم حتى اهلل نف�شه، بعد اأن ا�شتقال من 

مهماته الإلهية وتركنا نواجه الجحيم وحدنا وحدنا.
اإلى بذل محاولت للعثور على  هذا الأمر دفع مجموعة من النا�شطين 
وذلك  واأحالمهم،  وحيواتهم  حكايتهم  وكتابة  ال�شهداء،  كل  عن  معلومات 
الإن�شان  حقوق  منظمات  به  ت�شّجلهم  الذي  الرقم  برودة  من  لنت�شالهم 
�شغفها  بكامل  الرواية،  الحكاية/  و�شخب  حياة  اإلى  الدولية،  والمنظمات 

واألقها.
وعلى المنوال نف�شه �شيطلق النا�شطون حملة موازية للت�شامن مع المعتقل 
الذي ل نعرفه، لأن ثمة الكثير من العتقالت التي ل نتمكن من اإح�شائها، 
اإذ يبدو اأحيانًا اأن ثمة معتقلين ياأخذون حظهم من الإعالم وت�شليط ال�شوء 
على ق�شية اعتقالهم، في حين اأن معتقلين اآخرين ل يحظون بهذا الأمر، اإما 

لخوف الأهل اأو لعتقال ال�شخ�س بطريقة الل�شو�س الال�شرعية.



17

اغتصاب ال مرئّي

امراأة وجدت مغت�شبة ومقتولة.
الأب قال: »منيح يلي ماتت!«.

قول الأب: اغت�شاب اآخر ل يقّل وح�شية عن الأول.
/ خالٌد/ ل مرئّي. / زائٌل/ مرئّي مح�شو�س. الثاني: روحيٌّ الأول ج�شديُّ

الأول: يغت�شب. الثاني: ي�شرعن.
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الثورة التي الترى الضفتين!

في ال�شفة الأخرى: حزن وموت اأي�شًا
هل يهّم الأم اأين مات ابنها؟ وِلَم؟

فهو مات وهي »انزوت في ثياب الحداد«.
الموت يوّحد. الوطن يمّزق.

فاتني  التي  والأرقام  الواردة  للر�شائل  هاتفي  ذاكرة  في  التقليب  حين 
داخله  من  واأخرى  البلد  خارج  من  ات�شالت  ثمة  اأن  وجدت  عليها،  الرد 
لأرقام غريبة، الأمر الذي اأيقظ الح�س الأمني في داخلي، لأني اأعي�س منذ 
اأفّكر:  جعلني  الذي  الأمر  الثانية،  للمرة  اعتقالي  من  م�شاعفًا  رهابًا  اأيام 
لدى  يبقى  اأن  على  الحري�س  واأنا  هاتفي،  رقم  على  هوؤلء  ح�شل  كيف 
ب�شبب  كان  الأول  اعتقالي  ولأن  اأمنية،  ل�شرورات  فقط  اأ�شخا�س محددين 

مراقبة خطي وتحركاتي!
قلت �شاخرًا: وما فائدة اأن يبقى رقمي غير معروف ما دمت ميتًا! 

رقمي  اأعطى  لأنه  اأّنبته  اأن  بعد  �شديقي،  لي  �شيقولها  نف�شها  العبارة 
لالآخرين: »�شدقت اأنك مّت، وبتُّ اأعطي الرقم لمن يطلبه ليتاأكدوا لي اأنك 
لم تمت! ثم اإنني حين قراأت الخبر لم اأعرف ماذا اأ�شابني، بتُّ اأت�شرف 

كالمجنون، خا�شة حين لم ترّد على ات�شالي!«.
»كيف �شاأرد عليك واأنا ميت؟!« قلت �شاخرًا و�شحكنا معًا.

كالمه ياأخذني نحو ردات فعل الأ�شدقاء على موتي. 
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هل اأ�شهد م�شهدًا �شيح�شل حين اأموت حقًا؟ هل �شيبكونني؟ هل يموت 
المرء وهو ي�شهد موته في رّد فعل الأ�شدقاء ورثائهم؟

مات؟  اإن  للهباء  مفتوحة  واأ�شراره  مك�شوفة  المرء  حياة  ت�شبح  وهل 
هذا ما فكرت فيه طوياًل، واأنا اأرى اأرقام اأ�شدقاء لم اأرهم منذ مدة طويلة 
ب�شبب اختالفنا ال�شيا�شي وتباعد طرقنا، على خلفية الموقف من النتفا�شة 

ال�شورية ونظام الدكتاتور، اأرى اأرقامهم، واأ�شعر بالغ�شة تبتلعني.
اأ�شدقائي الذين ي�شكنون ال�شفة الأخرى ويقفون بجانب الدكتاتور غير 
لن  اأنهم  والذين ظننت  ودباباته،  تقتلهم طائراته  الذين  بالأطفال  عابئين 
اأولء يطمئنون على  ي�شاألوا عني ب�شبب مواقفي ال�شيا�شية واآرائي، وها هم 

موتي! 
اأم الإن�شانية  اأن فّرقهم الوطن؟  هل الموت وحده يوّحد ال�شوريين بعد 

المغرو�شة فينا تبقى اأهم من ال�شيا�شة وخالفاتها؟
هذا ما اأفكر فيه، واأنا اأتاأمل موتي وموت اأ�شدقائي في �شفة المعار�شة 
ممن ل يراهم اأ�شدقائي الموؤيدين اإل »عراعرة و�شلفيين«، وموت اأ�شدقائي 
و»قتلة«،  »موؤيدين«  اإل  المعار�شة  تراهم  ل  الذين  النظام  �شفة  في  واأهلي 
ول  واحد  فالموت  معًا،  الموتين  يرف�س  الذي  المعار�س  اأنا  اأتمزق  وبينهما 
ينفع اأّي كالم اأو رثاء اأو تمجيد اأو ت�شخيم بعبارة من نوع »اأم ال�شهيد«، التي 
نقولها لأم تغ�ّس بالبحث عن جثمان ابنها الذي لن ياأتي اإل نعوة في برقية!

ماذا اأقول لأهل اأ�شدقائي الذين يرقدون في المعتقالت واأمامهم يبقى 
في  بيته  هدم  لمن  اأقول  ماذا  يوميًا؟  خيارًا  التعذيب  تحت  الموت  احتمال 

الق�شف اأو مات اأهله تحته؟
وماذا اأقول ل�شديقتي التي مات �شديقها »خالد بكراوي« تحت التعذيب، 

واأنا اأرى غ�شة الحزن في عينيها، وهي تروي حرقة قلب اأمه؟
وماذا اأقول لزوجة خالي التي فقدت ابنها »علي« اأثناء هجوم الم�شلحين 

على مفرزة الأمن الع�شكري في راأ�س العين؟
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و�شّب تحت نظري،  الذي حبا  ابنها عمار  التي قتل  لعمتي  اأقول  وماذا 
اأقول لنف�شي حين  اأعلمه واأدّر�شه، وكان �شريكي في العمل؟ بل ماذا  وكنت 

يموت؟
ماذا اأقول يا موت؟

اأب�شع الموت حين يكون موتًا مجانيًا، وبال �شبب.
ل اأب�شع من موت معتقل تحت التعذيب، لأن الموت هنا هو فعل انتقام 

اإ�شافي تمار�شه �شلطة الإجرام التي لم ي�شفها العتقال فتلذذت بالقتل!
اإلى  تركيا  من  الم�شلحة  المعار�شة  دخول  معنى  اليوم  حتى  اأدري  ول 
مدينة »راأ�س العين« الحدودية، لتقوم بقتل عنا�شر مفرزة الأمن الع�شكري 
ِلَم قتلهم؟ هل الموت لعبة يا  اأ�شرهم؟  ِلَم لم يتم  اأنف�شهم؟  اأن �شّلموا  بعد 

مجرمون؟
هذه جريمة ل تقل فداحة عما يفعله النظام في معتقالته. والجريمة 
للمفرزة  يكون  ل  حين  خا�شة  لها،  اآخر  ا�شم  ول  جريمة  ت�شّمى  اأن  يجب 
اأثر على النظام الذي تود المعار�شة  اأي  المعنية في مدينة حدودية بعيدة 
اإ�شقاطه ع�شكريًا، فكيف حين يكون الأمر نزوًل عند اأجندة تركية وا�شحة 

تعبث بالدم ال�شوري و�شط �شمت العديد من المعار�شين.
لقد ع�شت في »راأ�س العين« �شنة كاملة، واأعرف اأهلها الطيبين واأعرف 
عن كثب مدى ت�شّلط الأمن وتنّمره و تجّبره عليهم ومدى ف�شاده، مما حّول 
المنطقة اإلى بقرة حلوب لالبتزاز وال�شرقة والف�شاد وح�شد الأتاوات »على 
رجال  اأن  الكبرى  الطامة  اأن  اإل  والموؤ�ش�شات،  التعليم  وتخريب  المو�شم« 
الأمن قتلوا على يد غرباء قادمين من اأنقرة، ل على يد اأهل المدينة الذين 
لهم كل مبررات النتقام، ولم ينتقموا؟ وحتى لو فعلوا لكان الأمر خطاأ، لأن 

النتقام ل يجّر اإل النتقام والدم، و لكن هل من معنى لهذا الكالم؟
اأن ل  اإذ ل ثورة دون حقيقة، ويجب  المعنى الوحيد هو قول الحقيقة، 

ن�شمح للمنت�شر بكتابة التاريخ، حتى لو كّنا نحن.
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�شديقي و�شريكي وابني، وابن عمتي: عمار!
يا غ�شة القلب الحزينة، لم فعلت ذلك؟

ِلَم لم ترد علّي حين ات�شلت بك بعد خروجي من المعتقل؟
�شلطان  بن  لبندر  و»عميل  »جا�شو�س«،  باأني  عني  روايتهم  �شّدقت  هل 

واأمير قطر«؟
اأن  اأقدر  لم  الذي  تفكيرك  اأعرف  لأني  دوما،  في  مقتلك  يفاجئني  لم 
اأغّير فيه �شيئًا، ولكن اأن تفكر بما تريد �شيء واأن تموت �شيء اآخر! فالموت 
اآخر  موت  في  موتك  موتي/  اأتح�ش�س  واأنا  اليوم  اأدركه  ما  هذا  لعبة.  لي�س 
يحمل ا�شمي، فكيف واأنت الذي مّت حقيقة ولن اأراك يومًا لأعاتبك واأ�شتمك 

واألعن الآلهة التي غّررت بك كما تلعن اأنت الآلهة التي غّررت بي؟!
الغريب يا ابن عمتي اأن كلينا )اأنا/ هو الذي حمل ا�شمي، واأنت( مات 

في دوما. اأنت كنت �شائق دبابة واأنا كنت هناك!
من مّنا قتل الآخر؟ اأاأنت قتلتني اأم اأنا قتلتك؟

كنت  فهل  �شدورهم،  على  اأ�شماءهم  ي�شعون  المتقاتلون  كان  لو  اأفكر 
�شتقتلني/ تقتله؟

لو كنت ت�شّوب ر�شا�شك اأو مدفع دبابتك لو قراأت ا�شمي على �شدر ذاك 
الذي يحمل ا�شمي، فهل كنت �شتطلق؟

اأراهن اأنك �شتتردد للحظة وتتذكرني وتطلق ر�شا�شك في الهواء بعيدًا 
عني/ عنه، فيا �شبيهي في ال�شم ِلَم لم ت�شع ا�شمي/ ا�شمك على �شدرك 
لتنجو من الموت، اأم كنت اأي�شًا غبيًا لت�شتعجل ال�شهادة؟ اأم اأنك كنت تريد 
اأن تحيا فح�شب، ولم يتركوا لك اإل الموت اأو الموت، فاخترت موتًا ي�شبهني/ 

ي�شبهك؟
ولكن ماذا يفيدنا هذا؟ فها اأنَت مّت؟ واأنا اأموت في غيري كاأني مّت؟

ماذا يعنينا الوطن، اإن متنا، فهل �شن�شحبه اإلى العالم الآخر؟
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األي�شت الأوطان في نهاية المطاف كذبة يحكمنا بها الطغاة؟
ما نفع الأوطان اإن لم تكن نحن؟!

نحن ال�شعب الذي يجب اأن ل يموت، بل يعي�س.
وهل يدرك هذا ال�شعب، اأن ال�شفتين ت�شبحان بالدم، دون اأن يعني الأمر 
م�شاواة ال�شحية بالجالد، فكل يرى نف�شه �شحية، ولي�س مهمًا اعتقادي اأنني 
في ال�شفة ال�شحيحة �شد ال�شتبداد، فحين يموت المرء ل يعينه �شوى اأنه 

مات واأن اأمه �شتبكي عليه.
اأعرف اأنك �شتحتّج وتقول لي: »اأنا ل�شت جالدًا، اأنا اأموت لأجل وطني 

ولأمنع العراعرة من النت�شار، اأنا ل يعنيني الأ�شد بل يعنيني الوطن!«.
وتعرف اأني �شاأرّد عليك: »ولكنك ت�شاعد الم�شتبد في حربه على �شعبه، 

وت�شمت عن مقتل المعتقلين واغت�شاب ال�شلطة التي لي�شت من حقه«.
»اأعرف ذلك، ولكن حين المقارنة بين هيكل دولة وعراعرة، فاإني اأختار 

هيكل الدولة هذا!«.
ظهر  عن  واأعرفها  ردودك  اأتوقع  لأني  وبينك،  بيني  اأتخّيله  حوار  هذا 

قلب، حين كنت اأدّر�شك، وحين كنت اأغ�شب منك لأنك لم تدر�س جيدًا.
هل �شت�شامحني لأني �شربتك يومًا لأنك لم تحفظ الدر�س؟

اآه اأيها القلب، كم اأنا حزين عليك يا �شورية، فبين موت وموت تحيين، 
لينت�شر الطغاة: طغاة ال�شلطة وطغاة الحروب!

هل يجب اأن نموت ون�شعر ب�شخرية الحياة وهزلها، لتتوّحد �شفتاك يا 
�شورية؟

لعنة اهلل عليِك، اإذا كان وجودك/ بقاوؤك ُيحييه موُتنا!
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وخبرها بـ أن النكت اآلن مرايا1

نازح/ ناجح ويعيد:
ل مجال لمقاومة الواقع المّر اإل بال�شخرية.

ينجح الطالب ويعيد الدرا�شة، فنقول: ناجح ويعيد.
العبارة  اأخذوا  متعددة،  مناٍف  بين  نزوحهم  تكّرر  الذين  ال�شوريون 

واأعطوها معنى بالغيًا/ �شاخرًا جديد: نازح ويعيد!
ال�شخرية مالذ ال�شعيف واأداة احتجاجه.

هي محاولة لهزيمة الموت عبر اإغرائه بابت�شامة.

1- من ق�شيدة لمظفر النواب.
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حين تكون األّم قيدًا

»القيود الالمرئية اأق�شى اأنواع العقاب.
 المرئي م�شدره خارجي، فت�شهل مقاومته.
الالمرئي داخلي ل يقاَوم دون تمّزق الذات.

من م�شتعّد لتمزيق ذاته؟!«

اأول �شيء فّكرت فيه، بعد اأن تركت �شا�شة »الالبتوب« وابتعدت عن وجه 
اإذ  �شنوات،  ثالث  منذ  اأرها  لم  التي  اأمي  هو  ا�شمي،  يحمل  الذي  ال�شهيد 
لي�س  ال�شوري  ال�شاحل  على  قرية  في  يقطنون  الذين  اأهلي  اأن  اهلل  حمدت 
لديهم اإنترنت، ول اأحد منهم يعرف الفي�شبوك وم�شتقاته، وبالتالي، فهم ل 
يعرفون تلك الأخبار التي يتم تناقلها على �شفحات الفي�شبوك واليوتيوب، 
اأن  �شاأ�شطر  كنت  واإل  الكبرى،  للمحطات  الإعالمية  التقارير  وتت�شقطها 
اأذهب اإلى اأمي، في هذه الظروف ال�شيئة، لتتاأكد اأني لم اأمت! خا�شة اأنني 

لم اأرها منذ خروجي من المعتقل، رغم اأننا نقطن في وطن واحد!
ال�شبيحة  اأن حّولته الحواجز وِفرُق  هل حقًا نحن في وطن واحد، بعد 
المتجّولة والأجهزة الأمنية، اإلى اأحياء وكانتونات و�شجون للرعب والموت؟!

مكان  اإلى  يذهب  اأحد  هل  القرية؟  اإلى  �شاأذهب  اإني  قلت  هل  ماذا؟ 
اعتقاله؟

اآه يا اأمي.. يا غ�شتي الدائمة والمتكررة!
حمدًا هلل اأنك لم ت�شمعي بموتي الفترا�شي، لأن ذلك لو حدث لما كنت 
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�شاأجروؤ على الذهاب اإليك، ب�شبب القلق والخوف والذاكرة التي تحا�شرني، 
الذهاب  ب�شبب   2011 اآذار  من  ع�شر  التا�شع  في  القرية  في  اعتقلت  مذ 
للم�شاركة في مظاهرة الخام�س ع�شر من اآذار، في دم�شق برفقة ال�شاعرين 
عمر اإدلبي وعمر �شليمان، وقد كان اعتقالي ب�شبب و�شاية بع�س الأ�شدقاء/ 

الكالب. اأ�شدقاء!
يا جرح ال�شداقات الكاوية!

وقلبك  بيتك  له  وفتحت  معه،  و�شربت  اأكلت  ل�شخ�س  يمكن  كيف 
واأفكارك، اأن يخون لأجل �شلطة عاهرة؟ كيف لـ »�شديق« اأن يت�شل بك داعيًا 
اإياك اإلى محّله )ملّحًا باإ�شرار عجيب اأن تاأتي بـ »لبتوبك« معك!( لي�شحب 
منك الكالم، بينما عن�شر الأمن يقف على باب المحل م�شتمعًا، ليواجهك 

بما قلت في التحقيق.
ِلَم يتحّول الأ�شدقاء فجاأة اإلى مخبرين؟

مخبرون  اأ�شا�شًا  هم  اأم  اللحظة؟  هذه  في  عليهم  ال�شغط  تّم  هل 
ويتعاملون مع الأمن منذ زمن بعيد دون اأن تدري؟

هذا الذي �شمعتما معًا، في اأيام ال�شبا الباكر، ق�شائد مظفر النواب 
التي تهجو المخبر »اأنت يا دوب حذاء«، ي�شبح مخبرًا! 

رحلة  بداأت  متى  ذلك؟  بداأ  متى  المفارقة.  هول  من  اأ�شحك  اأكاد 
تحولته؟

في الزنزانة �شاأفكر طوياًل في الأمر، واأعيد التفكير بكل محطات العمر 
الما�شية، وفي عملية التذكر هذه �شاأكت�شف اأن ثمة اإ�شارات لم اأنتبه اإليها 
روؤية  اإطار  في  توّظف  حين  اإل  جيدًا  ُتقراأ  ل  ال�شغيرة  فالأحداث  �شابقًا، 
اأو�شع، فما يبدو تافهًا ول معنى له ي�شبح فجاأة هامًا وجزءًا من لوحة كبيرة.
وبع�س  التهم  ينفي  المخبر  كان  الأحاديث،  من  العديد  غمرة  في 
الت�شرفات عن الأجهزة الأمنية، وكنت اأظن اأن الأمر مجرد راأي �شخ�شي! 
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وكان يقوم فجاأة بالحديث عن بع�س الأمور والتاأكيد عليها، خا�شة في اأوقات 
2005(، هل كان ذلك  2004 واغتيال الحريري  الأزمات )انتفا�شة الكرد 
�شمن اإطار اإطالق ال�شائعات واإدارة الراأي العام؟ هل كان �شديقي/ مخبري 
كل  ُبعيد  ال�شائعات،  اإطالق  على  ال�شلطة  تدّربهم  الذين  اأولئك  من  واحدًا 
اأزمة ليكونوا جي�شها الالمرئي، وهل لعب اأي�شًا دورًا في بث ال�شائعات حولي 

والكتابة على جدران منزلي؟
اليوم، اإذ اأعيد التفكير، اأتذّكر اأنه اأدى خدمته الإلزامية في فرع اأمن. 
اأتذكر يومذاك اأن جّل تفكيره كان يتمحور حول النتقال اإلى مكان ي�شتطيع 
اإذ  اأن يعمل فيه بعد الظهر ليعيل نف�شه، فهل بداأت رحلة انهياره من هنا، 
اإحدى  اأمن �شريًا في  اأو �شابط  اإل مخبرًا  بمجرد الدخول ي�شعب الخروج 
الموؤ�ش�شات ليقّدم تقارير عّما يجري فيها؟ فعاًل، بعد ذلك �شتتي�شر اأموره 

ويتوظف ويفتح محاًل. هل لالأمر عالقة اأم مجرد م�شادفة بحتة؟
اأفكر دائمًا اأن ثمة بدايات تحّدد النهايات �شلفًا، اإذ بعد الخطوة الأولى 
في م�شار ما ي�شعب الن�شحاب دون التلّوث والنحدار التدريجي اإلى الهاوية. 
هذا اأمر تعّلمته من الكتب والثقافة، وكثيرًا ما اأحجمت عن خطوات اأولى اأو 
�شعوبة  مدى  اأدرك  لأني  الإغراءات،  رغم  المنا�شبة  اللحظة  في  تراجعت 
الحفاظ على نقاء الروح في موؤ�ش�شات �شّممت اأ�شا�شًا لتعليب الإن�شان، �شواء 
كانت موؤ�ش�شات اأمنية اأم ثقافية، فهل كانت خطوة �شديقي هذه، وهو يبحث 

عن كيفية اإعالة نف�شه، خطوة انحداره الأولى؟
هذا يعطي فكرة عن كيفية عمل الأجهزة التي تحّول كل من يخدم فيها 
اإلى مخبر احتياط، حتى بعد ت�شريحه اأو تقاعده، تعيد ا�شتخدامه عند اأي 
الب�شيطة: غ�ّس  الخدمات  باأقل  المخبرين  من  لديها جي�س  في�شبح  اأزمة، 
وهوؤلء،  رخ�شة..  بال  محل  تهريب،  دخان،  ب�شطة  �شغير،  ف�شاد  عن  نظر 
فتكون  فقيرة،  فالحية  منابت  من  واأغلبهم  بال�شلطة،  ي�شتقوون  لجهلهم، 
الفقير  هذا  يتقم�س  اأن  والأ�شواأ  تقارير،  مقابل  الخبز  لقمة  المقاي�شة: 
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المعدم روح الموؤ�ش�شة، في�شاف �شعوره بالقوة اإلى الجهل والغطر�شة، فنكون 
اأمام اأ�شواأ النماذج التي يذهب �شحيتها ما بات يعرف في �شورية بالتقارير 
في  بزرعهم  مجتمعها،  مراقبة  في  ال�شلطة  ت�شتخدمهم  وهوؤلء  الكيدية. 
وكاأنهم  والمالب�س،  الدخان  بيع  وب�شطات  والأك�شاك  والطرقات  المحالت 
مواطنون يبحثون عن لقمة خبزهم، ليكونوا عين ال�شلطة ومطلقي �شائعاتها 

التي ت�شّمم المجتمع وتهّز مفا�شله.
 

اآه يا اأمي!
لو تعرفين اأن هذا ال�شخ�س الذي اأطعمته يداك هو من و�شى بي؟

لو تعرفين اأنه هو من حرمني منك في عيد الأم )اعتقلت قبل يومين من 
عيد الأم بتاريخ 2011/3/19( الذي كنت قررت المجيء من دم�شق ب�شببه، 
فوقعت في فخ الأمن والأ�شدقاء الخونة وقلبي ال�شعيف نحوك! وذهبت في 
�شواعد  بفعل  لأخرج  يومًا،  وع�شرين  �شبعة  �شت�شتمر  وتحقيق  اعتقال  رحلة 
لإطالق  ال�شلطة  ودفعوا  الحرية  نحو  الدرب  اأكملوا  الذين  المتظاهرين 
�شراحنا رغمًا عنها، �شعيًا منها لحتواء التظاهر، واإل لكّنا بقينا �شنوات، 

وكان »الدّبان الأزرق« لن يعرف مكاننا، كما قال لي اأحد المحققين.
ال�شنة،  اأعياد  كل  من  يعنيني  كان  الذي  الوحيد  العيد  هو  الأم:  عيد 
والذي كنت حري�شًا طيلة اأيام عمري على اأن اأكون فيه بين يديك �شباحًا، 
فحرموني منك، هل كانوا يعرفون برغبتي الداخلية تلك؟ واأرادوا حرماني 

عبر معاقبتي بك؟!
لحظة اعتقالي، لم اأكن اأفكر في اأي �شيء �شواك، بل حتى العقل الباطن 
كان يفكر فيك؟ واإل كيف اأف�شر خروجي من المنزل لحظة �شماعي بوجود 
روؤية  اأجّنبك  كي  يكن ذلك  األم  اأختي؟  منزل  نحو  القرية  في  اأمن  دوريات 
منظري لحظة العتقال؟ فتحّملت اأختي وبناتها/ الأقمار الأربع هذا المنظر 
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فًا راأيته في عيونهم لحظة طرقهم الباب،  المهين خوفًا وبكاًء وجزعًا وتق�شّ
فكاأني كنت اأرى وجهك في وجهوهم الخائفة والم�شفقة علي في اآن: وجهك 
علّي،  ورعبًا  المتق�شف خوفًا  ال�شعيف  الذائب  الخائف، وج�شدك  الأ�شفر 
حين ا�شتدعيت مرة للتحقيق ب�شبب كتابي »خطاأ انتخابي« )2008(، فقد 
جاء العنا�شر ووّقعوني، في المنزل اأمامك، على طلب ال�شتدعاء للتحقيق 

في اليوم التالي، واإل لما كنت اأخبرتك اأ�شا�شًا.
يومذاك ا�شتيقظت قبلي!

وهل نمِت اأ�شا�شًا؟
اأنا متاأكد اأنك لم تنامي ليلتئذ، لأني اأنا اأي�شًا لم اأنم. كالنا تحايل على 
في  بالنوم  يتظاهر  كان  باأنه غير خائف، في حين كالنا  يوهمه  الآخر كي 
القلب مما قد يح�شل غدًا في  الذهن، جزع  قلق  العينين،  فرا�شه مغم�س 
التحقيق؟ فمجرد الذهاب اإلى التحقيق في فرع اأمني في هذا البلد اللعين، 
وتقف  العظام،  نقّي  حتى  الخوف  ي�شكنك  اأن  يعني  ظلها،  وفي  الثورة  قبل 
بمواجهة العدم/ المجهول دون �شند. وهذه كانت مهمتهم التي نجحوا فيها 
طوال عقود: زرع الخوف في العقول والأرحام، لأن الخوف ي�شلب �شخ�شيتك 

ويحّولك اإلى كائن �شعيف ه�س؟
لم ننم ليلتذاك يا اأماه، ولم يقل اأحدنا لالآخر ذلك، كنُت اأفكر بك وبما 

�شاأ�شببه لك من اآلم وحياة تعي�شة فيما لو غبت في غياهب تلك ال�شجون.
يدخل  عمن  بها  �شمعت  وعذاب  اآلم  من  ينتظرني  بما  تفكرين  وكنِت 

متاهات الموت تلك؟
ت�شمح  ل  اللحظة  لأن  الآن،  العتاب  وقت  فلي�س  الأمر،  تجاهل  كالنا 
اأنه قد ل  بذلك! هل يمكن اأن نعاتب من يذهب اإلى بوابة الموت، مدركين 
يعود؟ اأم اأنك لم تعاتبيني في تلك اللحظة التي ينه�شنا فيها الندم، لإدراكنا 

باأن الوقت فات، ولم يعد ينفع اأي كالم؟ فلتكن اآخر لحظاتنا: وداعًا هّينًا!
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تجاهلت  بعد.  غفوت  اأكن  ولم  قبلي،  الفرا�س  من  نه�شِت  الفجر،  مع 
راأ�شي  غطيت  ال�شاعة،  اإلى  نظرت  اأن  بعد  نهو�شك!(  )عفوًا  ا�شتيقاظك 
بالحرام هربًا منك، اأو تحاياًل عليك، وتركت ف�شحة نظر �شغرى اأمام عيني 
�شمعت  اإلي:  نظرت  بجانبي،  وقفت  مني،  اقتربت  منها:  اأودعك  اأو  لأراك 
قلبك يئن وُيع�شر، فاأنَّ قلبي وان�شغط حّد انعدام التنف�س؟ �شمعت �شهيقك 
الميت في رئتّي واأنت ت�شتح�شري اأوليائك ال�شالحين وتدعين لي، متو�شلة 
اليوم.  جالوزة  من  يحموني  واأن  هذه،  الموت  رحلة  في  يعينوني  اأن  اإياهم 
اأولئك الأولياء واأدعيتك، �شاأكت�شف بعد اعتقالي اأنك اأ�شكنتهم في ل وعيي، 
حين يحا�شرني الياأ�س في زنزانة فرع تحقيق المخابرات الجوية في دم�شق.
راأيتك من ثقبي في البطانية والخوف يطبع محّياك تتجولين في البيت، 
تقتربين مني وتبتعدين، تريدين اإيقاظي لتق�شي معي وقتًا اأطول، وتمتنعين 

حين تفكرين باأني يجب اأن اأ�شبع النوم لأني قد ل اأنام هناك!
وبكيت  وبكيت  بكيت  عيني:  اإلى  الدموع  دفع  بالذنب  و�شعوري  قلقك 
بل خوفًا عليك،  علّي  اأبكي  اأكن  ولم  بي.  تعرفي  اأن  دون  اأماه،  يا  يومذاك، 

و�شعور الندم ياأكلني لما قد اأ�شببه لك.
وكيف ل اأبكي، واأنت المراأة التي عّلمتني الن�شال على طريقتها )رغم 
في  ونحتِّ  نا�شلِت؟!  حين  ال�شيا�شي(  الن�شال  عن  دومًا  اإبعادي  محاولتك 
�شخور الحياة لتربي خم�س بنات واأنا، مذ توفي والدي حتى اليوم، اإذ كانت 
لكي  والهوان  الذل  وتحّملت  وغامرت  نا�شلِت  ع�شرة.  الرابعة  بعمر  كبرانا 

نحيا ونتعلم ونقراأ ون�شّب اإلى الحياة!
من  تنتزع  كي  الأر�س،  مع  توّحدت  التي  الفالحة  واأنت  اأبكي،  ل  كيف 
التي  عينيك  اإحدى  لذلك  ثمنًا  بعد  ما  في  ودفعت  كفافنا؟  خبز  اأح�شائها 

ا�شطر الطبيب لنزعها حفاظًا على الأخرى ونحن نبكي دمًا عليِك؟!
كيف ل اأبكي يا اأماه، واأنت التي حين فطنت يومًا اأنه ل يوجد خبز لناأكل، 
لتلتقطي  القرية  عن  البعيدة  الأر�س  اإلى  ونزلت  الفجر  قبل  ما  ا�شتيقظت 
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حبات الزيتون من تحت ال�شجر التي لم ينتبه لها اأ�شحابها، بعد اأن قطفوا 
موا�شمهم حبة حبة، لتعودي وتبيعيها في القرية لت�شتري الخبز وناأكل دون 

اأن ن�شعر بذلك اإل حين ق�ش�شت لنا الأمر، بعد اأن كبرنا؟
كيف ل اأبكي، واأنا الذي عا�س طفولة الفقر، ففي مّرة حين خرج جرابي 
مني  طلبِت  باآخر،  لي  تاأتي  اأن  منك  وطلبت  المفتوح،  حذائي  مقدمة  من 
النتظار حتى نهاية ال�شهر، ولم اأنتظر لأن طالب المدر�شة كانوا ي�شحكون 
مبا�شرة  الحذاء  ا�شتريت  ذلك  عرفت  وحين  ويعّيروني،  ال�شباح  في  علّي 

ودون تردد، ودون اأن اأعرف من اأين ا�شتدنت ثمنه؟
كيف ل اأبكي، واأنت التي طلبت منك اأختي يومًا اأن تعطيها ع�شر ليرات 
لكي تدفعها في المدر�شة »ن�شاط وتعاون«، فقلت لها: »لي�س في جيبي �شوى 

خم�س ليرات و�شاأعطيها غدًا لمحمد لكي يذهب بها اإلى المدر�شة«؟
اأفلح، فلب�شت  اأن  اإ�شحاكك دون  اأن جفَّ بكائي، نه�شت، وحاولت  بعد 

ثيابي وقّبلت يدك راجيًا اأن ل تكون القبلة الأخيرة.
يومذاك مّر التحقيق على خير، واكت�شفت خالله اأن ال�شائق الذي طلبت 
منه اأن يجلب لي الن�شخ من دار ال�شاقي قد »قام بواجبه« على اأكمل وجه، 
الجهاز  هذا  يعمل  كيف  مبكرًا  ففهمت  الدولة،  اأمن  فرع  في  ن�شخة  وو�شع 
على  بم�شاومتهم  مخبرين،  اإلى  الجميع  يحّول  الذي  الأخطبوطي،  الأمني 
لقمة عي�شهم، فيجّند الأطفال و�شائقي التك�شي وبائعي اليان�شيب واأ�شحاب 

المحالت والب�شطات وبائعي الدخان، لكي يراقب مواطنيه!
من  وخرجت  ب�شالم  التحقيق  مرَّ  حين  كانت  الكبرى  الطاّمة  ولكن 
الفرع، وعدت اإلى المنزل، وفتحت باب ال�شالون، فراأيتك بجانب المدفاأة: 
كتلة لحم �شفراء، هيكل امراأة، عينين يملوؤهما الياأ�س والفراغ، قلبًا يعي�س 
لحظة فا�شلة بين الحياة والموت، قلبًا دفعه فتحي للباب باتجاه الحياة مرة 
اأخرى، ليبداأ اللوم والتقريع الذي تحّملته عن طيب خاطر، لأنه كان موؤ�شرًا 
لعودتك اإلى العالقة الطبيعية بيننا، اإذ لم تعرفي يومًا اأن تعّبري عن حّبك 
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لي اإل من خالل لومي وتقريعي الدائم، وهو الأمر الذي كان م�شدر األم لي 
في طفولتي، وم�شدر ر�شا وحب في كبري، بعد اأن عرفت اأن لومك هو تعبير 

عن الحب والتعّلق بي على طريقتك.
هذا التعّلق الذي كثيرًا ما �شعرت باأنه قيد، وتمنيت لو اأتمكن من ك�شره 
وتجاوزه، لأن الكثير من القرارات في حياتي اأّجلتها كرمى لك، اأو َدوزنتها 
وفعلتها ب�شكل �شري، وبكثير من الحذر، كي ل اأعّر�س نف�شي لالعتقال، اإذ 
كنِت قيدي وحريتي في اآن: قيدي الذي حرمني من فعل ما اأحب واأجد نف�شي 
به، وحّريتي حين كان قيدك كابحًا عن النجراف، فربحت حرية ولو �شكلية 
في �شجن كبير، يكفيني اأن اأرى وجهك وخوفك لأبقى فيه، خا�شة اأنك كنت 
تت�شلحين �شدي بما�شي والدي الذي كانت ت�شرفاتي تذّكرك به، وتخ�شين 
اأن اأ�شلك دربه، اإذ كان والدي �شيوعيًا ومراَقبًا على الدوام من المخابرات 

واأهل القرية.
تحدثني والدتي اأنه في ذكرى ميالد ثورة اأكتوبر ال�شوفياتية )1917( 
كامل  على  دواليب  باإ�شعال  ورفاقه  هو  قام  ال�شبعينيات،  اأو  ال�شتينيات  في 
و»اأرجله  وعاد  فاعتقل،  بالمنا�شبة،  احتفاًل  بالقرية  المحيطة  المرتفعات 
مّورمة«. واإذ اأتذكر دومًا تلك الحادثة التي كانت ت�شردها اأمي كتحذير، كي 
تكملة  دربي  كان  اإذا  ما  في  اأفكر  قولها،  وفق  كثيرًا،  كما عذبها  اأعّذبها  ل 
لدربه، رغم اأني لم اأره يومًا، اإذ كانت اأمي حاماًل بي في ال�شهر الثالث حين 
اأن  اإل  بعد جيل.  المتراكم جياًل  والن�شال  الفخر  ب�شيء من  فاأ�شعر  توفي، 
هذا الفخر محفوف بنقد ل يرحم، اإذ كثيرًا ما ت�شاءلت: ِلَم يحتفلون بعيد 
اأكتوبر ولي�س باأعيادهم الخا�شة؟ هل كانت التبعية لل�شوفيات لهذه الدرجة؟
التحقيق،  من  عودتي  بعد  اليوم،  ذلك  في  راأيته  الذي  اأمي  يا  وجهك 
�شُيطبع في ذاكرتي اإلى الأبد، و�شيبقى مالزمًا لي وكابحًا على الدوام من 
جنوحي نحو اأي فعل معار�س ب�شكل علني، اإذ كان ل�شان حالي يقول: لن اأكون 

�شببًا في تعذيب هذه المراأة، وما على الوطن اإل النتظار!
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اآذار عام  ال�شورية في  اإلى حين اندلع النتفا�شة  وفعاًل انتظر الوطن 
الأ�شدقاء  بتظاهرات  �شباط  �شهر  منذ  لها  التح�شير  بداأ  التي   ،2011
انتفا�شات  مع  ت�شامنًا  وليبيا،  وم�شر  تون�س  �شفارات  اأمام  والنا�شطين 
�شعوب هذه البلدان، التي كانت تدريبًا ومحاولة ج�ّس نب�س ال�شارع وال�شلطة 

من جهة اأخرى. 
الوطن  �شاأعي�س �شراعًا وتمزقًا مجنونًا بين واجب  خالل �شهر �شباط 
والرغبة الداخلية العارمة في التغيير والفعل والتحدي الناجم عن ال�شعور 
ربيع  في  ال�شابقة  التغيير  خيبات  بعد  للتغيير،  ا�شتثنائية  لحظة  اأمام  باأننا 
دم�شق )2000( واإعالن دم�شق )2007(، والوفاء لوجه اأمي الذي ل اأريد 
اأن اأراه مّرة اأخرى بهذا المنظر الذي راأيته به �شابقًا، فلحظة اأمزق حجب 
في  عليه  اأنت�شر  دومًا  كنت  الذي  الخوف  يمزقني  اأخرى  ولحظة  الخوف، 

اللحظات الأخيرة.
هذه طبيعة �شخ�شية تمّزقني وتحّيرني، ولم اأفهمها حتى هذه اللحظة، 
اإذ تنبع مني ت�شرفات اأكون اتخذت قرارًا بعدم فعلها. ولكن تف�شيرها من 
الال�شعور  غياهب  في  اأخفيها  التي  ال�شخ�شية  قراراتي  اأنها  نظري  وجهة 
الال�شعور  المطاف  نهاية  في  ليطغى  مني،  لي�س  خارجي  �شعور  عند  نزوًل 

الذي اأقمعه وينت�شر.
وهو اأمر يالزمني منذ الطفولة، اإذ كنت خجوًل وم�شالمًا، وتاأتي لحظات 
تبدو مني �شجاعة تفاجئني قبل اأن تفاجئ غيري، فمّرة اأ�شّرت الآن�شة، حين 
كنت في ال�شف الخام�س، على اأن نعمل المذاكرة اليوم في حين اأن موعدها 
ال�شوؤال  المتحان:  ورقة  لها على  اأكتب  لأن  الذي دفعني  الأمر  يومين،  بعد 
يوم  تجرينها  واأنت  ال�شبت  يوم  المذاكرة  اإن  لنا  قلت  اأنت  »اآن�شة،  الأول: 

الخمي�س، وهذا ظلم!«. 
واأنت  ال�شبت  يوم  المذاكرة  اإن  لنا  قلت  اأنت  »اآن�شة،  الأول:  الجواب 
ب�شربي  ذلك  بعد  الآن�شة  فقامت  ظلم!«،  وهذا  الخمي�س،  يوم  تجرينها 
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واإيقافي على رجل واحدة باتجاه ال�شبورة، مع رفع رجلي ويدي، وحّولتني بعد 
ذلك اإلى المديرة، التي ا�شتغربت اإقدامي على هذا الأمر و�شربتني اأي�شًا.

حين اأفكر في هذه الحادثة اليوم، اأ�شعر باأنه جوهر ال�شتبداد المتكّون 
فيه  تلعب  �شلطة  المدر�شي  فالنظام  ال�شلطة،  في  يتكّون  اأن  قبل  العقل  في 
م�شاءلة  على  اأحد  تجراأ  فحين  المنفذ،  دور  والآن�شة  القائد،  دور  المديرة 

�شلطاتهم، كان الرد هو العنف، بدل حل الم�شكلة.
عرق  من  م�شروفي  واأك�شب  اأعمل  اأن  مّرة  قررت  اأخرى:  حادثة  وفي 
جبيني وكنت وقتئذ في ال�شف الحادي ع�شر، فالتحقت بور�شة عمال لر�شف 
اإلى   �شباحًا  الثامنة  ال�شاعة  من  القرية،  في  الطرقات  اأحد  على  الحجارة 
الرابعة بعد الظهر. وبعد عمل يومين متتاليين لم يخبرنا مدير الم�شروع عن 
الأجر الذي �شنتقا�شاه عن كل يوم، وحين اأ�شررنا على معرفة ذلك، رف�س، 
باأننا لن نعمل  التالي لجمع العمال واإخبارهم  الأمر الذي دفعني في اليوم 
اإن  العمل  ترك  على  العمال  ووافق جميع  باأجرنا،  يخبرنا  اأن  بعد  اإل  اليوم 
لم يقم بذلك. وحين جاء المدير و�شاأل لماذا لم نبداأ بالعمل، قلنا له باأننا 
نريد اأوًل اأن نعرف اأجرنا، واأننا لن نعمل دون ذلك، فكان اأن ردَّ بتعاٍل: »من 
لم  باأنه  فورًا، وفوجئت  فاأدرت وجهي وم�شيت  فليذهب!«،  يعمل  اأن  يريد  ل 
يتبعني اأحد اإل �شخ�س واحد، وتعّلمت الكثير من »احتجاج العمال الفا�شل« 
هذا، ومنه اأن الكالم �شيء والفعل �شيء اآخر، واأن حاجة العمال لالأجر، في 
ظل عدم وجود بديل، تدفعهم لتقّبل الذل وال�شتغالل، واأن الوعي بالق�شية 
المنا�شل لأجلها �شرط �شروري لنجاح اأي فعل ثوري اأو احتجاج، اإ�شافة اإلى 

التنظيم الجيد.
الخام�س  في  البرلمان  اأمام  للتظاهر  موعد  اأول  عن  اأعلن  فحين 
والع�شرين من �شباط )2011( لم اأكن اأنوي الح�شور نهائيًا، لأن وجه اأمي 
كان يحا�شرني، اإل اأنني في اليوم ذاته وب�شكل ل واٍع، حين نزلت من الحافلة 
البرلمان،  مقر  نحو  اأجرة  �شيارة  اأخذت  دم�شق(  يومذاك خارج  كنت  )اإذ 
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ول اأعرف اإن كان الأمر بداعي الف�شول اأم بدافع داخلي للم�شاركة، وحين 
و�شلت لم اأجد اأحدًا: �شارع �شبه خاٍل، فركنت للياأ�س وعدت اإلى الفي�شبوك 
الذي كان يحفل بعبارات ال�شخرية من ثورة ال�شوريين الفا�شلة! لتبداأ اأ�شئلة 

محّيرة من نوع: األم يحن وقت التغيير؟ هل ال�شارع ال�شوري مختلف؟
عمر  ال�شاعر  ال�شديق  جاءني   )2013( اآذار  من  ع�شر  الثالث  يوم 
اآذار،  من  ع�شر  الخام�س  في  مظاهرة  يوجد  »محمد  لي:  وقال  �شليمان، 
ال�شاعة  الحميدية  مدخل  من  القريب  الدين  �شالح  تمثال  بجانب  �شتكون 
الأخرى، فهل  المدن  الأ�شدقاء من  الثانية ع�شرة ظهرًا، و�شياأتي عدد من 

ت�شارك؟«.
وحين �شاألته عن العدد الذي يتوقع ح�شوره، قال لي: نحو 500 �شخ�س، 
فقطبت جبيني وقلت له: »هذا يعني اأنه �شياأتي مئتان، وهذا انتحار، لأنه في 

مكان كهذا يجب اأن يكون العدد على الأقل األفين!«.
قلت  لماذا  اللحظة  حتى  اأعرف  ول  �شاأ�شارك،  له  قلت  ذلك  مع  ولكن 
متتاليين  يومين  لمدة  �شيحا�شرني  الذي  اأمي  وجه  ون�شيت  �شاأ�شارك،  له 
اأنه  اأن حلَّ الموعد المحدد، وكنت في عملي، فات�شلت بعمر ليخبرني  اإلى 
ربع  بعد  به  اللحظة، فلحقت  اأحد حتى  يوجد  ول  المحدد  المكان  يقف في 
�شاعة وتجولنا في الحريقة والحميدية وتمثال �شالح الدين دون اأن نحظى 
الأموي،  الجامع  اإلى  مكانها  غّيروا  عنها  الم�شوؤولون  كان  التي  بالمظاهرة 

ليخرجوا من هناك.
وحين �شاألت »عمر يو�شف �شليمان« عن »عمر اإدلبي« الذي جاء برفقته 
اإلى  المظاهرة  نقل  من  ثمة  لأن  الأمويين  اإلى  ذهب  اإنه  قال  حم�س،  من 
الأمويين، كما قراأ على الفي�شبوك! لندرك اأّن ثّمة تخّبطًا كبيرًا وغير م�شوؤول 

في التنظيم.
ولكن يبدو اأن التخبط كان مفيدًا، لأن النت�شار الأمني المخيف الذي 
كان موجودًا في المنطقة يدّل على اأن الأمن كان لديهم علم باأن ثمة مظاهرة 
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�شتخرج هنا، لأن البا�شات الكبيرة كانت جاهزة والعنا�شر منت�شرون على 
�شطح البناء المال�شق لمدخل الحريقة، فعدنا اأنا وعمر اأدراجنا اإلى مقهى 
الكمال، حيث التقينا عمر اإدلبي على بابه ودخلنا، مع �شعور دائم باأن ثمة 
كّنا  حين  بها  ا�شتبهت  رجال  ثالثة  فيها  بي�شاء،  �شيارة  لأن  يراقبنا،  من 
اأمام المقهى، وهو اأمر كان �شحيحًا كما �شاأكت�شف من التحقيق لحقًا بعد 
اعتقالي الذي تّم بناء على مظاهرة لم اأ�شارك فيها، بل كنت اأنوي الم�شاركة 
فيها! لنكون اأمام نظام يعتقل الب�شر بناًء على ما ينوون فعله ولي�س على ما 
فعلوه، عدا عن اأن هذا الفعل يعتبر اأمرًا طبيعيًا في كل اأنحاء العالم، وهذا 

وحده يكفي لإ�شقاط نظام يفكر بهذه الطريقة!
من لحظة و�شعي في ال�شيارة، بعد اإلقاء القب�س علّي في منزل اأختي، 
واأنا اأفكر بك وحدك يا اأماه. لم يكن يعنيني و�شع اعتقالي بقدر ما عناني 
عيد  اأول  �شيكون  الذي  الأم،  عيد  قبل  ح�شل  العتقال  اأن  بالندم  �شعوري 

اأغيب فيه عنك!
في  وو�شعي  الأولى،  التحقيق  جولة  وانتهاء  الفرع  اإلى  و�شولي  بعد 
�شيء  باأي  اأفكر  لم  طرطو�س،  في  الجوية  المخابرات  فرع  في  المنفردة 
لم  لأني  الأم،  عيد  قبل  �شاأخرج  اأنني  يقينّي  تفكير  علّي  وا�شتحوذ  �شواك، 
اأكن اأعرف، بما يكفي، طبيعة هذا النظام الم�شتبد، الذي تبقى معرفتك به 
قا�شرة ول ت�شعر بثقل وطاأته وجنونه وا�شتبداده اإن لم تلم�س بخوف القلب 
الكتب عن  في  تقروؤه  ما  لأن  لأيام،  ولو  المجنونة،  الأقبية  تلك  الروح  وهلع 
تجارب المعتقلين ل يو�شل اإل اأقل القليل من جنون تلك التجارب، لتاأخذك 
اأن  للكتابة  يمكن  اأي حد  واإلى  والواقع،  الكتابة  بين  الفارق  باتجاه  الأ�شئلة 
تعتبر اأمينة للواقع اإن كانت عاجزة عن نقل جنون تلك الأقبية كما هو، جنون 
جعلني اأفكر واأ�شاأل: كيف تمكن اأولئك الذين �شمدوا في تلك الزنازين ثلث 

قرن اأن يخرجوا منها اأحياء؟ 
يا  اإليك  اأعود  كنت  المنفردة  ليل  في  اأخرى  اأ�شئلة  باتجاه  كلما هربت 
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اأماه، وهذا اليقين الواهم الكاذب باأني �شاأخرج في عيد الأم ي�شيطر علّي، 
ربما بفعل اأن التحقيق في يوم 2013/3/19 وفي اليوم التالي 2013/3/20 
كان خاليًا من اأي عنف في فرع طرطو�س، اإل لوؤم اأحد العنا�شر الذي كان 
وا�شحًا اأن التعليمات بعدم �شربي هي وحدها من يمنعه من اإيقاع الأذى بي، 
20 اآذار اأن خروجي �شيكون يوم غد  الأمر الذي جعل يقيني كبيرًا في ليل 
اأيقظني العن�شر في �شباح اليوم  اأن  اإلى  لأقّبل يديك، ولهذا نمت مطمئنًا 
التالي مما عزز يقيني بالخروج، لياأخذني اإلى التحقيق لأواجه رئي�س الفرع 
الذي اأخبرني اأنني اإن لم اأعترف �شاأحّول اإلى فرع التحقيق في دم�شق، فبقيت 
عند كالمي نف�شه ظّنًا مني اأنها و�شيلة �شغط لي�س غير، واأُخرجت اإلى عند 
�شغطه  ليمار�س  اللئيم  العن�شر  وعاد  وع�شبوني،  قّيدوني  الذين  العنا�شر 
التحقيق  فرع  على  تتحّول  ما  اأح�شن  اعترف  ياحمار،  »ولك  قائاًل:  علّي، 
بال�شام، لأن هونيك ما رح تعرف القتل من وين رح يجيك، واهلل نحنا اأودام 
تجاهن!«، وفعاًل كان كالمه �شحيحًا، رغم اأني لن اأتعر�س ل�شرب �شخ�شي 
ومبا�شر، اإل اأّن ما �شاأراه لحقًا �شيعزز من قناعتي باأن الكتابة ل �شيء يذكر 

اأمام جحيم الواقع.
اإل اأن وهمي القاتل باأني �شاأخرج واأن كالمهم لي�س اإل من قبيل ال�شغط 
بقي م�شيطرًا علّي، خا�شة اأنهم طلبوا مني تدوين اعترافاتي على ورقة، وهو 
ـــ  الدولة  اأمن  التحقيق في فرع  اأثناء  نف�شها  الأوراق  باأني كتبت  ما ذّكرني 
طرطو�س عام 2008، اإل اأن عملية توقيعي على الأمانات مرة اأخرى وو�شعها 
في ظرف اأمامي اأدخل ال�شك اإلى قلبي، مترافقًا مع تناهي عبارات من نوع: 
واأنا  اأ�شمعها،  التي كنت  ال�شوفير وّل بعد«،  »اإجا  »مين رح يطلع عال�شام«.. 
في  ككلب  الأر�س  على  ومرمي  الخلف  اإلى  اليدين  ومقّيد  العينين  مطّم�س 
غرفة العنا�شر، اإلى اأن اأنه�شني اأحد العنا�شر، واأخرجني من الغرفة باتجاه 
اأُجل�شت في مقعدها الخلفي، وبجانبي عن�شر مزود بكال�شينكوف  �شيارة، 
اأنه  يبدو  الأولى،  للمرة  اأراه  ورجل  ال�شائق  المقدمة  وفي  اإليها،  يدّي  قّيد 



37

اأعابث  واأنا  الفرع،  من  ال�شيارة  خرجت  �شنه.  كبر  من  بينهم  رتبة  الأعلى 
الأمل باأنني �شاأخرج، واأنهم �شيتركونني في مكان ما، كما قراأت في الكتب، 

ويذهبون، لأتابع طريقي نحو القرية!
طرطو�س،  المدينة  من  الخروج  بعد  عيني  عن  الع�شابة  اإزالة  اأن  اإل 
واقتراب ال�شيارة من الخط الدولي باتجاه دم�شق، جعل قلبي يخفق ب�شدة 
انتعا�س  مع  و�شحو،  غب�س  بين  ت�شيع  ذهني  في  اأمي  �شورة  وراحت  خوفًا، 
الياأ�س متقدمًا باتجاه الأمل/ اليقين الكاذب الذي تمّلكني باإمكانية وجود 
�شلوك  مع  الأمل  كل  واختفى  الأماكن،  هذه  في  الأم  بعيد  تفكير  اأو  رحمة 
بانيا�س،  باتجاه  تذهب  اأن  بدل  دم�شق،  باتجاه  الدولي  الطريق  ال�شيارة 
وغاب وجه اأمي نهائيًا عن �شفحة روحي، ودخلت في قنوط عميق، و�شعرت 
بروحي ت�شمت وعقلي يغيب لبرهة، بفعل المفاجاأة المفجعة التي �شدمت 
بها، وكاأني اعتقلت للتو! ع�شت في الخوف، وهمدت مفكرًا في ذاتي، بعد اأن 
ا�شتحوذت اأمي على تفكيري طيلة اليومين ال�شابقين، مفكرًا بما ينتظرني 
الذي  الجحيم  اأنه  على  اإياه  مقّدمًا  العن�شر،  منه  خّوفني  الذي  الفرع  في 

ن�شيه اهلل على الآر�س!
على طول الطريق، من طرطو�س اإلى دم�شق، ثمة دمعة معّلقة في �شقف 

العين، دمعة مغادرة الحياة باتجاه مجهول ما، موت ما. 
دمعة تاأبى النزول، وتكابر خوفًا وخجاًل من العنا�شر الذين ل اأريد لهم 

اأن ي�شتّموا رائحة �شعفي وخوفي الذي ت�شاعف اآلف المرات.
يا اإلهي من اأين ياأتي هذا الخوف؟ وكيف يولد؟ اأين يعي�س؟

هو  اآنذاك  خوفي  اأن  ظننت   2008 عام  في  التحقيق  من  خرجت  يوم 
اأن الخوف الأول  اأكت�شف  اإليه الإن�شان. اليوم  اأن ي�شل  اأق�شى خوف يمكن 
كان مجرد لعب اأطفال، وفي معتقل فرع تحقيق المخابرات الجوية الكائن 
في المزة، حيث اأذهب الآن، �شاأكت�شف لحقًا اأن خوفي الآن هو مجرد لعب 

اأطفال اأي�شًا.
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فيك  الكامنة  الطاقة  تعرف  لو  طين،  من  المجبول  الإن�شان  اأيها  اآه، 
ال�شماء،  في  اهلل  عن  ول�شتع�شت  الأر�س  نبي  لكنت  التحّمل  على  وقدرتك 

األي�س لهذا طردك اهلل من جنته؟
األم تكن تفاحة المعرفة هي ما اأخاف اهلل منك؟ وها هي ذي »المعرفة« 
اأن  لك  يراد  ل  التي  المعرفة  الأر�س؟  على  اهلل  وكالء  عنك  يمنعها  ذاتها 
تعرفها، المعرفة القائلة باأنك تنت�شر على الخوف بالخوف، و»داوها بالتي 

كانت هي الداء«.
هذا الخوف المجنون يترب�س بي، اأحاول الهروب منه باتجاه ال�شوارع 
التي لن اأم�شي فيها بعد اليوم، باتجاه وجوه النا�س، في ال�شيارات التي تعبر 
بقربنا، دون جدوى. اأ�شعر بنف�شي قطعة قطن �شغيرة متروكة لمهّب الرياح: 
حزن قاتل يطرق الروح، و�شعور بالتال�شي في العدم، يخرجني منه ن�شفان 
بجانبي  يجل�س  الذي  العن�شر  اأطلب من  ل  اأقاوم كي  العط�س،  بفعل  حلقي 
اأّن جفاف الحلق  اإل  اإلى الكال�شينكوف المو�شوعة في ح�شنه،  ويقّيد يدي 
ي�شغط، ف�شعفت وطلبت منه الماء، تردد قلياًل، ثم قال لي: »ولك يا اهلل، 

مي�شان تتذّكر اإنو �شّربناك مّية بقين!«.
ولأني لم اأتمكن من م�شك قارورة الماء، ب�شبب تقييد يدي، قام بو�شعها 
على فمي لأ�شرب، ف�شكرته وذهبت نحو التفكير فيه، وفي هذا النو�شان بين 
»الخير وال�شر« فيه، وهو اأمر �شيجعلني اأنتبه لحياة هوؤلء وت�شرفاتهم في 
تلك الموؤ�ش�شات الأمنية التي تقتل روح الإن�شانية فيهم، لأتكلم عن ذلك فيما 
لأطمئنك  القرية،  في  اإليك  الذهاب  اأمي من  يا  الآن  يمنعني  ما  بعد. هذا 
اأني ل�شت »محمد ديبو« الذي مات في دوما، بل واحد غيري تقّم�س روحي 
ورحل، لأبقى اأنا حّيًا بعد اأن فداني بروحه، اأو ربما ا�شتجاب اهلل لدعائك 
الذي اأعرف اأنه ل يتوقف يوميًا لي، لأني ما زلت اأتذكر عاداتك كل ليل اأو 
فجر، واأنت تدعين وتبتهلين هلل اأن يوفقني ويمنع الأذى عني، دون اأن تعلمي 
اأنك تبتهلين لإله كاذب، واأنه تحالف معهم يا اأماه، وبات يتفّرج على موتنا!



39

اأماه!
عاطفتي نحوك اأوقعتني في فخهم، فهل �شتفعل للمرة الثانية، لو ذهبت 

اإليك لأقّبل يديك، واأطمئنك اأني لم اأمت بعد؟!
حّده  ممزق.  �شراع  هاج�س  تحت  اأعي�س  واأنا  القرية  من  منذ خروجي 
الأول �شوقي الدائم اإليك، وحّده الثاني الخوف من العتقال، فعلى اأي جانب 

اأميل؟
دعيني اأعترف لك، اأن ما �شبق لي�س ال�شبب الوحيد الذي يمنعني من 
الذهاب، بل تخّوفي من ردة فعل اأهل القرية الذين حّولوا فرحتي بالخروج 
اإ�شارات �شوداء تنبئ  اإلى كابو�س، مجه�شين الأمل، ومطلقين  من المعتقل 
بم�شتقبل قاتم لما هو قادم، بما يعك�س خوفهم المزمن من ال�شلطة، ومن 
الآخر المختلف طائفيًا، وهو ما يف�شر ر�شوخهم المطلق لل�شلطة، حين كتبوا 
العميل  الخائن  »ي�شقط  القرية:  وجدران  منزلي  جدران  على  منها  باإيعاز 
محمد ديبو«! مرفقًا باإ�شاعات مجنونة بداأت منذ لحظة اعتقالي وا�شتمرت 
من  اأقب�س  واأنني  لإ�شرائيل،  وجا�شو�س  عميل  باأنني  خروجي  لحظة  اإلى 
بندر بن �شلطان، وغيرها من التهم التي لفقتها ال�شلطة للجميع ورمتها في 
ف�شائهم الجتماعي كاإ�شاعات، لتعزل النا�شطين عن محيطهم الجتماعي، 
كانت  اإ�شالح«  »م�شروع  �شمن  �شراحنا  اأطلقت  التي  ال�شلطة  باأن  ينذر  بما 
تكذب وتناور، عبر تقديم خطاب اإعالمي يقول باأن الإ�شالح قائم، في حين 
بعيدًا  المعتاد  تثابر على عملها  الأمنية  بالأجهزة  العميقة ممّثلة  الدولة  اأن 

عن الأعين، ولكن هيهات!
اأهالي القرية الذين دفعهم الأمن لكتابة ما كتبوا على جدران منزلي، 
الآخر،  من  م�شاد  بتخويف  المرفقة  »�شائعاته«  ب�شحة  اأقنعهم  اأن  بعد 
اأ�شبحوا كتلة خوف متنقّلة، تعك�شها الوجوه العاب�شة بي والعيون التي َتزِورني 
حين كنت اأجل�س على برندا المنزل، اإذ ل يمكن اأن اأن�شى يومًا ما عيون تلك 
اأمام  اإبان مراهقتها، حين كانت تمر من  اأ�شتهي ج�شدها  الفتاة التي كنت 
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البرندا تعب�س بحقد في وجهي، وكاأني  اليوم وتراني على  واإذ تمر  منزلي، 
قتلت اأباها، و تدير وجهها وتب�شق على الجهة الأخرى!

من عّلمك الحقد يا �شبية؟ من لّوثك؟ من حّول ج�شدك ال�شهي من كتلة 
اإلى كتلة حقد متنقل؟ كم من الأكاذيب  اأينما حّطت،  الهواء  �شغف تحّرك 

وال�شائعات لّقنوك وعّلموك؟
يومًا ما يا �شبية �شتكت�شفين اأننا كنا نبني م�شتقباًل لأبنائك، واأننا كنا 

ننا�شل ليبقى ج�شدك �شوء اإ�شعاع واأمل، ل م�شتقر حقد وخوف ونتانة. 
ردة فعل ال�شبية لم تكن اإل الخوف متجليًا في هيئة امراأة، وهو الخوف 
الذي تعّمم على كل اأهالي القرية الذين حّولوا الإفراج عني اإلى معتقل اآخر، 
اأمي  رف�شت  اأن  بعد  منه،  اأخرج  اأن  دون  المنزل  في  �شهر  لمدة  بقيت  اإذ 
عودتي اإلى دم�شق فورًا، وا�شطررت للر�شوخ لها، خوفًا عليها، وهو ما �شمح 
د الخوف الذي ع�ّش�س في اأرواح النا�س، الذين لم يجروؤ اإل  لي بمتابعة وتر�شّ

القلة منهم على زيارتي خوفًا من الأمن.
هذا الخوف القاتل الذي عرفت في المعتقل مدى قدرته على الإخ�شاء، 
ال�شلطة  بروؤية  مطلق  اإيمان  منهم:  زارني  ومن  قريتي  اأهل  وجوه  في  راأيته 
ل  لهم  يحق  ما  باأن  كاذب  وهم  من  نابع  العقل،  لت�شغيل  ا�شتعداد  اأي  دون 
يحق لغيرهم، واأن ال�شلطة تقوم بحمايتهم من الآخر، معّلقين الأكاذيب على 
�شماعة »اللي حواليه«، وعنا�شر الجمارك والأمن الفا�شدين الذين �شمحوا 
اإلى البلد، دون ا�شتعداد لنقا�س هذه الروؤية حتى نهايتها،  باإدخال ال�شالح 
عبر طرح �شوؤال: لماذا هذا الف�شاد موجود؟ وِلَم لي�س هناك اآلية ل�شبطه؟ 

وحال ف�شلت ال�شلطة في �شبط اأمن المواطن فماذا يجب اأن نفعل بها؟
ثمة قفز على كل ما من �شاأنه اأن يو�شل اإلى حقل الألغام الذي حفظوا 
بينهم  القائمة  المناورة  بفعل  عقود،  طيلة  تجاوزها  يجوز  ل  التي  حدوده 
كما  معها«،  بينعلق  ما  »الدولة  اأّن  هنا  ال�شائدة  الحكمة  لأن  ال�شلطة،  وبين 
اأن  بالتغا�شي عن كل ما يمكن  ال�شغر، وذلك  تلّقنني منذ  اأن  اأمي  حاولت 
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ُيتعب الراأ�س، اإلى درجة التباهي فيما بينهم، باأنهم ل يتابعون »الجزيرة« اأو 
»العربية« اأو اأي قناة اأخرى غير القنوات الر�شمية، رغم اأنهم يكذبون!

يبداأ  اإذ  اأحدهم،  يزورني  حين  الأحاديث  خالل  اكت�شفته  ما  وهذا 
لم  حدثًا  يناق�شون  لكنهم  الر�شمية،  القناة  غير  يتابعون  ل  باأنهم  الحديث 
�شلبي  دور  لتغطيتهما  كان  )اللتين  »العربية«  اأو  »الجزيرة«  غير  اأحد  ينقله 
بطبيعة الحال على النتفا�شة/ الثورة ال�شورية(، مما يعني اأنهم يتابعونها 
في ال�شر ويقولون العك�س في العلن! الأمر الذي ي�شعنا اأمام حجم الخوف 
الذي تعي�شه هذه الفئات، وهو خوف �شيت�شاعف يومًا بعد يوم، ب�شبب جنوح 
واأكثر  اأكثر  للتعّلق  الفئات  تلك  �شتدفع  كارثية،  خيارات  نحو  المعار�شة 
تفهم  لم  لأنها  وم�شكالته،  عيوبه  بكل  ال�شمنية  معرفتها  رغم  بال�شتبداد، 
مجتمعها ولم ت�شَع يومًا لفهمه، ولم تغّير من اآليات عملها على مدى عقود 

طويلة.
في اأحد الحوارات مع اأحد قادة المعار�شة، في �شهر اأيار عام 2011، كّنا 
نجادله اأنه من ال�شروري جدًا اأن تبلور المعار�شة روؤيتها ل�شورية الم�شتقبل 
النظام  لإ�شقاط  الأولوية  اأن  راأيه كان  اأن  اإل  ال�شوري،  النظام  والبديل عن 
وبعدها نتفق، وحين قلت له اإن النا�س لن تذهب معك لإ�شقاط النظام دون 
معرفة اإلى اأين تتجه العربة! لم يعر الأمر انتباهًا، وها نحن اأولء، بعد ثالث 
�شنوات، ل نعرف بدياًل قائمًا يمكن له اإدارة ال�شلطة، ول نوعية النظام الذي 
تريده المعار�شة! عدا عن اأن غياب هذا البديل الديمقراطي �شاهم باإخالء 

ال�شاحة ال�شورية لتيارات التطرف التي كانت من اأهم عوامل بقاء النظام.
رغم ذلك، فاإنه من وجهة نظر واقعية يبدو اأن حدود قدرة المعار�شة 
جهة،  من  عليها  الم�شّلط  العنف  بفعل  مو�شوعيًا،  يبدو  ال�شت�شراف  على 
وتكّل�س »عقلها« واآليات عملها التي بقيت معلقة في مرحلة الثمانينيات من 
القرن الما�شي، لأنها كانت معزولة اأ�شا�شًا عن التوا�شل مع المجتمع، بفعل 
الخوف المنت�شر جماهيريًا من التعاطي مع المعار�شة، ما حال دون قدرة 
�شعيد  على  خا�شة  المجتمع،  في  الحا�شلة  التحولت  روؤية  على  المعار�شة 
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عبر  الوطني،  البعد  ح�شاب  على  يت�شاعد  كان  الذي  الم�شتمر  التطييف 
ممانعة وقومجية فارغة ل تريد منها ال�شلطة اإل اإ�شفاء �شرعية على بقائها 
في الحكم، في حين اأن اآليات ال�شبط الطائفية المم�شوكة �شلطويًا/ اأمنيًا 

تفعل فعلها.
وهذا ما تجلى لي منذ بداية النتفا�شة، اإذ اجتمعنا بتاريخ 2011/3/17 
في مكتب اأحد المعار�شين في دم�شق لمناق�شة مدى اإمكانية التظاهر، وما 
�شعارات.  من  نرفع  ماذا  لنعرف  ال�شوري  الو�شع  يحتمله  الذي  ال�شقف  هو 
واأثناء الحوار جرى التطرق اإلى و�شع اأهل ال�شاحل ومدى اإمكانية ان�شمامهم 
للحراك اأو ًل، فكان جوابي اأنهم �شيقفون مع النظام فورًا، في حين كان راأي 
اأهل ال�شاحل  اأن ل، وربما يختلف الأمر )وفق وجهة نظره( بين  المعار�س 

في الالذقية الذين ينتمي لهم واأهل ال�شاحل في بانيا�س الذين اأنتمي لهم.
اأثناء �شفري في  اإذ  اأن الجواب جاء بعد يوم واحد من هذا الأمر،  اإل 
الأولى )2011/3/18(  بانيا�س  بانيا�س، حدثت مظاهرة  اإلى  التالي  اليوم 
ونحن في الطريق اإليها، ولدى و�شولنا اإلى المنطقة و�شعودي باتجاه قريتي، 
كان وا�شحًا جدًا اأن الوجود الأمني يمنع اأهالي القرى الذين يحملون �شور 
العك�س.  ولي�س  المتظاهرين،  بوجه  للوقوف  المدينة،  اإلى  النزول  ب�شار من 
وحين ات�شلت مع �شديقي المعار�س في الم�شاء لأ�شعه ب�شورة الو�شع، قلت 
للتظاهر  نزلوا  اأكمل كالمي:  اأن  نزلوا! فقاطعني قبل  القرى  اأهالي  باأن  له 
لحدثت  الأمنية  القوى  ولول  لمواجهتهم،  بل  لالأ�شف،  ل،  له:  فقلت  معهم! 

م�شكلة طائفية بداأت تبا�شيرها تلوح اأ�شا�شًا.
هنا في مقاطعة المعار�س لي وقوله )نزلوا للتظاهر معهم( ما يعك�س 
رغبته ال�شخ�شية باإ�شفاء ما يريد على واقع ع�شّي على اأن يكون كما ي�شاء، 
اإ�شقاط  اأرادت  اأغلب المعار�شة ال�شورية، التي  اأمر يمكن تعميمه على  وهو 
النظام من فنادق الدول الكبرى دون اأن يكون لها اأي امتداد على الأر�س، 
بمعنى المتداد الذي يجعل مما يح�شل على الأر�س موؤطرًا في اإطار روؤية 
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اتكاًء على  المنا�شل  وال�شيا�شي  الأر�س  المنا�شل على  �شيا�شية تجادل بين 
ما يح�شل على الأر�س التي �شمح لي �شجني في القرية، بعد خروجي من 

المعتقل معاينتها بدقة على مدى �شهر!
هل قلت �شجني؟ وفي القرية؟

نعم، لقد كان �شعوري بال�شجن في هذا ال�شهر الذي ع�شته في القرية، 
الأمر  في  هل  المعتقل؟  من  حدة  واأ�شد  اأق�شى  المعتقل  من  خروجي  بعد 

مبالغة؟ قد يظن اأحدكم هذا! لكن ل اأبدًا!
في المعتقل كنت اأ�شعر اأن روحي حّرة، واأن ج�شدي هو المقّيد فقط، اأما 
هنا فاأ�شعر اأن روحي وج�شدي وحلمي كلها مقّيدة ومعتقلة، اإذ كيف تنا�شل 
لأجل من ل يريد الحرية؟ وِلَم اأدفع ثمنًا باهظًا اإن كان من تنا�شل لأجلهم 
وتعّر�س نف�شك للخطر لأجلهم يرون فيك خائنًا وعمياًل؟ هل ي�شتحق الفقراء 

الذين ل يجدون قوت يومهم اأن تقف بجانبهم اإن كانوا �شد اأنف�شهم؟ 
التي  فعلهم  وردود  النا�س  اأحوال  اأعاين  واأنا  اأيامي  توؤرق  كثيرة  اأ�شئلة 

ا�شتثارها الوعي الطائفي الكامن.
اأيار  ني�شان،  في  ذلك  )كان  يقول  وهو  المنزل،  يدخل  �شهري  كان 

2011(: »واهلل بّدن يدبحونا! واهلل ما رح يخّلو حدا منا!«.

كان ثمة خوف دفين في داخله يخرج فجاأة اإلى العلن، خوف قادم من 
ال�شائعات  الكثير من  باإطالقها  تفجره  ال�شلطة كيف  �شحيق، عرفت  ما�ٍس 
التي غزت جبال ال�شاحل من اأق�شاه اإلى اأق�شاه، لي�شبح الجميع مدّجنين 
اآلة الخوف الطائفية التي تديرها ال�شلطة بذكاء قذر، وقد تعزز الأمر  في 
اأكثر واأكثر بعد مقتل »ن�شال جّنود« والهجوم على حاجز للجي�س قرب ج�شر 
قدرة  وعدم  مق�شود،  ب�شكل  اإعالميًا  لالأمر  ال�شلطة  وت�شخيم  بانيا�س، 
الرف�س  عبر  الأحداث،  هذه  مع  وواقعيًا  �شيا�شيًا  التعامل  على  المعار�شة 
النظام  فيه  يعمل  الذي  الوقت  في  واحد«،  ال�شوري  »ال�شعب  باأن  والمكابرة 

على تثبيت اأ�ش�س اللعبة وفق ما ي�شاء.
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اللحظة ال�شادمة لي اآنذاك، والتي كانت موؤ�شرًا حادًا ومبكرًا بالن�شبة 
لي اإلى المدى الذي يمكن اأن تبلغه الأمور، حين كنت اأتحدث اأنا وواحد من 
اأ�شدقاء عمري في القرية، و الذي اأعرفه منذ ع�شرين عامًا، اإذ قال لي حين 
�شاألته عن الحل: ال�شالح! )وهو يعني ال�شالح لمواجهة العراعرة وال�شلفيين 

وال�شّنة الذين �شيقتلون العلويين، وفق وجهة نظره(.
ـــ ماذا: ال�شالح! هل تمزح؟

ـــ ل، ال�شالح هو الحل، هل ننتظر حتى يقتلوننا في بيوتنا؟
اإذا كان �شديقي الذي يمتلك وعيًا  حينئذ اأدركت كم الم�شتقبل قاتم، 
مدنيًا، بحد اأدنى، ن�شبة اإلى اأهل القرية الآخرين، يتحدث بمثل هذا الكالم، 

فماذا �شنقول عن الآخرين؟
لم يكن �شديقي يدرك اأن كالمه هذا هو ما تريده ال�شلطة وكل الجهات 
الخارجية ليكون هو وغيره من مواطني بلده وقودًا لحرب مجنونة، �شتبداأ 
الوعي  هذا  في  موجودة  الداخلية  وجودها  مقومات  دامت  ما  تدور  رحاها 

بالذات لدى الطرفين!
هل قلت: الوعي لدى الطرفين؟

الأخير  اليوم  ففي  المعتقل،  في  خبرته  ما  وهذا  الطرفين،  لدى  نعم 
بما  البع�س  لبع�شهم  يبوحون  المعتقلون  بداأ  �شيفرج عنا،  اأنه  اأخبرنا  حين 
كثيرة  حوارات  اأطلق  الذي  الأمر  �شابقًا،  عليه  يتكتمون  اأو  يخ�شونه  كانوا 
لمحاولة  الحر�س،  من  بكثير  خ�شتها  المعتقل،  من  الأخيرة  ال�شاعات  في 
ق�شيتها  التي  الأيام  طيلة  لأنه  اتجاهاته،  ومعرفة  ال�شائد  الوعي  ا�شتكناه 
في المعتقل كنت اأتاأمل اأمرين، واأفكر فيهما على الدوام، الأول: ال�شجانون 
اأكثر  ال�شجان  بما هم �شحية، لأن في ذهني رواية تريد البحث في ماهية 
من الم�شجون، فكنت اأر�شد تحركاتهم، ردود اأفعالهم، خوفهم، �شحكهم، 

اإن�شانيتهم المخفية في جوف الحقد الذي عّلموهم اإياه.
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الثاني: المعتقلون الذين ياأتون ويغادرون الزنزانة على خلفية التظاهر، 
والديمقراطية  الحرية  اأفكار  بين  اإيجاد روابط  البحث عن  اأحاول  اإذ كنت 
هذا  يمّثلون  المتظاهرون  هوؤلء  كان  اإذا  وعما  لها،  الجتماعية  والحوامل 

الحامل ويحملون الوعي الالزم لنجاح اأية حركة ثورية.
في الزنزانة الجماعية التي ُنقلنا اإليها، والتي ت�شم نحو ثمانية وثالثين 
بخلفية  جنينيًا  ال�شائد  الوعي  كان  المتظاهرين،  من  معظمهم  �شخ�شًا، 
طائفية خجولة، تقول باأن »العلويين يحكمون وال�شّنة مظلومون«، اإذ قال لي 
اأحد ال�شباب ال�شغار )عمره 19 �شنة( اإن العلويين في بانيا�س يطلقون النار 
على ال�شّنة، وحين اأخبرته اأن هذه المقاربة خاطئة واأن الأمور ل تقارب بهذه 
الطريقة، واأن ال�شراع هو �شراع ا�شتبداد/ حرية، ولي�س �شّنة/ علويين، بدا 
متفاجئًا وم�شككًا في ذات الوقت، ولديه رغبة حقيقية في الفهم والمعرفة، 
وهذا ما فتح عيني على حقيقة مفادها اأن هذا ال�شاب ال�شغير يعك�س وعيًا 
فهذا  اجتماعيًا،  ال�شائد  ن«  »المكوَّ الوعي  هو  المطاف،  نهاية  في  �شائدًا 
والدولة  اإن رامي مخلوف  له  المحقق بجراأة، حين قال  الذي واجه  ال�شاب 
الأمور  واأن  َعَلوية،  ال�شلطة  اأن  يعتقد  من  نف�شه  هو  داريا،  اأرا�شي  نهبوا 
بالطبقي،  بالطائفي  الوطني  ليختلط  العلويين،  مكان  ال�شّنة  با�شتالم  ُتحّل 
فاإن  م�شتترة،  طائفية  حالة  في  �شورية  اجتماعية  بنية  اأمام  اأننا  ولأكت�شف 
طائفية  نخب  جاءتها  واإن  الوطنية،  باتجاه  �شتحملها  وطنية  نخب  جاءتها 
اأن  خا�شة  ح�شل،  ما  وهو  والجنون،  وال�شالح  الطائفية  باتجاه  �شتاأخذها 
ال�شلطة توّفر كل الأر�شية الالزمة للخيار الثاني، الذي توّهم بع�س اأطياف 
الذي  الثاني  الطريق  وعورة  مقابل  النظام2،  لإ�شقاط  �شهولته  المعار�شة 

يعتمد البناء الوطني خطوة خطوة. 

النزاع  عوامل  من  كعامل  )الطائفية  بحثنا  قراءة  يمكن  الأمر  هذا  حول  الطالع  من  لمزيد   -2

الأهلي في �شوريا( ال�شادر في كتاب »عوامل النزاع وال�شلم الأهلي في �شوريا« ال�شادر عن مركز 
»المجتمع المدني والديمقراطية في �شوريا«، والمتوفر في ن�شخة اإلكترونية على موقع المركز.
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يقارب وعي هذا  �شيقتلونه،  ال�شّنة  باأن  المت�شّكل طائفيًا  وعي �شديقي 
ال�شاب الذي يرى اأن العلويين يقتلون ال�شّنة في بانيا�س، ليكون الثنان الأداة 
للخارج،  الماأجورة  المعار�شة  اأطياف  وبع�س  ال�شلطة  �شت�شتخدمها  التي 

لإدخال ال�شوريين في حرب �شرو�س.
األمًا وتعذيبًا من معتقل المخابرات  اأكثر  نعم، لهذا كان �شجن القرية 
الجوية، لأنه فتح عيني مبكرًا على �شعوبة ما نحن مقبلون عليه، ولهذا يا 
اأمي لم اأعد اإلى القرية مذ خرجت منها، ولهذا اأنا مرتاح لأنك لم ت�شمعي 
باأن مواطنًا �شوريًا اآخر ا�شمه ي�شبه ا�شمي ُقتل في دوما، وحتى لو �شمعت لم 
اكتفيت  باأني حّي، فلربما كنت  اإليك لأطمئنك  �شاأذهب  باأنني  اأكن متاأكدًا 
بات�شال هاتفي اأو ربما كنت ذهبت كعادتي في اتخاذ قرارات مفاجئة في 
بحماقات  للقيام  الموت  مواجهة  لحظة  من  اأن�شب  هناك  وهل  ما،  لحظة 

كهذه؟
األم اأمت اأ�شا�شًا؟!

ماذا يعني اأن يموت اأحد يحمل ا�شمك؟ األي�س هذا مقدمة لموتك؟
اأعي�س مع ال�شهيد الذي اأحمل ا�شمه، م�شطرًا للرد  اأيام  ق�شيت ثالثة 
على كل الت�شالت التي جاءتني خوفًا من اأن يفّكر الآخرون اأنني اأنا الميت، 
اأبقى  اأن  اأمي التي وعدتها بعد اعتقالي الأول  اإلى  وخوفًا من و�شول الخبر 
نف�شه  المو�شوع  فر�س  ما  ولكثرة  طبعًا.  لها  بوعدي  اأفي  اأن  دون  عاقاًل، 
علّي، بّت اأت�شاءل بيني وبين نف�شي عّم اإذا كنت اأ�شبت بهذيان الموت حقًا؟ 

اأ�شحك �شاخرًا واأنا اأفكر بانتقال الموت منه اإلي.
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مخبر في المعتقل!

»�شحية ذاته النذلة ال�شغيرة و�شحيتهم في اآن. هذا هو المخبر.
الذات التافهة ال�شغيرة )مخبر( ت�شّكل علقة )جهاز اأمن �شلطوي( ل 

ترتوي اإل من �شحايا مكّونيها.
المخبر ذات ت�شتحق ال�شفقة«.

دخلت الزنزانة اأنا ومحمد علو�س والفل�شطيني اأبو براء ومخبر! 
هل قلت مخبر في الزنزانة؟

نعم، ولقد نجحت خطتهم. هذا ما اأدركه جيدًا الآن، واأنا اأ�شتعيد واأفكر 
انتهاء جولة  بعد  ُرف�شنا  الزنزانة، فقد  لدخولنا  الأولى  اللحظات  بتفا�شيل 
اأن  بعد  علو�س،  محمد  وقال  دم�شق،  في  التحقيق  فرع  في  الأولى  التحقيق 

تعارف كل منا على الآخر: »اأنا ما بدن ياني بدن �شهري!«.
»مين �شهرك؟« �شاألته.

»عمر اإدلبي«!
تعا  لكن  يلعنك،  اهلل  اإي  وتابعت(  )�شحكت  �شهرك؟  اإدلبي  »عمر 

لهون!«.
وبداأنا الثرثرة التي اأخبرته خاللها اأنني منذ يومين كنت اأنا وعمر اإدلبي 
في  واجهوني  التالي  اليوم  في  ال�شيفي.  الكمال  مقهى  في  �شليمان  وعمر 
التحقيق بهذه المعلومة! التي كنت اأخفيتها طيلة وجودي في فرع طرطو�س، 
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فلم اأكن اأريد لهم اأن يعرفوا اأننا التقينا في ذلك اليوم، اأوًل حماية للعمرين 
الثرثرة  اأن  اإل  خيط،  طرف  اأي  يم�شكوا  ل  لكي  وثانيًا  و�شليمان(،  )اإدلبي 
المجانية في ليلتنا الأولى كانت م�شّرة، لذا ل بدَّ لمن يعتقل اأن يكون كتومًا 
اإذ  جدًا جدًا في الأيام الأولى لعتقاله، اإن لم يكن هناك ما يدينه، لأنني 
يكن  لم  واحدة  زنزانة  في  لنا  اأن جمعهم  �شاأعرف  اأكثر،  بالتفا�شيل  اأدقق 
عبثًا، خا�شة اأنني �شاأعرف فيما بعد اأن الت�شال الذي اأجراه عمر �شليمان 
معًا في مواقع  الف�شائية، وتحدث خالله عن وجودنا  المحطات  اإحدى  مع 

التظاهرة وفي مقهى الكمال، كان مر�شودًا.
مقاطعة هذه المعلومات لديهم قادتهم لترتيب و�شعي مع محمد علو�س 
في زنزانة واحدة، وهو ما �شيوؤكده علو�س، اإذ راأى، اأثناء التحقيق الأول، بعد 
اإزالة الع�شابة عن عينيه، المخبر في الباحة الكائنة اأمام غرفة المحققين، 
فقد كان المخبر وراءنا يتفرج علينا بينما نحن مطم�شي الأعين. وهنا كان 
يجب على محمد اأن يكون اأكثر حذرًا لأنه راآه، اإل اأنه لم يتخّيل اأنه مخبر بعد 
اأن �شاهده في الزنزانة، ثم اإن ثرثرتنا المجانية بداأت بعد دخولنا الزنزانة 

فرحين!
هل قلت فرحين؟

نعم، لأن معايير الفرح تختلف هنا.
دم�شق  اإلى  طرطو�س  من  �شفر  بعد  للراحة  الزنزانة  بدخول  فرحين، 
بين  الفا�شل  الممر  في  مطم�شًا  بي  انتهى  الكال�شينكوف،  اإلى  مقّيدًا 
الزنازين ل�شاعات، ثم ل�شاعات اأخرى في التحقيق وباحة المعتقل، تخللها 
محاولة رفعي فلقة، بعد اأن تم بطحي اأر�شًا ورفع رجلّي، بعد ربطهما بق�شاط 
�شربوا  اأن  بعد  الخوف  رحم  من  الخارجة  �شرختي  اأن  اإل  الكال�شينكوف، 
�شوطهم الأول، ومقاومتي اإياهم، دفعت اأحد العنا�شر للمجيء وانت�شالي من 
بين اأيديهم، وهو نف�شه العن�شر الذي قال لي عند الباب الرئي�س: »لتعرف 
الذي  نف�شه  وهو  زميله،  تعذيب  من  اأنقذني  اأن  بعد  رحمة«،  عنا  نحنا  اإنو 
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�شيكون حا�شرًا في التحقيق ليريني فيديو مروة الغميان وهي تحمل العلم 
في �شوق الحميدية، لي�شاألني: »من هذه؟« دون اأن اأعرف. 

في  ق�شيناها  التي  الأيام  طيلة  الزنزانة  في  معنا  �شيبقى  المخبر 
ة قبر«، اإل اأن ك�شفنا  المعتقل، فانطبق علينا المثل ال�شعبي: »فوق الموتة ع�شّ
له منذ الأيام الأولى جعله في مرمى مراقبتنا ال�شارمة، فقد راأيناه في الليل 
ر اأي  ونحن نيام كيف يبلغ ال�شّجانين عن كل �شيء، الأمر الذي جعلنا نحّذّ
وافد جديد للزنزانة باأعيننا والإ�شارات مبا�شرة لعدم التحدث باأي �شيء، اإذ 
كانت خطته )كما فعل معنا( تقوم على ال�شتفراد بالوافد الجديد و�شوؤاله 
عن �شبب وجوده هنا، وماذا فعل، واأخذ راأيه ليقّدمه في الليل لل�شّجانين اأو 

اأثناء خروجنا اإلى الحّمام، لُيواجه المعتقل بما قاله من معلومات.
وكما حّول زنزانتنا اإلى قبر مغلق، قررنا بدورنا اأن ن�شخر منه ون�شحك 
اإ�شافة  ال�شبهات،  عنا  ويبعد  �شماعه  يود  ما  اأمامه  نحكي  فاأ�شبحنا  عليه، 
اأن  خا�شة  الكالم،  بع�س  ت�شّقط  اأثناء  منا  ي�شمعه  ما  تحوير  محاولة  اإلى 
اأعرف  كنت  اإذا  عما  ي�شاألني  كان  بينما  فمّرة  الكالم،  كثير  كان  »علو�س« 
»فرج بيرقدار« اأو »فاتح جامو�س« اأو »محمود عي�شى« نه�س المخبر من تحت 
البطانية و�شاألني: »مين فرج بيرقدار ومحمود جامو�س؟!«، فقلت له: »هدول 
ال�شوفيرية يلي بياخدو الراق�شة على الملهى!«، لأن علو�س كان يحدثنا عن 
مغامراته في المالهي الليلية التي كان يخترع بع�شها لإبعاد ال�شبهات عنه 

اأمام المخبر!
ل�شالح  الزنزانة  في  وجوده  اأ�شتثمر  اأن  حاولت  الالحقة  الأيام  في 
من  اثنين  عناوين  عن  و�شاألني  ال�شجان،  جاء  فجاأة  اإذ  معي،  التحقيق 
اأ�شدقائي في القرية، الأمر الذي جعلني اأعي�س خوفًا وترقبًا وقلقًا عليهم، 
اإذ لم اأكن اأريد اأن اأكون �شببًا في ا�شتدعاء اأحد اإلى تلك الأماكن القذرة، 
اإل اأ�شدقاء  اأن اأ�شدقائي هوؤلء لي�س لهم عالقة باأي �شيء، ولي�شوا  خا�شة 

طفولة و�شبا.
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لحظ المخبر معالم وجهي المتغّيرة )فهو مدّرب على التقاط اإ�شارات 
لي بعد كل جولة تحقيق(،  واأ�شئلته  له  اكت�شفت خالل مراقبتي  كهذه، كما 
اأهمية  اإلى  اأوًل، انتبهت  اإلي و�شاألني عما يجري، واإذ رف�شت الكالم  فجاء 
اأ�شرح له الأمر، باأنني  الأمر بعد دقائق، وخطرت الفكرة في بالي، فبداأت 
ال�شيا�شية!  باآرائي  اأي عالقة  ولي�س لهم  اأ�شدقاء طفولة  قلق عليهم، لأنهم 

واأنني اأخ�شى عليهم اأن ُيظلموا ب�شببي )هل قلت اآرائي ال�شيا�شية؟!(.
بقيت لمدة ثالثة اأيام قلقًا من احتمال ا�شتدعاء اأي منهم، اإلى درجة 
اأنني كلما خرجت من الزنزانة باتجاه الحّمام كنت اأحاول اأن اأتر�شد بعيوني 
المرمية عليهم  البطانيات  اأّن  الممر، ورغم  المرميين في  المعتقلين  وجوه 
تمنع روؤية مالمحهم، اإل اأنني كنت اأحاول تقدير الأمر من حجم الأج�شام، 
اإلى اأن �شاهدت في اليوم الثالث ج�شدًا له حجم �شديقي، ف�شقط قلبي في 
»عينك  ال�شّجان:  �شربني  اأكثر،  التدقيق  محاوًل  راأ�شي  رفعت  واإذ  الممر، 

بالأر�س يا حيوان!«.
هناك  لي�س  اإذ  يغلي،  وداخلي  اأ�شى  تفي�س  ومالمحي  الزنزانة  دخلت 
اأحد  ظلم  اأ�شباب  اأحد  اأنت  كنت  اإذا  فكيف  العالم،  في  الظلم  من  اأب�شع 

اأ�شدقائك الذي لي�س له عالقة بالأمر �شوى اأنه �شديقك. 
بالال�شعور  )كاأني  وجهي  على  البطانية  و�شعت  مكاني،  في  جل�شت 
ت�شدان  ويداي  بالبطانية(  والمغّطى  خارجًا  المرمي  �شديقي  مع  اأت�شامن 
فكان  قلبي  اأما  يتقطع،  يكاد  ينكم�س حتى  وج�شدي  الأخرى،  على  الواحدة 

في الح�شي�س.
التالي  اإلى حين قدوم موعد خروجنا  بقيت هكذا لمدة �شبع �شاعات، 
اإلى التواليت، اإذ كنت م�شممًا على التدقيق اأكثر حتى لو �شربني ال�شّجان، 
وبعد خروجي باتجاه الحّمام كانت البطانية منح�شرة عن وجه المعتقل، ولم 
ي�شع  كان  اأن ج�شدي  درجة  اإلى  وجهي  تغمر  الفرحة  فكانت  يكن �شديقي، 
واأنا اأعملها في التواليت! اإل اأنني بعد عودتي اإلى الزنزانة، �شعرت بالخجل 
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نهاية  في  �شوري  مواطن  هو  مكان �شديقي  الموجود  لأن  فرحتي هذه،  من 
المطاف وي�شتحق التعاطف. وحين لم اأ�شتدَع اإلى التحقيق لأواجه �شديقي 
في الأيام المقبلة، عرفت اأن كالمي مع المخبر ربما كان ذا فائدة! خا�شة 
اأن تقييم التحقيق على ما اأعتقد يعتمد على مدى تقييمهم ل�شدق المعتقل، 
وهنا اأعني ال�شدق بالمعنى الإيجابي، فاأنا خالل التحقيق لم اأخِف توجهاتي 
وميولي ال�شيا�شية، واإن كنت قد اأنكرت ما له عالقة بال�شق الميداني، فقلت 
اأنا مثقف  2011(: نعم  اآذار  للمحقق في اآخر جل�شة تحقيق )كان هذا في 
واأطالب باإطالق �شراح ال�شجناء ال�شيا�شيين، واإلغاء قانون الطوارئ، وحرية 
تداول ال�شلطة، ومكافحة الف�شاد، واإ�شدار قانون لالأحزاب.. ومن بعدها لم 
اأُ�شتدَع للتحقيق. واأغلب الظن اأن هذا هو ال�شبب الذي جعل المخبر يقول لي 
دومًا في الزنزانة: »واهلل اأنت ياديبو و�شعك �شعب، الباقين ممكن يطلعوا 

ب�س اإنتا ما بعرف!«.
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إسقاط النظام في زنزانة المخابرات الجوية!

ننتظرها،  ل  التي  اللحظة  في  ياأتي  الحب  »كما 
لينفتح داخلك على خارجك، فاإن الثورة تبداأ حين يقول 

الوعي ما كان يهج�س به الالوعي �شرًا و خوفًا«.

قد يكون من �شخريات القدر اأن تكون اأول مرة اأتلفظ بها بعبارة »ال�شعب 
المخابرات  تحقيق  معتقل  في   6 رقم  الزنزانة  في  النظام«  اإ�شقاط  يريد 

الجوية!
كان يوم الجمعة يومًا مميزًا ومرعبًا: هدوء مطلق، عدد ال�شّجانين اأقل 
تاأخرًا في مواعيد الطعام ومواعيد الخروج  من المعتاد بكثير، مما ي�شبب 
اإلى الحّمام، فينعك�س الأمر توترًا وخوفًا في عيون ال�شّجان الذي يتحا�شى 

النظر اإليك، كاأن عينه مك�شورة! 
اأن كل  يرام، خا�شة  لي�شت على ما  الأمور خارجًا  اأن  كنا ندرك  اإّذاك 
ل�شبعة  الأعلى  بالحد  )تت�شع  ال�شغيرة  للزنزانة  جديد  وافد  ياأتي  كان  يوم 
اأحد  اإلى  عددنا  وو�شل  اأ�شخا�س،  اأربعة  فيها  كنا  التي  م�شايفة(  اأ�شخا�س 
وا�شحة  زيادة  مع  اثنين،  اأو  واحد  بمعدل  ويتزايد  يتناق�س  معتقاًل،  ع�شر 
)خا�شة في اأيام الجمع( في اأعداد المعتقلين المرميين في الممر، والذين 

كنا نراهم اأثناء خروجنا اإلى الحّمام.
واإدخاله  اأحدهم  مع  التحقيق  انتهاء  ال�شبر  بفارغ  ننتظر  كنا  وهنا 
النتظار  حّمى  نعي�س  كنا  الخارج.  في  يجري  ماذا  لندرك  الزنزانة،  اإلى 
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وال�شوق لت�شّقط هذه الأخبار، اإلى درجة اأننا اأحيانًا كنا نطرح الأ�شئلة )بعد 
تنبيهه عن المخبر طبعًا( ونن�شى اأن المعتقل خارج للتو من تحت البطانية 

والتحقيق!
كان يوم الجمعة الأعظم كما اأ�شميه، حين اأُخبرنا اأن بثينة �شعبان وعدت 
ال�شيا�شيين  المعتقلين  واإخراج  الطوارئ  قانون  باإلغاء  اإعالمي  موؤتمر  في 
واإطالق حرية الأحزاب، واأن ال�شعب خرج مطالبًا بالمزيد، وب�شرعة تطبيق 
ال�شعب  خبره  ت�شويف  في  وكذا!  كذا  �شنعمل  تقول  اأن  ولي�س  به،  وعدت  ما 

ال�شوري ولم يعد ي�شّدقه.
لم نعر المخبر اأدنى انتباه، واأ�شقطنا حذرنا في التعامل، وبداأنا ن�شاأل 
عن اأدق التفا�شيل عما يح�شل في الخارج، مع مراعاة اأن ل يتحدث المعتقل 
الجديد عن اأي �شيء يخ�شه، واإذا انزلق بالحديث كنا ننبهه باأعيننا، لياأخذ 

هو الدور فيما بعد وينّبه القادم الجديد.
ن�شع  الفرحة تغمر وجوهنا ب�شكل وا�شح. بل قل كنا  الليلة، كانت  تلك 
فرحًا، اأم�شكت يد محمد علو�س من تحت البطانية و�شددت عليها بقوة، ف�شّد 
هو الآخر ورفعنا البطانية اأمام اأوجهنا كي ل يرانا المخبر الذي كان يراقبنا 
�شخ�شيًا ب�شكل وا�شح، اإلى درجة اأنه كان يحاول اأن ل يكون واحدنا بجانب 

الآخر، محاوًل دائمًا التو�شط بيننا لي�شمع كل ما نقوله.
بداأنا الحديث ونحن نرفع البطانية في ر�شالة متق�شدة له باأّنا نعرف 
اأنك تراقبنا، واأننا نتحدث ما ل نود اأن تعرفه. قال لي علو�س مو�شو�شًا: »ولك 

اإنتا مع اإ�شقاط النظام كمان؟!«.
بفرح غامر وقلب مجنون يرف�شه العقل قلت له: »نعم«.

وغرقت تحت البطانية، واأنا اأ�شعر اأن ج�شدي يتراق�س، و�شرخت ب�شوت 
باطني: »ال�شعب يريد اإ�شقاط النظام! ال�شعب يريد اإ�شقاط النظام!«.

اإ�شقاط  مع  وم�شاعري  فقلبي  �شكاكًا،  كان  عقلي  فاإن  ذلك،  رغم  لكن 
النظام، خا�شة بعد اأن راأيت م�شتوى العنف والفجور هنا، واإدراكي بالتجربة 
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العملية �شعوبة اإ�شالح �شلطات كهذه، فاإن عقلي يدرك جيدًا اأن النظام ل 
ي�شقط لمجرد الرغبة باإ�شقاطه، فالثورة في نهاية المطاف علم وتخطيط 
وموازين قوى واأوراق قوة، ولي�شت رغبة وحلمًا، رغم اأن الحلم �شرط �شروري 

وممر اإجباري للتغيير، اإل اأنه غير كاٍف وحده.
اأتمزق،  كنت  النظام،  باإ�شقاط  والرغبة  الواقع  به  ي�شمح  ما  بين 
اأزال،  ول  المعتقل،  من  الخروج  وبعد  الثورة  �شهور  طيلة  اأتمزق  و�شاأبقى 
خا�شة اأن فاتورة الدم ال�شوري اأ�شبحت عالية جدًا، واأكبر من قدرة الثورة 
نتيجة  الحتمال،  على  الدولي،  وال�شراع  الأهلية  بالحرب  امتزجت  التي 
ال�شتراتيجيات الخاطئة للمعار�شة التي جّيرت ثورتها ل�شالح دول خارجية 
عاثت ف�شادًا واإيغاًل بالدم ال�شوري، كما النظام الذي يبقى دومًا الم�شوؤول 

الأول.
النظام«  اإ�شقاط  يريد  »ال�شعب  فيها  �شاأ�شرخ  التي  الثانية  المرة 
اأن  على  كان  التفاق  اأن  رغم  اإذ   ،)2011( القيمرية  مظاهرة  في  �شتكون 
تخلو التظاهرة من هذا ال�شعار ل�شالح �شعارات الحرية، لأنها في منطقة 
ح�شا�شة وقريبة من الأفرع الأمنية، اإل اأن الهّتيف لم يتمالك نف�شه، و�شرخ 

عند و�شولنا في اآخر �شارع القيمرية: ال�شعب يريد اإ�شقاط النظام!
بلعت ريقي الذي �شعرته نا�شفًا وخفت كثيرًا، وحاولت الرد فلم اأ�شتطع، 

بينما �شوت المتظاهرين حولي يلعلع.
ال�شعب يريد اإ�شقاط النظام! )�شرخ الهّتيف مرة اأخرى(.

ت�شجعت باأ�شوات زمالئي ورددت خلفه ب�شوت خافت/ هام�س اأكاد ل 
اأ�شمعه، وكاأن نف�شي تخاف من نف�شي، كاأن ثورة في داخلي تحدث، �شراع 

بين الالوعي المندفع وبين الوعي الحذر والراف�س.
ال�شعب يريد اإ�شقاط النظام! )�شرخ الهّتيف مرة ثالثة(.

على  لأنت�شر  النظام!«،  اإ�شقاط  يريد  »ال�شعب  �شوتي:  باأعلى  �شرخت 
خوفي وترددي، وكاأن اأحدًا غيري يقول هذا الكالم. 
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لم يكن �شوتي!
بل كان �شوتي الذي ن�شيته، �شوتي الذي غمرته �شنوات ال�شتبداد، فكل 
�شوت قلته قباًل لم يكن لي، بل كان �شوتهم. ما عّلموني اإياه ودّجنوني عليه. 

 . اليوم تعرفت على �شوتي، اأناي، �شوت حريتي، ها اأنذا الآن حرٌّ وحرُّ وحرُّ
نهرب  وبداأنا  الأخيرة،  للمرة  �شرخنا  النظام!«  اإ�شقاط  يريد  »ال�شعب 
عتبة  على  لنختبئ  بالع�شي،  علينا  »ال�شّبيحة«  هجوم  بعد  الحارات  في 
زينو  وبا�شليو�س  �شليمان  وعمر  اأنا  ل�شخ�شين،  يت�شع  ل  يكاد  دم�شقي  باب 
وال�شاعران وائل �شعد الدين وفادي جومر و�شبيتان، وكان لهاث فادي ووائل 
اللذين ي�شربان الخمر كالماء، يمالأ المكان، فكنا نطلب منهما تخفيفه كي 
ل ي�شمعنا اأهل البيت اأو »ال�شّبيحة« الذين كنا نراهم يروحون ويجيئون في 

ال�شارع، لنبداأ بعد قليل عملية الخروج اثنين اثنين دون اأن ي�شك اأحد.
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سّجان أم ضحية!

الأكبر،  المعتقل  هو  هذا  اإن�شانيتك:  تفقد  »اأن 
�شواء كنت �شّجانًا اأم معتقاًل اأم طليقًا«.

�شديقتي )خ. م( التي خرجت من المعتقل، حّدثتني كثيرًا عن الإن�شانية 
اإذ ق�شت يوم اعتقالها الأول في  ال�شّجانين والعنا�شر،  الكامنة في دواخل 
اإلى المعتقل، م�شتغربة كيف ي�شعد  اإنزالها  اأن يتقرر  غرفة العنا�شر، قبل 

كل هذا الحقد منهم اأي�شًا! 
ال�شائعة  الإن�شانية  مكامن  والتقاط  ر�شد  من  تمّكنْت  اليوم  ذلك  في 
مع  والتعاون  بالت�شاهل  ُيّتهموا  ل  كي  لإخفائها،  ي�شطرون  والتي  فيهم 
المعتقلين، فبعد لحظات ال�شراخ وال�شتم الأولى التي بداأت بعد اأن اكت�شفوا 
على موبايلها طفاًل يغني »يلعن روحك يا حافظ«، وثمة �شوت/ �شوتها يلّقنه 
الأغنية، بداأ هوؤلء العنا�شر بالعودة اإلى طبيعتهم، الموؤمنة بما يفعلون عن 
دراية، اإذ حّدثها اأحدهم بثقة وهدوء: »بتعرفي ح�شام؟ فيكي تلعني ح�شام 

يلي هّوي اأبي، ب�س ما فيكي تلعني حافظ قّدامي!«.
في الحقيقة هذا نوع من وعي مكّون من قبل ال�شلطة، عملت عليه، على 
مدى عقود، وهو يحتاج اإلى عقود من العمل ال�شلمي الدوؤوب لتفكيكه، بن�شف 
بال�شالح  ك  يفكَّ ول  جديد،  وعي  ل�شالح  منظوماته  وتفكيك  القائم  الوعي 
لم  المعار�شة  الأكبر من  الق�شم  �شلكه  الذي  والطريق  يزيده تجذرًا.  الذي 

ن. يفعل، لالأ�شف، اإل تعزيز هذا الوعي المكوَّ
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العن�شر نف�شه هو من �شيجلب الطعام ل�شديقتي وي�شّر على اأن تاأكل، 
وهو من �شي�شخن لها الخبز على ال�شخانة، وهو نف�شه من �شيبداأ معها حديث 
»طّيب،  الأول:  اعتقالها  يوم  في  وهي  له،  تقول  اأن  حد  اإلى  و�شل  اأ�شدقاء 
يمكنه  اأنه  ظاّنة  بالبلد؟!«،  فرع  األف  ميت  في  لي�س  يعني  هالفروع،  خّففوا 
ذلك وهو ال�شجين )مثلها( الذي ي�شتهي »طبخة« زوجته اأو اأمه التي لم يرها 

منذ �شهور اأي�شًا. 
وخرجت �شديقتي متعاطفة معهم!

قبر  اإلى  لتدخل  التحقيق  باتجاه  الخارجة  وهي  معهم،  تعاطفت  نعم، 
األتقي به!« )وهي تق�شد  لو  اأتمنى  الزنازين. وقالت لي بعد خروجها: »كم 

هذا العن�شر الذي تحّدث معها قبل اأن تغيب في لّجة المعتقل(. 
�شديقتي،  تعرف  اأن  دون  �شيء،  وكل  واهلل  بال�شتبداد  كفرت  يومذاك 
ول�شان حالي يقول: يا اهلل، من يعتقل اأنثى تريد مقابلة �شّجانها فقط لأنه 
منحها لحظة حنان؟ وفي الوقت نف�شه من هو المجرم الذي يقتل الإن�شانية 

في هذا ال�شّجان ويجعل منه وح�شًا واإن�شانًا في اللحظة ذاتها؟
اإنه عالم ال�شجن!

�شعور هذا ال�شّجان باأنه م�شجون هو ما يدفعه لذلك، وهذا ما لم�شته في 
فرع التحقيق، اإذ كان ثّمة �شجان لئيم جدًا جدًا، فهو الوحيد الذي ي�شرب 
المعتقلين بالخيزرانة لحظة خروجهم من الزنزانة اإلى التواليت، وقد كان 
الخروج بمعدل ثالث مرات يوميًا، تترافق مع خلع الثياب والخروج بالكيلوت 
فقط، مما يجعل وقع الخيزرانة موؤلمًا، بحيث يبقى اأثرها على الج�شم اأيامًا، 
لأنه )ابن الحرام، كما كنت اأ�شّميه في �شّري( ي�شرب بكامل حقده، مما كان 
ل لو كان باإمكاننا عدم الخروج  يحّول وقت مناوبته اإلى جحيم يجعلنا نف�شّ
اإلى التواليت، لتفادي �شرباته ونوبات جنونه، التي كانت تو�شله اأحيانًا اإلى 
حّد الدخول اإلى الزنزانة و�شرب المعتقلين فيها، كما ح�شل مّرة حين كان 
كان  اإن  ما  ندرك  اأن  دون  �شبه مجنون،  الذي جاءنا  درعا  اأبناء  اأحد  معنا 
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ال�شّجان )ابن  الذي دفع  ال�شرب  بفعل  له هذا  اأم ح�شل  اأ�شا�شًا  هو هكذا 
الحرام( ل�شربه.

المربك في الأمر اأن العن�شر جميل جدًا جدًا، اإلى درجة اأنه من الممكن 
لأختك اأو بنت اأختك اأن تع�شقه.

ل اأدري ِلَم، كلما تذكرته، اأتاأمل الم�شهد التالي: اإنه قادم لخطبة ابنة 
اأختي، واأنها �شتكون فرحة به، واأُ�شاب اأنا ب�شدمة ما �شتربك الجميع. وكلما 
اأطرده من  النف�شية، فمرة  نهايته ح�شب حالتي  تتغّير  الم�شهد  لتاأمل  عدت 
اأع�شابي  اأتمالك  ومرة  و�شّجان.  قاتل  اأنه  اأختي  لبنة  اأ�شرح  ثم  المنزل، 
من  لتطرده  لبنتها،  الأمر  ت�شرح  واأدعها  باأختي  لأنفرد  خروجه،  واأنتظر 
ماذا  به:  التفكير  على  اأجروؤ  لم  احتمال  ثمة  ولكن،  على طريقتها.  حياتها 
لو كانت هي تحبه واألّحت عليه؟ وما الذي ي�شمن لي اأ�شا�شًا اأن العديد ممن 
اأعرفهم من اأقاربي واأبناء قريتي، وهم يخدمون في تلك الفروع، ل يقومون 
بهذه الممار�شات القذرة! فهل يعني هذا منع التزاوج معهم؟ األي�س في هذا 

عن�شرية؟! 
»اأوووه، الأف�شل عدم التفكير، اأ�شئلتك مجنونة يا ديبو!«. هذا ما تقوله 

نف�شي لنف�شي.
ن�شكن  ومعار�شيه،  بموؤيديه  ال�شتبداد،  اأنهكه  بلد  في  اأننا  ال�شحيح 
تحتل  كبرى،  ع�شفورية  اإلى  الدكتاتور  حّولها  بلد  نعم،  واحدة.  ع�شفورية 
الدكتاتورية،  رحيل  اإلى  نحتاج  وكلنا  ال�شادي.  الطبيب  موقع  ال�شلطة  فيها 
اإيديولوجيتهم  عاديين،  ب�شرًا  كّنا:  كما  لنعود  طويل،  طويل  عالج  واإلى 
مثل  الحياة  يقتل  �شيء  فال  التافهة،  تفا�شيلها  بكامل  الحياة  الوحيدة: 

الق�شايا الكبرى.
وقوته  بكامل جبروته  اأمامنا  يبدو  كان  الذي  الحرام(،  )ابن  ال�شّجان 
الإلزامية،  خدمته  يوؤدي  »عن�شر«  مجرد  المطاف  نهاية  في  هو  و�شلفه، 
ويبحث عن مجرد اإجازة، فحين كان يجري الإعداد لعملية اإطالق �شراحنا، 
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به  األتزم  لن  الذي  التعهد  )وهو  اليوم  بعد  التظاهر  بعدم  تعّهد  توقيع  بعد 
طبعًا، اإذ �شاركت بعد خروجي في مظاهرة القيمرية ومظاهرة المثقفين في 
دم�شق وغيرها(، واأثناء »المحا�شرة« المعتادة التي يلقيها اأحد الم�شاعدين 
للمعتقلين، حول خروجهم عن حكمة القائد التي ل ت�شاهى، وحنانه العابر 
الفينة  بين  ويقول  متملماًل،  الحرام(  )ابن  كان  عفوًا!  لمْنِحنا  للحدود 
والأخرى للمحقق: »�شيدي، بدي اإجازة!«، فيعب�س المحقق في وجهه، طالبًا 
ويطلب  اأخرى  مرة  الحرام(  )ابن  فيعود  منا،  ينتهي  ريثما  النتظار  منه 
العنا�شر  واهلل  �شايفين؟  »ولك  للقول:  المحقق  دفع  الذي  الأمر  الإجازة، 

معتقلين اأكتر منكن، َهْي اإنتو رح تطلعوا وهّني ما فيهن يروحوا!«.
عندئذ فّكرت: هل كان قيام )ابن الحرام( ب�شربنا طيلة هذه الأيام، 
ا�شتئ�شادًا  تتحول  كانت  منه  اأكبر  هو  لمن  عبوديته  هل  اإجازة؟!  يريد  لأنه 
علينا، في لعبة ال�شحية التي تتحّول اإلى جالد؟ ُيحرم من الإجازة في�شربنا، 

لأننا، براأيه، نحن ال�شبب!
»خيزرانته«،  بط�س  من  مجردًا  ذلياًل،  اإن�شانًا  راأيته  اللحظة  تلك  في 
تحب  اأن  يمكن  اأنثى  ثمة  )هل  حبيبته  ليرى  اإجازة،  يريد  »عن�شر«  مجرد 
كائنا كهذا؟!(، اأو اأمه، اأو لي�شرب المّتة مع اأ�شدقائه، اأو ليتم�شى في �شارع 

الحمراء وعيناه تكادان تخرجان من محجريهما ا�شتهاًء للن�شاء.
اأمر  وهو  ذاته،  الوقت  في  وم�شجون  و�شّجان  وجالد،  �شحية  اإنه  نعم، 
ينطبق على الكثيرين الذين راأيتهم، فالعن�شر الذي ا�شتقبلني لأول مرة في 
فرع طرطو�س، بمجرد و�شولي اإلى الغرفة التي كان يجل�س فيها، �شرخ بي 
وقام  فنه�س  بالأر�س،  وجهي  و�شعت  حيوان!«،  يا  بالأر�س  »وجهك  قائاًل: 
بدء  بعد  والتهديد  ال�شغط  وبداأ  عيني،  وتع�شيب  الخلف  اإلى  يدّي  بتقييد 
التحقيق لأعترف! ثم هو نف�شه من �شيقول لي اأثناء جلبي من الزنزانة اإلى 
التحقيق، برّقة يبدو من لهجتها اأن ثمة اأ�شى علي: »ولك يا حمار، اعترف، 

واهلل بتموت هون تحت التعذيب وما حدا بيعرف فيك!«.
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وعاد يقول مرة اأخرى، بلوؤم: »واهلل الجيل الجاي، رح تقلب جقل بوادي 
�شيعتكن! بعدها بحياتك ما عاد تاكل بالمعلقة!«.

ولكن هو نف�شه من قال لي: »ل تخاف!«، حين اأخرجني مرة من الزنزانة 
وكنت اأرتجف من الخوف، فقال لي: »ما بك هل اأنت بردان؟«، وحين اأجبت 
بالنفي م�ّشد بيديه على راأ�شي: »ل تخف!«، وهو نف�شه، حين دخلت ال�شيارة 
اإلى دم�شق، من �شاألني عما اإن كان القيد قا�شيًا على يدي! فقلت له: »نعم«، 
وحين هّم بتو�شيعه، نهره ال�شائق قائاًل: »�شو بدك تعمّلوا متل ما بدو؟«، ومع 
ذلك و�ّشع القيد، وو�شع الجاكيت على وجهي كي ل اأرى الطريق نحو الفرع، 

و بداأ بعد ذلك يعاملني بخ�شونة، بدا وا�شحًا اأنها مفتعلة خوفًا من زميله.
�شاأر�شده في عيون هوؤلء  ما  الآخر، هو  الزميل ومن  الخوف من  هذا 
بطوا بتهمة »الإن�شانية« والت�شاهل  الخائفة من اأن ي�شي بهم زمالوؤهم، اإن �شُ
كان  �شواء  يدخلها،  من  كل  بها  تطبع  روح  الأمنية  فللموؤ�ش�شة  المعتقل،  مع 
�شّجانًا اأم �شجينًا اأم مراجعًا، اإنها روح الخوف التي تقوم هذه الموؤ�ش�شات 
عليها: ال�شجين يخاف من ال�شّجان، وال�شّجان يخاف من زميله واآمره، وهو 
يريد اإخافة ال�شجين لكي ل يخاف هو، وعدم خوفه المفتعل هذا هو اإ�شهار 
وا�شح للخوف، في موؤ�ش�شة تقتل ريح الإن�شانية في دواخله هو وزمالوؤه، فهم 
اأي�شًا يخافون من العقاب ويتحا�شونه، بل هم اأكثر خوفًا وبوؤ�شًا منا واإن كانوا 
طلقاء. هذا ما تعك�شه اأرواحهم الهائمة وثيابهم الرثة ووجوههم واأ�شكالهم 
اإلى  اإ�شافة  الطعام!  ثمن  تكفيهم  ل  تكاد  رواتبهم  باأن  ت�شي  التي  ال�شعيفة 
تحولت وجوههم وت�شرفاتهم، واختالف الكالم ولهجته حين ينفردون بك، 

وحين يكلموك بح�شور زمالئهم.
في الأولى يكلمونك ب�شميرهم الحّي الذي لم يمت، والذي يقاوم )كما 
للموؤ�ش�شة  الثانية ر�شوخ  وفي  لل�شمير،  القاتلة  الموؤ�ش�شة  اأنت( عفن  تقاوم 
متج�شدًا  راأيته  ما  وهو  عنه،  الراأ�س«  »وجع  يبعد  لكي  للخوف،  ال�شانعة 
اأقلتني من  التي  ال�شيارة  ال�شائق، في  اأول الذي جل�س بجانب  في الم�شاعد 
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وجهه  كان  بل  حرف،  باأي  ينب�س  لم  الرحلة  فطيلة  دم�شق.  اإلى  طرطو�س 
اإلّي من مراآة ال�شيارة  األمحه بين الفينة والأخرى ينظر  اإذ كنت  متعاطفًا، 
ويتاأملني باأ�شى، وحين ينتبه اأنني انتبهت لنظراته اأي�شًا، يهرب من وجهي 

بخجل.
حين دّققت بمالمحه راأيت فيه اإن�شانًا طيبًا، متعاطفًا، اإنه اأحد اأبناء تلك 
القرى الجبلية التي لم ُيترك لها اإل الجي�س والأمن و�شيلة للعي�س، فيذهب 
ليعانق  الظهيرة  في  ويعود  حكومي،  موظف  كاأّي  الفرع،  اإلى  ال�شباح  في 

اأولده متهّربًا من طلباتهم، لأن راتبه ل يكفي لتلبية حاجاتهم الأ�شا�شية.
عنها،  الأول  الم�شوؤول  اأنه  رغم  واحد،  بحرف  ينب�س  لم  الرحلة  طيلة 
لأنه الرتبة الأعلى بين من نقلوني بال�شيارة، كما يبدو من عمره، بل اإنه لم 
يقل �شيئًا حين �شاألني العن�شر عما اإن كان القيد قا�شيًا على يدي، وتجاهل 
كالم ال�شائق الأرعن، لنكون اأمام �شائق اأقل رتبة يريد اأن يبدو اأمام قائده 
ملتزمًا بالتعليمات، في عالقة مربكة بين ال�شيد والعبد، والجالد وال�شحية، 
والرئي�س والمروؤو�س، وهو ما يعك�شه بو�شوح ما قاله الم�شاعد اأول )وكانت 
هي المرة الأولى التي اأ�شمع بها �شوته( اأثناء عملية ت�شليمي لفرع دم�شق، 
حين قال لي م�شتلم الأمانات، بعد اأن �شبطني اأنظر اإلى التلفاز في زاوية 
بليبيا،  هاد  هون!  هاد  تفّكر  »ل  الإخباري:  ال�شريط  قراءة  محاوًل  الغرفة 
بدك ي�شير فينا هيك ويجي الناتو لهون؟ �شو عامل حتى جايبينك لهون؟«. 

»ل �شيء«.
»اإي كلكن بتقولوا هيك، نحنا ظالمينك، بعرف، واهلل حقكن علينا، مو 

هيك؟ ولك لي�س ظالمينو وجايبينو من طرطو�س لهون؟«.
قال موجهًا كالمه اإلى الم�شاعد الذي قال له: 

»يلي بيترازل هيك بي�شير فيه!«.
�شدمتني عبارة الم�شاعد، لأني لم اأكن اأتوقعها منه، ولكن حين دققت 



62

لم ي�شع عينيه  اأنه  اإلى درجة  قالها وهو مجبر،  بدا لي كمن  في مالمحه، 
في عيني، و كاأن تعليمات الموؤ�ش�شة حّلت في روحه، بمجرد دخول ال�شيارة 
فرع تحقيق المخابرات الجوية في المزة، فهو قالها كي ل يبدو اأقل ولًء من 

زميله، ولأن الموقف يتطلب ذلك.
اإن�شانيتهم  بين  �شائعين  هكذا،  العنا�شر  ال�شّجانين/  جميع  يكن  لم 
وروح الموؤ�ش�شة القاتلة ل�شمائرهم، فهناك من و�شع �شميره طائعًا وبكامل 
اإرادته في ثالجة الموت، واأطلق العنان لقذارة ال�شيطان الكامنة فيه، طاردًا 
اإن�شانيته كاملة حتى في  اإلى غير رجعة. وهناك من حافظ على  الإن�شاني 
النبيل/  العن�شر/  ذلك  اأبدًا،  اأن�شى  اأن  يمكن  ل  اإذ  القذرة،  الأماكن  تلك 
درجة  اإلى  دم�شق،  في  التحقيق  فرع  معتقل  داخل  ا�شتقبلني  الذي  الإن�شان 
اأنني اأتمنى لو األتقيه ذات يوم، كما ت�شتهي �شديقتي اأن تلتقي �شّجانها الذي 

تحدثت عنه �شابقًا.
بعد دخولي اإلى عالم الموت هذا، كان هذا ال�شّجان هو اأول من تلّقفني، 
اأعمل،  عما  �شاألني  ثم  جديد،  من  ولب�شها  ثيابي  كل  بخلع  بتفتي�شي  ليقوم 
لوجودي  ويتعاطف  يتاأ�شف  بوجهه كمن  عّبر  و�شحافي،  كاتب  له:  قلت  واإذ 
هنا. ثم اأعطاني ا�شتمارة لملئها بالمعلومات، وهو يقول لي: »ما بعرف اإنتو 
اإدانة لي لما  اإن كان �شوؤاله  اأفهم  اأن  المثقفين �شو بيجيبكن لهون؟!«، دون 
فعلته، وكان �شببًا في مجيئي اإلى هنا، اأم اأنه اإدانة للموؤ�ش�شة التي جاءت بي 

اإلى هنا! ليتبع كالمه بالقول: »بدي احترمك لأنك مثقف!«.
ال�شتمارة،  تعبئة  من  انتهائي  حين  اإلى  مطلق  بوّد  معي  تعامل  وفعاًل 
الع�شابة على  وو�شع  يدي  وقّيد  بعدئذ  اأخذني  ثم  الماء،  ب�شرب  لي  و�شمح 
عينّي، وهو يقول لي: »اآ�شف ما عاد فّي اأعملك اأكتر من هيك«، �شعرت بدفء 
قلبه وكاأنه حزين لماآلي، واأخذني بعد ذلك واأجل�شني على الأر�س، في الممر 
اأرى �شيئًا مما يح�شل  الفا�شل بين الزنازين وو�شع البطانية فوقي، كي ل 
حولي، اإن تمّكنت من اإزالة الع�شابة عن عيني، وهو الأمر الذي جاء بردًا 



63

الروح  في  ك�شكين  يحفر  الغور  عميق  ببرد  اأ�شعر  كنت  لأني  علّي،  و�شالمًا 
والج�شد.

اأثناء  يومين  كل  اأراه  �شرت  الزنزانة،  ودخولي  التحقيق  انتهاء  بعد 
اإخراجنا اإلى التواليت، و�شيبقى كما عرفته: لم ي�شرخ بوجه اأحد، ولم ُيهن 
اأحدًا، ولم ي�شرب اأحدًا طيلة وجودي. كان يوؤدي ما هو مطلوب منه ب�شمت، 

وكاأنه يخجل مما يفعله.
مرة �شادفته في ال�شارع، اأ�شاح بوجهه بعيدًا عني، الأمر الذي دفعني 
يومين  تفكيري  على  المو�شوع  ا�شتحوذ  ذلك؟  فعل  ِلَم  والت�شاوؤل:  للتفكير 
لو  اأتمنى  كنت  فعاًل  اأنني  خا�شة  فعل،  لما  مبررًا  اأجد  لم  اإذ  متتاليين، 
يلتقيان  اأو �شخ�شين عابرين  كاأي �شديقين  معًا  النرجيلة  وندخن  اأجال�شه 

لمرة واحدة م�شادفة.
تفكيري في الأمر قادني اإلى اأنه ربما خاف مني لأنني معار�س، بعد اأن 
جنحت المعار�شة اإلى ال�شالح، الأمر الذي دفعني للت�شاوؤل: هل هو ينظر اإلي 
الآن كم�شروع قاتل، كما كنت اأنظر اإلى كل عن�شر ك�شّجان لئيم، وفق �شورة 

نمطية مزروعة في اأذهاننا؟!
بحاجة  نحن  اإن�شانًا  قد خ�شرت  �شورية  ف�شتكون  كذلك،  الأمر  كان  اإن 

اإليه، في زمن انحدار الأخالق الذي نعي�شه.
مقابل هذا العن�شر الذي ينا�شل لعدم الندماج بروح الموؤ�ش�شة القاتلة 
عن  الأمثل  التعبير  ي�شبح  بحيث  بها،  ويتوّحد  يتماهى  من  ثمة  كان  تلك، 
روح الموؤ�ش�شة بكامل رعبها ونتانتها و�شعيها لزرع الخوف في قلب كل من 

يدخلها.
هذا ما كان عليه حال العن�شر الذي ا�شتقبلني برفقة زمالئه على بوابة 
فرع التحقيق، قبل ت�شليم الأمانات ودخول المعتقل، �شمن ما يعرف بـ »حفلة 

ال�شتقبال«.



64

»�شو تهمتو؟ �شو تهمتو؟ في�شبوك؟«.
.»...«

»من وين يا حيوان؟«.
»من طرطو�س، من بانيا�س«.

�شد  متظاهر  ثمة  يكون  باأن  فوجئ  كمن  )قالها  خاين؟!«  يا  وين  »من 
النظام من طرطو�س/ بانيا�س!(.

وبدا  لديه،  الأذى  حا�شة  ارتفعت  طرطو�س،  من  اأنني  معرفته  بمجرد 
وهو  راأ�شي،  على  ي�شربني  فبداأ  تجاهي،  م�شاعف  با�شتفزاز  ي�شعر  اأنه  لي 
يحاول �شّد �شعري الذي كان بطول 2 �شم فقط، واإطفاء ال�شيجارة في يدي، 
يدّي  ورفع  الأر�س  على  الركوع  مني  وطلب  الغرفة  خارج  اإلى  اأخرجني  ثم 
لالأعلى ووجهي للحائط، ليعود كل فترة وُي�شمعني كالمًا مهينًا، اإلى اأن تعبت 
يداي وركبتاي ولم اأعد قادرًا على الوقوف بالو�شعية نف�شها، فجل�شت على 
الأر�س، فعاد ليطلب مني بلوؤم فاجر النهو�س، دون اأن اأتمكن، واأتى عن�شر 
اآخر، يبدو اأنه يعرفني، فتفا�شيل وجهه قريبة من معالم اأهل قريتي، دون 
اأن اأعرف اإن كان من قريتي اأم ل، نزع الع�شابة عن عيني وقال لي: »خل�س 

اقعد، من�شان تعرف اإنو نحنا عنا رحمة!«.
العن�شر الأول الذي اأهانني كان تج�شيدًا خال�شًا لروح الموؤ�ش�شة الأمنية 
بنا  اجتمع  حين  المعتقل  من  خروجنا  يوم  منه  �شاأتاأكد  ما  وهو  بكالحتها، 
اأثناء خروجنا  العميد ليلقي علينا »محا�شرة« وهي غير المحا�شرة الأولى 
من بوابة المعتقل )المعتقل مجرد مبنى في الفرع(، اإذ كان هذا العن�شر 
بجانبه، ويبدو اأنه تذّكرني. وحين كان العميد يلقي محا�شرته كنت اأطرق 
بوجهي اإلى الأر�س متملماًل، الأمر الذي دفعه للمجيء اإلى جانبي والقول لي 

وهو يهز راأ�شه بلوؤم: »�شو مو عاجبك هالحكي �شكلو؟«.
بالقول:  علي،  العميد  تاأليب  حاول  كالمه،  من  العميد  انتهى  اأن  وبعد 
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لأقول  �شيدفعني  كان  الذي  الأمر  حكيك!«،  عاجبو  مو  هاد  �شيدي  »�شكلو 
للعميد، حين �شاألنا اإن كان اأحدنا بحاجة اإلى �شيء: »لماذا تعاملوننا هكذا؟ 
في  كنا  لو  مواطن.  بل  خائنًا،  ل�شت  اأنا  خائن!  لي  يقول  العن�شر  هذا  وِلَم 
دولة لكان باإمكاني اأن اأرفع دعوى على هذا العن�شر الذي هو بجانبك لأنه 

ي�شفني بالخيانة!«.
اإل اأنني بلعت ل�شاني حين انتبهت اأن العميد لم يعر كالم العن�شر اأدنى 
اهتمام. هذه حالة عن�شر ي�شعى �شعيًا للتماهي في روح الموؤ�ش�شة والنخراط 

في خدمتها.
بعد خروجي من المعتقل، كانت �شديقتي تكلمني دومًا عن ابن قريبها 
الذي يخدم في اأحد الفروع الأمنية، وعن كيفية ت�شبيحه، الأمر الذي جعلني 
اأربط بين الرجلين على اأنهما واحد، اإذ ل اأعرف ما الذي دفعني لتخيُّل اأن 
قريبها هو هذا العن�شر نف�شه. ربما كالمها وو�شفها لت�شرفاته ووفائه في 

خدمة الموؤ�ش�شة والدفاع عن النظام حتى الموت.
بعد تعّر�س قريبها لمحاولة اغتيال اأدت اإلى بتر �شاقه، ازداد يقيني اأنه 
وهي غير  الإن�شانية،  العدالة  بفكرة  اأوؤمن  لأنني  ربما  لماذا!  اأعرف  ل  هو، 
العدالة الإلهية. وهي فكرة تر�شخت لدي من قراءة ملفات الطغاة والجالدين 
في العالم، فحين اأرى النهاية التي اآل اإليها القذافي واأبناوؤه و�شدام واأبناوؤه 

وغيرهم، اأ�شعر اأن ثمة عدالة خا�شة ل عالقة هلل بها تالحق الب�شر.
اأكن متعاطفًا مع قريب �شديقتي حين كانت تحّدثني  اأنني لم  الغريب 
تفا�شيل  ثمة  اأن  رغم  الم�شفى،  في  تزوره  اأ�شبحت  اأن  بعد  تفا�شيله،  عن 
يتوقف عندها: عدم تاأقلمه ب�شهولة مع بتر �شاقه وهو ال�شاب الجميل، المراأة 
الأنيقة التي تزوره هي وبناتها الجميالت جدًا جدًا في الم�شفى، لأنها تزوده 
بالمعلومات عن الجميع مقابل حمايتها! مما يعطي المرء �شورة عن كيفية 
عمل هذه الأجهزة الأخطبوطية، قياُم الأمن بجلب المعتقلين ل�شربهم في 

باحة الم�شفى، لإ�شعار اأهالي الم�شابين من الأمن والجي�س بالنتقام! 
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عدم تعاطفي معه، اأزعجني ودفعني للبحث عن ذاتي وم�شاءلتها عما اإن 
كان هذا انتقامًا و�شماتة! لأني حري�س على اأن ل اأ�شمح لنف�شي باأن ت�شمت 
باأحد حتى لو كان الطاغية ذاته، فكيف بعن�شر ي�شتحق ال�شفقة؟ ومع ذلك 
لم اأتمكن من التعاطف معه حتى اللحظة. ربما لأننا حين نتعاطف مع الآخر 
يغدو  كاماًل،  الإن�شاني  يموت هذا  وحين  فيه،  الإن�شاني  مع  نتعاطف  فنحن 
»�شيئًا« ل اإن�شانًا. وهذا ينطبق على اأولئك الذين توّحدوا مع روح الموؤ�ش�شة 

وتماهوا معها، فاأ�شبحوا مثالها القائم على الت�شاد مع الحياة.
لم  الذين  اأولئك  فاإن وجود  والزنازين،  الأقبية  تلك  قتامة  ولكن رغم 
للحياة  انت�شار  دليل  كان  فيهم،  الإن�شاني  قتل  على  الموؤ�ش�شة  تلك  تقدر 
اإن�شانيته، فهم يقاومون موت  والحرية، ودليل مقاومة المرء لكل ما يهين 
اإن�شانيتهم، �شواء عرفوا ذلك اأم ل، ينتف�شون بتلك الم�شاهد والت�شرفات 
الإن�شانية ال�شغيرة على قتل الإن�شان فيهم، عدا عما تفعله تلك المواقف 
تفاجئنا  كانت  التي  المواقف  تلك  تهزني  كانت  ف�شخ�شيًا  بنا،  ال�شغيرة 
م�شلوقة  بطاطا  عن  عبارة  وكان  الع�شاء  طعام  لنا  جلبوا  فمرة  اأحيانًا، 
فقط، لأن الع�شاء عادة يكون �شوربة وبطاطا واأحيانًا بندورة، وحين بداأنا 
الأكل اأح�ش�شنا بجفاف اللقمات واأننا ناأكل ب�شعوبة بالغة، فاقترح اأحدهم 
اأن نطلب ملحًا، وفعاًل تجراأ اأحدهم وطلب من ال�شّجان الذي رّد بطريقة 
فظة: »اإي اقعد كول كول هالأ!«، الأمر الذي جعلنا نتابع الطعام مفتر�شين 
ف�شل المحاولة، لكننا فوجئنا بعد دقائق باأنه يمد يديه ليعطينا الملح و�شط 

ذهول اأ�شاب الجميع! 
ل اأزال حتى اللحظة اأ�شعر بن�شوة الإن�شاني الم�شترك بيني وبينهم، اإذ 
اأ�شعر اأن ثمة خيطًا يربطنا معًا، معتقلين و�شّجانين، ينبغي البحث عنه جيدًا 
المعار�شة  تح�شنه  لم  ما  وهذا  الكبار،  الطغاة  �شد  وتوجيهه  عليه  للقب�س 
التي تحّولت اإلى مجرد ظل اآخر لل�شلطة خالل �شراعها مع النظام، خا�شة 
النظام  واأن�شار  المعار�شة  اإطار  �شمن  الأمر  لقراءة  الدائرة،  و�شعنا  اإذا 
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الذين لم تعرف المعار�شة كيف تفكك خوفهم من رحيل الدكتاتورية باتجاه 
بديل وطني لجميع ال�شوريين.
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وكالة أنباء اهلل

هلل،  الإعالمية  ال�شيطرة  اأدوات  اإحدى  الجامع:  »مئذنة 
لتدجين الب�شر.

اإعالم ال�شلطة )اأّية �شلطة( ي�شتمد روحه من اإعالم اهلل، 
للهيمنة  �شعيًا  عقولنا  �شناعة  في  وال�شلطوي  الديني  فيتكاتف 
وال�شتئثار، اإذ ي�شتند الثاني اإلى »قدا�شة« الأول، فيلغي ال�شوؤال، 

فالحتجاج.
يكون  فاإنه  ال�شلطة«  »اإعالم  »اإعالم اهلل« على  يتمرد  حين 
بين  العالقة  الحر.  العقل  ل�شالح  ولي�س  اآخر،  م�شتبد  ل�شالح 

الدكتاتور واهلل اأزلية خالدة، ولي�شت دنيوية عار�شة.
ال�شلطة،  اإعالم  لإ�شالح  اإجباري  ممر  اهلل  اإعالم  اإ�شالح 

لنزع المقد�س من يد اهلل والدكتاتور في اآن!«.

حين �شكنت في منزلي قبل عامين، كانت اأذني تلقائيًا تر�شد اأي �شوت 
)غير الأذان( يخرج من الجامع المجاور لمنزلي، لأن خروج ال�شوت يعني 
اأن ثمة حدثًا ما ي�شتدعي نقله للعامة، فقد يكون الخبر: وفاة رجل، اأو طفل 
الهامة  الطبيعية  الحياة  تفا�شيل  من  �شابه  ما  اأو  �شائعة،  هوية  اأو  �شائع، 

حينًا، والتافهة في اأكثر الأحايين.
بعد جنوح النتفا�شة نحو الت�شلح، بداأ الجامع يذيع يوميًا اأخبار الموت 
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اأ�شواتها على  اأقي�س حدة المعارك التي ن�شمع  القادم من الجبهات، فكنت 
الطريق الموؤدي اإلى مطار دم�شق الدولي، تبعًا لعدد »ال�شهداء« الذين يزفهم 

الخطيب من مئذنة اهلل.
ونو�س  اهلل  ل�شعد  حوارًا  قراأت  منذ  تلفزيون،  اقتناء  اأرف�س  اأنني  وبما 
يتحدث فيه عن م�شاوئ التلفزيون، بقدرته على �شناعة عقل المرء �شمن 
�شعي الإعالم الدائم ل�شناعة راأي عام يتوافق مع ميول ممّولي كل تلفزيون، 
وهو ما �شّماه نعوم ت�شوم�شكي »�شناعة القبول«، فاعتبرت الجامع تلفزيوني 
الخا�س، اأو وكالة الأنباء التي اأ�شتمد منها الأخبار بعد الإنترنت، فاأ�شميته: 

وكالة اأنباء اهلل.
بعد تكاثف الموت، قرر عقلي الباطن عدم النتباه لما يقّدمه اهلل عبر 
وكالته، فلم اأعد اأجري باتجاه النافذة اأو اأ�شيخ ال�شمع فور �شماعي ال�شوت. 
فحرب  ثورة،  اإلى  تحولت  التي  النتفا�شة  �شهور  طيلة  الأمر  ا�شتمر  وقد 
م�شدودة الأفق، اإلى اأن وجدت نف�شي يومًا اأجري باتجاه النافذة ل�شماع ما 

تقوله الوكالة، تاركًا طاولة الكتابة التي نادرًا ما ُينه�شني عنها �شيء!
ب�شبب  للتفكير  دفعني  مما  ال�شارع،  في  �شائع  بطفل  يتعلق  الخبر  كان 
نهو�شي المفاجئ هذا، خا�شة اأنني لم اأنه�س بمثل هذا ال�شكل منذ �شنتين 

تقريبًا، رغم اأن اهلل لم يتوقف عن بث اأنبائه يوميًا!
لم اأتمكن من العثور على اإجابة اإل حين جاء النباأ الثاني بعد �شاعتين، 
وكان يتعلق با�شت�شهاد اأحدهم، ب�شبب قذائف الهاون التي �شقطت اليوم على 

المدينة، اإذ انتبهت اأنني لم اأنه�س ولم اأذهب باتجاه النافذة هذه المرة!
يا اهلل كم مفجع حجم ما و�شلنا اإليه، حين تعّودنا على كل ما يح�شل 
في حياتنا من موت ومهانات، كما يقول ال�شاعر الراحل ممدوح عدوان في 

روايته »اأعدائي«!
اكت�شفت اأنه خالل عامين اأ�شبح عقلي الباطن واأذني مدربين على اإيقاع 
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كلمات خبر الموت الذي تبثه الوكالة، بحيث بّت اأعرف فحواه دون اأن اأ�شمعه 
من اإيقاع الكلمات، فاأهمله واأتابع عملي دون اأن اأعيره اأي انتباه، لأنه اأ�شبح 
اآخر،  على خبر  ال�شوت  اإيقاع  تغّير  اإل  منه  يوقظني  لن  عاديًا  يوميًا  خبرًا 
لأكت�شف حجم »ما مات من اإن�شانيتنا حين تعّودنا على كل ما يح�شل حولنا«.
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اتصال على طبيعة االستبداد والفلسفة!

»كيفك؟«.
»هال!«.

»بدك تروح تعّزي؟«.
»لي�س مين مات؟«.

»اأبوه لرفيقنا اأحمد!«.
»وين ا�شت�شهد؟ وكيف؟« قلت بلهفة خوف.

طبيعي  ب�شكل  مات  لء  »ولك  قلقي:  من  مهّدئًا  ببرود،  �شديقي  اأجاب 
بالم�شفى!«.

**** 
هل دخلنا في زمن ال�شتثناء/ الالطبيعي؟

في الحرب: ي�شبح الطبيعي ل طبيعيًا، فالموت ي�شبح رفيقًا والحياة 
ا�شتثناء.

ولكن اأي ا�شتثناء جديد دخلنا؟ اإذا كانت حياتنا كلها في ظل ال�شتبداد 
ا�شتثناء؟ هل نحن في مرحلة ا�شتثناء ال�شتثناء وفق نظرية الجدل؟ اأم نحن 

في درجة متطورة من ال�شتثناء؟
ما قيمة هذه الأ�شئلة؟ وِلَم اأتفل�شف الآن؟ هل هذا وقت الفل�شفة؟

مهاًل..
األ تولد الفل�شفة من خ�شم الأ�شئلة الكبرى والجروح الكبرى والحروب 

الكبرى؟
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هذه  اأعطتنا  اإن  اليوم،  �شورية  تدفعه  الذي  الثمن  عن  را�شيًا  �شاأكون 
الحرب فيل�شوفًا واحدًا لم تنجبه ثقافتنا منذ قرون!

ويتقّدم  التاريخ،  عنق  يلوي  الذي  الفيل�شوف  غياب  في  تكمن  اأزمتنا 
فاتحًا اأفقًا جديدًا!
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األنثى: هذا االعتقال/ الهالك اللذيذ!

»الأنثى هالك دائم، �شواء كانت اأّمًا اأم حبيبة.
اأبدًا،  اإرداتنا في �شجنها  تاأ�شرنا بحبها الالمحدود، فنبقى بملء  الأم 
غير مدركين، حجم ما ندفعه من حريتنا مقابل هذا الحب الذي نرت�شي 

اأ�شره باأيدينا.
الحبيبة: �شجن مهلك، فرحه نهر وحزنه محيط.

المعتقل الأول اأ�شيل والثاني دخيل«.

امراأتان كانتا جحيمي في المعتقل.
لم اأ�شتطع التخل�س منهما، رغم كل محاولتي اإخراجهما، وعي�س ال�شجن 
اأّن  كحياة اأخرى م�شتقلة عّما �شبق، لأني تعلمت من قراءاتي الكثيرة عنه، 
على المعتقل اأن ين�شى العالم الخارجي كي يتمكن من ال�شمود، لأن الحنين 
والتعّلق بتفا�شيل العالم الخارجي قاتل، فحاولت منذ انتهاء التحقيق تكييف 
نف�شي على العي�س هنا! لأنني كنت توقعت، ا�شتنادًا اإلى خبرتي من متابعة 
على  �شنوات  ثالث  اأبقى  اأن  عليهم،  والأحكام  ال�شيا�شيين  ال�شجناء  ملفات 
الأقل، وهّياأت نف�شي على هذا الأ�شا�س منذ البداية، اإل اأن تمدد النتفا�شة، 
من  اأقل  خالل  �شراحنا  باإطالق  �شاهما  التظاهر  احتواء  ال�شلطة  ومحاولة 

�شهر، ف�شكرًا لكل الأ�شوات المجهولة التي هتفت: حرية.. حرية!
العالم  كان  اإذ  الواقع،  امتحانات  اأمام  ت�شمد  الكتب ل  اأن معارف  اإل 
يحملون  الذين  الجدد  المعتقلين  خالل  من  رويدًا  رويدًا  يت�شلل  الخارجي 
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معهم تفا�شيل العالم الخارجي، خا�شة اأن النتفا�شة كانت تتمدد يومًا بعد 
الكثير من  اأن  اإلى  اإ�شافة  الخارج،  باأخبار  التعلق  �شديدي  يوم، مما جعلنا 
المعتقلين لم يقدروا على ن�شيان العالم الخارجي فكانوا ي�شتح�شرونه، مما 
يعيدك اإليه، رغم ما في ذلك من منافع اأحيانًا، فو�شول اأخبار المظاهرات 
في الخارج بّث فينا روح الأمل باأن ثمة من يفعل �شيئًا لأجل الحرية/ حريتنا.
نف�شي  عزل  على  قادرًا  كنت  الذي  العام،  الجو  هذا  عن  بعيدًا  اأنه  اإل 
من  اأتمكن  لم  امراأتين  فاإن  ال�شجن،  ببطانية  وجهي  تغطية  بمجرد  عنه 
طردهما، اإذ كانتا تت�شلالن اإلى روحي وعقلي تحت البطانية، الأولى تجعل 
الدمعة حا�شرة في العين دومًا، والثانية طعنة القلب التي لم تبرح ت�شكنني 
منذ انف�شلنا قبل �شهرين من اعتقالي، فاأبقى محا�شرًا بين وجهي خارج 
خالل  من  الخارجي  العالم  يح�شر  الأولى  ففي  تحتها،  ووجهي  البطانية 
عالمي  حّولتا  اللتين  المراأتين،  خالل  من  الثانية  وفي  المعتقلين،  اأحاديث 

النف�شي جحيمًا.
الأيام،  هذه  ب�شببي  الليل  تنام  ل  اأنها  اأدرك  كنت  التي  اأمي،  الأولى: 
فاأنا اأعرفها جيدًا، اإذ كانت في الأيام العادية تحوم حولي كفرا�شة، وكلما 
ات�شلت بها من دم�شق ت�شاألني كعادة الأمهات: ماذا تاأكل؟ وهل تتغطى جيدًا 
في الليل؟ وكاأنني ما زلت في �شن الطفولة! كانت روحي حزينة جدًا لحجم 

الألم الذي اأعرف اأنها تعي�شه ب�شببي، اإلى درجة البكاء.
الثانية: هي المراأة التي اأحّب، والتي انف�شلنا قبل �شهرين من دخولي 
في  المطلق،  الجنون  حدود  اإلى  و�شلت  عا�شفة  حب  ق�شة  بعد  المعتقل، 
والت�شوف  اللذة  متاهات  في  والتحليق  وال�شغف  الهوى  بحار  في  الغو�س 

والغلمة والهتك وال�شبق.
الطريقة  ب�شبب  بها، والجرح كاويًا وطريًا،  القلب لم يزل يهج�س  كان 
كل  وباءت  واإليها،  بها  حبنا  انتهى  التي  والقلب  والكرامة  للروح  الموؤلمة 
اإذ  الزنزانة،  اإلى  المراأة  تلك  لحقتني  وقد  بالف�شل،  للن�شيان  محاولتي 

حا�شرتني برائحتها، ب�شبب بلوزة اأهدتني اإياها �شابقًا!
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في معتقل المخابرات الجوية، كنا م�شطرين يوميًا لخلع ثيابنا ولب�شها 
الكنزة  اأرتدي  اأنني  اكت�شفت  وهنا  التواليت،  اإلى  للخروج  مرات،  ثالث 
ال�شفراء التي �شبق اأن اأهدتني اإياها من كانت حبيبتي، رغم اأنني ل اأعرف 
كيف ارتديتها، لأنني بعد انف�شالنا اأر�شلت كل ما اأهدتني اإياه من ثياب اإلى 
القرية بعيدًا عن �شكني في دم�شق، لت�شهيل عملية الن�شيان، اإذ لم اأكن قادرًا 

على الحتفاظ بها، ول على التخلي عنها نهائيًا، فكان الحل اإبعادها.
اأثناء معرفتي في القرية باأن دوريات الأمن  اأنه  بعد التفكير، اكت�شفت 
موجودة هنا، قمت بفتح خزانتي في القرية ولب�س ما تي�شر من ثياب على 
عجل والخروج من المنزل، دون اأن اأعرف ماذا لب�شت، ولم اأنتبه اأنني األب�س 
فرع  في  لأنه  العتقال،  من  اأيام  اأربعة  بعد  اإل  اإياها  اأهدتني  التي  البلوزة 
طرطو�س كان التواليت �شمن الزنزانة وكنت مهجو�شًا باأمي، واليوم الثالث 

ق�شيته في التحقيق في دم�شق.
التخل�س  اأريد  فاأنا  دائم،  عذاب  م�شدر  وكانت  جدًا  البلوزة  اأربكتني 
من جرح المراأة التي اأحببت و لم تزل ت�شاغب في القلب، وفي الوقت نف�شه 
هناك هذه البلوزة التي علّي اأن اأخلعها واألب�شها ثالث مرات يوميًا، لتكون كل 
مرة جر�شًا، جرحًا، موتًا يذّكرك بها، الأمر الذي دفعني اأكثر من مرة للب�س 
ثيابي على عجل، والتظاهر بالنوم مغطيًا وجهي بالبطانية، لأغرق في عوالم 
متناق�شة بين تذّكر اللحظات الجميلة من ع�شقنا وبين الرف�س الذي تدفعني 
اإليه كرامة العا�شق، فاأتمزق بين الأمرين، وتبداأ بوابة الأ�شئلة: هل تعرف اأني 
هنا الآن؟ هل هي حزينة؟ هل ن�شيتني؟ هل هي في اأح�شان حبيبها الجديد؟ 
اإلى  الفواكة،  اآلة ع�شر  اأ�شعر بقلبي يع�شر ببطء كما تفاحة في  هنا كنت 
درجة اأنني كنت اأ�شعر بان�شغاط القلب رويدًا رويدًا، كلما تقّدمت اآلة الع�شر 
�شنتمترًا جديدًا باتجاه �شغط التفاحة/ القلب، واإذ يتفتت القلب/ الفاكهة 
 ، بو�شول حركة ال�شغط اإلى نهايتها اأ�شل حد الختناق: اأ�شهق، اأغ�ّس، اأَِئنُّ
اإلى عالم المعتقلين  اأحيا، فاأرفع وجهي عن البطانية واأعود  اأموت،  اأتلوى، 

الخارجي، فهو اأرحم بما ل يقا�س من جنون القلب هذا.
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ولكن عالم المعتقلين نف�شه كان يعيدني اإليِك مرة اأخرى، حين يجري 
اأمامنا �شوى تذكرها  يعد  لم  التي  الجن�شية  والتجارب  المراأة  الحديث عن 
تح�شرين  وكنت  المخّيلة،  اإلى  ا�شتح�شارها  عبر  الرجولة،  في  كطعنة 
بم�شاهدك الأكثر غواية وجنونًا وتهتكًا، اأو عبر قراءة »ال�شعر الرزيل« الذي 
كان يطلب مني المعتقلون �شرده لهم في الزنزانة، اإلى درجة اأن اأطلقوا علّي 
الجن�شي،  ال�شوفي/  تجّلينا  لحظات  عبر  فتاأتين  الرزيل«،  »ال�شاعر  لقب 

حين كان ال�شعر والجن�س يترادفان في لحظة اأبدية خالدة. 
كثيرًا ما راودتني فكرة التخل�س من الكنزة، باإعطائها لأحد المعتقلين 
اأراه ما دام هو معي في الزنزانة، فجاءت  اأنني �شاأبقى  اأنني ا�شتدركت  اإل 
لأي  بحاجته  البراغماتي  المعتقل  اأن ح�س  اإل  نهائيًا،  منها  التخل�س  فكرة 
الحتفاظ  قيمة  عّلمتني  المعتقلين  تجارب  عن  ال�شابقة  وقراءاتي  �شيء، 
بالأ�شياء تح�ّشبًا لزمن طويل قد يق�شيه المعتقل، فانت�شر الح�س البراغماتي 

على ح�شاب تحّمل هذا الألم الالمتناهي الذي يع�شف بالقلب والروح.
لدور  واأنت�شي  اأبهر  كنت  ال�شابقين،  المعتقلين  تجارب  اأقراأ  كنت  حين 
وعي�شه  الحب  اختراع  على  المنا�شلين  هوؤلء  ولقدرة  ال�شمود،  في  الحب 

والتم�شك به في اأحلك الظروف.
هذا  دخلت  فاأنا  والخيبة،  بالهزيمة  اأ�شعر  بهم،  نف�شي  اأقارن  وحين 
الحب  يكون  اأن  فبدل  البداية،  منذ  اأ�شلحتي  من  ومجردًا  خا�شرًا  الميدان 

نافذة اأمل، اأ�شحى قيد اعتقال!
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أمل يعصف بالقلب

»على مفترق الياأ�س، ثمة اأمل ما
في جهنم ال�شكون، ثمة فرح/ ثورة �شغرى

تخلخل هذا العدم!«

الذي  الزمن  في  تاأتيك  اأخرى  اآمال  ثّمة  اأماًل،  يكن  لم  الحب  اأن  رغم 
ال�شتحبا�س، حيث  زمن  ودخلت  والياأ�س،  الأمل  معنى  فيه  فقدت  قد  تكون 

تت�شاوى الأ�شياء ول تعود تنتظر اأماًل.
الزرقاء  البدلت  لب�س  على  واإجبارنا  جماعية  زنزانة  اإلى  نقلنا  بعد 
لن  مديد  اعتقال  تحدد:  قد  القادم  الزمن  باأن  �شعرت  بال�شجن،  الخا�شة 
تعرف زمن خروجك فيه. فكان الياأ�س رفيقًا، وانعدم بعد ذلك اأي اأمل، ثم 
جديدًا  معنى  لتاأخذ  المعهودة  معانيها  فرح(  ياأ�س،  )اأمل،  الم�شاعر  تفقد 
يفر�شه ال�شجن، معنى ي�شعب التعبير عنه، اإل اأنه ي�شبه من�شفة غ�شلت اآلف 
قبل  ومنظرها  �شكلها  منظرها؟  يكون  فكيف  �شنوات،  ع�شر  لمدة  المرات، 
�شنين من  ع�شر  بعد  ومنظرها  و�شكلها  الخارج،  في  الفرحة  ي�شبه  ال�شجن 

ال�شتعمال ي�شبه الفرحة داخل ال�شجن!
الم�شاعر  على  ويثور  بالم�شاعر  يع�شف  قد  ا�شتثناء  ثمة  ذلك،  ومع 
اأبدية،  خالدة  لجعلها  وال�شجنية  الأمنية  الموؤ�ش�شتان  ت�شعى  التي  المعلبة 
وهذا ما ح�شل حين تقدم اإلّي اأحد منا�شلي داريا: »هل اأنت ال�شاعر محمد 

ديبو؟«. 



78

»نعم«.
�شّد على يدي بروح من تجمعهم ق�شية واحدة وقال لي: »اأنا موفق من 
داريا، ولقد قراأت ا�شمك على �شفحة المحامية رزان زيتونة على الفي�شبوك 

تطالب باإطالق �شراحك؟«.
ثمة  اللحظة!  تلك  في  غمرتني  التي  الفرحة  حجم  تعرفون  لو  اهلل،  يا 
لحظة فرح خارجي ت�شللت اإلى عتمة القبر لتزلزل كياني وتع�شف بي، في 

دفق م�شاعر لم اأتوقع اأنني ما زلت قادرًا على تح�ش�شها.
لو يعرف اأحد قيمتها، لعرف الجميع، كم هي حاجة المعتقل اإلى الدعم 
الخارجي والمطالبة به، وهو الأمر الذي جعلني اليوم ل اأتوانى عن التعاطف 

مع اأي معتقل وم�شاعدته مهما كانت الظروف.
اإذ ذاك �شعرت بفرحة غامرة، واأن خطتي نجحت، اإذ كنت تركت لأهلي 
قائمة اأرقام كي يت�شلوا بها حال تم اعتقالي، كي ل ينجح الأمر في اإنكار 
العتقال، ولذا فاأنا مدين لجميع من �شاهم في ن�شر الخبر، وعلى راأ�شهم 
ومو�شى  �شليمان  وعمر  ح�شين  ولوؤي  ح�شن  وروزا  يزبك  �شمر  الأ�شدقاء 
الذي رفع �شوته عاليًا  الناقد ح�شان عبا�س  والدكتور  الأردن،  حوامدة من 
وكل  الخطر،  �شراحي، رغم  باإطالق  الفرن�شي مطالبًا  الثقافي  المركز  في 
لم  من  وكل  عاليًا،  ال�شوت  رفعوا  الذين  والإعالميين  المثقفين  الزمالء 
ت�شعفني الذاكرة بتذكره هنا، وبالتاأكيد رزان زيتونة التي ل اأعرفها �شخ�شيًا 
والمختطفة اليوم )هي ورفاقها( من ِقبل من كانت تدافع عنهم، في دللة 
نف�شك  تجد  اأم�س  عنك  يدافع  فمن  بها،  نغرق  التي  ال�شتبداد  متاهة  على 

تدافع عنه اليوم وتطالب باإطالق �شراحه وك�شف م�شيره!
�شعرت وقتئذ باأني ل�شت من�شيًا، واأن ثمة من يتداول اأمري في الخارج، 
وهو اأمر كنت ا�شت�شعرته من التحقيق، حين قال لي المحقق: »�شو يا ديبو 
الذي  موفق  لي  اأكده  ما  وهو  اأتاأكد،  اأن  دون  ولكن  م�شهور؟«،  تكون  حابب 
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�شاأعرف اأنه كان معتقاًل �شابقًا �شمن خلية داريا في عام 2003، وهو نف�شه 
اأن ثمة  اإلى المعتقل، لن�شعر  اأغنية �شميح �شقير »يا حيف«  من �شيحمل لنا 
علمتني  كما  الظل،  ثقيل  دومًا  لي�س  فالخارج  الخارج،  من  منع�شة  اأخبارًا 

قراءة تجارب ال�شجناء ال�شابقين! 
اإل  الخارجي  العالم  اأخبار  اأتحا�شى  بقيت  الفرح هذه،  فورة  زوال  بعد 
)ولي�س  لنف�شيتي  الموهنة  الأخبار  لمنع  وتمددها،  بالنتفا�شة  يتعلق  فيما 

لنف�شية الأمة!( من الت�شلل اإلّي.
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الخوف وصناعته!

»اإنه من�شاُر الحياة 
وعدوُّها ال�شرمدي.

المكّوُن من:
خاء الخدْر
وواو الوجع

وفاء الف�شيحة. 
الظلُّ المترب�ُس بنا

كذكرى..
كامراأة ل توقظ ال�شهوة«3.

اأتذكر  النتفا�شة،  خالل  ون�شف  عامين  من  مّر  بما  اليوم  اأفكر  حين 
ال�شوريون في ك�شر حواجز الخوف، بدءًا من  التي �شّجلها  ال�شجاعة  حجم 
تنظيم مظاهرة �شغيرة بالقرب من فرع اأمن، ولي�س انتهاًء برمي منا�شير 

الحرية في ال�شوارع وتحّدي ال�شّبيحة واإي�شال الإغاثة اإلى المحتاجين.
اإل اأنه من ال�شجاعة اأن نعترف اأي�شًا، اأن الخوف كان رفيقًا يوميًا لنا. 
والن�شال  بالعمل  منه،  والتخل�س  لطرده  ن�شعى  معه،  يومية  معركة  في  كنا 

وعدم الركون للياأ�س. ننجح حينًا ونف�شل حينًا.
كنت  ما  كثيرًا  اإذ  الخوف،  يبارحني  لم  ون�شف  عامين  مدى  فعلى 

3- من ديوان »لو يخون ال�شديق«.
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اأ�شتيقظ في الليل متعّرقًا، لأنجو في اليقظة مما كنته في الحلم. وكان هذا 
الخوف يت�شاعف مع اعتقال كل �شديق اأو �شديقة مقربين، فبمجرد و�شول 
خبر اعتقال اأحدهم، اأ�شعر بالخوف وتبداأ ت�شرفاتي ت�شبح ع�شبية نوعًا 
ال�شارع، ومتنّبهًا لأي  واأ�شبح كثير اللتفات في  اأحيانًا،  واأغلق موبايلي  ما، 
حركة اأو �شوت خارج المنزل الذي اإن طرق بابه دون موعد، ي�شقط قلبي بين 
رجلي اإلى حين و�شولي اإلى العين ال�شاحرة وروؤية الطارق، لت�شبح الخطوات 
القليلة الفا�شلة لي عن الباب خطوات في البرزخ الفا�شل بين جّنة الخوف 
اأ�شمي الحياة التي نعي�شها خارج المعتقل: جنة الخوف،  اإذ كنت  وجهنمه، 

وداخله: جهنم الخوف.
هذا  يكفي  األ  واحد.  لخوف  وجهنم  جنة  حياتنا:  اأ�شبحت  هكذا  نعم 

لإ�شقاط النظام؟!
�شعب باأكمله يعي�س في خوف من طرق الباب، ومن زيارات غير متوقعة، 

دون اأي قانون اأو د�شتور اأو عرف حتى!
الباب  اأي�شًا، وفجاأة طرق  المعتقلة �شابقًا  مرة كانت عندي �شديقتي، 
دون موعد، فنظرْت من عين الباب، وقالت لي، وهي ترتجف والأ�شفر يك�شو 

محّياها: »ديبو، الأمن على الباب!«.
ف ال�شاقين و�شقوط القلب مّرت،  دقائق من الالتفكير والذهول وتق�شّ
قبل اأن اأتمكن من الو�شول اإلى الباب، فتحته ففوجئت باأ�شدقاء لنا )�شاب 
واأخته( على الباب! واختنق �شوتي للحظات قبل اأن اأتمكن من الرد عليهم، 

ون�شيت دعوتهم للدخول! 
اأما كيف راأتهم �شديقتي اأمن، فهذا وحده يعطينا فكرة عن مدى فعل 
ولي�شبح  لياأتوا،  فن�شتح�شرهم  اأحيانًا،  ن�شله  الذي  والمدى  بنا،  الخوف 
»عن�شر الأمن« يحتل الال�شعور وي�شبح الخوف رفيقًا، ي�شاهم في ت�شكيل 
�شخ�شياتنا و�شلوكنا اليومي دون اأن ن�شعر، اإلى اأن ينّبهنا �شخ�س خارجي، 

فن�شعر بهول ما يحدثه الخوف فينا، في اتجاهين مت�شادين: 
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الأول: تغيير عاداتنا خوفًا وتفاديًا له في اآن، فكثيرًا ما نّبهتني �شديقتي 
واأنا اأم�شي في ال�شارع: »ديبو لي�س تتلفت كتير؟«، وكثيرًا ما �شبطت نف�شي 
اأنظر من العين ال�شاحرة للباب اأكثر من مرة في اليوم، دون �شبب �شوى ما 

تخترعه المخّيلة.
اأنه ل  الثاني: مراكمة ال�شجاعة لدحر هذا الخوف، لإدراكنا ال�شمني 
ُيك�شر اإل بالن�شال والمزيد من الن�شال، لأن الخوف هذا يندثر حين يكون 

لدينا ن�شاط ما.
درجة  اإلى  الخوف  قمة  واحدة  لحظة  في  اأعي�س  ما  كثيرًا  كنت  ولهذا 
واأنا  القول: وليكن، هو دربي  ال�شجاعة عبر  و قمة  القلب والركب،  ف  تق�شّ

اخترته، ولي�س هناك حرية دون ت�شحيات! 
اإلى  �شالح  ومي�شا  ربا ح�شن  ال�شديقتان  دعتني  ما ح�شل حين  وهذا 
الم�شاركة في مظاهرة القيمرية )2011( ليكون اأول ن�شاط لي بعد خروجي 
اأمري في  اإذ كنت متذبذبًا بين الخوف وال�شجاعة، وح�شمت  المعتقل،  من 
اللحظات الأخيرة و�شاركت، اأنا والأ�شدقاء عمر يو�شف �شليمان وبا�شليو�س 
زينو، وقد انتهت المظاهرة باعتقال عدد من ال�شديقات والأ�شدقاء، بينهم 

ربا واألي�س مفرج.
كنت  الجوية،  المخابرات  في  �شتة  رقم  الزنزانة  في  ا�شتقراري  بعد 
معاي�شتي  رغم  اإذ  هنا،  الروح  في  زرعه  يتم  الذي  الخوف  بحجم  ماأخوذًا 
للخوف في محطات كثيرة �شابقة، اإل اأنني لم اأَر خوفًا كهذا يق�شف الروح 
ويرعدها اإلى درجة ال�شاآلة، فلو اأردت اأن اأطلق �شفة على المعتقل، لقلت اأن 
اأف�شل �شفة هي: م�شنع الخوف. فهنا ي�شنع الخوف ويبرمج الإن�شان على 
والخروج  التجربة  تلك  يقدر على فهم  لم  اإن  والذل طيلة حياته،  الطاأطاأة 

منها قويًا.
في  الآخرين  ووجوه  ذاتي  في  الخوف  لمعالم  ر�شدي  خالل  من 
الزنزانة، اأدركت اأن للتعذيب مهمتين: الأولى اآنية/ تكتيكية، والثانية خالدة 
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ا�شتراتيجية، وهما: انتزاع العتراف وغر�س الخوف ل في القلب فقط، بل 
في م�شامات الروح ونقّي العظام، وفي كل خلية من خاليا الج�شد.

تحت  المعتقلين  �شراخ  اأ�شوات  ن�شمع  كنا  حين  يح�شل  كان  ما  هذا 
التعذيب، اإذ كان �شوت المعّذب يتحّول اإلى �شيالة ع�شبية اأو حقنة، تدخل 
الج�شد وتتغلغل اإلى م�شام الم�شامات ونقي الروح و�شويداء الج�شد، في�شبح 
الوجه اأ�شفر اللون والج�شد جثة خوف متنقلة وي�شكن في العيون خوف بهيمي 
لي�س له عالقة بالإن�شان، وهذا ما كانوا يريدونه: بناء جمهورية الخوف التي 

ن�شعى وننا�شل لأجل تفكيكها. 
هنا في المعتقل تعرف المعنى الفعلي لعبارة »الخوف« و»الدكتاتورية«، 
وتعرف اأكثر المعنى الفعلي لكلمة »النظام« واأدواته القمعية، اإذ كنت �شابقًا 
القمعية  اأدواته  خبرت  حين  ولكن،  لالإ�شالح،  قابل  النظام  هذا  اأن  اأتوقع 
حتى  كثيرًا،  الأمر  في  اأفكر  بقيت  اأنني  درجة  اإلى  ذلك،  ا�شتحالة  عرفت 
تو�شلت اإلى حقيقة اأظنها اإحدى طبائع هذا النظام: »�شورة مّلمعة للخارج، 
عفن متاأ�شل في الداخل«، اإذ لم تكن مقولت الإ�شالح والتحديث اأكثر من 
محاولة لتغطية هذا العفن وتجميله، بدل ال�شعي لإزالته، واأيُّ م�شعى في هذا 
النظام، وهو ما لم يكن )ولن  الأولى في تفكيك  اللبنة  التجاه يعني و�شع 
تلك  في  والتدقيق  التاأمل  بي  و�شل  وقد  الحال.  بطبيعة  له  م�شتعدًا  يكون( 
�شاأكتب  اأخرج  باأنني حين  التفكير،  اإلى  التي خبرتها هنا،  للنظام  الطبائع 
كتابًا تحت عنوان »عن تلك البالد التي يحكمها الرجل الطويل«، يرّكز على 

كيفية تمّكنه من خداعنا بمقولت الإ�شالح والتحديث وغيرها.
الخوف  م�شنع  في  خائفة،  كائنات  اإلى  لتحويلنا  ي�شعى  النظام  كان 
الناعمة خارجًا في تطويعه،  الأ�شاليب  المخ�ش�س لتخويف من لم تح�شن 
وتاأليه  والر�شوخ  الخوف  ثقافة  ون�شر  الأمنية  وال�شتدعاءات  الإعالم  عبر 
الحاكم. ثقافة تعمل على جعل المرء تلقائيًا ير�شم خطوطًا حمراء لنف�شه، 
في  خارجًا  فعلها  تفعل  وينو«  بيعرف  ما  الأزرق  »الدّبان  نوع  من  فعبارات 
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تحويل كلمة »ا�شتدعاء اأمني« و»فرع تحقيق« و»مخابرات« اإلى اأدوات تخويف 
تفعل  التي  الغام�شة  ال�شيطرة  اآليات  تفادي ذلك وفق  الإن�شان على  تبرمج 
فعلها، بدءًا من ن�شرة الأخبار ولي�س انتهاًء باعتقال المعار�شين الذي يراد 

منه تربية الجميع لكتم اأي �شوت معار�س.
ومن هنا، فاإن �شورية مدينة جدًا جدًا للمعار�شين الذي ق�شوا �شنوات 
بعد  ير�شخوا  اأو  ي�شكتوا  اأن  دون  العتقال،  في  واأكثر  قرن  الربع  ناهزت 
هذا،  الخوف  جدار  ك�شر  في  الأولى  النقرات  اأ�شواتهم  فكانت  خروجهم، 
واإف�شال  الدكتاتورية  ل�شخرة  ك�شره  في  البطيء  الماء  فعل  ت�شبه  وهي 

و�شفات م�شنع الخوف.
الموؤلم اليوم اأن هوؤلء المنا�شلين يتعر�شون لل�شتائم والتحقير.

هل يمكن لثورة تنكر تاريخ منا�شليها اأن تنت�شر؟
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جرس بافلوف

»الجر�س: مو�شيقا ال�شتبداد«

نزع  هو  دم�شق،  اإلى  عودتي  بعد  الجديد،  منزلي  في  فعلته  �شيء  اأول 
جر�س المنزل، اإذ لم اأكن قادرًا على �شماعه. هذا ما اكت�شفته بعد خروجي، 

اإذ كان الرنين يعيدني اإلى هناك، حيث �شوته يحفر القلب ب�شكين!
الرنين، يا اإلهي: كم ب�شع هذا ال�شوت، بقدرته على زرع الخوف في نقي 

الروح وتالفيف المخ. من اخترعه؟ 
كان  فهل  هنا،  �شتنتهي  ومكت�شفاته  تجاربه  اأن  يدرك  بافلوف  كان  لو 

منحنا علمه؟
األم يكّفر »نوبل« عن خطئه باكت�شاف البارود؟

ولكن ماذا يفيد التكفير وجوائز نوبل بعد اأن ح�شد البارود من ح�شد، 
وكان مقدمة لكت�شافات اأ�شد تدميرًا وفتكًا؟

ك�شوت  ناعم  الأول  المعتقل:  في  حياتنا  يحكمان  كانا  للرنين  �شوتان 
و�شولها  قبل  تعلن  كعاهرة  فج  والثاني  ب�شمت،  العمل  تتقن  قاتلة محترفة 

اإليك اأنها �شتقتلك.
الأول: اإيذان بمولود جديد ي�شاف اإلينا!

الثاني: بدء رحلة عذاب قد تنتهي بمفقود تحت التعذيب.
عند �شماع ال�شوت الأول يفتح الباب الخارجي لل�شجن، ليدخل معتقلون 
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جدد ل نلبث اأن نراهم ممددين وهم مقّيدون في الممر، فنحدد من عدد 
الرّنات عدد المعتقلين الجدد تقريبًا، وهذا موؤ�شر لما يحدث في الخارج، 
الخارج  في  الأمر  واأّن  كثرًا  يعني معتقلين  فهذا  كثيرة  الرّنات  كانت  فكلما 

لي�س على ما يرام.
وي�شتنفر  الريق  ويجّف  الركب  ف  تتق�شّ الثاني،  ال�شوت  �شماع  عند 
ال�شّجان  خطوات  وقع  اآذاننا  وتتابع  ما،  اأحدًا  يطلب  المحقق  لأن  القلب، 
المقتربة من باب الزنزانة، التي تحدد رد فعل قلوبنا الخائفة، فاإذا عبرها 
نتنف�س ال�شعداء وترتاح العيون، واإذا وقف اأمامها وبداأ بفتح الباب، تغو�س 
للتحقيق، فنوّدعه  الخارج  ا�شم  اأن ينطق  اإلى  الخوف،  القلوب في م�شتنقع 
في  التحقيق،  من  لنجاتنا  والنذالة  بالحبور  مليئة  ولكن  م�شّيعة،  بعيون 

تناق�س رهيب.
اإثارة  على  الرنين  �شوت  قدرة  يعرف  ال�شجن  مهند�س  اأن  �شك  ل 
المنعك�شات ال�شرطية والال�شرطية وفق نظرية بافلوف، فو�شع تلك الأجرا�س 
لنبقى الجراء التي ل يغادرها الخوف، مما دفعني لت�شميته جر�س الدكتاتور!

اأّية قلوب مجرمة هذه؟!
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كيمياء الجسد: معنى الحرية

اأ�شتغرب حين اأبقى اليوم في التواليت زمنًا طوياًل، كيف كنا نفعلها في 
غ�شون دقيقة واحدة، هي الوقت المخ�ش�س للدخول والخروج من الحّمام؟!
لم اأفلح في المنزل في الخروج من التواليت قبل خم�س دقائق، واأحيانًا 

اأبقى مدة ربع �شاعة، فكيف كّنا نفعل ذلك بغ�شون دقيقة؟
يبدو اأن الج�شد يبرمج اآليات مقاومته الخا�شة به، وفق البيئة المحيطة 
به. الأيام الأولى تكون جحيمًا، ولكن فيما بعد، يتدرب الج�شد ويتكيف مع 
الأو�شاع الجديدة، بدءًا من حجم كمية الماء التي ي�شربها المرء، اإلى حجم 
الطعام الذي ينبغي تناوله، بما يجعل المدة الفا�شلة بين �شرب الماء وه�شم 
اإنتاجه في ف�شالت، تتنا�شب مع المدة الفا�شلة بين نوبتي  الطعام وعملية 

خروج للحّمام.
�شخ�شيًا عرفت حاجات ج�شدي، فكّيفتها بربع رغيف خبز كل وجبة، 
اإفراغ الف�شالت في غ�شون دقيقة، كنت  لتي�شير عملية  ون�شف كاأ�س ماء، 
اأ�شتغلها اأي�شًا في غ�شل تحت اإبطي ورجلي وعانتي، لمحاربة القمل المنت�شر 

في كل الثياب والج�شد!
وتـحـ�شب اأنك جـرم �شغـير            وفيك انطوى العالم الأكبر

هذا البيت ت�شعر بقيمته الحقيقية واأنت ترى نف�شك تفعل كل هذا في 
دقيقة.

مرة قال لي اأحد الأ�شدقاء اإن اأحد ال�شجناء الذي ق�شى ثمانية ع�شر 
عامًا في المعتقل، قال: »لم يكن عندنا وقت في تلك الأيام )اأيام العتقال(«. 
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اإدانة مبطنة لنا الذين كنا نحيا  الأمر مده�س حقًا من جهة، ولكنه يحمل 
خلف الق�شبان، ونق�شي حريتنا في اأ�شياء تافهة!

تروي�س الوقت والقدرة على ا�شتثماره اأحد اأدوات ال�شمود، حتى لو لم 
نعترف بذلك، فدون هذه الآلية ل يمكن ال�شمود، لأنه يعني و�شع الج�شد في 

مواجهة يومية مع بيئته الجديدة، وهو ي�شعف اآليات المقاومة.
ال�شوؤال المربك الذي يحا�شرني اليوم: كم من الوقت ي�شيع في عالم 

الحرية دون فائدة؟ 
ولكن من جهة اأخرى، األي�شت الحرية في اأحد معانيها هي حرية اأن تبدد 
وقتك في اأ�شياء تافهة ل معنى لها اأحيانًا؟ اأن ل تفعل �شيئًا، واأن تاأكل وفق 
ما تريد، وتبقى في الحّمام الوقت الذي ت�شاء، وتتمرد على قوانين الوقت 
وموؤ�ش�شاته، وت�شّيع وقتك في الثرثرة مع اأنثى عابرة لمجرد اأنها جميلة اأو 

مثيرة!
الحرية: كم هي �شاأن عادي وطبيعي وغير لفت لالنتباه، حين نملكها 

ون�شبح اأ�شرى لها.
هل ل بّد من معتقل ما، ا�شتبداد ما، لن�شعر باأهميتها؟

�شّر الحرية يكمن في عدم الإح�شا�س بها حين نمتلك حريتنا/ حياتنا، 
واأدلجتها،  وتقدي�شها  وتعظيمها  الحرية  بتفخيم  تثقيلها  دون  فنعي�شها 
بال�شبط، لأن كل مقّد�س  لتاأخذ معناها هنا  ال�شتهتار  فنحياها بمثل هذا 

قيد، وكل اأدلجة هي قتل للطبيعي والعادي والتافه الجميل.
كحلم  وعي�شها  لجوهرها،  تزييف  هو  مقد�شًا  بو�شفها  الحرية  عي�س 
قد تفقده في اأي لحظة خوفًا من موت اأو اعتقال )كحالنا اليوم( هو اأي�شًا 

تزييف.
حين نعي�شها دون اأن نح�س بها اأو ن�شطر لت�شّميتها حتى، ن�شبح اأحرارًا 

حقيقيين.
الحرية اأن ل ت�شعر اأنك حر، اأن تعي�شها كما تتنف�س.
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من هو الشهيد؟

�شفة ال�شهيد مجرد بالغة زائفة لتجميل الموت!

بين  الممزق  اأنا  ال�شهيد،  مفردة  اأّرقتني  ال�شفحات  هذه  كتابة  اأثناء 
عالمين يموت على �شفة الأول اأهلي وعلى �شفة الثاني اأ�شدقائي.

اأربكني الأمر واأنا اأكتب هذه الكلمات، لأني اأرف�س ال�شتبداد والإرهاب 
معًا!

د المعركة  في البداية كان الأمر وا�شحًا بين ا�شتبداد وحرية، اإل اأّن تعقُّ
لحقًا بين ال�شتبداد والحرية من جهة، والدولة ومن يعلن بو�شوح معركة 
تدمير الدولة ال�شورية، وبين الدولة والإرهاب، وبين تدّخل القوى الخارجية 
في �شورية ل�شالح م�شاريع اإقليمية )حزب اهلل، الن�شرة، داع�س، اأبي الف�شل 
العبا�س..( عّقد من م�شاألة الف�شل هذه، وبالتالي �شّعد من م�شاألة ال�شمير 
الأخالقي الذي لم يزل يحا�شرني في و�شف »ال�شهيد«، نظرًا لما لل�شهيد، 

في لغتنا وثقافتنا، من احتفاء بالغي وقيمي وقد�شي.
اأنا في �شفوف المعار�شة لأني اأرى اأني اأمّثل ق�شية اإن�شانية عادلة تتمثل 
وبالتالي  الذي جثم على �شدورنا ن�شف قرن،  ال�شتبداد  باإزالة مرتكزات 
األفظ لقب »ال�شهيد« على من ي�شقط وهو ينا�شل لإعالء قيم  تلقائيًا  فاإني 
ال�شفة  في  ولكن  العلمانية،  الديمقراطية  الدولة  لبناء  والعدالة  الحرية 
نف�شها يقف من يعلن الإرهاب، ويتنبى تفجيرات في مناطق مدنية، وي�شتنجد 
بمقاتلين واأ�شلحة من الخارج، في �شبيل اإقامة دولة اإ�شالمية ح�شارية، اأو 

دولة العراق وال�شام اأو...
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وفي ال�شفة الأخرى ي�شقط اأهلي واأقاربي، بع�شهم �شقط وهو يقاتل مع 
قوات النظام دفاعًا عن الدكتاتور �شخ�شيًا لأ�شباب طائفية، وبع�شهم يقتنع 
اأنه يدافع عن الدولة ال�شورية بوجه الإرهاب، وبع�شهم �شقط في تفجيرات 

�شيارات مفخخة، وبع�شهم �شقط وهو في مركز عمله.
من يحدد من هو ال�شهيد في هذه الحالة؟ 

هل الق�شية الُمدافع عنها هي من يحدد معنى ال�شهادة؟
األ يطلق النظام واأن�شاره على من يموت في �شفة المعار�شة: »اإرهابي«؟
األ تطلق بع�س المعار�شة واأن�شارها على من يموت في �شفة ال�شلطة: 

»فطي�شة«؟
الجندي الذي ُيقتل �شمن قوات النظام، األي�س هو مقتنعًا باأنه يدافع عن 
واإل لكان ترك بندقيته  لل�شهادة؟  واإيمانه  اإرادته  الوطن، وهو ذاهب بملء 

وهرب؟
الجهادي الذي ياأتي من خلف الحدود، )�شواء كان من حزب اهلل واأبي 
الف�شل العبا�س، اأو من القاعدة وال�شلفيين والجهاديين والن�شرة وداع�س..( 

األي�س هو مقتنعًا باأنه يجاهد وي�شت�شهد في �شبيل ق�شية عادلة؟
هل قيم »ال�شهيد« الفردية، اأم قيم الجماعة التي ينتمي اإليها، هي من 
الحرية  وهي  عنها،  نحيد  األ  وينبغي  عليها  متفق  عليا  قيم  ثّمة  اأم  يحدد؟ 
وال�شتبداد؟ فمن ي�شقط في �شفة الحرية فهو �شهيد، ومن ي�شقط في �شفة 

ال�شتبداد فهو قتيل؟
»مكافحة  ظل  في  ي�شقط  من  األي�س  الف�شل،  ي�شعب  هنا  حتى  ولكن 
والن�شرة ف�شيلين  داع�س  األي�شت  الإرهاب؟  يمنع  لأنه  �شهيد  الإرهاب« هو 
اإرهابيين، وبالتالي فمن ي�شقط بمواجهتهما �شهيد ومن ي�شقط معهما قتيل؟
رغم ذلك. ثمة اأ�شياء وا�شحة جدًا ل مجال لّلب�س فيها، فمن يموت في 
مظاهرة ت�شدح �شد ال�شتبداد هو �شهيد، ومن يموت في معتقل وهو يحمل 
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قيمة الحرية في قلبه هو �شهيد، ومن يموت في �شف الجي�س النظامي وهو 
يعتقد اأنه يدافع عن وطنه بوجه الإرهابيين )الن�شرة وداع�س( هو �شهيد.
من يموت في �شبيل الطائفة اأو الدين اأو الم�شتبد اأو الجهاد هو قتيل.

من يموت في تفجير اأو قذيفة هاون هو �شحية.
هل هذه الت�شنيفات �شحيحة؟ اأخالقية؟ 

ل�شت متاأكدًا! �شميري الأخالقي يوؤنبني، ولي�س لدي دليل اأو متكاأ، �شوى 
اأ�شئلتي الم�شطربة.

في  بارزًا  دورًا  يحتالن  الأخالقي  والموقف  القيم  لأن  يوؤنبني  �شميري 
�شياغة دور المثقف ومعناه، ول بّد من تحديد هذا الف�شل بدقة لتحديد اأفق 

الن�شال ومعناه ومنحه بعدًا اإن�شانيًا.
 ولكن ماذا اإن كان المثقف نف�شه حائرًا؟

اأ�شعر بالعار لموت كل هوؤلء! 



92

أبناء درعا

»يا نبي الفقر
لم يزل وجهك حرقة بقلبي

كم اأتمنى لو فهمت لغتك، لأفهم �شّرك
اآه.. لو اأعرف ماذا كنت تقول لي في تلك الليلة،

لفهمت �شّر درعا وثورتها!«.

بعد ع�شرة اأيام من وجودنا في الزنزانة، اأدخلوا �شابًا في الثالثين من 
العمر، تبدو عليه اأمارات ال�شرب والتعب والجنون!

رجل يمّثل الفقر الذي اأراد الإمام علي قتله، حين قال: »لو كان الفقر 
رجاًل لقتلته!«. اإل اأني واثق اأنه لو راآه لما قتله، اإذ كيف يمكن لأحد اأن يقتل 

»درعا« الثائرة؟ 
المدينة التي دخلت معتقلنا من بوابة ثورة تندلع في الخارج ول نعرف 
جنون  مح�س  الثورة  )األي�شت  جنونه  رغم  الرجل  هذا  كان  اإذ  �شيئًا،  عنها 
اأ�شاًل؟ وهل يجروؤ عليها غير المجانين؟( يمّثل القاع الذي يثور �شد تفقيره 

وتجهيله وتجريمه! 
»محمد علي ديب« اأو »ح�شين« اأو غيرها من اأ�شمائه المتعددة التي كان 
يبّدلها كما نبّدل الثياب، فقيرًا، م�شعث ال�شعر، و�شخ الثياب والج�شد، كان 
مجنونًا اأو يمّثل الجنون كي ينجو مما فعله، اأحال اأيامنا القليلة التي ق�شاها 
معنا اإلى جحيم، لأن رائحة تغوطه في ثيابه خنقتنا، ولأنه حين ياأكل يبدو 
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مائدة  اإلى  كلها  الزنزانة  اأر�شية  محّوًل  ولد،  مذ  الطعام  يذق  لم  كاإن�شان 
طعام، في الوقت الذي كنا ن�شعى جاهدين للحفاظ على النظافة ما اأمكن، 
يتقّيد  اإذ لم يكن  اإلينا،  اأي وقت  ال�شّجانين في  باإح�شار  اإلى قيامه  اإ�شافة 
باأي وقت �شوى وقت روحه، للخروج اإلى التواليت، فبمجرد حاجته للخروج 
يقف ويطرق الباب اإلى اأن ياأتي ال�شّجان الذي يدخل لي�شربه اأحيانًا، وينفذ 

له رغبته اأحيانًا اأخرى.
ت�شرفاته هذه نّفرت العديد من المعتقلين منه، اإل قلة، بينهم اأنا، بقينا 
نتعامل معه وفق ما ي�شمح لنا، نحاول »تهذيب« روحه وعاداته و�شلوكه، ودفعه 
لأن ياأكل على الأقل بهدوء، دون اأن يبعثر الطعام في كل اأنحاء الزنزانة، واأن 

يغ�شل بعد الطعام.
اإل اأنه في الوقت ذاته اأدخل اإلى زنزانتنا مفردات جديدة بتنا نتداولها 
رًا، لتقطيع وقت ال�شجن ون�شيان وطاأته الثقيلة، فعبارتا »يا اأخي«، و»يا  تندُّ
زميل« اللتين قالهما لل�شّجان، في الوقت الذي ُيمنع مخاطبة ال�شّجان بغير 
كلمة »�شيدي«، اأ�شبحتا منا�شبة لل�شحك في المعتقل كلما قال اأحدنا لالآخر 
من  طلب  اأن  لحظة  ين�شى  اأن  لأحدنا  يمكن  ل  اأنه  اإلى  اإ�شافة  زميل«!  »يا 
ال�شّجان الخروج للحمام، وحين رف�س ال�شّجان اأخرج له ع�شوه الكبير، وقال 

له: »واهلل بدي اأعمل ب�ّشي، �شوف!«. 
األمحه  كنت  لأني  الجنون،  دور  يمّثل  اأنه  اأ�شعر  ذهني  قرارة  في  كنت 
للتعامل  �شعيت  لذا  �شيا�شي،  حديث  في  ندخل  حين  نقول،  ما  اإلى  ي�شتمع 
معه على هذا الأ�شا�س. وحين كانت تلتقي عيني بعينه، اأ�شعر اأنه يعلم باأني 
اأتعامل معه كاإن�شان  ك�شفته، فكان يهّرب عينيه من عيني، ومع ذلك بقيت 
بحاجة اإلى رعاية واحتواء خا�س، اإلى اأن و�شع يده علّي مرة، بعد اأن نام كل 
من في الزنزانة، نظرت اإليه، فراأيت وجهًا لم اأره من قبل: عيناه �شافيتان 
اأره من قبل، وقار وهدوء رجل يعرف ما يريد،  لم  ومليئتان بحبور وخوف 
لل�شماء،  والإ�شارة  �شدري  بين  يديه  ناقاًل  اأفهمها،  لم  باإ�شارات  لي  مومئًا 
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محاوًل القب�س على لغة تو�شل لي ما لم يقدر على قوله، واإذ نه�شت وحاولت 
اأن اأفهم ماذا يريد واأ�شتف�شر منه، �شرخ ال�شّجان في الخارج، فخاف الرجل 
واأدار وجهه نحو الحائط دون اأن اأفهم �شيئًا، اإذ ل اأزال حتى هذه اللحظة 
اأ�شعر بحرقة القلب كلما تذكرته، لأني لم اأفهم �شره، ولم اأعرف ماذا كان 

يريد اأن يقول لي في تلك اللحظة؟ وبَم �شيبوح؟!
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استحضار الدين!

»لم تكن ال�شالة يومًا للخالق
اإنما لنا

ن�شلي لأجلنا
ولهدهدة الخوف الكامن فينا من المجهول!«.

 
لم اأكن اأتوقع يومًا اأنني �شاأ�شلي، ولكن هذا ما ح�شل، اإذ تكت�شف في 
يعنيك  ول  تعرفه  ل  لخالق  تعّبد  هي  مما  اأكثر  حاجة  ال�شالة  اأن  المعتقل 

اأمره.
و�شط دوامات الياأ�س وال�شعف وال�شعور باأنك وحيد و�شعيف وذو م�شير 
المعتقلون  بها  ي�شتعين  التي  المتنف�شات  مجهول، تكون ال�شالة واحدة من 
لمواجهة م�شيرهم هذا، اإذ كان الجميع يقوم بال�شالة التي يبدو اأنها كانت 
»اّطّمن!  في�شرخون:  المعتقلين،  تمتمات  ي�شمعون  الذين  ال�شّجانين  تغيظ 

اهلل ما رح ي�شمعك هون!«، محاولين قمع هذه ال�شلوات ال�شغيرة.
بما  تذّكرهم  لأنها  اأم  �شدهم؟  موّجهة  اأنها  �شلفًا  يعلمون  لأنهم  هل 

يت�شرفون، وباأن اأفعالهم غير �شرعية وت�شتوجب العقاب؟!
منهم  اأطلب  اأن  خجلت  ولأنني  اأ�شلي،  كيف  اأعرف  ل  اأنني  اكت�شفت 
اأمي  كانت  حين  الذاكرة،  ا�شتح�شرتها  حيلة  اإلى  لجاأت  ال�شالة،  تعليمي 
هذه  من  قليل  غير  عددًا  اأن  اكت�شفت  الطفولة،  منذ  اأدعيتها  حولي  ت�شرد 
الأدعية محفوظ في المخ، رغم مرور اأكثر من ثالثين عاما عليها، فبداأت 

بترديدها كنوع من ال�شالة!
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اإل اأن الأمر لم يمر ب�شالم، اإذ فتح اأمامي بوابة اأ�شئلة كبرى عن اهلل 
ورغم  حاجته،  حين  نخترعه  خالق  اإلى  الحاجة  ومدى  وال�شالة  والدين 
من  خروجي  حين  اإلى  هذه  الخا�شة  ب�شالتي  ا�شتمررت  ذلك  كل  اإدراكي 
اإلى  وتحتاج  المطاف،  نهاية  في  نة  مكوَّ ثقافة  الدين  اأن  لأكت�شف  المعتقل، 
اأخرى  ثقافة  دخول  دون  متعذر  وهو  منها،  التخّل�س  يتم  حتى  طويل  زمن 

تحتل هذا الحيز الذي يخ�شره الدين ل�شالح الحداثة اأو اأي �شيء اآخر.
اإلكترونية  ر�شالة  في  مرة  لي  قاله  ما  المعتقل  في  اأتذكر  كنت  وهنا، 
الراحل  المفكر  مع  يتناق�س  كان  حين  طرابي�شي،  جورج  المفكر  ال�شديق 
للتخل�س  اإنه ي�شعى  اإذ قال جورج لن�شر  الدين،  اأبو زيد حول  ن�شر حامد 
اإنه من  من لفظ كلمة اهلل نهائيًا في مفرداته عندما يتكلم، فاأجابه ن�شر 
الم�شتحيل ذلك. وفي نهاية الحديث وجد جورج نف�شه وهو يجيب عن �شوؤال 
�شاأله ن�شر عن موعد �شدور كتاب له بقوله: »اإن �شاء اهلل قريبًا!«، ف�شارع 
ن�شر يقول له: »اأراأيت؟«، ما يدل على اأن الدين موروث وتراث وثقافة مكّونة 
ل يمكن طرده والتخل�س منه ب�شهولة، قبل اأن يتكّون موروث وتراث وثقافة 
حداثية على قدر من التراكم بحيث يتاح ا�شتبعاد الدين من المجال العام 

للب�شر.



97

اصمت، إنك في حضرة الموت والثورة!

»ال�شجيج �شكون
ال�شمت ثورة!«

اكت�شفت اأننا اأثناء ن�شاطنا في خ�شم النتفا�شة نن�شى الموت، اإذ رغم 
ح�شوره اليومي وكثافته، وتناق�س عدد ال�شوريين يومًا بعد يوم )اإما للموت 
اأو للهجرة( نتجاهل اأن الموت قريب منا اإلى هذا الحد، ويبقى جّل تركيزنا 
على عدم الوقوع في �شرك اأجهزة الأمن، وكاأن اأق�شى خطر �شنتعر�س له هو 

العتقال، وكاأننا في مناأى عن الموت!
هذا ما اأفكر به بعد اأن �شقطت قذيفة بعيدة عني م�شافة دقيقة واحدة، 

و اأخرى م�شافة خم�شين مترًا عن بيتي.
لم يكن رد فعلي هو البارد فقط، بل اأي�شًا رد فعل النا�س الذين انتبهوا 
من  القذيفة  وكاأن  الطبيعية،  حياتهم  نومهم/  اإلى  وعادوا  واحدة  للحظة 
اأناقة الأربعين و�شهوتها ت�شرخ بزوجها: »ولك  طبائع الأمور: امراأة بكامل 
يال تاأخرنا عليهن!«، بائع يكمل م�شاومة المراأة على ثمن قطعة الثياب بعد 

اأن عّطلتهما القذيفة للحظة.
وقذيفة  يميني  �شقطت قذيفة على  »ديبو  �شاخرة:  بي  تت�شل  �شديقتي 

على �شمالي، واهلل مارح اأترك النبوة لو موت!«.
الموت  من  ال�شخرية  عبر  بها  تم�ّشك  اأم  بالحياة  ا�شتهتار  هو  هل 

وتطني�شه؟
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ت�شرب  التي  والدبابات  تق�شف  التي  الطائرات  اأمام  العجز  �شعور  اأم 
والقذائف التي تنهمر؟ 

في مثل هذه اللحظات اأوؤنب نف�شي على ا�شتهتارها، اإذ كيف ي�شتوي اأن 
اأ�شتهتر بالموت ول اأحتاط منه، واأنا الذي يقّد�س الحياة ويدعو اإلى اعتبارها 
اأهم من كل �شيء حتى من ال�شهادة في �شبيل الوطن ذاته، رافعًا قيم الن�شال 
ال�شلمي بوجه العنف، انطالقًا من اإيماني بقيمة الحياة، وراف�شًا كل دعوات 

الت�شليح والع�شكرة التي فا�شت بها الأر�س ال�شورية؟!
والم�شاركة  والن�شاط  العمل  اأن  اأي�شًا  اكت�شفت  الموت،  ح�شور  في 
والكتابة في الداخل ميزتها الوحيدة الغرق في اللحظة الراهنة دون القدرة 
على روؤية الم�شهد كاماًل عن بعد، وهذا يجعلك تغرق في التفا�شيل: كتابة 
مقال، تاأمين بطانية لطفل جائع، دواء لمري�س، ربطة خبز ل�شديقة لم تعثر 
على الخبز منذ ع�شرة اأيام، م�شاركة في مظاهرة.. هذا كله يبعد عنك �شبح 
اأو ُتجبر على تنا�شيه، لأن اليومي/ الزائل/  الموت المحيط بك، تتنا�شاه، 
المعا�س ي�شتهلك الخالد/ المطلق/ الموت ويفنيه، وهذا هو �شر الحياة: اأن 

تعي�س وح�شب.
لأن  خافتة،  تبقى  الداخل  نا�شطي  اأ�شوات  اأن  ربما  لي  يف�شر  ما  وهذا 
اأ�شاًل على ال�شا�شات  اأ�شبح رفيقهم اليومي، ول وقت لديهم للنواح  الموت 
التي �شبغها الدم ال�شوري، في حين اأن اأ�شوات من هم في الخارج تبدو اأعلى 
نبرة، اإلى درجة اأنها تقلقنا نحن الذين نموت هنا، وت�شعرنا باأننا ننا�شل اأقل 

مما يجب! 
بموتنا؟  يتاجرون  ِلَم  ال�شا�شات؟  ِلَم ي�شرخ هوؤلء على  اأت�شاءل:  دائمًا 
هل حقًا يتاألمون كما يقّدمون اأنف�شهم؟ وهل لو كانوا هنا �شتبقى اأ�شواتهم 
مرتفعة بهذا ال�شكل، اأم �شياأخذهم الواقع ال�شوري اإلى العمل ب�شمت، لأن 
درب الحرية طويل ويحتاج اإلى الكثير من ال�شبر، عك�س ما يظن الكثيرون 

واهمين؟!
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األهل قيد!

»ل اأحد يقف �شد الثورة اأكثر من وعي اأبنائها الزائف بها!«

وقيودهم  قيودنا  المعتقلين  اأهل  �شيكون  الدائم،  قيدي  اأمي  كانت  كما 
يتعلق  �شيء  اأي  ن�شر  عدم  في  برغبتهم  ن�شطدم  كنا  ما  كثيرًا  اإذ  اآن،  في 
ل  التي  الأهل  رغبة  تنفيذ  بين  ممزقين  فنبقى  يعتقلون،  حين  باأبنائهم 
اإلى ق�شية  يحق لنا تجاوزها، وبين واجبنا المتمّثل بتحويل ق�شية المعتقل 
راأي عام، ومنعه من التحّول اإلى رقم ُين�شى في �شجالت حقوق الإن�شان اأو 
عليها،  لل�شغط  معنوية  �شلطة  وت�شكيل  ال�شلطات  لف�شح  المعتقل،  زنازين 
بها  والمطالبة  ومتابعتها  ق�شيتهم  عن  الدفاع  مهمة  يتولى  محاٍم  ولتاأمين 
اأمام المحاكم رغم �شكليتها، كما اأن المعتقل يكون �شعيدًا حين يخرج ويرى 
ت�شامن الأ�شدقاء معه، في�شعر اأنه لي�س وحيدًا، ويتمكن من ال�شمود خا�شة 
ال�شعبة،  التجربة  لهذه  اأ�شيرًا  زال  ما  يكون  اإذ  لخروجه  الأولى  الأيام  في 

خا�شة اإن كانت الأولى.
اإ�شهار  حتى  اأو  عنها  كالم  اأي  اأهلها  رف�س  �شديقتي،  اعتقلت  حين 
بع�س  طريق  عن  الأمور  حّل  اإلى  ول�شعيهم  عليها،  لخوفهم  العتقال،  خبر 
المعارف، الأمر الذي و�شعنا في حيرة من اأمرنا، لمعرفتنا باأن الأجهزة لن 
تفعل اإل ما تريده في نهاية المطاف، لأنه حتى لو خرجت، فاإن هذا يعني 
اأنهم لي�شوا متاأكدين من التهم الموّجهة لها، ل لأنهم نجحوا في اإخراجها 

كما يتوّهمون.
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هذا الوعي الزائف بالنظام وطبيعته �شّكل اأكبر القوى ال�شدية الكامنة 
ت�شرفاتهم  تاأتي  بم�شاعرهم،  الثورة  مع  هم  الذين  فالأهالي،  الثورة،  في 
الناتجة عن طبيعة وعيهم لت�شب في الم�شار ال�شدي للتغيير، لأنه ل يمكن 
تغيير الأ�شياء بوعي قديم وباأدوات ت�شبه اأدوات النظام التي تنتج ا�شتبدادًا 

اآخر.
لم نكن نر�شخ دائمًا لرغبة الأهل، وهذا عائد اإلى ال�شديق المعتقل، اإذ 
كان بع�شهم ي�شّر علينا اأن ل نر�شخ لرغبة اأهله، واأن نفعل واجباتنا بف�شح 

ال�شلطة، لإدراكه اأن �شكوت الأهل لن يغّير �شيئًا.
�شمن الم�شار العام للثورة، ثمة ثورات �شغرى: ثورة الأبناء على الأهل، 

ثورة الزوجة �شد الزوج، ثورة المراأة �شد تقاليد القطيع.
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الحكاية غير الرواية!

»الحكاية تُروى، الرواية تُقراأ، المعتقل يُعا�س!«.

باعتباري »مثقفًا« كان المعتقلون يطلبون مني قراءة ال�شعر لهم، وهذا 
اإلى  اليومي،  رفيقنا  الإباحي  ال�شعر  اأ�شبح  كان. وحين عرفت مزاجهم  ما 
يتململون  كانوا  المجال،  �شعرًا خارج هذا  لهم  اأقول  اأنني حين كنت  درجة 
بانتظار اأن اأنتهي منه، واإذ يطول بي المقام ي�شرخ اأحدهم: »بدنا �شعر رزيل 

معلم!«، فاأ�شبحت: »ال�شاعر الرزيل«.
بعد ملل الرفاق في الزنزانة من ال�شعر باتوا يطالبون بحكايات، وحين 
يلي  الروايات  »احكيلنا  اأحدهم:  قال  حكايات،  اأعرف  ل  اإنني  لهم  قلت 

قريتا!«.
اكت�شفت عجزي عن  لهم،  رواية  التالي حين هممت بحكاية  اليوم  في 
اأتح�ش�شها  واأكاد  ذاكرتي،  في  موجودة  الرواية  تفا�شيل  كل  اأن  رغم  ذلك، 

واأعي�س م�شاهدها، واكت�شفت اأن الرواية ل تف�شل عن اللغة.

الحكاية ُتروى.
الرواية ُتقراأ.

اأما العتقال فال ُيروى ول ُيقراأ ول ُيكتب.
كل كتابة تقزيم و�شرح لتجربة ل ُت�شرح ول ُتروى. 

تجربة ل بطولة فيها �شوى الخوف. 
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الكل يراقب الكل!

»اأق�شى حالت ال�شتبداد، اأن ي�شّيرك الم�شتبد »عينًا« تراقب، 
وقلبًا يخاف، فتمار�س عمل المخبر دون اأن تدري«.

�شد  تثر  لم  التي  الهادئة  المناطق  في  الطبيعية  الحياة  مظاهر  خلف 
غ�شب  مكبوت،  اأق�شى  توتر  ثّمة  غبي،  ب�شكل  موؤيدة  وُت�شّنف  النظام، 

�شامت، توّج�س تعك�شه العيون القلقة: الكل يراقب الكل.
 جيرانك في البناية اأو �شكان الحارة التي تقطن فيها ل يتركون تف�شياًل 
�شغيرًا ل ينتبهون له، وكلٌّ بح�شب اأهدافه وتفكيره، فالمعار�س يخ�شاك اأن 
وتنقل  معار�شًا  تكون  اأن  يخ�شى  والموالي  اأمنًا،  اأو  �شّبيحًا  اأو  مخبرًا  تكون 
الحرامية  من  الجميع  لدى  الأكبر  والخوف  الم�شلحة،  للمعار�شة  الأخبار 

وال�شارقين والمغت�شبين الذين ينتحلون �شفة الطرفين لتحقيق ماآربهم.
اأجهزة  مع  بالتن�شيق  الأحيان  )واأغلب  الذاتي  الأمن  على  الخوف  هذا 
الدولة في المناطق ال�شامتة( خلق لدى النا�س عادات وممار�شات جديدة، 
اأهمها التل�ش�س، فبمجرد خروجك من البناية اأو الحارة ثمة من يقف على 

البوابات ويتر�شد ويراقب.
اإن كنت  ما في يدك  وتتابع  تنظر جانبًا  التي  العيون  بالأمر من  ت�شعر 
تحمل �شيئًا. وقد و�شل النا�س اإلى حد تنظيم �شوؤون اأمنهم بذاتهم اأحيانًا، 
من  اأكثر  لي�شوا  محالت  مجموعة  اأو  بناية  اأمام  تراهم  الذين  فال�شباب 
عيون تتر�شد، هذا ما اكت�شفناه مرة حين اأرادت �شديقتي اأن تترك ال�شقة، 

فاكت�شفنا اأننا كنا تحت مرمى الأعين بطريقة اأو باأخرى.
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بمجرد خروجي اأو دخولي من المنزل و�شماع اأ�شوات خطواتي اأو فتح 
الباب، كنت اأ�شعر اأن ثمة عيونًا تقف خلف الأبواب المجاورة لباب منزلي. 
للوهلة الأولى ظننت اأن الأمر من تاأثير تداعيات وكوابي�س الخوف الكثيرة، 
المجاورة  لالأبواب  ال�شاحرة  العيون  في  التدقيق  على  عيني  تدريب  اأن  اإل 
ي�شع منها �شوء  التي  اأحد من تلك  التي يقف خلفها  العين  لتمييز  اأو�شلني 

�شغير اإن لم يكن يقف اأحد خلفها.
فتحّولت  تلقائيًا،  المخبر  عادات  النا�س  اكت�شب  الخوف  هذا  ظل  في 
واأ�شبحت، بطريقة غير مبا�شرة،  البع�س الآخر،  اإلى عيون يراقب بع�شها 
من  مناخًا  تفر�س  التي  لل�شلطة  الغام�شة  ال�شيطرة  اآليات  �شمن  موظفة 
الالاأمن والرتياب وال�شك، بهدف اإ�شعاف تالحم الب�شر وتقاربهم، ل�شالح 
القيام بما يوؤذيك حين ي�شعرون بالخوف منك اأو حين ي�شّكون بت�شرفاتك 
مدفوعين بغريزة حماية الذات والحفاظ على اأمنهم، وقد ح�شل الأمر مع 

بع�س الأ�شدقاء الذين جاء »�شّبيحة« الأحياء لتفتي�س منازلهم فجاأة.
يهزمنا ال�شتبداد حين نمار�س ونتبّنى اأفعاله.
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أبناء الشّبيح!

اأراه م�شاء كل  »�شّبيح«.  القديم كان يوجد  ل�شكني  المقابلة  البناية  في 
يوم ي�شع �شالحه في ال�شيارة ويذهب تاركًا عائلته واأولده ال�شغار.

بما  مقتنع  الموت؟ هل هو  اإلى  يذهب  لماذا  مت�شائاًل:  كثيرًا،  به  اأفكر 
يفعل؟ اأم اأن حاجته للقمة العي�س هي ما ي�شطره؟ كيف ي�شتطيع اأن يح�شن 
اأبناءه ال�شغار باليد نف�شها التي يكب�س بها الزناد ليقتل رجاًل اآخر له عائلة 

مثل عائلته؟
األ يخاف على اأبنائه وعائلته من انتقام من يقتلهم هناك اإذا عرفوا به؟ 

اإّذاك �شعرت بالخوف على اأطفاله ال�شغار الجميلين كاأنهم اأبنائي!
مرة ا�شتهيت اأن اأح�شن اأحدهم في ال�شارع لجماله، واإذ اقتربت نحوه 

�شعرت بخوف، فِظّل الأب رفرف للحظات بيننا، فابتعدت!
في اليوم نف�شه، عاد الأب ب�شيارة فخمة غير �شيارته الأولى.

في اليوم التالي راأيت البن يركب ال�شيارة الجديدة بجانب اأبيه فرحًا!
...............

من يحمي الأبناء من القتلة/ الآباء؟
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وكالة أنباء الحمام

ا�شتيقظت يومًا على �شوت حمامة تهدل على غاز مطبخي.
اإلى  دفعها  بما  مفّكرًا  جمالها،  واأتاأمل  اأراقبها  كنت  نومي  مكان  من 
المغامرة بالدخول، وهي التي لم تكن تفعل �شابقًا، واإذ راأيتها تاأكل ما تبقى 

على الغاز من فتات طعام، اأدركت: اإنه الجوع والأمان!
والبلدات،  المدن  لتق�شف  الحمام  وطن  �شماء  احتلت  التي  الطائرات 
اإلى منطلق  اإذ يرى مواطنه تتحّول  لتغيير عاداته، وهو يئن  دفعت الحمام 

لق�شف الحياة. 
من منزلي حيث تقف الحمامة معي، كالنا يتاأمل القذيفة النارية اللون 
وهي تخرج من الطائرة باتجاه الأر�س: تقف الطائرة فوق المنزل تقريبًا، 

لتق�شف منطقة اأخرى في الجهة المقابلة. 
تهدل الحمامة، يئن قلبي، اأمد يدي لأمنع القذيفة، اأحّدق بالطيار عله 
يتراجع.. تدور الطائرة وتعود مرة اأخرى، لتق�شف، فاأغم�س عيني لأتخّيل 

اأ�شالء وم�شلحين وبيوتًا مدمرة واأطفاًل بعمر الورد اأ�شحوا رمادًا.
اأن  اليوم  حتى  اأقدر  لم  اأنني  اإل  ح�شل،  �شيء  كل  على  تعّودي  رغم 
اأتعاي�س مع الطائرات واأتعّود وجودها، ربما لأن اأ�شراب الحمام التي اأراها 
من نافذتي يوميًا تحّلق في ال�شماء نا�شرة رايات الحرية وعدم ال�شت�شالم، 

تذّكرني باأن الأمر لي�س طبيعيًا ول يجوز اأن نتعّود عليه. 
جنونية  بطريقة  الحمام  يطير  ال�شماء،  اإلى  الطائرات  ت�شعد  حين 
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الآخر،  بالبع�س  بع�شها  محتمية  ال�شرب  في  الحمامات  تتكاتف  مرعبة. 
لتهرب في اتجاه ما، خائفة ومقاومة في اآن.

اأغم�س عيني لأ�شمع �شوت خوفها رغم �شوت الطائرات الهادر، يرتجف 
قلبي معها، متخّياًل كل حمامة طفاًل �شوريًا �شتقتله قاذفات الطائرات بعد 

قليل. 
تبقى الحمامات تطير ب�شكل ه�شتيري في ال�شماء ما دامت الطائرات 
تحلق وتق�شف، وكاأنها تقاوم الطائرة التي تحتل وطنها وف�شاءها وت�شتعمره، 
وتبقى على هذه الحال اإلى اأن تعود الطائرات اإلى مطاراتها، فيبداأ الحمام 
بزوال  و�شعيدًا  متفرقًا  بهدوء  ويطير  الطائرة،  على  بالنت�شار  احتفاله 

الحتالل من اأر�شه.
الحمام ي�شبه الب�شر تمامًا، فحين تكون الطائرات في ال�شماء يترا�س 
اأما  بالأخرى.  تحتمي  واحدة  كل  كاأن  البع�س،  بع�شه  اإلى  ويجتمع  الحمام 
تطير  الحمامات  اأن  �شتجد  الطائرات،  من  محررة  ال�شماء  تكون  حين 
بعيدًا عن  تطير مفردة  الأخرى، مع وجود حمامات  الواحدة عن  متباعدة 
للق�شف  منطقة  تتعر�س  فحين  للب�شر،  يح�شل  ما  وهذا  بكثير.  ال�شرب 
محتمين  البع�س،  بع�شهم  مع  ويتكاتفون  واحد  منزل  في  الجيران  يجتمع 
اإلى منزله. في الحالة الأولى،  ببع�شهم من الق�شف، واإذ يتوقف يعود كل 
يتالءم الخوف مع القطيع وال�شتبداد، وفي الحالة الثانية يتالءم الأمان مع 

الفردية والحرية.
في دم�شق يغدو الحمام دليلي ال�شخ�شي ووكالة اإعالمي الخا�شة )مع 
وكالة اإعالم اهلل( لقراءة حدة المعارك وتطّورها، فحين يختفي الحمام ول 
اآراه من نافذتي حيث اأكتب، اأدرك اأن ثمة ق�شفًا وطائرات ومعارك، وحين 
مطمئنًا  عملي،  واأتابع  النافذة  اأترك  بهدوء،  متفرقًا  �شماًء،  الحمام  يهدل 
)ال�شماء(  الحمام  وطن  من  الطائرة  زالت  فكما  زوال،  اإلى  ال�شتبداد  اأن 
�شيزول ال�شتبداد من وطني، لأن الحمام �شريك لنا في رحلة الحرية، وقد 
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اأقدم النا�شطون، حين ا�شتدت القب�شة الأمنية، على ربط رزمة من �شعارات 
اأن  من  خير  �شمعة  ت�شعل  »اأن  لمقولة  تج�شيد  في  الحمام،  باأقدام  الحرية 
تلعن هذا الظالم«، م�شتلهمين �شعار ثورة الطالب الفرن�شية: »كونوا واقعيين 

واطلبوا الم�شتحيل!«، ليطير الحمام ويمطر:
حرية 
حرية
حرية

فوق �شماء دم�شق!
هل ُيهزم الحمام؟!

قطعًا.. ل!
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�شدر من �شل�شلة »�سهادات �سورية«، بم�شاعدة من جمعية »مبادرة من 
اأجل �سورية جديدة« ـــ باري�س، الكتب التالية: 

1. موزاييك الح�شار، عبد الوهاب عّزاوي. 
2. اإلى ابنتي، هنادي زحلوط. 

3. بين الإله المفقود والج�شد الم�شتعاد، نبرا�س �شحّيد. 
4. َكَمن ي�شهد موته، محمد ديبو. 
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