
 المقدمة

 عام األولى. سورٌا فً مرات ثالث( 1731 حمص موالٌد من) بٌرقدار فرج السوري الشاعر اعتقل

. الشٌوعً العمل رابطة الى االنتماء بتهمة 1756 عام الثانٌة. دوري شبه أدبً كّراس بسبب 1756

 أربعة سجونال فً أمضى حٌث الشٌوعً، العمل حزب الى االنتماء بتهمة 1765 آذار 11 فً الثالثة

 أوراق ذاكرة بٌرقدار جمع خروجه، بعد 14/11/0222 فً سراحه أطلق أن الى متواصلة عاما   عشر

 عن ٌعّرؾ أن علٌه وكان إسمه ُحرم سجٌن سٌرة راوٌا   ،"والصمت اللؽة خٌانات" كتاب فً التجربة

 حمامة" مإلؾ ٌصؾ قرٌبا ، ٌصدر كتاب من جزء وهو النص، هذا فً 11. الرقم السجٌن باسم نفسه

 الى تدمر الى األقبٌة من والمهانة، والخوؾ القهر ومواجهة والعذاب السجون رحلة" الجناحٌن مطلقة

 عمق للقارىء وتكشؾ العربٌة الثقافة فً السجون أدب تراث الى تضاؾ نادرة شهادة وهو. صٌدناٌا

 . العربً اإلنسان إلٌه اقتٌد الذي الظالم

 

 أخرى وأشــــيـاء مـيـــتـا   فــــأرا   مــوهأطـــعــ الـذي الرجـل عن

  الشرق الى

 فً اسمه ورد من كل -:وموقّع حاد انثوي بصوت لٌضٌؾ الورقة وطوى االسماء قراءة المساعد انهى

 . اؼراضه ٌضبّ  الالئحة،

 سٌما وال اآلخرٌن، وجوه على ارتسمت التً والقلق، والحزن الخٌبة مالمح رؼم بعضنا اسارٌر تهللت

 . الالئحة فً اسماإهم ترد لم الذٌن ولئكا

 جهنمه الى ٌنظر خاللها هللا كان التحقٌقات، من شهرا عشر احد بعد الدماء وجفّت الملفات، رفعت اذا ،

 . بازدراء

، مرجوعكم سٌكون ذهبتم اٌنما فوهللا المساعد، قال بها، تفرحوا لن - ًّ  لكم كان اذا تخرجوا، ولن ال

 . سنوات خمس بعد ولو حتى هنا، نم اال بالخروج، نصٌب

 . التحقٌق فترة طوال ممنوعة زٌاراتنا كانت فقد لنضبها، اؼراض لدٌنا ٌكن لم

 . فقط وقٌودنا بثٌابنا فلسطٌن فرع من خرجنا

 وان شهور منذ افتتح انه ما، بطرٌقة سمعنا فقد صٌدناٌا، سجن الى رحلتنا خط ٌفضً ان نتمنى كنا

 . اآلن فٌه بحوااص القدامى رفاقنا جمٌع

 . تماما النقٌض على واحٌانا توقعاتنا، خارج الوقائع تسٌر الحملة بداٌة فمنذ! ٌدري؟ من ولكن

 ! االمنٌة؟ الثؽر جمٌع اؼالق فً نجحنا اننا اعتقالنا من االولى الثالثة األشهر خالل نعتقد ألم



 فرع الى اعادونا وفجؤة ما، سجن الى نقلنا طرٌق على كمحطة 026 الفرع الى نقلونا انهم بل ال

 فٌرسلوا انتقامهم ٌواصلوا ان ٌمكن اال ثم. فاجر انتقامً نحو وعلى جدٌد، من التحقٌق لٌبدأ فلسطٌن،

  مثال؟ المزة سجن الى مجموعتنا

. حصرا مركزٌة واعضاء عسكرٌٌن: مدروسة بصورة االرجح على منتقاة اآلن مجموعتنا ان الفتا   كان

 االقل على امنٌة السباب مرجحا، وربما واردا عزلنا احتمال لجعل ٌكفً ما راتاالعتبا من هذا وفً

 . اجرائٌة وحتى وانتقامٌة

 طرٌق فً اآلن نحن وها انتهى، قد العمٌاء الرحلة هذه فً خطورة االكثر الشطر ان المهم... بؤس ال

 . احتماالته كانت مهما سوءا اكثر ٌكون ان ٌستحٌل آخر

 من المسافة تكن لم. الكبرٌاء سوى علٌه تتكىء ما لها ولٌس نفسها، على متحاملة رتسٌ مهّدمة، قامات

 . الدقائق تتعدى 026 الفرع الى فلسطٌن فرع

 . الظهر بعد الرابعة حتى صباحا العاشرة من الكورٌدورات احد فً اوقفونا هناك

 . انهض... البنٌة البٌجاما ابو... انت -

 . لحوضا فً كسر معً... استطٌع ال -

 !!! ها الدوالب اجٌبلك ما احسن انهض لك قلت -

 . ٌستطٌع ال اٌضا ودوالبك استطٌع، ال لك قلت -

 . آخر اتجاه فً انفعاله صبّ  مناسبا ردا   ٌجد لم وحٌن واربكته، العنصر احنقت االجابة ان ٌبدو

 ... لقدام وجهك السوداء الكنزة ابو -

 . ظهرك وراء ٌدٌك... الحوت اٌها وانت

 . مشلولتٌن نصؾ ٌداي -

  امك؟ عٌن ٌا.. . شو من -

 . االلمانً الكرسً من وربما... هللا من -

 . الطرٌق بّرا حكً بال... بس -

 . ووفى كفّى فلسطٌن فرع... رجل ٌا دعهم -

 الطمٌشة ثّبت العسكري، الفٌلد ابو وانت... والبصبصة البربرة حذار ولكن... لٌجلس الجلوس اراد من -

 . ثانٌة طمٌشة احطلك ما احسن عٌنٌك على

 : كتفً من احدهم امسكنً

 . انت تعال -



 رؼم ومسالم، هادئ صوت سؤلنً. المجاورة الؽرؾ من واحدة الى ادخلنً وربما امتار، بضعة سحبنً

 : االستجوابٌة نبرته

  كذلك؟ الٌس الشاعر هو انت -

 . الشعر اكتب ولكنً... تعنٌه من انا كنت إن ادري ال -

  التخفً؟ قبل تعمل كنت ماذا -

 . الصحافة فً -

  مطبوعة؟ اشعار لك حقا هل -

 . المطبوعة االشعار بعض لً... نعم

  طبعتها؟ اٌن -

 . لبنان فً -

 !! طبعا مشروعة ؼٌر بصورة ووزعتها -

 . االعالم وزارة من فٌها ترخٌص لديّ ... ابدا -

 . ٌبدو ما على كثٌرا الحظ ساعدك لكنو... سنوات ثالث منذ هنا تكون ان ٌنبؽً كان -

 . للحظ شكرا -

 . اخٌرا وقعت ولكنك -

 . معجزة لٌست -

  السورٌة؟ الصحؾ فً تنشر كنت هل -

 . سورٌة وؼٌر سورٌة -

ٌّع حرام ما -  ! مستقبلك؟ تض

 . ضائع بكاملها امة مستقبل -

 . مكانه الى اعٌدوه... تجربتك من شٌئا تتعلم لم انك ٌبدو -

 

  الباشا أمين

 نسبٌا، واسعة ؼرفة فً جمعونا التالً الٌوم وفً متباعدة، منفردات على وزعونا الظهر بعد الرابعة فً

 . حٌادٌة شبه بطرٌقة معنا وتعاملوا



 ذهابنا ان اخبره الفرع، فً قدٌم سٌاسً بسجٌن التوالٌتات الى الخروج اثناء البارحة التقى انه احدنا قال

 . اشهر ستة الى تصل قد عقابٌة لفترة تدمر الى واما المزة سجن فإما عد،مستب صٌدناٌا سجن الى

 هناك، كانوا الذٌن فرفاقنا ابدا، منطقً وؼٌر القطعٌة، بطرٌقته احدنا علّق االطالق، على وارد ؼٌر -

  هناك؟ الى ذهابنا مبرر فما صٌدناٌا، الى جمٌعا نقلوهم

 : آخر قال

 اخباره، انقطعت وبعدها التحقٌق، اثناء واحدة لمرة شوهد لجنديا مضر المركزٌة عضو ان تعلمون -

 خطٌرة معلومات لدٌه ان واما. التعذٌب اثناء استشهد انه اما: ثالثة احتماالت من واحد اال هناك ولٌس

 انه واما. النوع هذا من سابقة هناك ان تعرفون وانتم عنا، فعزلوه الخارج، الى او الٌنا تصل ان ٌخشون

 ٌجعل السابقة، االحتماالت من اٌا   فان االول، االحتمال ارجحٌة عن النظر وبؽض. وخرج وتعامل انهار

 . وارد من اكثر تدمر الى ذهابنا

 رفض هً االسود، التدمري االحتمال هذا تحقق لو فٌما علٌها اتفقنا واحدة نقطة ولكن طوٌال، تناقشنا

 . الممكنة السبل كلب علٌها واالحتجاج مقاومتها او هناك" التشرٌفة"

 احدنا جعل انٌق، مٌكروباص الى ٌومٌن بعد منها لنخرج الزنازٌن، على توزٌعنا اعادوا ساعات بعد

 : متفائال ٌعلق

 !!! السٌاحً المٌكرو هذا اما ،"القفص" بالسٌارة عادة ٌتم تدمر الى النقل -

 . والطمٌشات الكلبشات احضروا حتى المقاعد على نجلس كدنا ما

 . الخلؾ الى ٌداه كلال -

 . وقاطعة آمرة النبرة كانت

!!! الصنع االسبانٌة الكلبشات من النوع هذا استٌراد على العسكرٌة المخابرات تصر لماذا ادري ال

 . اللإم منتهى فً لكنها والمعة، انٌقة انها صحٌح

 ٌإسفنً شًء كل رؼم هذاو مضى، ما فً بالدكم احتلوا اجدادنا ان انكر ال... االسبان اٌها هللا سامحكم

 ! الجمٌل؟ لرد هذه ؼٌر اخرى طرٌقة تجدوا ألم ولكن حقا،

ًّ  انتبهوا -  ستكلفكم ٌسارا او ٌمٌنا حركة واي امامه، الذي المقعد مستوى دون رأسه الجمٌع... جٌدا ال

 . ؼالٌا

 . القشعرٌرة من شٌئا المٌكرو اشطمان فحٌح علٌه ٌضفً عائم، ضبابً صمت

 ... شماال ثم شرقا ثم شماال باص والمٌكر اتجه

 . وانعطافاتها اتجاهاتها، مٌولها، اطوالها،... جٌدا الٌنا بالنسبة معروفة الشوارع تزال ال

 . والشمال الشرق بٌن ٌتؤرجح اآلن السٌر فخط المزة، احتمال تبخر



. الضرٌر لدى ىاالخر الحواس بها تعمل التً والكٌفٌة االهمٌة مدى بعمق، فٌها ادرك مرة اول هذه

 هكذا. معلوال مفرق عبر الٌها نذهب ان احتمال هناك بقً... صٌدناٌا الى المإدي االول المفرق اجتزنا

 . ٌومٌن منذ الرفاق احد لنا اكد

 صٌدناٌا احتمال بقً اجتزناه فاذا بكثٌر، معلوال قبل تدمر - الشامات ابو مفرق... امل هناك ٌزال ال

 . فقط

 ! واسهل؟ اقصر منٌن تل - برزة طرٌق بٌنما معلوال، مفرق عبر صٌدناٌا الى ذونناٌؤخ لماذا... ولكن

 . بكثافة رأسً فً دخانها تنشر تدمر هواجس بدأت... ادري ال

 . لتحت راسك الكحلٌة البلوزة ابو -

 . الزٌارات ُتفتح ان الى مجهوال سٌبقى وضعنا ان ٌعنً فهذا تدمر الى المصٌر كان اذا

 العالج، استكمال قبل المشفى من ُسحب بعضنا... تدمر ٌتحمل ان ٌستطٌع ال لمعظمنا الصحً الوضع

 ! الحال؟؟ هذه على ونحن تدمر الى ٌرسلونا ان ٌعقل فهل

 . هناك الى ارسالنا عن ٌمنعه شًء من وما وحاقد، موتور الفرع رئٌس

 !!! عذبونا مما اكثر جالدٌه عذبنا واننا حٌاته، فً ٌراها مجموعة اسفل اننا ٌقل ألم

 تستطٌعها ال وقحة بنظرات المحقق وجه فً تحدقوا حتى عٌونكم عن الطمٌشة ترفع ان ما كالب ٌا -

 . القحبات حتى

 . عرصات ٌا رضعتوه اللً الحلٌب لنّسٌكم امً وشرؾ

 ! بالموضوع؟؟ امه شرؾ عالقة ما... السافل

 .الشرق جهة مصوبا الٌمٌن الى بحدة المٌكرو انعطؾ فجؤة

 !!! اذا تدمر هً... اللعنة

 ... وٌحترق وٌحترق ٌحترق شًء كل... الوهم مظلة من االخٌر الحبل احترق لقد

 . الحر السقوط انه

 . بً ٌنعجن ان ٌرٌد انه لو كما ٌضؽط وراح المسنً، حتى ساقه بجانبً الذي الرفٌق امال

  راااا مور دا تا -

 . زنوبٌا تدمر عن قصائده احدى ٌلقً وهو عاما، عشرٌن حوالى قبل لً، صدٌق صرخ هكذا

 . لٌطول سوى لشًء ال ٌتلوى، الطرٌق بدأ

 . تصل ان ترٌد ال وتدمر ترقبه، من وطؤة اقل الخطر، اقتحام ان حقا



 ... خ ااااا آ -

 . سحٌقة هاوٌة طول على ممتدة فاجعة نهائٌة صرخة

  عندك؟؟؟ فً شو... شرموط ولك اخرس -

 . تتقطعان دايوٌ انزلقت، الكلبشة -

 . بمعرفتك الكلبشة له دّبر -

 فشٌئا شٌئا ثم الهاوٌة، منتصؾ فً الصراخ اوقفت الرأس، على البندقٌة بؤخمص ضربة... طخ -

 الدم، من خٌط وربما االنٌن من خٌط سوى بٌنهما ٌفصل ال تماما، منطبقتٌن واالرض السماء اصبحت

 . المٌكرو اشطمان وفحٌح

 !!! الرائحة وكرٌه ودبقا بطٌئا منالز ٌبدو كم الهً ٌا

  نصل؟؟ حتى تبقى كم -

 . المرافقة الدورٌة عناصر احد سؤل

 . آخر اجابه ساعة، نصؾ من اكثر لٌس -

 قال... زلومٌتكن منشوؾ هلّق قبضاٌات؟؟ لً عاملٌن بالفرع كنتوا شوٌة من عكارٌت؟؟ ٌا ناٌمٌن -

 فهمان مانً... بتستاهلوا... هلّق الظـهر نجوم شوفواتات وهللا... ؼٌرو لتجرب خٌرو بتعرؾ ما ؟...شو

 ما ٌللً شو! لشو؟ النعمة رفستوا... هللا وعٌن وعاٌشٌن مثقفٌن كلٌتكن... الوسخة بهالشؽلة بدكن كان شو

 منٌن؟... تاشوؾ هاتوا... احكوا! منو؟ احسن رئٌس تجٌبوا بدكن منٌن آااا؟ الرئٌس بسٌادة عاجبكن

 تفهموا لو وهللا... ضافٌرو من لضفر بٌجً رئٌس تالقوا رح ما وؼرب شرق الدنٌا بتبرموا اذا صدقونً

 وهللا ولك! فٌه؟ عاجبكن ما ٌللً شو بس قولوا... عكارٌت ٌا وتصلولوا تركعولوا تاكنتوا بس، وتقدروا

 ... مزار خرٌتو وهللا وهللا ولك... دوا شخاختو

 اماكنه، ؼٌر فً والنبر بالتؤتؤة وملٌئة ومشّرمة ةمهتوك العسكري فم من تخرج المحاضرة كلمات كانت

 حتى رإوسنا على بالدق المفحمة براهٌنها عرض تكمل البنادق اخامص كانت واالخرى الجملة وبٌن

 . المٌكرو توقؾ

 . رفٌقو باٌد واٌدو باالرض، وراسو مؽمضة وعٌونو وٌنزل الباب عند الطمٌشة ٌترك هلّق واحد كل -

 والركل واللكمات السٌاط من قٌامة جانبٌه وعلى مكشوؾ، بنفق اشبه فٌه لنادخ الذي الممر كان

 . الزاجرة البهٌمٌة واالصوات

 ووجوهنا واجمٌن انساق، ثالثة على صؽٌرة ؼرفة فً محشورٌن انفسنا وجدنا الؽٌبوبة ٌشبه زمن بعد

 . الحائط الى

 فً منفردا اقؾ ان منً فطلب الث،الث النسق فً زائدا العدد رأى انساق على العسكري نّظمنا حٌن

 . الؽرفة وؼادر تركنا ثم الجدار، محاذاة



 : احدنا تساءل

  التشرٌفة؟ انتهت هل -

 : سوط كضربة الخلؾ من الصوت جاءه

 . منٌوك ٌا حكً بال -

 رقٌب امام نفسً ألرى التفتّ .. كتفً من تسحبنً صلبة بٌد احسست فجؤة ثم... جدٌد من الصمت ران

 . ما انذارا تقدح حجرٌة بنظرة ٌحدجنً وهو استنكاري نحو على رأسه ٌرفع فاقع اشقر

 : لً فقال ٌرٌده، عما مستفهما رأسً هززت

 . عٌنٌك اؼمض -

 . وصوله فور السجٌن ٌتلقاه الذي االول الدرس هو تدمر فً العٌنٌن اؼماض ان اعرؾ اكن لم

 : الفرع رئٌس كلمات تذكرت

 تستطٌعها ال وقحة بنظرات المحقق وجه فً تحدقوا حتى عٌونكم عن شةالطمٌ ترفع ان ما كالب ٌا -

 . القحبات حتى

 . النار اطالق قبل االخٌر االنذار انه لو كما صبر بنفاد امره الرقٌب اعاد

 ... الثمن كان مهما بتروٌضً له أسمح لن اننً فكرت

 . صالحهل المبارزة تنتهً ان منتظرا   اآلخر فً ٌحدق كالنا ثوان، بضع مرت

 ... العساكر أحد منً اقترب

 نفِّذ... وتمرد كفر ٌعنً التنفٌذ ورفض هللا، عند من منزل عسكري امر الرقٌب حضرة لك ٌقوله ما -

 . لك أحسن

 : ومواسٌة ومإنبة ومستؽٌثة ومشجعة راجٌة تصلنً الرفاق بعض همسات

 . نفِّذ -

 . مشكلة ما -

 . عاد خلص -

 . منشوؾ وبعدٌن نفِّذ -

 . الخ... بسٌطة... هللا ٌا -

 ... عٌنً أؼمضت



 . جٌدا   أؼمضْ  -

 . السخٌؾ الموقؾ هذا من وانتهى الجولة كسب بؤنه أقنعه لعلً بقوة أؼمضت

 أننً معه شعرت شامت، طنٌن أعقبه مدوٌا ، صمتا   الؽرفة فضاء فً تاركا   صوتها قرقع كافرة صفعة

 . البكاء او راالنتحا: رؼبتٌن بٌن ٌشقنً حاد نصل على أقؾ

 . الذاتٌة ؼرفة الى بالتتالً أدخلونا قلٌل بعد

 ... الفالنً فالن -

 . حاضر -

 . الرقٌب حضرة حاضر قل المنتاكة ابن ٌا -

 : أعلن واضح وبلطؾ قٌوده الذاتٌة مسإول دقق

 . تفضلوا خالصٌن -

 . الصعداء ٌتنفس انه لو كما وٌزفر ٌشهق بعضنا وكان بتثاقل تقدمنا

 ... جالسا   الجمٌع... عندك -

 . جلسنا

 . الركبتٌن حول ٌدٌك اشبك -

 . أٌدٌنا شبكنا

 . واستهتار بثقة االمام الى طرٌقه شاقا   الخلؾ من بدأ ٌدوٌة حالقة ماكٌنة صوت... تشرت تشرت تشرت

 .بدونهما نفسه هو لٌس وشاربٌن بشعر المرء

 ... بلدٌة -

 : الرقٌب صرخ

  .التشرٌفة باحة الى خذوهم -

 !!! دٌنكم دٌن ٌا

 ! للتشرٌفة؟ تحضٌرات سوى مضى ما كل لٌس اذا ،

 . مالبسك كامل إخلع -

 لعل اضافٌة، ثوان لبضع ولو محتوم، قدر تؤجٌل ٌحاول كمن االزرار، بفك نتلكؤ ونحن بخلعها بدأنا

ٌّر ما معجزة  . الحكاٌة مجرى تؽ



 . زنزانة لخمسٌن تتسع شاسعة باحة

  ؟؟؟اٌضا   الكالسٌن نخلع -

 . الٌه بحاجة فنحن فقط الجلد أترك... ثٌابك كامل قلت -

 ظهرها مدٌرة التشرٌفة، باحة من األبعد الركن فً وانزوت اسنانها، وصكت عٌنٌها، الدنٌا أمنا أؼمضت

 . الوالوٌل ٌشبه وما والعواء الصراخ بٌن الممزقة االصوات من متدافعة ألمواج

 . أعلى الى ومشدودة لهاأرج محزومة ؼرٌبة، لكائنات هٌاكل

 . الجنان ثابت مهٌبا   عابسا   ٌقؾ الموت وحده... بالخزي ومجللة عاجزة اآللهة كل... مقلوبة االشٌاء كل

 . متقطعة دامٌة شهقات تتخلله مخطوفا   أنٌنا   وراءها تاركة بزفٌرها الهواء تشخط والكرابٌج السٌاط كانت

 ... اآلخر كتؾ على ٌده منكم كل ولٌضع عٌونكم، على الطمٌشات ثبتوا... إنهضوا -

 . ِسرْ ... صفّا   -

 عناصر أحد ٌقودها التً االولى القاطرة لحركة تبعا   متالطمة، وتتراجع مقطوراته تتدافع كقطار تقدمنا

 . البلدٌة

 . الباب اجتٌاز عند قلٌال   رجلك إرفع... تحرك حٌوان ٌا تحرك -

 . االول الباب اجتزنا

... قلٌال   انتظر... عندك... الٌمٌن الى... تابع... اٌضا   رجلك إرفع... بسرعة تابع... بعتا الٌمٌن الى -

 ... قؾ... قلٌال   تقدم... قؾ... اٌضا   الٌمٌن الى... الٌمٌن الى... تابع

 ... جاهزا   المهجع أرٌد ساعة نصؾ خالل... البطانٌات وهذه مهجعكم، هذا... الطمٌشات إرفعوا -

  بٌنكم؟ رٌونالعسك هم من -

 . أٌدٌهم العسكرٌون رفع

  أنت؟ رتبتك ما -

 . رائد -

 ... مدربة خاطفة صفعة

  رتبتك؟ ما اآلخر وأنت... الرقٌب حضرة رائد قل -

 . الرقٌب حضرة مساعد -

  مفهوم؟... أؼلق وكلما الباب فُتح كلما الصؾ لتقدٌم جٌدا   انتبه... المهجع رئٌس أنت اذا ، -



 . جدٌد من فتح حتى ٌؽلق الباب كاد وما والعساكر، الرقٌب انسحب

 . تعال المهجع رئٌس -

 . البطن على وقذٌفة الصفعات من رشقة

م الباب؟ أؼلق عندما الصؾ تقّدم لم لماذا -  . شوؾ تا الصؾ قدِّ

 تٌشالتف من انتهى المهجع... عد... استا... رح... استا... عد... استا... انتبه... الرقٌب حضرة حاضر -

 .الرقٌب حضرة

 ... طرشاء صفعة

 . أعد... عرص ولك اول الرقٌب قل -

 . اول حرقٌب التفتٌش من انتهى المهجع -

 . االرتباك شدة من الرقٌب كلمة مع حضرة كلمة المهجع رئٌس دمج هكذا

 والجدران... بالؽبار مخنوق... متآكل واسع... المهجع أرجاء فً عٌوننا وتدحرجت الخطوات ابتعدت

 من بشًء المرممة والبقع الدهان من متنوعة ولطخات والوسخ بالدم مطروشة سورٌالٌة بلوحات اشبه

 ... االرض اما... االسمنت

 ! ؟"أوجٌاس" باسطبالت سمعتم هل... وأسؤلكم الموضوع سؤختصر حسنا  

 متصل شهٌق ذات دوائر

       

 ... تدمر يا آخ

 ال ما الى والحنٌن الشعر، ٌجمعنا اصدقاء، بضعة ٌومها كنا .االولى للمرة التقٌنا 1756 عام اواخر فً

 . والمستقبل البراءة من قلٌال   لٌس ومقدار نعرؾ،

 وها. الفتنة حد الى زنوبٌا   القمر وكان سهرتنا عّمرنا... التارٌخ أمومة على المشرؾ المدرج ذلك فً

 الزنوبً القمر ذلك بدون الشعر، بدون المرة هذه لكن... ثانٌة نلتقً سنٌن عشر من اكثر وبعد اآلن نحن

 . المستقبل بدون وربما الفاتن،

 فاجرة دوائر... دوائر... دوائر وٌتدافع ٌطؽى دم... متحركة وجؽرافٌا رملً تارٌخ... المرة هذه تدمر

 . واالسماء الزمن وحتى والمدن، الناس والنخٌل، اآلثار طرٌقها فً تبتلع متصل، شهٌق ذات

 وتتقطع حٌنا   وٌموء حٌنا ، ٌعوي العٌنٌن، مؽمض اربع، على ٌسٌر زمن آخر، زمن ةالمر هذه تدمر

 . الباحات فً المهاجع تنفّس ٌبدأ حٌن أنفاسه



 من الٌنا المتناهٌة المقلوبة والعواءات الوهوهات، ان ؼٌر... باحتنا مثل الباحات كل كانت اذا أدري ال

 . نفسها االٌقاعاتب مطعونة... نفسها المالمح لها كان الجوار،

 . نهائً أنفاس قطع االحٌان بعض وفً حقٌقً، أنفاس قطع الباحة فً التنفس... أجل

 . شعرٌة مفارقة او لؽوي مجاز هذا فً لٌس

 ثقوب من شاهدناها أكٌدة مرات اربع واحد، عام خالل االقل على مرات اربع باحتنا فً ذلك حدث لقد

 من القرٌب الشرطً شبح ولكن االبواب، تدق وهً الموت افةبكث نشعر كنا اخرى احٌان وفً الباب،

 . والمعرفة والفضول القلق ثقوب من اقترابنا دون ٌحول كان السقؾ، فً الفاؼرة الشراقة

 المهجع رئٌس ٌكتفً كان بقلٌل، بعدها او التنفس فترة فً نهائً، بشكل السجناء أحد انفاس تنقطع حٌن

 . الدق سبب حول تساإالت ألي داعً ال بالطبع الباب، بدق

 وجود الؽالب فً ٌعنً الباب على فالدق منهم، القدامى والسٌما السجناء، الى بالنسبة بدٌهٌة امور ثمة

 . ومرادفاتها الحالة هذه خارج االبواب على دق اي تسمع ان ٌمكن ال انه ذلك موت، حالة

 الموت، سبب عن ما صوت ٌسؤل الباب وراء ومن ثالثة، او شرطٌٌن مع ٌؤتً الطبٌب كان للحق

 ضحٌة المعنً المهجع ٌكلؾ أن ٌمكن الحقٌقة اعالن ألن... الحقٌقة سوى شًء اي الجواب وٌكون

 . التالً الٌوم فً جدٌدة

 . الطعام عن مفتوحا   إضرابا   المقابل المهجع فً السجناء أحد أعلن... مرة

 ... معه ٌتفاهموا أن جاهدٌن حاولوا

ًّ  بضاتوالق االحذٌة تعبت  . والعص

 . السقؾ فً الفاؼرة الشراقة عبر اللٌل وفً... الطعام توزٌع أثناء... التنفس أثناء

 ومختوما   بالعنانة مجروحا   انتقاما   تمارس وهً وتفور، تنعقد الذئبٌة الهستٌرٌا أمواج كانت أحٌانا  

 كقطٌع المهجع من تخرج ًالت البشرٌة االجساد سد على تتكسر أن االمواج تلك تلبث ال لكن بالموت،

 ٌمثلها التً االنذارٌة بالجدوى إٌمانه فقد كقطٌع التنفس اثناء وتصطؾ مذعور، كقطٌع وتدخله مذعور،

 . الرعب

 . مٌتا   فؤرا الشرطً أحضر موجتٌن بٌن

 تكن لم ٌبدو، ما على السجٌن حالة ولكن الطعام، عن المضرب السجٌن لذلك إطعامه ٌنوي كان ربما

 . الشرطً الى سجٌن أقرب نصٌب من الفؤر كان لهذا. الموت ٌرلؽ قابلة

 . الباب ثقوب على تتزاحم وهً متقاطعة تتوامض عٌنا   عشرٌن من اكثر حٌنها كنا

 البداٌة فً السجٌن حاول. مضػ اي بدون ابتالعا   ٌبتلعه أن وأمره السجٌن، فم فً فؤره الشرطً أدخل

 . وترتجؾ تتقّبض وجهه عضالت بدأت ٌقالطر منتصؾ فً ولكن... قلٌال   قلٌال  

 !!! المٌت الفؤر هذا ؼٌر شًء اي لو



 !!! االقل على مسلوخا   كان لو

 . العنق على ٌضؽط وهو بطٌئة لولبٌة بحركة رأسه السجٌن أدار

 .جدوى بدون ولكن ما، شٌئا   تشدان كؤنما... ٌداه كانت

 . الخلؾ الى ٌدٌه ونتر االمام، الى عنقه دفع بٌن ام مخالفا   حركته ٌوازن وهو تباعدتا او... قدمٌه باعد

 !! فؤرا   االنسان ٌبتلع أن من أسهل لً ٌبدو... انسانا   الفؤر ٌبتلع ان

 مجددا ، االنتفاض من تمكنه نقطة الى هابطا   وٌنحنً ٌتلوى جسده كان بٌنما عنقه، ٌمط السجٌن عاد

 بلجلجة وٌستعٌدهما الخلؾ، الى ٌدٌه ٌخطؾ طلقة كل ومع متتالٌة، طلقات على برأسه فٌقمح

 . الهواء ٌبتلعه ؼرٌق مثل اتجاه، من اكثر فً بهما لٌخبط واضطراب

 ... آخره الى مستنزفا   فٌها بدا للحظات سكن

 . تمضػ أن اٌاك الشرموطة ابن ٌا -

 . خاصرته فً الشرطً ٌلكزه

 . النهاٌة الى زلطا   تزلطه ان لك قلت -

 متشنجة بحركات حٌنا   وٌمّسد حٌنا   ٌضؽط وراح عنقه على كفاه أطبقت وقد ٌحاول، السجٌن عاد فجؤة

 . ومتواترة

 ... ٌداه وتنفلت المحاولة ٌعٌد ثم الفراغ، فً ما شًء على تلوبان وهما ٌداه تنفلت وأخرى حركة كل بٌن

  اٌن؟... الموت مع الحٌاة السماء، مع االرض مفترق االنسان، مع هللا مفترق ٌقع اٌن

 . زلطا   لك قلت... فكٌك تحرك ال منٌوك ٌا -

 ... اربعا  ... ثالثا... اثنتٌن... مرة... ٌحاول السجٌن ٌزل لم

 . ركبتٌه على سقط

 . نتحاسب حٌا   بقٌت اذا... بسٌطة العسكري؟ االمر ترفض... انهض لك قلت... خرا ٌا كلب ٌا إنهض -

 الى وٌترنح، ٌنتفض بدأ ان لبث ما ثم بضتٌهبق صدره ٌدق وهو المكان فً دورتٌن دار. السجٌن نهض

 على فنزل االختناق، من سوءا   اكثر تكون لن عجزه، إعالن ضرٌبة أن واضحا   وبدا اقصاه بلػ ان

 . الماء ٌطلب مستؽٌثا   بٌدٌه ٌشٌر وهو الخلؾ، الى رأسه مردفا   ركبتٌه

 . الفم زاوٌة عند متدلٌا   ٌزال ال الفؤر، ذٌل من االخٌر الجزء كان

 ... آخ تدمر ٌا آخ

 القدرة لديّ  ٌعد ولم عنه، بالتراجع اآلن مقتنعا   ولست... المرهق االستطراد هذا فً الدخول أنوي أكن لم

 . الالحقة االٌام الخمسة او االربعة، خالل المضرب السجٌن ذلك له تعرض ما تفاصٌل الى العودة على



 ما استكمال فً رؼبتً عدم وربما قدرتً، عدم وؼفران تفّهم االقل على او مساعدتً، بإمكانكم ان أعتقد

 . بدأت

، والقبضات االحذٌة تعبت. معه ٌتفاهموا ان جاهدٌن حاولوا لقد ًّ  ... ولكنه والعص

 ذلك ومع مجتمعا ؟ المهجع له تعرض ما ٌفوق منفردا ، السجٌن ذلك له تعّرض ما ان القول ٌكفً هل

 !!! ٌمت لم... المسكٌن

 ... نا  مجنو اصبح فقط

 . فقط... مجنونا   اصبح

 من اكثر صٌدناٌا، سجن الى أعنً هنا، الى انتقالً على مضى وقد صباحا ، والنصؾ الثالثة اآلن الساعة

  تدمر؟ الى اآلن أخذنً الذي فما عامٌن،

 مدّرسا   ٌعمل كان عندما فٌه زرته الذي العام حول أخً وبٌن بٌنً السهرة اول فً دار الذي الحدٌث لعله

 من قلٌال   لٌس ومقدار نعرؾ، ال ما الى والحنٌن الشعر، ٌجمعنا اصدقاء بضعة ٌومها كنا. تدمر فً

 ...وال البراءة

 

  سوريالية فوق ما... تدمريات

... تفتٌش ونقاط حواجز... ألؽام حقول... للمراقبة أبراج... البارد العنٌد االسمنت من عالٌة أسوار- 1

 . الخالص الوطنً الرعب امثوالت من محٌط... واخٌرا  ... التدرٌب لٌةعا عسكرٌة ووحدات تحصٌنات

 !! هللا اسماء ٌا

 . ٌسقط ان ٌستحٌل السجن هذا فان االحتالل، تحت بكاملها سورٌا سقطت لو حتى

  الشائكة؟ االسالك من برقعا   ترتدي مؽرورقة زرقاء سماء ٌرسم ان فنان اي بال فً خطر هل- 0

 هذه سٌرى أعلى، الى خاطفة نظرة وٌختلس تدمر، سجن باحات من واحدة فً ٌقؾ ان له أتٌح من

 !! واحالمنا واقعنا ترعى عبقرٌة اي عندها وسٌدرك الفادحة، اللوحة

 

 ٌنهره ثم العزٌزة، جزمته بلسانه وٌلحس ٌنحنً ان عجوزا ، سجٌنا   ٌؤمر موقوتة مالمح ذو عسكري- 1

ّّ  لٌمسحها ّّ  تجهمه مستنكرا   ٌشتمه وهو وجهه على بالجزمة ٌصفعه ذلك، وبعد المهترئة، سترته بكّم

 . المهمة تنفٌذ أثناء داخلً رضا عدم على ٌدل الذي

 إؼالق على قادر بؤنه توحً بلسانه، جزمته له ٌنظؾ الوقور العجوز ذلك ٌرى وهو العسكري، معنوٌات

 . بمفرده جبهة

 . االلوان اشتقاق وتعٌد ظاللها، تتخطؾ سٌاط- 2



 . الجرب بلون عسكرٌة حرامات فوقها تنسدل تماما ، عارٌة وربما محنٌة قامات

 تحت تتلوى السجناء وقامات اللوحة، من ستخرج كؤنها تبدو بارعة، بحركٌة مرسومة السٌاط عربدة

 . كثٌفا   ؼبارا   وتنفث الحرامات فتخفق وتستجٌر، لسعها

 . الجمر من وهدة فً تتخبط ضخمة، شخفافٌ هٌئة على كائنات عمٌاء، خرافٌة كائنات امام كؤنك

 المجنونة الحمحمة هذه بكل الحّمام، الى السجناء َسوق مشهد تصوٌر اللوحة بإمكان ان ٌصدق من

 ! الفوران؟ درجة الى والواقعٌة

 خارج من عاصفة ضربتها اشجار جذوع الى تكون ما اقرب متراهصة، اشباح اللوحة هذه ٌسار فً- 3

 . للتنفس الباحة فً جالسون وهم السجناء وٌبد هكذا... هللا علم

 . الركوع وضعٌة آخذا   مواجهته فً ٌجلس واآلخر سجود، وضعٌة فً أحدهما سجٌنان، قلٌال   الٌمٌن الى

 به ٌمسك فكان الراكع، اما. زمٌله فخذي بٌن المدفون رأسه الثٌاب كممت وقد الظهر، مكشوؾ الساجد

 . تثبٌته محاوال   إبطٌه تحت من

 بصرخات اللوحة انحاء فتتفطر الساجد، السجٌن ظهر على بالتناوب سٌاطهما تهوي متقابالن ٌانعسكر

 . مشروخة بهٌمٌة

 ومرة قرارا   مرة... هللا ٌا... هللا ٌا: متالهثة بإٌقاعٌة تتكرر واحدة كلمة حروؾ تتقصؾ صرخة كل مع

 . جوابا  

 . زمٌله جسد النتفاضات بٌانٌا   خطا   ترسم وكؤنها وترتج، تتمعج الراكع مالمح

... كلب بنت بمهارة مرسوم... المكشوط والجلد متوهجا ، خمرٌا   لونا   ٌؤخذ الساجد السجٌن ظهر... اآلن

 .ظهرك فً حتى القشعرٌرة ٌثٌر حد الى فائقة مهارة

  

 مث متصاعدة، بندولٌة بحركة ٌإرجحانه... ورجلٌه ٌدٌه من سجٌنا   ٌمسكان عسكرٌان الباحة اول فً- 4

 من اللعبة وٌعٌدان ورجلٌه ٌدٌه من ثانٌة به ٌمسكا حتى باالرض ٌرتطم ان وما... الهواء فً به ٌطوحان

 . جدٌد

 مطرقة بٌنها باالوكسجٌن، لحام لورشة متناثرة عدة... تقرٌبا   آخرها فً اللوحة، من آخر مكان فً

 الفقري العمود منتصؾ على بها نزلوٌ وتصمٌم، بمشقة عالٌا   ٌرفعها... العسكري ٌتناولها مهدة كبٌرة،

 . لؽٌره او السجٌن لذلك

 تتموج ضبابٌة مسحة مع مبحوحة، كامدة اللوحة من العلوي الجزء الوان تجعل السجٌن صرخة

 . متناهٌة صؽٌرة بارتعاشات

 الٌه ٌشٌر وهو االرض، على سجٌنا   ٌمدد عسكري... للوحة الشرقً الجانب محاذاة فً... المنتصؾ فً

 . الباحة رصٌؾ برأسه توسدٌ أن



 على السجٌن عنق اصبح حتى قلٌال ، لٌنخفض ثم قلٌال ، لٌرتفع الٌه، ٌشٌر العسكري كان شدٌدة بعناٌة

 عسكري اقرب دعا وٌده، رأسه من حازمة بإٌماءة ثم بعصبٌة، حوله تلفت. تماما   الحافة على. الحافة

 . الٌه

 . العجز او الحزن وربما ؾ،الخو ٌشبه بما تتالمحان وعٌناه زمٌله تقدم

 قالب عن مؤخوذة تماثٌل او توائم االولى للوهلة تظنهم الذٌن وزمالئه العسكري هذا بٌن تشابه اي ٌبدو ال

 . واحد

 قفزات الهواء فً ٌقفز. زمٌله كتفً على بذراعٌه ٌستند ثم السجٌن، ظهر على االول العسكري ٌقؾ

 ... ثم. السجٌن بعنق مرتطما   بقوة وٌهوي بقدمٌه ٌسدد االخٌرة القفزة وفً رشٌقة

 . ستنتهً اٌن وال بدأت، اٌن من تعرؾ ال مخنوق، ثقٌل صمت اصداء

  الحق؟؟؟ ترٌدون

 . الدم وال الخبر طلّ  وال ؼٌرنٌكا ال... مذهلة بانورامٌة لوحة

  التعذٌب وسائل لبعض مقاربة تبسٌطٌة شروح

 العلٌا، السلّم درجات احدى الى بالحبال السجٌن قدمً ربط ىعل الطرٌقة هذه تعتمد: الّسلم على الشبح -1

 . الجسد مساحة كامل على بالسٌاط الجلد مع التحقٌق جولة بعدها لتبدأ مقلوبا، العاري جسده فٌتدلى

 السٌاط اما. مستقٌمة او افقٌة شبه الى قائمة شبه من تتدرج بزواٌا الجدار الى ٌستند عادي، خشبً السلم

 ومرنة ثقٌلة وهً الرباعً، الكابل ٌسّمى ما او الؽلٌظة، الكهربائٌة الكابالت من الطول تباٌنةم قطع فانها

 . جلده وتمزق تهرسه او السجٌن، لحم تفلع ان ضربتها ٌمكن بحٌث مصمتة، وشبه

 الدخال الحوض، منطقة عند كرسً ٌوضع ثم ظهره، على السجٌن بتمدٌد العملٌة هذه تتم: الفسخ -0

 الى ومفتوحتٌن الركبتٌن عند منثنٌتٌن الساقان فتؽدو الكرسً، قوائم بٌن وتثبٌتهما طٌهما بعد الساقٌن،

 عبر متساوق بشكل الضؽط وٌبدآن السجٌن، ركبتً احدى فوق منهما كل الزبانٌة من اثنان لٌقؾ اعلى،

 السجٌن وضح تحت توضع واحٌانا مستقٌمة، بزاوٌة الساقٌن لفتح محاولة فً متواترة، صؽٌرة قفزات

 بزاوٌة تنفتحا ان ٌمكن السجٌن ساقً ان ٌعنً الذي االمر االرض، سطح عن قلٌال لترفعه خشبٌة قدة

 نقطة فً السجٌن حوض كسر ٌرٌدون عندما الٌها ٌلجؤون الحالة وهذه درجة، وثمانٌن مئة من اكثر

ًّ  المفصل  . العان

 خارجً اطار او دوالب عبر العملٌة هذه وتتم شٌوعا، واالكثر االقدم التعذٌب وسٌلة: الدوالب -1

 فً رأسه لٌدخلوا جذعه، ٌضؽطون ثم الدوالب، فً السجٌن ساقً ٌدخلون البداٌة فً. صؽٌرة لسٌارة

 مكبلتٌن ٌداه وتكون اعلى، الى وساقاه رأسه ٌصبح بحٌث ظهره، على ٌقلبونه بعدها. الدوالب فتحة

 باطن على الرباعً بالكابل الجلد ٌبدأ ثم ما، بوثاق رىاألخ الى الواحدة مشدودتٌن وقدماه ظهره، خلؾ

 من لمنعه زنخة سمٌكة بخرق فمه ٌؽلقون فانهم السجٌن، تعذٌب فً االمعان ارادوا واذا. القدمٌن

 . الصراخ



 ٌربطان كهربائٌان سلكان منه ٌخرج صؽٌر، صندوق شكل لها ٌدوٌة، كهربائٌة مولدة هً: الكهرباء -2

 بوساطة المولدة تدار. التناسلً العضو او الشفتٌن او كاالذنٌن السجٌن، جسم نم حساسة اجزاء الى

 داخلٌة ارتجاجات محدثة بالماء، والمبلل العاري السجٌن جسم الكهرباء فتضرب صؽٌرة، معدنٌة ذراع

ًّ  ٌخٌل وتموجات انصعاقات او  مع ذلك وٌترافق الروح، خروج عند تحدث التً بتلك اشبه انها ال

 . علٌه السٌطرة او به التحكم المرء ٌمكن ال مقلوب عواء او صراخ

 وقوائم جلدٌٌن، ومسند مقعد ذو الرخٌصة، المكاتب كراسً من بسٌط كرسً: االلمانً الكرسً -3

 . مواسٌر شكل على معدنٌة

 الممدد السجٌن ابطً تحت المسند قائمتً ٌدخلون. فارؼا الظهر قائمتً بٌن ما لٌبقى المسند ٌنزعون

 مقعد وٌكون الرأس، جانبً على السجٌن امام من المسند قائمتا تبرز. الخلؾ الى الٌدٌن مكبل بطنه ىعل

 . الظهر اسفل عند ضاؼطا الكرسً

 فً اصبحت تكون والتً التحتٌة، الكرسً قوائم من قائمة الى واحدة كل بحبل، السجٌن قدمً ٌربطون

 اعلى، الى وكتفاه السجٌن رأس لٌرتفع االخرٌٌن، ئمتٌنالقا على الضؽط ٌبدأ ذلك بعد. افقٌة الحالة هذه

 . االعترافات النتزاع مالئمة ٌرونها التً بالدرجة ومشدودة مقلوبة قوس شكل جسده متخذا

 الفقري عموده ٌضرب او السجٌن، تنفس ٌقطع الذي الحد الى والتوتٌر الضؽط ٌمكنهم ارادوا اذا بالطبع،

 .النازي الكرسً: اسمٌه ان افضل فانً االلمانً، الشعب الى سًءا ال ولكً... لهذا. والبروستات

 


