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 عادي  شيء
 

Ordinary stuff 
 

 
 

 أحياناً ال تكون المسألة مسألة حياة أو موت 

 الموت في قبر يسمونه زنزانة  أن تحيىبل 

 ! كانت والدة جديدة ........ فإذا خرجت منها
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شكل ب ( هذه  عادي) وقد كان  يلفظ كلمة  ، عن حاله  يقول ) عادي (   عمر  ت  كلما سألت صديقي  كن

 إصــابته، وبالرغم من أن  حياته لم تستمر طويالً بعد يعاني منه  كان ثار الورم الدماغي الذيآبسبب     ،  مختلف

كأي خر عالم  اآلاللى إحتى فقد  القدرة على الكالم  ثم  الكتابة . وفارقنا   (عادي  )  لكنه استمر يقول ويكتب   ،

      . يتأمل مسكنه القادم ،  القبر يرة في ،  بعد  أن قضى ليلته قبل األخشيء عادي  يحدث 

وقــد تقبــل فكــرة  المــو  عــن وعــي وإدرا  تمامــاً ويواه ــه بشــصاعة وصــبر ،  مصــيره  لقد كان عمر يعرف  

 أمر عادي  رغم حبه الكبير  للحياة  .   اوكأن ، وتسليم 

( , لكننــي  أر   أن   ء عاديشيأعرف  أن الكثير مما سأتحدث عنه هنا , هو باعتبار الكثيرين  )  أيضاً  أنا  

هــذا  القــدر   : ونعــاي  ... فنعتــاد علــى  ،هنا ، في اعتبار ما يحدث لنا وبيننا وحولنا أمراً عادياً المشكلة تكمن  

كأنــه  ، فيصبح والعادي المألوف المتكرر الذي نتغاضى عنه   هذا    المشكلة إذا  في...!!!   ؟من األشياء .. غير    

 يتنا . هزء ال يتصزأ من هو

وكم سيعاني من  اضطراب حتى يتصــاوذ ذلــ  ،  هــذا  ,  ماذا  يعني أن يوبخ  أو يضرب تلميذ في المدرسة  

،   الســصين  إذا استطاع ..  ماذا يعني أن يضرب سصين  وي ان .. ماذا يعني  أن  تحرم  أم من مشاهدة ولــدها

ذا  يعنــي  أن  توضــ  فــي ذنزانــة قــذرة بصــوار تلمس رأسه في الزيارة .. ماأن  من  بين ما  أو حتى يمنع ا شب   

أننــا السنا مسئولين عن ذلــ  لمصــرد    ؟  وقبل ذل   لماذا  يحدث هذا     تنطلق منه روائح م لكة ...  تواليت قذر

ذكر أشياء  أبش  أو يطيب خاطرنا ب ، فيصبح شائعاً ، وإذا سألنا أحدهم عنه يقول ) ما دخلنا (أمراً عادياً    نعتبره

 .. أكثر وحشية وأقبح و

وعــدم المســةولية ،   اإلحســا   ما هي النتائج  العملية المترتبة على شيوع منظومة قيمية ترسخ عدم  

خاصة عن سلو  سلطة يفترض  أن ا تحكم باسم  الشعب ، وبالتالي يفترض نظرياً مسئولية كل مــواطن عــن 

 ضحية من ضحاياها أنت ثم كيف سيكون موقف  من  المصتم   لو كنت مظالم ا وبشكل  شخصي . 
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 من قال أن الظلمة تأتي طوعاً 

 عفواً ...  الشمس ال تغيب 

 نحن من يدير ظ ره  إلي ا 

 ويختبئ من نورها

 عندما  يضيق  المكان ف

 تتس  الكلما  للمعاني 

 بالدالال   تحبل و

 وعندما يتوقف الزمان  

 يستمر القلب  بزمنه الداخلي 

 لحن الرهاء  عاذفاً 

 تسود  ظلمة الحقد  وعندما

يتفصر صو  الحــق الكــوني مــدوياً 

 في الفضاء

 حتى لو قتلوا الصسد 

 تنطلق منه الروح ترفرف 

 تواقة لنور الحق والحب 

  الذي يضيء السماوا  واألرض 
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 ظهراً 12الساعة  – 19/5/2003األحد 

 

يعقــد فــي يــوم  الســبت  اهتماعــاً يبــدو أنــه  ،  ليس غريباً  أن  تحدث لنا كل األحداث ال امــة يــوم  األحــد

 . عن وضعنا للمسئولين

النقيــب  )   ( هــو  الــذي  يصلــس وراء المكتــب ، بــل كــان هذه  المرة في غرفة مدير السصن لم  يكن  

الذي لم تحني قامته  الســنون واألمــراض علــى  ،    الطويل  النحيلرئيس الفرع ) ع ( ،  بينما هلس  المحامي  

. هــذا  المحــامي كــان فــي الســابق ضــاب  ب بالعدل  التاب  للنقابة والذي يــنظم  الوكــاال  بصوار الكات  ،  اليمين

شرطة كبير  وبعد  أن  تقاعد ذاول م نة  المحاماة ، وصار م   األيام  أقرب لوه ــة نظــر النــا  مــن  الســلطة ،  

 المسئولوني بلد يقول فيه  شتان بين  أن  تكون  رهل سلطة  ،  رهل  أمر ون ي ، وبين  أن  تكون مواطناً ، ف

القــانون هــو مصــرد أيــدينا ..  به،  القانون وضعناه لنطبقه على  اآلخرين ، وليس لنقيد (القانون لنا وليس علينا  )

 لغة ت ديد ن دد ب ا من يزعصنا ، فيعلم الثمن  الذي  سوف يدفعه لو غضبنا عليه ..  

بقية  المحامين ..  وعليه  أن   وينضم إلى  ،كل عني ضاب   شرطة سابق ليتو، وهو    المحامي هاء  اليوم 

وأن  يواهه  السلطة  التعسفية التي كان شريكاً في ا بشــكل  ، يواهه  الرهال الذين مروا ذا  يوم تحت  أمرته 

 ما .. وباسم  القانون والحقوق التي غابت وغيبت ذمناً طويالً .. 

م  أي مساعدة باسمه ديراني ، وأن  يقأن وحصة الوكالة بفي الواق  كان هل همه  أن  يحصل على ذيارة 

وكأنما كان  يعرف أن ا المــرة  األخيــرة التــي ســنلتقي في ــا ، وأن المرافعــة التــي   واسم الكثيرين في بلدتي ..

 طيبة كانت  بادرة  قبل رحليه  إلى دار البقاء .. على فراش المو  كتب سيآخر ما  ستكون    ،  كتب ا للدفاع عني

األيــام قبــل  أن    تطــل، وقد قيمت ذل  كثيراً في هو من السلبية يعم  الشارع تصاه كل قضية عامة .. لم    منه

شفى بنزيف معدة تبين  أنه ناهم عن  سرطان مستفحل ..  وهكذا كان شيئاً عاديا أن  ال يحضــر ستيدخل الم

 . تعالى  إلى  رحمة  هللاهلسا   المحكمة وأن يرحل 

تبســم رئــيس ف..    رئيس الفرع الذي  يعرفــه ســابقاً  بي  أوصى    ،  الوكالة ووقعت علي ابعد  أن نظمت  ف

هذا نص خطاب القسم للسيد  رئيس الصم ورية ستبني   قائالً    صفحا   المحامي، ثم  أعطاني    بصفاف    الفرع

ابتســامة هافــة أنــا  دفاع  عليه ، تناولت  األوراق ، فتدخل رئيس الفرع قائالً وهل تعترفون عليــه ..  تبســمت   

، دائمــا هنــا  مــن يــرفم وهنــا  مــن اعترافنا   هال ي م ، هو أيضاً  ..  إنه  أمر  واق   تشبه ابتسامته  السابقة  

 يقبل . 

 لدينا عمل كثير ..   انت يتهل  : للمحامي  رئيس الفرع  العقيدنظر 

هيات  ســتنتقل مــن  الغرفــة ، وقف رئيس الفرع في الباب وقال  اهم  حا،  المحامي وقبلني وغادر    ن م

كان متــوتراً ومنزعصــاً لدرهــة الغضــب لكنــه كــان يحــاول إخفــاء ذلــ  ، حتــى    حدقت عيناي في عينيه .. ماذا ؟  

  بعم العناصر مع م والنقيب كانت مالمحه شديدة التوتر ..  تركت م  وتوه ت لغرفتي القريبة  فتبعوني إلي ا 

رغم كثرت ا فقد كنت دوماً متحسباً النتقال سري  ، الم م تمكنت من وبدأ  بصم  أشيائي ودخلنا  الغرفة  

،  وأثناء ذل  كان العقيد يوهه اإلهانــا   والت ديــدا  والصــفعا  هم  معظم  األشياء قبل أن تبدأ حركة االنتقال 

ئي وال أرد استفزاذي لضربي .. لكنني بقيت صامتاً  اهم   أشيا  ولحاأيضا  ،  كان يشاركني الغرفة  لسصين  آخر  

، حاولت هاهداً أال  أفقد  هدوئي وال أمثل دور  الضحية والسصين بــل   متصاهالً وهوده    عليه وكأن  أمراً لم يكن

الند ، كنت  أدر  أنه في لحظة ضعف واحدة سوف يستغل ا لين ال علي بالضرب ..  تذكر  مرة كنت في ذيارة 

لــب منــا  االنتظــار كــي يبعــد  الكلــب عنــا ، طر  ، يوم ــا وكان عنده كلب حراسة ش،  أحد األصدقاء في لبنان  

الكــالب ال تعــم الســوريين ،  وبالفعــل حــاول هــذا  الكلــب   :  لــه  أقولتصاهلت طلبه وتابعت باتصاه  الكلب وأنا   
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وهمــد  وصــمت .. تراهــ  ، ولــم يصــد في ــا غيــر  التحــدي  ، وعندما حــدق فــي عينــي ، وت صم ونبح ،   إخافتي

دثة شيء اسمه لغة  العيون ، فالحيوانا  تقرأ  العيون ..  ويبــدو أن للعــين إصــدار مــا تصــدره  علمتني تل   الحا

فليســت البقعــة الصــفراء هــي ) حكيم عيون أف م  بــالعين (   وتتلقاه  العيون  األخر ربما كان موها  رادارية ،  

كن كرة العين في ــا شــبكة الوحيدة التي تستقبل األشعة هي تستقبل األشعة التي تصمع ا عدسة العين ، ل

طبعــاً هــذا افتــراض أفترضــه ، ولــيس حقيقــة  عصبية وتستطي  اإلمسا  بأمواج أخر  تقا  بالسنتي متــرا  .

بتصاهل ذمصرة وعنفوان ضاب  أمــن يحــي  بــه ، بواسطة ..  الم م نصحت  في تصنب إهانة هديدة   علمية بعد 

فــي مصــيدة  هاري في حين سق  د اإلشارة منه .. ن لالنقضاض على ضحيت م بمصرومستعد  ، وهم  عناصره  

وال ،  حقيــر  (  إنــت)  نــتهلسان  بدو قص وال .. محاولة التبرير والدفاع عن نفسه ونال ما نال من  اإلهانة  ..  

 ه ومخصصــاتي مخصصــاتنــال   هأن  أظن ان ال عليه بالصفعا  ..  ، وعندما لمس في عينيه الخوف،   ما بتف م  و

  .أيضاً الصفعا   من 

الذي رفم المرافعة أمــام المحكمــة ، و   ،  اليوم هو يوم الصلسة الثانية من محكمة رياض التر  رياضهذا  

قبل أن  ينقلني  إلى  المنفــردة  ، وحبيب  قام بضرب عارف   في ذا   اليوم    الضاب ذا        علمت فيما بعد   أن

العناصــر حملــوا حقــائبي   ....    منفــردا   وحمــام  الذي قسم لسب   ،    2في الم ص  رقم    ،  األولى على اليسار

، كانــت  المصــمت علــي ونشروها في الكوريدور على الطرفين ودخلت  أنا للغرفة بدون أي شيء وأغلق البــاب

وفي ــا ســرير عليــه  ، وبصانبه مغســلة صــغيرة هــداً ، متر  1×1خارج عربي وفي داخل ا  ، متر 2×3غرفة صغيرة  

.. كانــت   الــذي تحتنــا ول ا نافذة عالية تحت السقف تطل علــى باحــة الصنــاح األول  ، ضوء نيونفي ا  بطانيتان ،  

ماء  إبريقومأل   أسرعت،  يتناقص قليالً ثم بدأ    الماء    الغرفة قذرة هداً ، وعندما فتحت حنفية الماء ، تدفقت

هلســت علــى الســرير .. نفضت البطانية من  الغبار وشغلت الشفاط وخلعت قميصــي .  وموهود في التواليت  

 .أنتظر  اآلتي وحاهياتي 

أرتب ا لتأخذ  أقل حصم وبعد ساعتين أدخل لي بعم الحاهيا  وقد هر  تفتيش ا بدقة .  فأنا كنت دوماً   

راً  صغيراً وحولته  إلى ممسحة وبدأ   بمسح  الغرفــة وغســل ينتة والكرتونة ..  تناولت بشكممكن داخل الش

، الروائح  المنبعثــة مــن بلوعــة  التواليــت صار   الغرفة  أقل قذارة ولكن  الماء تالشت البشكير ، ومرة بعد مرة  

لــذل  كــان  الحــل  ،حة ائقاط  للر    Sوليس ل ا كوع  ، ال يغلق الفتحة في ا الماء فمستو  كري ة هداً ، كانت 

 . إغالق االوحيد هو  

ريته من  النــدوة لتط يــر الغرفــة  الســابقة .  استعملت قنينة بالستيكية كانت تحتوي ماء هافيل كنت اشت

وكيــف صــار وال أدري   ، أفرغت محتواها في التواليت الصديــد القــذر الملــيء باالســمنت ،للفتحة  هاء  مناسبة  

نوهــا ،  ب، ولم يستخدم بعد فأنا أول من يسكن هذه الزنزانة ، كنــا نمــر بصانب ــا وهــم ي  بتل   القذارة وهو هديد

وتعمــدوا ترك ــا قــذرة لتســتقبلني   إلي ــايستخدمون الغرفة كمستودع قبل انتقالي     اناصر كانويبدو أن الع  لكن  

 سفالت ا . قباحت ا و كامل  مع ا وهي في  ليلتي  األولىفي 

قبــل  2) داخل الم ص  رقم الذي كان موقوفاً  ذاته ، و وهو للغرابة رياض التر   المنفردا     لم يقصد مصمم

ريــاض    وقد تبنــوا اقتراحــا   ..    بعد  اعتقالنا    عندما هاء الم ندسون لتخطي  المنفردا (    تحويله لغرف انفرادية

ا عــن التر  األمين  العام للحزب الشيوعي السوري هناح  المكتب السياسي منذ انشــقاقه قبــل أربعــين عــام 

ين عــام بين ــا ســت فقــد ســصن ألكثــر مــن عشــر ، لكونه خبير منفردا  اً كان  هامألن رأيه  ،  الرو  و بكداش  

.  لم  يقصد  هذا المصمم العظيم أن تتر  باللي  المراحيم بدون كوع  ريحــة ، عشر سنة في ذنزانا  انفرادية  

لكن وبكل تصرد تصميمه هيد وعملي ، خاصة  وأن  الضوء يتم  التحكم بــه مــن الــداخل ، ووهــود مرحــاض فــي 

ك ربــاء   إبريزارج مشتر  ولكل  األغراض ، وأيضاً وهود  الداخل يمكن  أن يستخدم لمناف  عامة ) مطبخ حمام خ
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فسحة بعرض  أن تبقى  بعد وض  التخت باإلمكانلتشغيل السخانة ،  فكل تل   األمور كانت هامة هداً ، وكان  

عاد  حاهياتي ، يفترض أن ا كل ا وهكذا  ؟  ... ووالصالة  .. والطبخ متر للمشي   3من  أقل  متر وطولأقل من  

ن  الماء لم يأتي ، قلت للسصان  الماء مقطوعة .. عندما فتح باب الحديد وأدخل الحاهيا  .. بدأ  بترتيب ،  لك

أشيائي حســب المكــان  الصديــد .. كنــت مرهقــاً مــن  التــوتر ، لبســت بيصــامتي ومــدد  الشراشــف النظيفــة 

الم بالكتابــة وصــر   أكتــب كــل مــا  وبدأ   أكتب ، وهكذا استعضت عن  الكــ  اً وقلم اً  وتناولت دفترواستلقيت ..  

دفتــراً  ذوهتــي ، صار الدفتر  أذن حبيبتــي التــي تعــود  الكــالم مع ــا ..  صــار المصاورة  أريد  البوح به للصدران  

ولساني صار قلماً .. فحبيبتي معي بيضاء ناصعة مستمعة ال تشرد وال تمل من  السم  ، وأذني تسم  صوت ا 

رد  علي ا .. أي حبيبتي هذه  الغرفة بحاهة للمزيد من  النظافــة والترتيــب .. ولكــن وتلتق  تعليقات ا .. وقلمي ي

مــن   شــر الماء يشر ، م  أننريد  الماء ،  لو فتحو الباب لصعد   إلى  السطح وتدبر   أمر  الماء ، لكن ممنوع  

 يتصــببن هســدي شربت من بدون ماء الشرب حتى ارتويــت ، كــا، إال من حنفيتي ..  فوق السطح   كل مكان  

ماء الشرب  اآلهري   إبريق،  الطناهر  عرقاً رغم الشفاط .. تفقد   أشيائي  بسرعة  الحقائب الثالث  الكرتونة  

الطعام حتى الطبخة وقد كانت رذ بفول ، وتفقد  بسرعة  اللوحا  .. موهودة ..  آه هيد ،  رغــم صــغر    مئونة،  

بســبب  طي   العي  بشــكل مقبــول .. لــم  أنتبــه بالبدايــة للــدفاترالغرفة فوهودي م  حاهياتي أمر هيد .. أست

صديــد لمخاطبــة  العــالم .. هــو مــا الشــكل  الدفتر  هــو  الــ قلم وفال، وفرحت بقدوم ا  ،  فقد حضر بعض ا    كثرت ا  

 يكسر وحدتي .. 

 أن  دووعلــى مــا يبــ  ، ه للصــيفتأحضر قد وكنت ، ذي لم أرتديه من قبل الكحلي ال ارتديت الشور  الصديد

من نفسي  أقرفماء  أريد ماء  ألستحم كي  أتمكن من  األكل  .. خاصة في هذه  الغرفة .. ،  هذا  الصيف حار  

 فكيف آكل .. 

، لــدي الكثيــر مــن  أكيــا  صنبور الماء يقطر قطرا  ماء صدئة .. صــر   أهمع ــا فــي  األوانــي واألكيــا  

فكر كثيراً .. وتمكنت خالل عدة ساعا  من تحقيق أمرين  األول هــو وأقليالً ثم  ارتب قليالً ،    أستريحالنايلون ،   

هي في الظــاهر هادئــة ، تصــرفت ب ــدوء التي  أعصابي ،  ترتيب الغرفة بشكل مقبول ،  الثانية السيطرة على  

، لكنني كنت  أركب مرهوحة األفكار وال واهس والوســاو  ، مــرة  أهــد نفســي غيــر ونقلت معظم  حاهياتي  

الوقــت  وصــار  العمل ن ائياً  فأسق  فوق  السرير ومرة أستصم  بعم قواي وأتــاب  ، هكــذا مضــى قادر على   

تســم     فــي الخــارج هواب ، ال   ، عدة مرا ، ،  الماء لم  يأتي دققت الباب مرة مرتين ثالثة الساعة العاشرة  

األخــر  ،  فقــد  كــان  لــدي مــن  أصوا  لكن  أحداً ال يرد ، حتى  اآلن لم أفكر في مــن يوهــد فــي المنفــردا    

عندما صار عندي كميــة مــن  المــاء كافيــة لحمــام دخلــت المرحــاض وتحممــت   ، و  المشاغل الداخلية ما يل ي

 ..  إنسانف و الذي يشعرني  أنني  ، كان  الحمام مفيداً لكن بوهود شامبو أهنبي هيد  ، بالماء الصدئ

أفكر  بغلي الشاي .. ، لكنني فصأة انشغلت بمــن حــولي ، ولم  بعد  الحمام  أكلت ما تبقى من طعام .. 

نافــذت م ،  صــعد  فــوق حديــد  التخــت   أشــاهدويمكنني من  النافذة أن     4كان حبيب وفواذ في الم ص  رقم  

، يصــب  أن  أنوار .. إذا حبيب وفواذ  هنا ،  يعنــي  أننــي لســت وحــدي فــي المنفــردا     نونظر  ..  الغرفة بدو

األصوا    بإصدار..  ف نا  طاقة عالية هداً تفتح على الكوريدور  ، يمكن ا نقل الصو  .. بدأ     بوهودي  أعلم م

، في البداية قرقعت بالطنصرة ، بوهود حار  بشكل دائم في الكوريدور ..   أعلم   ،  لم  أكن حتى هذه  اللحظة

ال تصــدر  أرهــو     :ر  ) ق ( الطاقــة  قــاالً هللا  عندها فتح  الحــا  إالثم  سعلت بقوة ولعدة مرا  ، ثم  ال  إله   

أال تخــافون هللا مقطوعــة  لماذا  والماء  : هللا ..  قلت  لهإال حتى ال إله : ، قال   ؟  ال هللاإله إحتى ال    ....    أصوا ً 

 صمت ثم  قال  سأحاول ،  لكنني  أرهو   وال صو   التعليما  مشددة هداً والوض  سيء .  .. نحن بشر 
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وبعد قليل تدفق الماء ضعيفاً فغسلت ثيابي الداخلية ومأل  ما استطعت   أننا هميعاً هنا     تيقنتوف مت   

 من  األواني واألكيا  ..  

وشعر  ببعم الراحة ..  نحن هنا هميعاً  هذا  يعني  أن السلطة منزعصــة هــداً وهــذا هيــد بحــد ذاتــه .. 

 هيــدة دومــاً ترافــق األشــياء األكثــر ســوءاً ..  وحتــى ال هنا   أشياءوموقفنا من  مقاطعة  المحكمة أحره م ..  

الشطب عليه  كيوم انقضى ، ورتبت  إشارةاألحد  وقمت بوض   2002/  19/5أنسى  التاريخ دونت على الصدار 

سريري للنوم ، وقد كنت  بحاهة للنوم لقد تعبت ، وم  ذل  كنت في خفايا نفسي  أشعر  أن ا ن اية من نــوع 

لــم تكــن ن ايــة بــل  ذهم  األسى باألمل ، ف ــ وعادي  أن  تقا أمريتسرب  األمل م  كل يأ  ،  إنه  ما ..  هكذا  

 : 2001/  8/9يوم  اعتقالي .. مساء السبت ، ككانت  بداية ، بداية عادية تماماً 

ذوهته المغمى علي ــا فــي منزل ــا ، وبــداف   إسعاففي الساعة  الحادية عشر ليالً هاء رهل يطلب مني 

بــل ذهبــت  ، حتــى أننــي لــم  ارتــدي حــذائي، ذهبــت معــه علــى الفــور  ،  اإلســعافواهبي بتلبية حاال      من

 ( الفــان ) وأخــذ  محفظتــي وركبــت معــه فــي ســيارة   ،  تركت سيارتي،    تهبالشحاطة ، ولما كانت معه سيار

 ،  فرع  التحقيــق  بعد ذل  في  ، والتي تحمل لوحة خاصة لريف دمشق والتي سوف أشاهدها  الزيتية المغلقة  

بم مــة، كمــا  يقودهــاوكان يستعمل ا المالذم أول مال  ) من  أهالي الصوالن ( وال أدري إن كانت خاصــة لــه أو 

رياض سيف ، فالسيارة كانت تحمل لوحة خاصــة  ريــف دمشــق .. ومــ     منتد يراها أمام    نذكر لي فواذ أنه كا

ي في كيس وساعدتني بنــي هنــد فــي ذلــ  ،  لكننــي  لــم  أنني كنت يوم ا  أنتظر االعتقال وقد رتبت حاهيات

أكن  أتخيل أن  أختطف هكذا ،  كنت  أتصور  أن  يأتوا ويقولوا هيا معنا بشكل صريح كما فعلوا م  ريــاض ، ومــ   

.. ولن أنسى نظرات ــا   معندما ركبت مع تنظر   أنني شككت في الرهل وكذل  ذوهتي التي بقيت على الباب  

أن ا تعرف أن ا نظرة  الوداع ،  بسرعة يوم ــا  حســمت  األمــر ..  االعتقــال هــو  االعتقــال ، ومــن  القلقة تل  وك

الباب أفضل من دخول م للداخل ..  هيا  وال تتردد .. وعندما ركبت  السيارة كان شــخص  آخــر في ــا أخــذ منــي 

من هــذا  االتصــاه ..  ،  أليست  الشنتة ووضع ا في الخلف وقاد السائق السيارة باتصاه خاطئ .. قلت أين البي

ولكنه كان مرتبكاً ويل ث ، بقيت أش  ربما يكون ل اثه بسبب انفعاله علــى ذوهتــه ،  حتــى ابتعــدنا قلــيالً عــن  

الصــالس بصــانبي يــدي بكلبصــة كانــت معــه ووضــ  اآلخــر علــى  اآلخر  المنزل  عندما قفز رهل من  الخلف وقيد

 سد  نحو رأسي وهيأه وهو مصوب وقال دكتور وال حركة .. عيني عصابة من قماش وسخ ثم صوب الم
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كان  الصمي  يل ث وعالما   الرعب وال ل  بادية علي م ف م يعرفون تماماً  أن ما يفعلــوه وحشــي وأننــي 

عادة وهللا شاهد على ما  أقول ..  أنا  ى ما فعلوه الدنيا أو في  اآلخرة سوف أحساب م عل  هذه  في يوم ما في

نــا  أنتظــركم .. قــاد أظا  الحرهة ت دأ  أعصابي وال أقــوم بــردا  فعــل . قلــت لــه ال داعــي لكــل ذلــ  ففي اللح

هيداً وكنت  أعــرف أيــن نحــن ، لــم يســتط   بلدتي  طرقا أنا  أعرف السيارة بتوتر وعندما دخل باب المفرذة ،  

بصانب الخمارة في منطقــة المحطــة  إيقاف ا في اللحظة المناسبة فصدم  الصدار . أغلقوا باب المفرذة الذي هو

من  الطرف الصنوبي لبناء السرايا  وأنزلوني بعد أن فكوا العصابة عن عيني وبقيت الصامعــة فــي يــدي وصــعدوا 

بي الدرج إلى غرفة مقابل رئيس المفرذة وكان يوم ا من بيــت مخلــوف  وال أعرفــه ولــم  ألتقيــه مــن قبــل ، ثــم 

وكانوا اثنان وأحدهم يحمل محفظتي وهو من صوب المســد  لرأســي ..  دخلوا بي إلى غرفته وعندما دخلت  

قال  ل م فكوا عن يديه لماذا هذا ، قلت له لقد صوبوا المسد  إلى رأسي  فقام وصف  العنصر ، وقال له هل 

قاوم  ، قلت له ال داعي ل ذا .. ، طلب مني الصلو  وأمر بــالق وة .. قلــت لــه أريــد  اســتعمال ال ــاتف ألخبــر 

ذوهتي  أنني معتقل ،  قال ال ليس اعتقاالً .. قلــت لــه  أنــا  أعلــم أن القيــادة القطريــة قــد قــرر  اعتقالنــا يــوم  

,انــا مكلــف وقال يوم ا الخبر لــيس ســراً بــل للنشــر  هانبالط شاكاي    بلغنا ذل   أحد  الصحفيين  أالخميس وقد  

أكمــل ارتــداء مالبســي وأحضــر حاهيــاتي  وأذهــب ننتظركم ، وقد همعت حاهياتي  فق   أريد  أن  ا أنأ.. وبذل   

قلت له هذا حقي وفق القانون ..  قال ال أســتطي  . قلــت لــه إذن  أوصــل المحفظــة ألخــي ,   فمعكم ..  رفم 

فأنت تعرفه بحكم كونــه رئــيس البلديــة ومكتبــه مصــاور لــ  . قــال ســوف  أفعــل ،  لكنــه لــم يفعــل ولــم تســلم 

لزيارا  بعد ثالث أش ر  فقد كانوا يخططون الختطافنا سراً إلى أماكن مص ولة المحفظة ل م إال بعد  السماح با

كعادت م . وإنكار اعتقالنا ،  وال أخفيكم أنه عندما صوب المسد  إلى رأسي شخص مدني بسيارة مدنية لــم  

ون ، لكننــي  على هويته وال م مته خطر ببالي  أن م شبيحة أرسلوا لتصفيتنا خارج  القانال  يعرف عن  اسمه و
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عندما دخلت مفرذة  األمن  وشاهد  صور الرئيس الراحل والحالي اطمئنيــت أننــي فــي دائــرة رســمية ولــيس 

تحت رحمة عصابا  الشبيحة الش يرة  التي  يعرف ا الصمي  ، والتي تستخدم أيضاً  ألغــراض إهراميــة هنائيــة  

فرع وأعلم م بوهودي عنده ثــم ركبنــا ســيارته مــ  بالالضاب  سياسية إضافة لالقتصادية ، شربنا الق وة واتصل  

نا الفان نحو دمشق ،  وعند خروهنــا مــن المفــرذة كانــت ســيارة البيــ  آب الســكودا الكحليــة تأربعة عناصر وتبع

) مــن قريــة مصــاورة  واللون  التي كانت تراقب بيتي وعيادتي في ذا   اليوم  والتي أعرف ا وأعرف صاحب ا وهــ 

كــان  أحاسبه بشكل شخصي بعد أن عرفت  أنــه موظــف فــي  األمــن ولــيس مخبــراً ولــو  لكنني لنعين حور (  

 إطارمخبراً لكان حسابي معه مختلف ،  لكنه ولكونه موظف عبد مأمور كما يقولون لذل  فمشكلته تدخل ضمن 

د مشكلتي م   السلطا  وال تدخل تحت إطار الخالف الشخصي ،  لقد كان يبتسم في وهه رئيس المفرذة فق

، لكنني  ال أتوق  له أن يبتسم كثيراً  في مكان  آخر وظرف آخر ،  يبتسم .. حقــق ,اخذ راتبه حالال  قام بواهبة  

الم مة .. ما شاء هللا على رهال  األمن .. حرروا  الصوالن ، كنت طول الن ار مــداوماً فــي عيــادتي ، ثــم ذهبــت  

في تصويب  مرهلةفأي م ارة في اعتقالي ،  وأي  قضائي ، ، ولم  أكن متوارياً ولم أرفم أي تبليغ إلى منزلي 

المسدسا  والحركا   الب لوانية بعد  أن كبلت يدي وربطت عيني ،  لكن  الصغار دوماً يعلنون عــن مســتواهم 

اآلمنين ثم يبتسمون ..  نصحنا ،  وهــم   يروعوا.. رهال مطلوب من م  أن ينشروا  األمن فيختطفوا البشر ليالً و  

..  لبنــان ومــن ومــن  وفروا مــن  ساحا  المعار  وسلموا الصوالن فارغة من  الصي  والسكان    من فر من م  ذات

وقــد كنــت  67 ـهزيمة الــ بمرارة  أتذكر  شعب م ..    أبناءة المدنيين من    في مواه  أشداء    رهالبكل تأكيد  لكن م  

قــالوا إن ــا   يوم ــا ، ن  العــاميوم ا في العاشرة من عمري .. وهي  أول تفتحي علــى مــا يحــدث وعلــى الشــأ

نكسة وليست هزيمة ، وأن  هدف إسرائيل ليس احــتالل األرض بــل إســقاط  النظــام  التقــدمي فــي ســوريا ، 

 بقيت ذوهتي تنتظر عودتي بال فائدة ، وسألت كل من تعرف،  بكل  أسف، و  وفشلت إسرائيل ، وبقي النظام 

امي حبيب عيسى الذي نصح ا بالتوهه لمخفر الشرطة وتقــديم الصمي  في الليل وكان بين م المح وأيقظت ,  

أخــذوه ..   المخــابرا   بالغ عن اختفائي .. لكن الشرطة كعادت م تناولوا الموضوع ببالدة ، وقالوا ل ــا قــد يكــون   

بعد مدة وأثناء التحقيق م  وليــد فمفارقة التسمية (    ا) الحظوقد أخذه  فكل من يختفي في بالدي يكون األمن  

 الوا له أنت قلت أن  ال تخاف رهال  األمن ..  قال نعم ومن يخاف من  األمن أليس لحمايتنا لماذا اسمه  أمن أق

وفي اليوم التالي أطلق حبيب عيسى تصريحاً باختطافي ، ثم فعل ذل   أكــثم نعيســة  وآخــرين   ..لنخاف منه  

ى اختطافنــا ، بــذل  فشــلوا فــي التســتر علــ اعتقالنــا و إعــالنعلــى  الرسمية  سانا  وكالة  مما  أهبر السلطا  و

وعندما كنا في فرع الفيحاء وأثناء التحقيق معنا في غرفة رئيس الفرع كان تلفزيون  الصزيرة يكرر كل فترة وفترة 

 خبر اعتقالنا وكلما   لعارف  بصوته ..  شكراً لإلعالم .. وتعساً للتعسف . 

ريف عن  أنفس م  وتبليــغ أمــر التوقيــف علنــاً ، ومــا الــذي العناصر من  اصطحاب مختار والتع  ما الذي يمن 

السلطة من إحالة الذين تت م م بشكل قانوني ورسمي لمحاكم قانونية ورسمية وعلنية وليدافعوا عن     يمن   

أبرياء وأن ا مصرمة بحق م وأن ــا  ضحاياها  أنفس م ويعاقب المدان .. شيء واحد هو إدرا  السلطة مسبقاً  أن

س هيبت ا كسلطة متوحشة  يكرضروري لتعتقال م تعسفياً واعتباطياً ومزاهياً ،  وسلوك ا  الوحشي هذا تريد  ا

وتبقى فوق الكرسي بأمان آلخر الزمــان ،   قادرة على الت ام من يعارض ا .. فيسود  اإلذعان لسلطة الطغيان  .

ومتحولة لسلطة احتالل بالعنف .   ضاربة عرض الحائ  بأبس  مصادر الشرعية ألي سلطة وهو قبول الشعب ب ا

عن خطأ  مسئوالسيكون  , كل مواطن,   فالصمي     ،  عندما ترتكب السلطة خطأ...واإلكراه واإلهرام والوحشية .  

، وتســود الســلبية السلطة ألن ا تحكم باسمه ، لكن وبوهود سلطة احــتالل يتنصــل المــواطن مــن مســةوليته  

ل كل موظــف مــن مســةوليته ويقــول التعليمــا  ،  وأنــا عبــد  مــأمور ، وبوهود سلطة تعسفية غير قانونية يتنص

 . عن تطبيق القانون  مسئولموظف  وينسى أنه 
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الليلــة  األولــى استضــافوني قبل الواحدة ليالً كنت  أبيت في ذنزانة في الشعبة بالمزة  خلف دار البعث ، 

انــ  عليــه شــفاط يــدف   5بالســتي   متر مظلمة مغلقة تماماً في سقف ا قســطل3× 3في هماعية مكيفة ) 

تزيد  استطاعته عن عشــر شــمعا  ..  ال واء نحو  األسف فيخرج ال واء من شقوق األبواب وبصانبه ضوء بعيد ال

طعــام وهــرذان  بقايــاأرا  هللا ، قــذرة متعفنــة ، وفــي الغرفــة بالكاد تر  يدي  .. وفي الغرفــة كومــة بطانيــا  ال  

. استنضفت بطانيتين وخلعت مالبسي ، واضطصعت وقلت هكذا تريد يا كمــال ، ة  ، كانت ليلة حاروصراصير ووو  

إن القذارة والروائح الفظيعة ذكرتني بدرو  التشريح ،  فقد كانت  رائحة  الصثث م  الكلوروفورم تكاد تحمل  ..  

يدينا وللحماما   تسبب اإلغماء وكنا نفقد  ش يتنا عن الطعام ليومين بعد الدر  بالرغم من استمرار غسلنا أل

المتكررة  لكن  األستاذ  أبو  الخير رحمه هللا كانت  المشرحة بالنسبة إليه  أمراً عادياً ويومياً وكان يةهل موعــد 

الدرو  العملية لما بعد  العيادة فقد كان يباشر الدر  في التاسعة مساء ،  ولما كان قادماً من  العيادة ، فقد 

دويشة وكأ  شاي كبيرة ، من مقصف الصامعة األذروني القريب ،  وهكذا يصلس كان يطلب من أبو سعيد  سن

 على طاولته يتناول طعامه بش ية ، وال يمنعه ذل  من مساعدة من يطلب منه في التشريح .. 

هنــا نســيت  تلــ  الليلــة ،  استطعت النــوم لمــدة معقولــة فــي هكــذا ظــرف    وكأي شيء عادي    وبالفعل 

نني  شاهد  في غرفة المساعد الذي تسلم األمانا  في الشعبة بســاط  الــريح ودواليــب أن  أذكر  أ  لألمانة  

 قاعدة ، وكل ا على ما  أعتقد وسائل تعذيب رسمية مستخدمة في وطني  المظفر  .  وخيزرانا  وكرسي بال

الســابق في الصباح هاء رئيس فرع الريف العميد ) ر (  وقال لي ما اسم  قلت له أال تعرفني ، كــان فــي 

يخدم في بلدتي الزبداني ، ومن  المستغرب أن ال يعرف ضاب  معتقله ، توقف عن  الكالم ، قال البس واتبعني 

، كنت في المالبس الداخلية فارتديت قيمصي وبنطالي وشــحاطتي وخرهــت خلفــه كانــت  الشــمس مرتفعــة 

صــانب م وكنــت  أســير بصانبــه بشــحاطتي .  والعناصر مداومة في الكردور وكانوا يضربون لنا التحية كلمــا مررنــا ب

وركبني سيارته وذهب بي لفرع  التحقيق حيث سلمني هنــا  ولــم  أره بعــدها .. فــي الفــرع  أنزلــوني للقبــو 

وسلمت  األمانا  وكان على طاولة  المساعد مغلف يحمل  اسم عارف دليلــة وآخــر تحتــه عليــه اســم وليــد ،  

التــي فــي الص ــة  21الزنزانة رقــم  2001/ 9/9 في ضحىال .. ودخلت فعرفت  أن وليد وعارف معي في االعتق

 في ا نوافذ على االطالق وقد كانت متعفنة هداً وترشح  الماء وكل ت ويت ا ثالث ثقوب التي ال يوهد 

 الوقت ظ يرة .. وثقوب  في الباب األسود  

 يتسلل من ا  الضوء  

 لتظ ر  شبحاً 

 أحداً    يقطن في الداخل   

 أشبه بحظيره    والداخل

 

 في الداخل مرحاض عربي  

 وبصانبه مصطبة من  اسمنت 

 صنبور ال يغلق  

 شريحة  صابون ال تمسك ا األيدي  

 و في كل مكان عفن قاتم  

 

 في الداخل شبح هاثم  

 هدران تتصبب عرقاً  وسوائل آسنة  
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 وروائح م لكة تتزاحم 

 وتحاول أن ت رب نحو الحرية  

 لكن ...  

 ث ثقوب  ال يوهد غير ثال

 ال تدخل من ا  اإلصب   

 هي مصمل ما تر  لنا  

 من أصل فضاء رحب  

 وسماء كونية  

 

 الوقت  ظ يرة  

 والسل القاب  في الداخل  

 يقتل  

 والصمت يحطم كل  اآلمال  

 والظلمة تطحن ا كرحى  

 وتعصن ا بصديد القيح  

 واألوهاع  كثيرة  

 طلبا  من سكان  األرض  بمصمل م  

 سمة ريح واحدة تقدر أن تدخل ن ال

 تسعف رئة الهثة  

 قلباً يت اد   

 أو  أرواحاً ترتع  فقيرة 

 أشباح  أخر   

 يكشف ا الصو   اآلتي من خلف الصدران  

 أنفا  تت امس   

 تتعارف بالطرق على أقنية الماء  

 بالصو  المكبو  ..  

 كم  .. كم  أمضيت هنا   

 سبعة 

 أيام 

 ال أش ر  

 سبعة أش ر في هذا القبر  

 نعم 

 حياً تتنفس  

 نعم 

 كيف صبر   

 كيف تحملت  
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 لماذا أنت هنا  

 لماذا هذا  

 يا هللا  

 رب األبدية    يا

 أحد ما يعرف  

 أحد ال يعرف  

 أن اسمه محمود  

 ابن ربي  دمشق  

 وقبر صالح الدين   

 فطين ، أهيف  

 يقطن في فرع الفيحاء  

 في القبو تحت الدرج  

 العشرين  في الرقم 

 

 ماذال الوقت ظ يرة   

 هي  هي  محمود  

 ماذا 

 أتلمس صرصوراً   

 اسحقه على الفور  

 ال .  لن  أذهق أرواحاً آمنة  

 هذا موطنه  

 نحن الغرباء هنا  

 ما أدرا   سأعتقه  

 عسى أن يعفو عنا الباري  

 بحسنة أوالده  

 

 يقاطعنا  صو   السصان  

 سكو  وال  

 يا سافل  

 أنت وياه  

 فسحة صمت م لكة  

 يملةها الذل   

 وطن  ذل في 

 يتنفس  من ثقب  

 واألرواح أسيرة 

 



 13 ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد كمالشيء عادي  

 الوقت  مساء  

 والت م  خطيرة  

 أنتم  أعداء السلطة  

 ودعاة الحرب  األهلية  

 والتحريم على  العنف  

 وخرق الدستور  

 وعمالء االمبريالية والص يونية  

 ال  أبداً  

 لن  أتكلم من غير محام  

 نكره  على القول  

   تكرهني حاذر

 سأقاضي  في كل مكان  

 حتى في محكمة الصزاء الدولية  

 يتراه   

 هل  أنت  هبان حتى  

 تنكر ما قلت عالنية  

 أبداً ال  

 أنكر ما صرحت به   ال

 لكن ال تصعل مخبر  يقولني 

 نمل  تسصيالً   

 ال تمل   

 ا ل   فمخبركم مري  أعرفه  أن  

 ال يمل  إال شريطين  اثنين  

 فمن أين ستأتي بالتسصيال   الصوتية  

   بعيني   طيب سأري

 ألو يا فرع الريف  

 أين التسصيال   

   ... 

 ال تتعب نفس   لن تأتي  

 فعناصركم ال تخدم غير مصالح ا الذاتية  

 

 حسناً حسناً  

   إكراهقل لي وبال 

 ماذا تقصد  

 أقصد وطناً للكل  

 أقصد وطناً ال ين به الن ابون  
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 وقضاًء يحكم  بالقانون  

 ومواطن ينعم باألمن  

 وبالحرية    

 

 

 

عتــرف بــأي نهكــذا  أصــبحت  أخيــراً ســصيناً سياســياً وهــو  أمــر عــادي يحصــل للسياســيين حتــى أننــا ال 

فـــي دول الحـــزب ،  ةسياسي لم يدخل السصن ،  إنه شرط  االنتساب  لعالم السياسة ولعالم  المعارض

العليا  ثــم لســصن عــدرا ومكثنــا الواحد ، والنظام التوتاريتاري . في اليوم  التالي  أحالونا لمحكمة  أمن  الدولة  

م إلينا وليد  ثم حبيب واستمرينا معاً لمــدة ســتة  أشــ ر حتــى  أضــربنا ضبغرفة واحدة أنا وعارف عدة أيام ثم ان

الــذي   19/5/2002للمنفــردة يــوم    نقلــونيعن  الطعام ففرقونا وبقيت أنا وحبيب صالح في غرفة لمدة ش ر ثم  

 هداً بالنسبة لي ، فقد حدث فيه  تغير والتغير في وطني ممنوع ألنه يزعــزع  نحن فيه والذي لم يكن يوماً عادياً 

على هلسة الحاكم فوق الكرسي ، فكل اهتزاذ وكل حركة وكل تغيــر وكــل تطــور ممنــوع  راالستقرار ، وهذا يةث

ء عــادي عاماً بينما سارعت  األمم والشعوب نحو األمام  وهذا شي 40ومستبعد ، لذل  راوح وطني في مكانه 

غورباتشــوف من ــد  البيروســترويكا )  ال يــرحم  المتــأخرين ( ، فكيــف بنــا نحــن   ومنطقي فالتاريخ كمــا يقــول  

 المتصمدين . 

الــدفاتر غيــر   وبحثــت،  بسرعة ن ضت   موهودة،الدفاتر لم تكن كل ا     الدفاتر،وقبل أن يغلبني النوم تذكر   

وأشياء  وأشياء ، اللعنة .. هاهس هديــد ، عنــدها  أخرهــت   ومذكراتي  أشعاريموهودة .. ماذا  أخذوها في ا  

، اللوحا  وقمت بطمس  بعم  الرموذ  التي تفسر بشكل ما من ا ،  لكن  مشكلة  الــدفاتر مــا تــزال  تــةرقني  

ولكنني  لم  ألح في طلب ا حتى ال  يظنوا  أن ا هامة بالنسبة لي ، وفي الصباح وعند توذي  الطعام طلبت ا من  

بقــي علــي أن صان ،  وفي اليوم  الثاني  كنت  أستم   ألصوا   الزنزانا  وف مت  أن ستة من ا مليئــة .. الس

 الماء  ما تزال مقطوعة طلبت  الماء ال فائدة ..من يوهد وفي  أي  ذنزانة ..  أحدد

لماذا كل كانت  التعليما  مشددة ال صو  وال همس ، حتى  السصانون يتكلمون همساً ..  ماذا  يحدث   

التوقيت متناسب م  هلسة رياض التــر   الثانيــة حيــث كــان  يخطــ  لتفصيــر قنبلــة هذا ..  سأنتظر  ألعرف ..  

برفضه للمحاكمة  السرية .. وكنت  أعرف ذل  من  عارف الذي كان معه في الغرفة  المصاورة لي قبل انتقالي 

فــواذ مــن  الغرفــة  األخــر  مــن مــد بــربي   بــين   كانت  الغرفتان متصاورتان وقد تمكنــت بمســاعدةإلى هنا ..  

 حتى  صادروه .  وكنا نتبادل  الحديث عبره وقد كان خطين صادر ووارد ، الغرفتين عبر الشفاط ، 

عن الطعام أنا ووليد وعارف وحبيب في غرفتنا وفواذ من  الغرفة  األخر   التي في ا فواذ   إضرابنا  إعالنقبل  

 وحسن ورياض وحبيب صالح . 

لكــن كــل شــيء   إرهــاق  لم تكن أيام  اإلضراب عن  الطعام صعبة كما كنت  أتوق  ..  هنا  هوع ودوخــة و

،   تمضي األيام ونحن نشرب الماء وبعم قطــرا  الليمــون .. ، وال أدري مــن أيــن هــاءتني تلــ   القــوة محمول  

  2002كتئاب بدأ  م  بداية ربي  ،  م   أنني  كنت في مرحلة اعلى تحمل الصوع واإلقالع عن  التدخين معاً  

وسابقاً كنت  أمر بفترا  اكتئاب تدوم فترة محدودة وبشدة عادية تعبــر عــن نفســ ا بتشــاوم وســوداوية ، 

وعزوف ،  لكن  وبسبب ظروف السصن كانت النوبة  أشد ، فقد كان  النصف األول مــن كــل ن ــار  مقرفــاً تســود 

بالراحة حتى  أعود من  الباحة وأتحمم وآكل ، وم  االضراب توقف  فيه مشاعر الضصر والغضب ، ولم أكن  اشعر

كثراً بعد تفريقنا ثالث يوم لالضراب ، لقد كان  لغياب وليد وحبيب وعارف أثراً هــائالً ، فقــد   تكل شيء ، وانزعص
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وعــاد آه  أي بة  .. علينا أن نصبر وصبر  ودخــل عــارف المشــفى  ،  التي احفظت بآثارهم  بقيت بذا   الغرفة  

يوم قبل أن نف   االضراب بشكل هماعي على وعد بتحسين ظروفنا .. لكــن بــالعكس ، ومــ  بدايــة    18ومضت  

،  فالمســألة متعلقــة بموقفنــا للمنفــردة  كنــا بانتظــار عــودة ريــاض عنــدما نقلــوني  المحاكما  فعلوا  العكس ..  

 . الصماعي من  المحكمة على  األغلب 

راب عن  الطعام عن  هذه  التصربة ،  أقول له أنه يستطي  االضراب وحتى  قد  يتساءل من لم  يصرب االض

يد الصعوبة ..  في رمضان نفكر بالمغرب فنصوع ، عندما ال نفكــر شدالمو   لو توفر  عنده  االرادة ، األمر ليس  

ا ،  لكــن فــي يأتي المغرب والفصر وكأن شيئاً لم يكن ،  الم م  أن نحذف الطعــام مــن تفكيرنــ الموضوع مختلف  

أحلم بتناول كأ  شاي والحلم لــيس رغبــة بــل منــام  ييام  األخيرة صار  كل  أحالمي طعامية  ،  تصور أنناال

فترا   الطفولة فالطفل كيف   إلىحقيقي واقعي ،  أو بيضة مسلوقة .. تعود  الرغبة في الطعام وتذوق الطعام  

 رائحة  الشاي كانت تخترق عظامي   أشما  وعندميحب ويشت ي ويتلذذ يصبح  المضرب مثل الطفل ، 

مطلــق ، ثــم   بإمســا   اإلضــرابطــول فتــرة  وأصبتوفي الفترة  األخيرة صر  أعصز عن  التفكير المركز ،  

صار البول يتلون باألحمر بالرغم من تنــاول كميــة كافيــة مــن  المــاء ، هنــا   آالم فــي المعــدة ،  لكــن  اللســان 

( وأصــبح  ءالبيضــاله وبالفرشاة غطي اللسان بطبقة فظيعة من  التوسف ) الطالوة وبالرغم من تنظيفي الدائم 

،  وإذا  تيسر لي واستعد  اللوحا  فقد رسمت مبطناً تحول اللسان إلى هسم قماشي غير أهنبي في الفم 

 اعتقــدهوما   ،  وما  أقوله أن  العشرين يوم  األولى ممكنة ، لكن بعدها ال أعرف  اإلضرابثالث لوحا  في فترة  

 . صحية هسدية  ونفسية عقلية خطيرة  بإضرابا أن ا ستكون سيئة ألنني بالقرب من ا بدأ   أشعر 

وتفكير ، وطالما حافظت على قدرت  على رفم فكرة الطعام سوف تستمر    إرادةفمسألة  الصيام مسألة  

طعمه مختلفاً يشبه ذكريا   الطفولة  وهسد  يطي  ،  وعندما عدنا للطعام بعد عشرين يوم من  االنقطاع كان  

..  كأ   شاي  هللا  م  كل شفة شاي عالم  آخر ..  بيضة مســلوقة ..  يــا ســتار  عن ذل   الطعام اللذيذ هداً  

 .. م  أنه عادي بار   هللا  شيء كبير هداً وهام هداً  فرح غامر خبز ذيتون ، كل طعام لذيذ هداً 

ع  عارف الصدار في الن ار على غير عادته ) لقــد  اخــذوا ريــاض ( وعــدما ، فقد قرلكن هذه المتعة لم تدم  

،  وكما هي العادة سرعان ما بدأ   المحاكما  وهاء   الت م الخطيرة   عاد عرفنا أنه ذهب للمحكمة ، وهكذا  

تماال  في الشرق  الوس  ، يحدث األسوأ دوماً وعادة ،  ولكي تعرف ماذا سيحصل ما علي  إال تعداد كل  االح

، وذل  بغم النظــر عــن حســاب النظرية ثم اختيار األسوأ من ا بالنسبة للشعب ، عندها سيكون توقع  مةكداً 

االحتماال   المنطقية ، فالذي  يختار ويحسم  االختيار ليس المنطق بل الحقد والكــره  المســل  ضــد اإلنســان 

تماماً أن نواهه ت ماً ملفقة وغريبة ومحكمة سرية وغير وبالتالي كان عادياً    .  ، الذي  أصبح عادياً   في منطقتنا  

فاالكتئاب والتعاســة و و  من ثم  الشعور في مواه ة كل ذل  باالكتئاب .    مستقلة وظروف سصن تعسفية .. و

والسلب والن ب   كما هو  العنف والقم   والتسل  والتعسف واإلرهاب والكذب والنفاق  القومية    هزء من  ال وية

 و  و و  والفساد وقلة الذوق وقلة الضمير وإساءة األمانة والرشوة 

وم  تأثيرا  فصل الربيــ  والســصن واإلضــراب عــن  الطعــام واإلقــالع عــن  التــدخين    هكذا تسرب التشاوم  

ومن ثم  العزلــة والحرمــان مــن الخــروج للباحــة ،  وبعــدها  المحاكمــا   والتحقيقــا  ، كــل ذلــ  كانــت  عناصــر 

، على ما يبدوا كل خزانا   التحمــل  أو  التكيــف ،  ولــم يعــد يصــب فــي خزانــا   التعــويم   متراكمة است لكت

 وهكذا فرغت مراكز  الفرح وامتأل  مراكز  الحزن ،  وبدأ  مرحلة اكتئاب هديدة وهدية .. 

ضــب  ، وكأن ا  أصــبحت خــارج  المظاهرها هو التبدل والتأثر ألبس   األشياء وتلون  المشاعر وتقلب ا    لوأو

وتخض  للمةثرا   الخارهية  فق  ، حالة توهس وترقب وسرعة استثارة ،  فبداية كل مرض نفسي تبــدأ  بعــدم  

 القدرة  على التحكم بالمشاعر )  أي  ضعف السيطرة  الذاتية  والقدرة  علــى  التكيــف ،   ضــعف الشخصــية (
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صبح عرضة لألمواج وتحت رحمت ــا ، بعــد  أن  فتصبح  عرضة  للتأثيرا   الخارهية وبشكل مفرط  ومبالغ فيه ، فت

 . افلت  المصداف والدفة من  التحكم 

ال أحد يقدم لنا  المساعدة ،  حتى  أهلنا  الذين كانوا  يزورونا ، كانوا  هم  أيضاً في حيرة فأغلب  األقرباء 

لسلطة  الحالية قدر ال يتغير وال شيء واألصدقاء كانوا يلومونا ألننا نريد  التغيير ،  وأي  أحمق يطالب بالتغيير ،  ا

يتغير وكل واهبا   الفرد  أن  يبتعد عن الشأن  العام وينصو بنفسه ويحاول االبتعاد قدر  اإلمكان .  األحمق مــن 

،  وبدا  واضحاً أننا  سوف نقضي سنوا  في هذا  المكان  وعلينا  أن نستأصــل يرمي نفسه في  فم  الوح   

،  وربمــا  االنت ــاء بالحقــد   واإلحبــاط،  ونتحول إلــى  اليــأ  ي  علينا  أن  نتخلى عن  األمل اآلمال واألحالم ،  أ

 والكراهية 

علــى النــا  الــذين صــدقوهم ، بعــد  أن   وينقلبــوافقد كان طبيعياً  أن ينكصوا وعودهم الســابقة باإلصــالح 

الستبداد ويعود ســلوك ا  إلــى  عادتــه وأن  تعود السلطة إلى  طبيعت ا  األساسية وهي ااستتب  ل م  األمر   

 وهو  الوحشية ..  وهكذا  بدأ   المحاكما   التي يبدو أن ا  ستكون شكلية وسرية لتبر أحكام هاهزة 

،  وكــل  خالل الش ر  السابق كان  الصباح فترة ضصر ويأ  وحزن ،  أما  المساء  فكان أفضــل حــاالً قلــيالً 

ر مندبت ا .. الدماغ  يتآمر على  صاحبه ويصم  كل احتماال   السوء ويدفع ا فكار السيئة كانت  تتصم  وتباشاأل

،  الساعا   الدقائق  تمر طويلة ثقيلة ،  شيء لم  اشعر بــه مــن قبــل إال عنــدما ســاء  حالــة والــدي  للوعي  

أن  نت  على  قناعــة الفشل وخيبة  األمل إال نادراً وهزئياً ،  واآلن  وقبل هذه  الفترة ك  أعي الصحية ، أنا  لم   

،  أمــا  أن  يكــون وهودنــا مصنــاً وتتوقــف  اإلصــالحوهودنا في  السصن هو ضرورة ال بد من ا للتقــدم فــي طريــق 

 وتدخل البالد في الطريق األسوأ ونحن في  السصن ،   اإلصالحعملية  

ألمــل ..  وهــذا  األمــل المقاومة تمر عبر عنصــر وحيــد هــو  االحتفــاظ با هذه كانت  كان علينا  أن  نقاوم ، و

  اإليمــانسوف  أكتشف فيما  بعد  أنه هو  العنصر  األول من  عناصر ) كما قال سعد هللا ونو  (  الذي  يحكمنا  

فالتدين هو  التعبير عن  األمل هو  التفاول بأن هنا  قو  عاقلة رحيمة تتخــذ نا نالميتافيزيقي الذي  يحكم  تدي

وتتحكم بمصائرنا وليست هذه المصــائر تحــت تحكــم قــو  عميــاء غاشــمة ،  أو   الحق والخير والصمال هدفاً ل ا

ففي الوقت  الذي كانت  فيه  الظروف تزداد سوءاً بقي األمل  صــامداً ، تحت سلطة القوة  ال مصية  العشواء ، 

صــراع ولما كنا عاهزين عن فعل أي شيء ونحن في تل   الغرف  الصغيرة ،  أصبحت  أنفسنا مسرحاً وساحة ل

نفسي رهيب ، نحن متلقين فق   وتحت  رحمة وتعسف اآلخرين الذين ال يحترمون شريعة وال قانوناً وال أخالقاً 

وكانــت  األحكــام  ،  هم يــرددون علينــا دومــاً نحــن هنــا  القــانون ومــا نريــده نحــن فقــ   ســيتحقق ..  وهكــذا .. 

 ومة على أن ا محاولة غبيــة إلظ ــار القــوة المصحفة التي صدر  بحق مأمون  الحمصي ورياض سيف قبلنا مف

في مواه ة  الضغوط ومواه ة  الفضــيحة ، فضــيحة أن  يســصن أعضــاء مصلــس شــعب ألن ــم قــاموا بــواهب م 

إننا نشبه  الطبيب الذي تلقــى صــفعة مــن مريضــه بعــد أن  واعترضوا على صفقا  تفوح من ا رائحة  الفساد ..  

لم يدرك ا المريم  أن  المشكلة فيه وليس في الطبيب الذي حدد لــه   أخبره بحقيقة مرضه ،  فالمشكلة التي

المرض .. المشكلة في هسد  السلطة التي هرمت وأصاب ا  البالء . وصار  تناذع وتقف في مواه ــة  الصميــ  

حتى أقرب حلفائ ا ..  هكذا  هي  سنة  الكون  الشيخوخة والمــرض والمــو  .. ســتمو  هــذه  الســلطة كمــا 

 قبل ا .. واعتقالنا لن يغير من حقيقة واحدة هي ضرورة التغيير .  ماتت من

وتمر  األيام على نفس الديباهة وتزداد معاناتي يوماً  بعد  يوم  ،  وأصبحت  تحت  تأثير هواهس قد  تبــدو 

 كــل  شــيء يتــرهم حســبتاف ة ،  تأخر  بدون  الماء ،  أصوا  تسم  .. النفس تفرط فــي الخيــال  والتوقــ  .. 

 حالة  النفس وحسب انشغاالت ا .. 

  العزلة فمصرد  الكالم م   اآلخرين قد يريحني ..  وعبثاً حاولت  التواصل ..  هو أشد ما كنت  أعاني منه 



 17 ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد كمالشيء عادي  

وكأن كل ما نعاني منه ال يكفينا حتى نوض  في هــذه  القبــور ونحــرم مــن كــل شــيء حتــى  الصرائــد  والكتــب 

الماء  أيضاً مقطوعة يا علم يا بقر نحن بشر نريد  الماء لنغسل ايدينا وثيابنا   محرومين من كلشيء ..  الماء  ..  

.. في اليــوم  األول هائــت  المــاء ربــ  ســاعة ولــم  تــأتي اطالقــاً فــي اليــوم  الثــاني  وال الثالــث وكنــت مضــطراً 

،  واليــت الستخدام ما همعته بحرص شديد أهلي وأحتفظ بمــاء الصلــي ال ســتخدام ا فــي المســح ثــم فــي الت

وبعد  ايام  تبدأ  الحنفية في التنقي  ،  أتسلى بصم   الماء بواسطة الكيلة ساعة بعــد ســاعة وبمســاعدة مــا 

يفيم عن  مياه  الشرب والتي كانت محددة بعشرة ليتر كنت أتاب  تدبر أمور النظافة بشكل مضح  ..  تصــوروا 

في البداية غسلت الثياب ثم سكبت الماء والصابون أنني تحممت  وغسلت ثيابي الداخلية بعشرة ليتر فق  .. 

على هسدي وغسلت هسدي به ثم فضضت الثياب بالماء التي أستعمل ا على هسدي ، ثم ط ر  هسدي 

عشرة ليتر ، ويستمر  ارهاب  الماء وفي كل مرة  أشتكي وال بالماء النظيف ،  في النتيصة مصموع  االست ال  

ســم 30يمكن اصالحه ، المسألة كان من  الممكن حل ا بوصــلة بــربي  بطــول  مصيب هنا  عطل .. العطل أال  

بين حنفيتين . واحدة من الخزان  العلوي الذين يدعون عدم وصول الميــاه إليــه وأخــر  مــن  الخــزان  الســفلي 

ف ــم ألنــه المليء دوماً والحنفيتان متصاورتان  وعبثاً حاولت  اف ام  السصانين تباعاً لكن أحداً لــم يســتط  أن  ي

لديه أوامر وتعليما  بتعذيبنا بكل الوسائل .. تفتقت  العبقرية  البعثية وذهنية األمن عن وسائل تعذيب ال تتــر   

آثاراً يتبع ا فضيحة ،  وتمكن  الضباط  الصبناء ولصوص علب الفول من تعذيبنا  وانكار ذل  ،  عطل اســتمر شــ ر 

عزل المحامين .. وخاصة هيثم  المالح  وأنور البنــي ،  كانــت  المــاء   قرر النقيب دخول غرفنا والطلب مناوعندما  

تتدفق غزيرة ولعدة ساعا  ،  وعندما رفضنا تصدد  العطل ،  فالعطل يا  أخوتي في دمــاغ مــن ال يف ــم طبيعــة 

ع وعبقريت م  في اختــراع فنــون  التعــذيب ،  وبعــدها اختــرا   ضباط  األمن    وحقيقة سلو   السلطة ونم  تفكير

وأتــذكر بكل  أسف  أتذكر تل   األيــام فنون  النصب واالحتيال والسلبطة على كل مواطن  يق  تحت رحمت م ..  

ذل   الكم  ال ائل من  األكاذيب التــي يــتحصج ب ــا  الســصانون ..  يارهــل اتــق هللا فيحلــف بــأوالده ،  أال تخــاف 

دين  أو شريعة فق  يناضل في خدمــة أهــداف األمــة البعثي يا أخوتي ال يعرف هللا وال يراعي حق أو  علي م ..   

ونحن ضد مسيرة  األمة ، وهكذا سيبرر لنفسه كل فعل شائن يقوم به تصاهنا ،  ألنه مناضل ..  مناضل يسرق 

 ومخصصا   وأشياء السصن .. وكل ما يق  تحت يديه .. طعام  المساهين ، 

.. موظف بم مة كــذاب وحرامــي ومصــرم ..  مــا أنت تتقاضى راتباً لكي تكذب فإذا حلفت أعطو  إضافة  

هالد ..  افتخر فأنت  تستطي  ضرب أي سصين عند   وشــتمه .. ،  وهذه  الوظيفة شاء هللا على هذه  الدولة  

 واهباره على التوسل إن   تشار   هللا في ملكه وحكمه ..  فالعالم ترهو رحمت  ..  

 

 طائعون ..  يا صاحب الباب العالي 

 دتنا وهللا طائعونبمحم إرا

 مصنون 

 من يرفم أن يحيى في وطن 

 أو في  ذمن 

 أنتم فيه حاكمون 

 أنت كبير .. كبير هداً 

 قوي استثنائي 

 من بين  يدي   الماء تفصر 

 بغياب  ال تصتم  العربان 
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 والماعز قد يضصر 

 بغياب  نتلب  

 ال نرهو إال وه   

 من   الغيث ومن   الخير 

    السكان وبمكرمة من  ذيادا

 

 

 

 

 

 

 طائعون 

 صادقون 

  إرادتنابمحم 

 الفضل ل  

 الحمد ل  

 سبحان  
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 من أهل  وحد  

 خلق الكون 

  اإلنسان ناوسخر

 شئت بنا  افعل ما

 ال تخصل منا 

 نحن الخرفان . 
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 الساعة الثانية  والنصف ظهراً   22/5/2002األربعاء  -

قــال تشــدد  فظيــ  ،  أنصــح   أن  تعــزل   اذا يحــدث  مــ   ســألتهيدخل النقيب )  ( ويصلــس بصــانبي ،   

، فعندما يكون لكم هيئة دفاع واحدة ف ذا  يعني  أنكم تنظيم وذل  ســيزيد  الحكــم علــيكم ، ولمــاذا المحامين  

هذه  المعاملة .. التعليما  تقول أنه لو صدر  أي صو  من  الزنزانا  سنصعل الدماء تنتثر على  الصــدران ،  أنــا  

.  وأنا  نصحت  وسوف تترحم على  والــدي أن  أسبب ضرراً  ألي منكم .. لذل   ارهو  تقيد بالتعليما     ال أريد  

،  كانت عينا  النقيب تتصه كل واحدة نحو ه ة مختلفة ، وكان  الكذب والخصل باديــاً علــى مالمحــه ، مســكين 

وه فيــه ، كــان خائفــاً مــذعوراً وحزينــاً كان مقروءاً تماماً وقد  أشفقت عليه  وعلى  الوضــ   المحــرج  الــذي وضــع

وخصالً مما يفعل ، لكن .. كما قال وليد  ) ولو تبي  ضمير  واسم  ووطنيت  وكرامت  من  أهل سيارة ونظــارا  

( نعم هكذا كان حاله وأنا  ما  أذال  أشفق عليه من هذا  الموقف ، وبعد ذل  لم ينل ثواباً فقد أعيــد  للشــرطة 

ال قيمة له وبدون أي امتياذا  .. فالسيارة  والنظارة السوداء لم تدم طــويالً ألن مالمحــه   ووض  في مكان م مل

كانت دوماً توحي  أن  قلبه معنا وعلينا ، ولكنه في ظرف صعب وتحت ضغوط كبيرة ، ولم يكن في تل   اللحظة 

الداً ،  فأرض هللا واســعة وهــو له خيار ، ولكن هذا ال يعفيه من المقدما   التي ساقته ليكون سصاناً ومن ثم ه

وال ينقصه  الذكاء وال الرهولة ليكون مواطناً شريفاً مخلصاً وغنياً بثنــاء النــا  ونعمــة هللا ..  لكــن يرذق الصمي  .  

.. وهذا  أمر  شائ  وعادي في بلدنا ،  الظروف ! ! ! .. مرة أخر  هي التي تصعل هكذا إنسان يتحول إلى هالد 

ليكونوا رهــالً وطنيــين وبنــاة ل ــذا  الــوطن تحولــوا للصــوص ومنــافقين وكــذابين   اإلمكانا ي م   فالكثيرين ممن لد

عنه  الظــروف  مسئولومخربين ومصرمين ، واستخدموا ذكاءهم وطاقت م في خدمة  أهداف أنانية قذرة ، وهذا 

ود فــي هــرم  الثــروة  ،  وما هي  تل   الظروف ،  إن ا ببساطة  النظــام  السياســي الــذي  يصعــل قــانون  الصــع

قناعاتنــا  حصــيلة،  وهــذا  النظــام هــو  بالتأكيــد    واإلنســانيةوالسلطة مرتبطاً بمقدار انحطــاط  األخــالق والقــيم  

وعاداتنا وبرامج مةسساتنا ،  ف و صنيعة بشر ل م ثقافة ومبادئ وعادا  ســلو  ، ثــم  أطــر نفســه فــي نظــام 

وتنفيذي ..  فالفرد الذي يتحصج بالظروف الضاغطة  إداريمةسساتي يسمى حزباً أو هماعة ثم سلطة وهيكل 

ليبرئ ساحته مما عليه ذل  ، يتوهب  هو وبشكل كامل عنصر مكون ل ا ، وبيده وحده أن يرفم االنضمام ل ا ، و

صــغر  فالمســةولية مشــتركة ومتقاربــة ، رغــم   ميرتكب من مظالم بل هرائم . كائناً ما كــان موقعــه ودوره كبــر أ

كاسب ، بل  بالعكس ربما تبرر المكاسب الكبيرة طم   الكبار لكن  الفتا   التافه ال يعني سو  دناءة تفاو  الم

حتى السلبية التي يبدي ا  المواطن  العادي  تصاه  المظالم  التــي ترتكب ــا  الصغار وتفاهت م وحقارة تركيب م ،  

الف مــن القــرارا   الظالمــة باســم الشــعب  السلطة باسمه ،  فمحكمة أمن  الدولة  العليا  أصدر  عشرا  اآل

 إليقاف ــا ، أو على علم الشعب ودائرة الفتو  ولم يتحــر  أحــد  اإلعدامالعربي السوري وتم تنفيذ آالف قرارا   

القاضــي محكــوم وخــائف وينفــذ التعليمــا  والمــت م كــذل   حتــى  تأمين فرص عادلة للدفاع أمام  المت مــين .  

من ضد  موكله .. فماذا تبقى من  العدالة ، وكيف يقبل رهل أن  يكون قاضــياً ظالمــاً ، أو المحامي  يتآمر م   األ

هــائعين وهــم  أيضاحتى سصاناً يسرق علبة الفول وحبة التفاح من طعام  السصناء ليطعم ا ألوالده .. فأوالده  

األمــراض نتيصــة ســوء التغذيــة ،  ل م ،  لكن  السصين أيضاً تن ار صحته ويعاني  هلن يذوقوا التفاح إذا لم يسرق

الكل مصبر ومحكوم ومأمور ومظلوم ،  فمن  هو  الظالم ،  وهــا نحــن نقــول للظــالم تحــول  إلــى    المسئولمن   

ال تتخلى عن  الســلطة واالمتيــاذا  والنعمــة والمتعــة وتقــدم ا  ذا ،  يا ديكتاتور لما وعادل  ودي   وعاقل    إنسان

ويالحق ذوي  في كل  أصــقاع  األرض ليــردوا الثــروا   ، وتصادر ممتلكات  .. لغير  ولخصوم  ثم تذهب للسصن 

التي ن بوها وليفعوا ثمن  الدماء التي سفكوها ..  المسألة يا  أعزائــي تبــدو لــي وكأن ــا بالهــة ، وغبــاء ، مــن 

ر هللا مــا بقــوم حتــى يرفم الواق  ، من يريد  اإلصالح عليه أن يبدأ بنفسه ، ) كما تكونوا يولى عليكم ( ) ال يغي
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،  اآلل ة وحدها تخلق بالكلمة ،  لكن اإلنسان يخلق بالعمل والص د ، وال بد من ثمن لكل  يغيروا ما بأنفس م (

، وال يقبل من  أحد أقل من ذلــ  ، هــل يف ــم هــذا شيء ، أقل ما يقال ال تساعد ال تشار  الظالم في ظلمه  

ر هم  ،  أنا عبد مأمور ،  ال وهللا أنت حر ابن حر وهب  هللا الحرية و ح ( وغيرهم وغي  -وق    –و م    -كل من )    

والعقل والقدرة لكن  أنت من قرر  أن  يبي  نفسه وحريتــه ويســتمر فــي ذلــ  مقابــل عظيمــا  يرمي ــا لــه مــن 

هل  هربت طريقاً شريفا للرذق وخذل   هللا ولم يرذقــ  ولــم يكفيــ  ويرضــي  ، ومــا توح  والت م كل شيء ..  

ب  اآلخرين ) الضحايا ( لتكــون معيشــت  وطعــام أوالد  مــن دمــائ م وعــذاب م  وشــقائ م . تخيــل  أن يكــون  ذن

ســوف نقبــل  العكس وتكون  أنت  تحت رحمة من هم  أمثال  .. يقولون هةالء مصرمون لوال ذل  ما كــانوا هنــا ،

تعــد لنبو سرقة طعامه ومخصصاته ، ، أ اإلهانة هيد للمصرم عقوبة هي السصن ، وليس التعذيب و  ادعاءهم ..  

، ومن الذي ت رب  أكثر من م  المسئولينعن  السصن  السياسي ، لننتقل للمدني ، من الذي هرب أكثر من  

من ..  إذا  أرد   العدالة علي  أوالً  أن تسأل نفس    و الذي سرق وارتشى واختلس ومن   ومن الذي قتل ومن

هم مصرمين لكن أنت بريء مسكين مصرد لص للبــيم ، تحمله مع  لمنزل  ماذا يعني أن تمأل كيساً كل يوم و

هذا كل مــن اختلــف مــ  هكــذا نظــام ال يرعــى شــرعة وال حــق وال يلتــزم حتــى ا   اسم  يوعلب الفول و و و ..  

فعنــدما  عن أي شيء ،  بغم النظر، مظلوم ، هو إنسان بوعوده وقانونه هو ، كل من اختلف م  نظام  األنانية 

فأنت تعتدي على كل فرد في المصتم  ، وبالتالي كل فــرد   حق م في ا    السلطة وتحرم اآلخرين منأنت  كر  تحت

يختلف مع  هو على حق ويطالب بحقه . فالخالف سببه أنت الذي سرق ما لــيس لــه واســتعبد  النــا  وبــدأ 

يمنــ  أن  يقــدم  المت مــون  أخيــراً مــا الــذي يوذع الشرعية والثــروة والحقــوق والعدالــة علــى مزاهــه وهــواه ..  

ومــا الفائــدة مــن  التعــذيب ،   اإلنســانيةالكرامة     إهانةلمحاكم علنية ونزي ة وعادلة ولينالوا هزاءهم ، ثم لماذا  

 ..  اإلذعاناآلخرين ودفع م إلى دائرة   إرهابأليس المطلوب هو  

نا ، وهذا الطلب لن ينالوه هكذا عرفت أن المطلوب هو عزل المحامين ،  أي أن م محروهون في محاكمت

قبل روية ذوهتي أو  أخي ، وطالما أن  الزيارا  متوقفــة  ي، قلت للنقيب سوف أفكر باألمر لكنني لن  أتخذ قرار

فلن  أتخذ أي قرار قد أندم عليه ،  إذا سمحتم بالزيارة سوف أتخذ القرار المناسب بمشاورة أهلي ، فأنا معزول 

، وقد يطول من  الزيــارا  ر ، قال لكن الظروف صعبة ، وأنتم في حالة سيئة كما تر   وغير قادر على اتخاذ القرا

..  قلت  له أنا  أتحمل ، افعل ما تةمر ستصدني إنشاء هللا مــن  الصــابرين أنــا ال أخــاف وال هــدو  مــن محاولــة 

في ا يفتح  ال اتف الخليوي ( وخرج .. كان عندما يسمح له بالدخول إلينا لمحادثتن ! !    . ) قبلني بحرارةإخافتي  

يراقــب  إنســانليستمعوا لما يصري بيننا من  أحاديث فقد كانت ثقت م ببعض م ضعيفة بل معدومة ، وكل هيبه  

إلى ه ا  مختلفة ، فرغم أن  البعم موظف في األمن  السياسي ف و يكتب تقــاريره  اآلخر ويكتب به  التقارير

الداخلي ،  وهكذا تتوارد  المعلوما  عن طرق مختلفة ويــتم مقارنت ــا   مباشرة لألمن  العسكري أو  الصوي  أو  

ســلوب هــر  التقاط  فيما بين ا ،  وهذا أسلوب هتلر في بناء  أه زة االســتخبارا  وهــذا  األ  وإهراءفي القمة  

وهــذا مــا يعقــد ســلوك م  تعميمه واالستفادة منه من قبــل األنظمــة  الشــيوعية والشــمولية ومــن لــف لف ــا ، 

عالقات م ويحول حيات م لصحــيم ، ال رفعــه هللا عــن م . آمــين وكــل المصــرمين أهمعــين ، بمــا كســبت أيــدهم و

 .. ، وسحقاً للكافرين والعاقبة للمتقين 

، وكــان  المــاء  ينقطــ  ثالثــة أيــام ثــم يتــدفق الماء انقط   في المساء بعد أن تدفق قبــل ذيــارة النقيــب 

ش ر ..  مرة ومن كثرة ما اشتكيت ، ذهب  أحدهم  وأحضر لــي بــدون مــاء لدقائق ، واستمر الحال هكذا لمدة  

واغسل  واستحم   أمأليوم همعة وقال    نمأله ، ومرة صعد  أحدهم للسطح فتدفق الماء ، وكاأوقال احتفظ به و

مع م واصرخ بأعلى صوتي محتصــاً وأقــول ل ــم  أنــتم   أتشاهروعندما كنت  ،    فقد تدبر  ل  األمر بشكل مةقت

وهكــذا أعــانني هللا  طعون  الماء قصداً ،  كانت  أحياناً تتدفق المياه لعدة دقــائق ، وهكــذا اســتمر  اللعبــة ، تق
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رغــم أن همــ  على قضاء ش ر حزيران من دون ماء تقريباً وال ذيارا  وال خروج للباحــة وال حاهيــا  وال شــيء .. 

الماء الذي أغلقوا به الماء عني  ال يغلــق تمامــاً الصدئة تحول إلى هاهس عندي ،  يبدو أن صنبور  قطرا  الماء  

 ف و قديم ويستمر في تسريب قطــرا  .. وهــي رحمــة مــن  هللا أعــانتني علــى االســتمرار ومتابعــة نظــافتي . 

، وبسبب حرماننــا مــن شــراء   اإلمكانوبسبب حرماننا من شراء وسائل التنظيف كان من  الواهب االقتصاد قدر  

كلية ويخلوا من  المواد الطاذهة وحتى ال نعاني نقص أنواع من  الفيتامينــا  كنــت    يط الخضار وألن  الطعام م

 . دون ط ي  النيئأتناول البيم 

،  وعندما قلبت  الدفاتر وهد  عالمــا  بقلــم وبعد عودة الدفاتر التي طلبت ا من  النقيب  ساد  الصمت 

 أســرارقد يقتن  وقد يتحر  فيه شيء .. فليس لدي  رصاص كتب ا من قرأ الدفاتر صفحة صفحة ،  ال بأ  ليقرأ 

وال أمل  السالح النووي وليس لدي أتباع أو هي  ،  أنا مواطن يبدي رأيه وال أمل  سو  الكلمة وسيلة لــذل  

، وهذه الكلمة بقدر ما تصل لعدد  أكبر من  النا  بقدر ما تنتصر قضيتي ، و أمــان  فــي  أن يقرأهــا أو ينشــرها 

أعود لنشر هواهســي التــي دونت ــا داخــل الســصن ، والتــي   اأنذاحظاتي الشخصية .. ولم ال وهأحد حتى مال

، فخــاب فــأل م ، فــردوا   وإثباتــا اطل  عليه السصانون وظنوا  أن م سوف يصدون في ا ما يضيفوه لــي مــن ت ــم 

انكليــزي ، وكنــت   ولذل  عد  لمتبعة قراءتي في كتــاب للغــة كــان معــي وقــامو الدفاتر كاملة غير منقوصة .  

أتمشى في الغرفة ثالث خطوا  والتف في الرابعة ،  وأكلم نفسي تماماً كما كنت  أفعل م  حمزة ) صــديقي 

قبل السصن ( وكأننا نسير على طريق السلطاني ) طريق أمــام بيتــي ( ولحســن حظــي وهــد  عنــدي بعــم 

 .. صر ش ن بشر وأرض والموالح صر  أتناول ا وأنا  أسير ، ويسير معي ذكريا  أحبائي م

 

 هنا 

 حيث ينتهي المشوار بخطوتين 

 عند باب من  الحديد 

  اإلغالقأدمن  

 

 هنا

 حيث يتعفن الزمن 

 هانئاً  أوينام الصد

 دون أن يزعصه أحد 

 

 هنا 

 في هذه الغرفة الصغيرة التي يسمون ا هماعية 

 والتي تكاد تطبق هدران ا القريبة على روحي 

 الكثيرةواحدة فق  من  أحقادي والتي ال تتس  ل

 

 هنا 

 أراك فقط 

 عندما أغمض عيني 
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،  ومــ  ذلــ  كنــت أتســلح باألمــل . كــان موعــد   يتنــاقصكانت  ش يتي للطعام متدنية هــداً وكــان وذنــي  

تل   المفاوضــا   التــي تأهلــت كثيــراً  ألن ســوريا تريــد   6/6/2002استئناف مفاوضا   الشراكة م  أوربا يقترب 

وألن  األوربيــين كمــا  أعلنــوا م تمــين  أساســاً وقعــت ال تريــد  التنفيــذ ..    وإذاوض فق  وال تريد  التوقيــ  ،   التفا

المتوســ  بحيــرة ســالم . ف ــدف الشــراكة باألســا  كمــا    لصعــلبأوضاع حقوق اإلنسان والتحول الديمقراطي  

نا مطروحة ..، وبالفعل طرحت واحتج ، إذا ستكون قضيتأعلنوا هو حضاري وأخالقي وليس مصالح اقتصادية فق  

البرلمان  األوربي على اعتقالنا ومحاكمتنا أمام محاكم سرية، وأوصى بعدم  التوقيــ  أو حتــى متابعــة التفــاوض 

فــي االتحــاد أن علــى ســوريا أن   مسئولون، وصرح  قبل إطالق سراحنا ) سصناء الرأي والضمير لربي  دمشق (  

اســتمر  المباحثــا  ، ولكن ومــ  كــل ذلــ  قبل استئناف المفاوضا  ..    ناإلنساتحقق تقدما في ملف حقوق  

، ببساطة ألن  أوربا شعر   االنفرادي  وبقينا في السصن بعد أكثر من سنتين   تم توقي  االتفاقطال  ، واوالمم

ط  أن  الضغ  على النظام  الســوري ســوف يصبــر النظــام علــى تقــديم تنــاذال  ألمريكــا ، ويضــعفه أمــام  الضــغو

وظ ــر  المتحضــرة بحقــوق اإلنســان علــى هب ــة المكاســب ،  األوربيــة  األمريكيــة ، وهكــذا ضــحت الشــعوب

فيمــا عــدا القمــ  ،  شيءعارية مفضوحة مرة أخر  ، ودفعنا الثمن ،  النظام يتخلى عن كل النت اذية  األوربية  ا

نية واقتصادية ،  وهــذا مــا ســيةكده والغرب مستعد دوماً لمقايضة ملف حقوق اإلنسان مقابل ملفا   أخر   أم

سلو   الرئيس شيرا  في مةتمر الفرنكوفونية في بيرو  وفي ذيارته دمشق ،  باختصــار كانــت قضــيتنا رابحــة 

واستمرينا فــي المنفــردا   الضغوط،  وأفلت  النظام من  ، وهذا  أمر  عادي  بالنسبة ل م وقبضوا الثمن وباعونا  

ليمــرر تلــ    اإلعالموقد استفاد  النظام من مناسبة مباريا  كأ  العالم وانشغال .  وقدمنا لمحاكما  صورية ..  

 المحاكما  . تصوروا .. 

كانت تصربة صعبة أن تعي  وحيداً  صامتاً م دداً تص ل ما يصري وتص ل مصير  ، تحت رحمة سلطة تصر 

السصن  المدني لشــعر   أننــي فــي ولوال تل   األصوا  الصادرة من  باحا   على إبراذ وحشيت ا وتعسف ا ..  

  قبر جماعي ..قبر  ، فأصوات م كانت على  األقل توحي بأننا في 

 

هللا  أكبر ما ذال صو  اآلذان يعلوا من أهنحة السصن ، حتــى لــو صــمت كــل شــيء فصــو  هللا وأكبــر لــم 

الصو  متحدياً كل تصبــر يستطيعوا أن يصمتوه ، بقي مدوياً ويذكرني أنني ما  أذال في وطني حيث يرتف  هذا  

فــي هــذا  المكــان   أن تسم  صــو  هللا  أكبــر   شيء  رائ وكبر وتعسف وغطرسة ..  هللا  أكبر على الظالم ..   

القذر حيث تمار   أح   الصرائم ، ما يزال هنا  من يذكر  اسم هللا ويكبره ، ومن يصلي ويتعبد صورة الحــق ..  

 صالحيا  استثنائية لرهال أمن أول ما يفتقدون إليه هو  القيم سلطة متعسفة وعليه  ت الحق الذي داس
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  2002/ 2/6األحد 

 

ومنه أتمكن من  يباب الحديدلاليوم في الصباح خرج حسن ..  شاهدته من ثقب استطعت توسيعه في ا

نزانــة فــواذ التــي مــن رويــة بــاب ذ أيضاروية باب الزنزانة التي مقابلي ) حسن ( والتي بصانب ا ) وليد ( وأتمكن  

ومن لمح من يمر في الكوريدور الذي يفصل بين صفي الزنزانا  ،  كانــت  التــي )  الثالث على اليمين (  بعدها  

أنا  األول علــى اليســار وبصانــب البــاب تليني على صفي فارغة والتي بعدها أي مقابل فواذ كان  أبو عصمت .. 

  مشي السصانين ومقارنة صــورهم مــن معرفــة كــل واحــد الذي يفتح على الكوريدور وتعلمت من سماع أصوا

منه من مشيته وبحساب مواعيد  الطعام ، أدركت أن فتح باب حسن يحدث  ألمر ما ففتح بــاب الحديــد يعطــي  

، قفز  للثقب وشاهد  حسن يخرج مرتدياً طقمه البيج .. ماذا  يحدث  ذهب حسن  وعاد بعد ســاعة أصوا    

أخر  .. ثم  ذهب  وليد ..  وفي الواحــدة  والنصــف طلبــت  أنــا ، مــاذا  ،  المعلــم     ، ملمحه سيئة .. ذهب مرة

 لبست بسرعة وذهبت .. يريد رويت  .. كان السصانون يناموا ليالً ن اراً على باب غرفتي .. 

في غرفة مدير السصن طلب مني الوقوف في وسط ا بينما هلس خلف الطاولة العقيد ) ع(  رئيس الفرع 

ده  العقيد ) أ ( وفي الطرف اآلخر ) المساعد الذي يصــري التحقيقــا  بــالفرع ،  ومعــه م نــد  ك ربــاء ومساع

يحمل ماكينة تسصيل وسماعا   إصغاء ،  بينما وقف خلفي النقيب )   ( مــدير الســصن وضــاب  أمــن ســصن 

 عدرا كله .. 

ثنــاء وهــودي فــي الغرفــة مــ   صــفحة مــن األقــوال التــي يــدعي  أن ــا ســصلت لــي أ  18بدأ  العقيد بتالوة  

أصدقائي ، هذه هي المرة  األولى التي يواه ونا ب ا  بالتسصيال   والتي كانت على ما يبدوا مســتمرة طيلــة 

، بينمــا كنــت  ساعة ولمدة ستة  أش ر متواصلة ..  كان  يقرأ  ويطلب من  الم ند   إسماعي التســصيل   24

االهتمام أو  التأثر وبشكل خاص القلق والخوف ، كنــت  اســتم  وال  أحاول هاهداً االحتفاظ ب دوئي وإظ ار عدم

أهيب فيتاب  ،  السكو  له معنى فأسكت أيضاً .. أنا  ال أتذكر ما قلناه خالل ستة  أش ر وال  أعرف ما التقطوه 

اً من  أحاديث ويصب  أن يصل بالقراءة آلخرها كي أحدد موقفي فال يفاهئني بشــيء هديــد ،  وقــد كنــت ســلبي

تماماً وأبديت عدم  االهتمام وعدم  االنفعال والصمت مشصعاً له  علــى  المتابعــة ..  وهــذا مــا حصــل ، الكــالم  

) شــاهد  المسصل كان رائعاً وصادقاً ومــا تــزال نســخة منــه فــي إضــبارتي فــي محكمــة  أمــن  الدولــة العليــا 

روهــي مــن  الســصن ( وكــان  الصميــ  شريطين في  اإلضبارة عندما ذهبت الســترهاع هــويتي النقابيــة بعــد خ

مستمتعاً بما يسم  على ما يبدو .. إال  أنا فقد هف ريقي تماماً وكان علي التركيز  الشديد واالستعداد لآلتــي 

ضعف لينقم علي ، كنــت  مــا  أذال الــدكتور الــذي يقــف   إشارة، وأهم شيء تحدي عيون الوح  الذي ينتظر  

 ضباط بل الند ل م .. ولم  أنصر لمحاوال  الدخول في نقاش أو  التعليق .. متماسكاً غير آبه بشخصيا  ورتب ال

ثالثة مرا  توقف العقيد عند كلما   قاسية  وشتائم مباشرة .. ون م من خلف الطاولة وتقدم مني بينما  

نا استعد سامر المسا  يدي من خلفي ، وكل شيء يوحي بأنه سيتاب  ويصفعني ،  لكنه وعندما تتالقى عينا

يتاب  دورانه حول المكتب ويصلس وينظر بالعقيد)  أ ( ثم يقول لــدي تعليمــا بفعســ  مثــل الصرصــور علــى هــذا  

الكالم ..  ويتاب  عندما ال ير  أي  استصابة مني ..  وفي  الواق  كنت  أوطن نفسي على  الدخول في معركة 

ه واالندفاع نحو  نبط أسفلبة مباشرة إلى وقد قرر  أن أهب  بيدي النقيب التي تمسكني لألرض ثم توهيه ضر

العقيد لرميه فوق مكتبه وال صوم على  اآلخرين بأي طريقة تةدي لتر  عالما  على وهوه م يحملوها مع ــم 

تكرر المش د ثالثة مرا  وكنت مــا أذال صــامتاً متماســكاً وربمــا  إلى  أسيادهم  الذين  أرسلوهم .. وأسرهم  . 

ألمر لعبة أو نكتة .. فقد كان مصرد كالم في سصن وفي غرفة مغلقة وال يعني قانونياً أي اقرب لالبتسام وكأن  ا

شتمنا كــل شــيء ،   ورغــم أننــا كنــا نشــ  شيء ، تنفيس مشاعر الغضب واإلحباط  وت كم ونكا  وشتائم .. 
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 تســاوي لحــظ بوهود تسصيال  ، لكننا كنا نقول هيد ليسمعوا ال بــأ  هــم  أرادوا ذلــ  .. إن  أقســى كلمــة ال

.. إن دمعــة  أمــي التــي   )  إن  هللا  ال يحب الص ر بالسوء من  القول إال مــن ظلــم (    حرمان واحدة من  الحرية

ثم أين هر  هذا الكالم ،  إنه حديث خاص في ظرف خــاص فــي غرفــة   ذارتني تساوي عندي العالم بما فيه ..

ته  أحياناً ، لكن يعبر عــن إحســا  صــادق ومشــاعر معزولة في سصن  . وما  أهميته .. وهو  بالرغم من قسو

لكن نشره للعلن هــو  ،  م المرارة ويروي أحداث ومواقف وتقييما  صحيحة ،  وطالما بقي الكالم خاصاً بيننا ال ي

لكن حراهة مــوقف م هعل ــم يســتخدمون هــذا  الســالح وينشــرون الصريمة وهو من  الوقاحة وقلة  العقل .. ،  

م  ما يسببه ذل  لنا من  إحراج ،  لكن أن تضب  لسان  طيلة أش ر في ذل   الظرف كان .. شتائم م بأيدي م 

كل الدفاتر وكــل  إحضارصفحة .. ثم  انتقل للشعر واللوحا  وطلب من  18انت ت تالوة شيئاً أكبر من  اإلمكان .  

ع ( وأحضــر   الــدفاتر  اللوحــا  ، وذهــب معــي للغرفــة المســاعد ) م ح (  وكــان أمــام  الغرفــة المســاعد ) م

وعندما طال  اللوحا  وصل إلى لوحة محكمــة أمــن  الدولــة  العليــا لوحة ذيتية  مختلفة ..     25واللوحا  وكانت  

وكان في ا أربعة سصناء يمثلونا وقد عرينا وربطنا من الفراريج وقطعــت رووســنا ووضــعت علــى بنــ  مطــبخ كبيــر 

نان هاحظتان وبين هبينه يعلق ميــزان  العدالــة وإلــى هانبــه يتشكل من فم وأسنان كائن متوح  ضخم له عي

 شحاطتي التي اعتقلوني ب ا ،  ومن خلفنا تقف القضبان وكالب حراسة صفراء تمد السنت ا ، 

 العقيد : ما هذه 

 أنا : محكمة أمن  الدولة  العليا 

 ومن هذا 

 القاضي 

 وما هذه 

 شحاطتي 

 إلى ماذا ترمز 

 لعدالة شاهد _ إن ا ميزان  ا

 (وأشار إلى الكالب ) وهةالء 

 صمت أنا فأهاب النقيب 

 هةالء  نحن 

   طبعاً وضح   الصمي  من دوني 

 تأمل في العقيد طويالً ثم قال وبعد ذل  ماذا تقول 

 قلت إنه  السصن وظروف السصن 

 وما كان حري بكم أن تسصلوا مثل هذا الكالم 

 حابي للغرفة  األخر  وإهراء الالذموطلب من  المساعد  المكلف بالتحقيق اصط

في حين بدأ تحضير الغداء  حيث اقترب الوقت من العصر وال  أدري كم هــي الســاعة لكــن الشــمس فــي 

الخارج كانت ضعيفة .. ،  في  الغرفة  األخر  قام  المساعد بصياغة  األسئلة فكان هوابي واحداً إنه  الســصن 

الــذي كــان ا  هو يدبلج  األسئلة واألهوبــة كنــت  أتحــاور مــ   العقيــد ) أ ( وبينم، وراح يكتب من عنده ما يريد ،  

حول بعم القضايا الثقافية فقد كان م تماً ب كــذا موضــوع وربمــا كــان هــو مــن قــرأ دفــاتري يتردد على الغرفة ،  

رورة  السحر مسبقاً ، وأذكر أننا تكلمنا عن  األسطورة وتعريفعا  ودورها ..  فقد كنت شرعت بكتابة كتاب عن ض

وعنــدما  وصــل للســةال  األخيــر عــن اإلســاءا   .. ،  وكان  يطلب مني  االصغاء للسةال ،  فأقول  له ال ي م ،  

ونشر التي يسبب ا هذا الكالم ، قلت له أنني قلت ذل  بيني وبين صديقي في ذنزانة ، وأنتم من  سصل ونقل 
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كــل ذلــ  لــو قــدم  إنكــارد كنت  قد  وطد   العزم  علــى وق  ،  وم  ذل   أعتذر من كل من يسم  ذل  وفق  . 

ال  ليست دليالً وال تتوفر العالنية في  أي ت مة قدح أو ذم . وبالتالي هي  ساقطة سلفاً ..  يللمحكمة فالتسص

الم م  أن  أتصنب التعرض للضرب وما قد يستتب  ذل  من أمور ال أعرف أيــن تنت ــي ،  فأنــا ســأرد بيــدي وبكــل 

السصن ، وال أعرف ماذا ستكون عليه  الحال ،  فالمعركة عندها ســتتخذ طابعــاً     إدارةوقد أتمرد على  الوسائل  

لم أتعــرض للضــرب فــي آخر هسدياً ووحشياً ،  أما كتابا   وأوراق فال بأ   ليكتبوا ما يكتبوا وليشربوا ماءها ،  

اســتطعت وفــي حــال   افظ علــى كرامتــه مــاحياتي ، وهذا  الوهه قد كرمه هللا ولم يصف  وسوف أحاول  أن أحــ 

في كل مكان وســمعوه  وأكررهذل     وأعلنتطاولت أي يد عليه سوف اقطع ا ،  وأنا هاد وحاذم في هذا  األمر   

، فأنا طبيب رقيــق ،  لكننــي لــن أمــان  لــو اضــطرتني  إرهابيقاتل أو     أصبحأنا  ال أريد  أن   في التسصيال  ..  

وح  هائل آمل أال يطلقه  اآلخرون ..  كل  شــيء مــا عــدا الكرامــة . فــي الكرامــة   الظروف  ففي داخلي أيضاً 

ولــدي  االســتعداد  األخالقــي والمعنــوي وتعــذيب ووحشــية ،  وإرهــابقتــل  ألداةسأشــن  الحــرب وســأتحول  

ي .. وف اإلهرام، وقد فكر  طويالً في ذل   ورسمت  الكثير من خط  والصسدي الرتكاب أفعال وحشية فظيعة  

متوحشة عن ذهني ، وكان سلوك م وتعسف م يعيدها ،    أفكارهكذا      إلبعادالسصن كنت أهاهد مراراً وتكراراً   

حتــى المــو  ، او للعصــيان ، أو للقتــال ومــرة كســر  قنينــة ذهــاج   لإلضــرابوفي مرا   عديدة حضر  نفسي  

لطاقــة ثــم ســأقوم بذبحــه ،  لــو  كنت سأسحب رأ   احد  السصانين من  ا  وبواسطت اووضعت ا بصانب التخت  

والحركــا   العنيفــة  اإلرهــابي اإلســالميلإلهانة ،  أنا  ال أستغرب ذل  ، فكــل الفكــر   أهليتعرضت للضرب أو   

فــي  الســصن . ..  سيد قطب  سعيد حــو  ..     اإلهانة  خرهت من ظالم  السصون ومن  التعذيب والتعسف و

 إيقاظــهوح  نائم ،  ال تحاولوا    إنسانأقوله أنه في داخل كل      وح  ، بل ما  إلىيحول   الظلم  والتعسف   

فالقدرة على الوحشية ليس ل ا حدود ) إنا خلقناه في  أحسن تقويم ، ثم رددنــاه أســفل ســافلين ( ) ونفــس 

  الفــارق بــين  العبــدبــأن  فالســفة اإلغريــق وقد كنت دوما أتذكر مقولة فصورها  وتقواها .. (  أل م اوما سواها   

والحر أن العبد يفضل الحياة  على  الحرية ،  وأنا  أقول الفارق بــين  الكــريم وبــين  الــذليل  أن  الثــاني ال يشــن  

 الحرب من أهل كرامته . 

،  ورسام  رقيــق المشــاعر ..    إنسانيةالتعذيب وأنا طبيب ذو م نة    وأعارض  اإلنسانف  عن  حقوق  داأنا م

ب ذه  الطريقة وب ذا  العنف ،  هنا  حد فاصل بين كل ذل  ، فطالمــا   أفكرما  وم  ذل   ال أشعر بأي تناقم عند

ذات ا ، لكن فــي ظــرف معــين يبــدو لــي مــن  الخطــأ   الوديعة  أن  األمور عادية يستمر العقل وتستمر الشخصية

الرهولــة .. فواإلفــال  مــن  العقــاب  تماماً التمس  ب ا ألن ذل  سيصعل اآلخر قادراً على اإلمعــان فــي هريمتــه  

يفــرض ، وعنــدما  الوحشــية عنــدما يحتــاج  األمــر العنــف و، بل العقل ممزوهاً بالقليل من   وحده    ليست  العقل

. ومــن يفقــد  القــدرة علــى  فتكــون رهــالً  عليــ  أن  تقاتــلاآلخرون ذل  علي  وال يتركوا ل  أي فرصة لالختيــار 

حيوان داهن في مزرعة  اآلخرين ،  فالدعوة للسلم القتال سرعان ما سيفقد حريته وكرامته ويتحول إلى عبد و

رغــم أنــه وعدم  العنف ال تعني  أبداً قبول اإلهانة ورفم فكرة  الحرب وهذا ما  أختلف به م  المرحوم غاندي .. 

في كثير من  األحيان تكــون نتــائج العمــل الســلمي أفضــل ، لكــن هنــا  شــيء معــين فــي الشخصــية يفقــده  

التمل   درة على القتال وخوض المعار  ، وهو ما يتظاهر برفم تناول اللحوم ، وحتى رفماإلنسان إذا فقد  الق

أثيرا  على منطق الحياة واســتمرارها ، وعلــى تــواذن  ، وما يشكله ذل  من تالمتعة الصنسية واإلنصاب    ورفم

 ف نا  حد أيضاً للدعوة للسلم . .  الرغبا  داخل النفس . 
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ت على هدوئي وأفلت من الضرب الذي تعرض له  ذمالئي وخسر  اللوحا  صحيح أنني تماسكت وحافظ

.. لكنني عندما عد  للغرفة ارتميت على السرير وقد استنفذ  آخر ما تبقى لــي مــن  قــوة .  ولــم  أدري كــم 

م ويعيد ويراه  ..  لم  أتناول يويق  بيام التي ذهب ب ا عقلي  يستعرض كل شيء ويحسهي الساعا  وال األ

،  أسوأ ما ام ، لكنني  أذكر  أنني  نمت في وقت متأخر من  الليل ولفترة محدودة وكان هذا مةشراً ايصابياً  الطع

، فالــذي ســتظ ره لنــا الســلطة منــذ اآلن  هــو الحقــد كنا نخشاه قد  وق  وعلينا إعادة التأقلم م  واقــ  هديــد  

حقــدها أو نــوع  انتقام ــا وهــل ســيفلت أهلنــا وال ندري كم سيكون حصم  .  واالنتقام  ، والرغبة في التحطيم .  

وأوالدنا منه ..  وهكذا نسينا  الذا  وراح تفكيرنا يذهب فيما  يتعلق بأهلنا ، خاصــة وأن  أكثــر مــن ســةال ومــن 

لتــدمير منــاذل المقــاومين  اإلسرائيلية، أتذكر هنا كيف تتوهه الدبابا  تلميح تطرق ل م حتى هددنا  باعتقال م 

العقــاب  وأتــذكر صــنوف  الــذين اعتقلــت م  الســلطة للضــغ  علــى ذوي ــم ..  الرهائن  وأتذكر،     آسرهموتشريد   

..  أنا ال ي م مستعد للمو  ، لكنني أن  أكون سبباً في تعذيب أهلي .. هذا لن أقبــل أتذكر    وأتذكر والصماعي  

 عني إن اء حياتي بيدي .. به ، يكفي م فقداني .. يصب أن  أفكر هدياً في التخفيف عن م حتى لو كان ذل  ي

كانت تل   المشاعر الكئيبة تعطي ألي سلو  انتحاري معنى  الخالص ،  فالمو  عندها ال يعنــي ســو  

ذروت ا  وتحولت إلــى  ســوداء حقيقيــة ، ومشــاعر  إلىتوقف األلم والمعاناة  ،  وكانت حالة  االكتئاب قد وصلت 

..  قطعاً ال تطاق وال تبارح ..  ولــم تكــن تــدخل مــن  النافــذة  أي الضمير والحزن ال تطاق  وتبكيتالقلق والخوف  

وألنه  الذروة كــان يومــاً اســتثنائياً  بالنســبة لنــا ،  2004/  6/ 2،  وم  ذل  كانت  الذروة في يوم نسمة هواء .. 

 .  بينما كان عادياً تماماً بالنسبة لضباط  الفرع الذين أدمنوا  التحقيقا  وأدمنوا تحطيم  البشر

دماغي أعاد مراراً ومراراً شري   األحداث ،  وأذكر أنن كنــت مســتلقياً علــى الســرير وال أن ــم إال ألشــرب 

الماء فقد شربت كثيراً في ذل   المساء ،  وفي  آخر الس رة استصمعت بعم القوة وتحممت في التواليت وأنا 

حاهة شديدة للنــوم ، وهــذا  شــيء عــادي ،  وربما كان ذل  سبب تمكني من  النوم فقد كنت بشارد  الذهن  

، الضــوء في تل  الحالة .. ونمت وعندما استيقظت كان دماغي ما يزال يعرض ذا  البرامج ويكرر ذل   الشــري  

، ، و ال واهس تزداد  الدفاتر اللوحا  ،  أهلي أوالدي  أمي ،  سيقتلوني ، وقد ينتقمون من  أسرتي لم أطفئه 

 هنا ثانية إال بمعصزة .  على  األقل لن  أخرج من

رهل من عمري عائد من العــراق وكــان يقــول  في الزنزانة المصاورة   من هذا الحدث كان بصانبي  ةبعد سن

وعنــدما ســق  العــراق عــاد ، ســنة  30طيلــة ..  أنا متأكد فقــد كــان فــاراً خــارج  البلــد    يا كمال    يسيقتلونلي  

فــي  فعــالً   دمعــ أوقــد كــان عمــه قــد   يعلــم بــه  أحــد ،    نفاعتقلوه وضربوه ووضعوه فــي ســصن انفــرادي دون أ

طالــب بــه الســلطا  علنــاً تالسبعينيا  .. يوم ا تمكنا من تسريب اسمه للخارج إلى همعية حقوق اإلنســان ل

تسمح بزيارته ،  وبعد ذل  نقل إلى م ص  هماعي وكان كلمــا خــرج للباحــة   بوهوده و  وتصبرها على االعتراف  

  نب ذنزانتي ويقول ) إيوا ( واستمر  هذه  )اإليوا ( تخبرني ببقائه حياً . م  رفاقه يمر من ها

 إيوا 

طيلة ثالثة أيام عصيبة لم أتواذن خالل ا ولم أتناول الطعام كانت عواصف ال واهس تصتاح نفسي ،  واليوم 

 اإلرهــاب بذاتــه بالفعــل هــو    بعينيــه  اإلرهــابإنــه     ؟ماذا رعايــة  اضح  ،     اإلرهابعندما يت مون النظام  برعاية   

والتعســف    السلطة التي تمار  البط  إرهابالدولة ،     إرهابهو     اإلرهابأشكال    أبش    :  تماما كما يقولون

الرهــل  ذلــ   فقــ ، ال يالمس مشــاعر الغــرب  اإلرهابأكثر من هذا ،  لكن هذا    إرهاب  وأيبحق مواطني ا  ..   

الذي يمار  ما يمار  بدم بارد وهو خلف أما رهل  األمن السفاح  ،  اإلرهاباالنتحاري هو     الملتحي    المسلم

نعــم إن ــا ماكينــة القمــ   الرهيبــة  التــي صــنع ا النظــام  الشــمولي ورســخ حكمــه ..    إرهابيــاف و ليس  مكتبه  

 البشر  ال تدري ما تفعله ب م . هذه  الماكينة بواسطت ا ،  فعندما تدو  عصال  
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 بين صليبين .. 

 وحه معلقة مره

 تحمل  أهساداً .. 

 تتمزق أشالء 

  مذبوحة
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 بين وبين                                      

 هبلين بعيدين 

 نارين تحت صليبين 

 واألرهوحة مشبوحة 

 والروح ترفرف كالشوحه 

 تسعى نحو األعلى 

 تصعد في السماء 

 كلما   رهاء 

 ال تدري أين ست ب  

 فوق الرمل فوق النار 

 حر فوق الب

 ال تدري أين ست ب  روحه 

 يوم آخر مشئوم 

 الصدران ت زأ مني 

 والمسيح ال يقوم  

 

 فور آخر يصمت صع

 واألحالم ت وم 

 أم تبكي ، 

 أطفال  تغدوا أو تأتي 

 والزوهة في المنزل  

 تزداد هموم 

 تصوم 

 ش ر الصوم  يأتيلم 

 في هذا اليوم لكن 

 الضوء  يشح

   ةدامس ةمفالظل

  تحوم  حاواألشب
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كنت  قد  احتفظت عند تسليم  الدفاتر  بدفتر وكتاب اللغة فقد كانت في مكان مختلف ،  والمساعد   

الذي رافقني  لم  ينتبه لوهودهما ..  لذل   كان  باستطاعتي أن  أكتب بعم المالحظا  ، ولم  يكن  

دونا   بخ  صغير وترتيب مموه وعبارا  ،  لكن  بعم الم  بعد فترة طويلة نسبيا إالباستطاعتي العودة للدراسة 

مرمزة ما أذال  أحتفظ في ا بوحشيت ا ..  فقد كنت  أراعي أن ا قد تق  بيدهم ، ويصب أن ال يف وم ا ، كما كنت 

غير واثق من حصولي على دفتر آخر ،  لذل  يصب  االقتصاد ،  وحاولت  تذكر أشياء هامة كانت في الدفاتر  

وأحيانا  كنت  أنسى نفسي تماماً   ل   الصفحا  تقدم صورة صادقة عن تل   األيام ..ما تزال تالمصادرة .. 

..  مرة أهم  بأداء  أحد  األعمال  هذا وأنا يقظ ،  أما  وأنا نائم فحدث وال حرج فأتوهم أنني خارج المنفردة 

ادة ،  اتفقد  المفاتيح .. أركب  المعتادة ..  أرد على تلفون ،  افتح باب البيت .. ،  اخرج للحديقة .. أذهب للعي

السيارة ..  لقد  اذداد   تل  االندفاعا  هنا في المنفردة ،  وهنا  أتذكر المرضى الذين يحتضرون فيعيشون   

بدأ يسرح م   البقرا  .. وينادي  على    هللا كانوا قد  اعتادوا علي ا ..  فعبدالماضي ويةدون حركا   وكلما  

عي  بحالة من  المو  ،  وبشكل مستمر م  هواهسي وأحالمي وذكرياتي ، غرفة  ..  وهذا حالي أ أخوه   

صغيرة ومرحاض وصنبور ماء يقطر أحياناً وايام متشاب ة ..  في  العادة نمل اذا انتظرنا دقائق ..  هنا  الوقت  

ير  بمفعول الزمن ،  بل  الوقت كصدار مرتف  ال يتحر  ، واألشياء  ال تتغ  ،  الوقت يمتد كما  المكان . ليس شيئاً 

،  كل  ما  له  عالقة داخل بالوقت هنا  على  السرير ،  او تقلب المشاعر داخل النفس     بفعل تقلب  الصسد 

أنت  هو تل  األرقام التي أكتب ا على الصدار ، وكلمة انتظر أيضاً لم  يعد  ل ا  معنى ..  انتظر هي الحياة  ، 

لمة انتظر تقال لمن يستطي  أن يتحر  وال ينتظر فنطلب منه أن  ينتظر . طالما  دائماً منتظر ، وال شيء آخر ، وك

 وعندما تكون  الحياة هي االنتظار ..  يكون عدم االنتظار هو  المو  ..   أن  األشياء تعرف بنقيض ا ،  

لصدار  أنظر للصدران فتتحول إلى شاشا  ،  إذا  أرد  روية شيء علي  أن تنظر لالصدران هي كل العالم 

هللا  يا معري ويا   رحم يتغير ويعرض ل  ما تريد ،  وال  ي م  في هذه  الحالة إن كنت فاتح أو مغمم العينين ..  

 طه حسين ..  فقد كنتم ترون  أكثر منا  وبشكل  أكثر حرية ..  ترون كل ما تريدون .. 

توقف الزمان  ف و يفترض هذه   سرعة  الضوء ، وليس  أسا معادالته على  أقامهنا يرتب   أنشتين فقد  

رهال  الحالة عندما نسير بسرعة الضوء أما أن  يتوقف الزمان ونحن ثابتون ،  ف ذا مخالف لنظريته  النسبية .. 

، هنا  ال شيء يتغير أال إذا غيرته أنت .. تصبح  أنت مل   الفضاء هربوا انعدام الوذن .. هنا نصرب انعدام الزمن  

،  مل  متوج على    لى عالم فسيح هو خيال  ، وأنت حر بمقدار ما  أنت  سصين كل شيء .. مل  متوج ع

حتى أنشتين يرتب  في منفردا  البعث .. هكذا يحقق البعث نظريته ببعث األمة ،  فيقوم    عالم من خيال .. 

ماذا يحدث في   بدفن أبنائ ا في  المنفردا  المقابر ، ثم يخره م من ا كما يبعث األموا  من القبور ..   أوالً 

أن شيئاً ما سيحدث ..  شيء ين ي هذه المرارة التي  أعي  ،  ليس فق    اإليمانأومن  أشد  الخارج .. 

ال يماني بأن  الحق أقو  .. )  قال لصاحبه ال تحزن إن هللا  معنا ..  وليد  هل   أيضابأنني  مظلوم .. بل   إليماني

 وذهق الباطل ..  إن  الباطل كان  ذهوقاً  ..   تسمعني ..  إن هللا معنا ..  قل هاء  الحق 

 .  رغم أنني أعرف أن ا ستمضي تل  األيام وتصبح للذكر  ..  تل  األيام يصب أن ال أنسى ولن أنسى 

 

ه د المةمنين    محصلة ، أم هو فق  هل للحق قوة مادية   بشكل دائم كان يلح علي تساول وهداني 

ذاتي   إنساني . أم هو شيء  اإلنساني والعمل  اإلنسانضوعية خارج المخلصين له ،  أي  هل الحق قوة مو 

هل هو فق  ذل  الضعيف الذي ال يمتل  القوة  ، فق  محصور ب ةالء الذين يدافعون عنه ، فإذا هزموا اندثر الحق  

فالمسألة  .. ، امتل  القوة وسحق الحق هنيئاً لكل ظالم وفاسد  يتمس  بالحق لينصره اآلخرون ، وعندها  

، وعندما تكون ضعيفاً م زوماً في   عندها تكون مسألة قوة والبقاء لألقو  واألكثر وحشية ودموية وإهراماً   
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مواه ة سلطة غاشمة تحر  ماليين  المأهورين والمرتزقة الذين تتحكم بلقمة عيش م وتتحكم بثروا  بالد ..   

أي  بقضيت  ،   إيمان عندها سوف يتعرض   وعندما يكون الحرا   الشعبي على ذل   القدر  من  ال زالة .. 

بانتصارها إلى امتحان عسير .. هل خسرنا ألننا  األضعف ، ومن قال أن  قوتنا مادية ، نحن األقو  ألننا  األصدق  

قرب للحق والعدل ، وليس ألننا األقو  في العدد  والعدة .. وإذا خضنا معركة قوة متوحشة ف م األقو  ..   األو

اقة أن نخوض ا ،  وإذا  لم  نخوض ا من سيفعل ومتى ..  وهل نقضي عمرنا بالذل وال وان   وهكذا كانت حم

والتخاذل ..مسائل كثيرة تطرح نفس ا  على عقل ال يقبل المرور وال البل  .. عقل يعرف كيف ينتقد نفسه  

قادمة ..  إذا كان  الحق ويحدد أدواته .. نعم ال بد من هواب ،  وهو هنا ليس عبر شيء آخر إال عبر األحداث ال

قوة موضوعية وهو قد تصلى لألنبياء وأعلن ل م أنه ال يرضى عن  الظلم ..  فذل  يعني أن شيئاً ما سيحدث ..  

 . وهذا ما كان  يكرره عارف ..  سيحدث أمر ما ..  . وحتى اآلن ما يحدث هو  السير نحو  األسوأ  

ما حياته ..  ف و على درهة من  التفاهة .. والحياة ليســت غلطة صغيرة ليفقد  الكثير ورب  اإلنسانيكفي   

كل ا عقيدة وه اد كما كنا نقول ، بل أيضاً حظوظ ، وهذا ما كنا نسخر منه حظ ، قســمة ونصــيب ، قــدر ..  كنــا 

 نأن  يكافح ، وكافح وكافحنا وصرنا هنــا .. أهكــذا  يحــدث لمــ   اإلنساننظن أن كل شيء مرهون بالعمل وعلى  

..  الثورة الصمــاهير  الشــعب ،  أيــن منــا  ء  يا عارف ..  يضح  عارف ..  كنت  أنا من يسير وراءكم .. يسير ورا

كل هذا ..  هل  ابتعدنا عن النا  هل كنا متطرفين ،  هل طرحنا مسائل ترفيــة ال تخــص معانــات م ..  أم  أننــا 

 ا وإلى متى .. ركورعوبون مشلولون ..  ولماذا لم يتحكنا ضمائرهم لكن م خائفون م

في كل  يوم يصب أن تمر ثماني ساعا  على األقل يسود في ا القنوط الفظي  واألفكار السوداء ،  لكننــي 

باألمس نمت هيداً وحلمت أحالماً  سعيدة فالنوم يستمر في المقاومة ..  كنت بينكم هميعاً ..  هذا  يعني  أن  

 ..  هل  هو  دعاء عمتي وأمي ..  ..  وشيء ما يوقظني عند الصبح  عواطفكم تصلني 

ومنذ  ساعا   وأنا  اراقب نملة ..  تصر شيئاً ثقيالً هداً وتحاول وتدور وتدور تتركه وتذهب بعيداً  ثم  تعود ،  

،  ف ي في حركت ا ال تعتمد علــى الرويــة بــل علــى نقــاط مــن رائحــة معينــة لقد  مسحت  المكان  عدة مرا  

دفع ا م  حمل ا مسافة هيدة باتصاه عش ا .  تتر   الحمل وتبدأ البحث من هديــد تضع ا ،  وعندما ساعدت ا ب

ــاء ..    ،  النمل يرفموتعود  المسافة التي دفعت ا في ا .  ف ي ال تتر  فراغا  وراءها  مســـــاعدتي الحمقـــ

مــ  حــول فتركت ا وشأن ا ..  وسف  أحكي  هذه القصة ألطفالي فــي ليلــة مثلصــة تنقطــ  في ــا  الك ربــاء ويتص

مدفأة الماذو  وذوهتي تقشر الفاك ة وتوذع ا علينا وهم يسألون ونحن نــتكلم .. رائــ  أن  يكــون للمــرء أطفــاالً 

إن مصرد  التفكيــر  باألطفــال واألهــل ومصــرد يستمرون بعده ينشأوون معه ويتابعون رحلة سار  ب ا  األهيال .. 

أنا ال أعرف ردة  الفعل التي سوف أبدي ا لو حدث هذا تصور أن  مكروهاً  سيحدث ل م بسبب .. شيء مدمر ، و

ففي داخل كل انسان وح  وفي السصون المنعلزة وفي ظروف الق ر تتعزذ وحشيته وإذا خــرج ووهــدد مــا   ..  

تركه قد حطم .. ال يستغرب منه أي سلو  عنيف ..  فاالرهاب ينشأ هنا في هذه  الزناذين .. هــل يســم  مــن 

اليوم  خاطبني سصان لطيف بلقب دكتور  وسألني همساً عن مــرض ابنــه  الصــغير ..   ..    يريد مكافحة االرهاب

اشتقت أن أكون طبيباً اشتقت لمرضاي للنا  للتعامل م  بشر ..  والمشكل فــي هــذه  األيــام أنــه إذا ذهبــت 

تقضــي  مشاعر القلق وال واهس حل محل ا الشوق والملل ..  يستحيل علي  في هــذا الســصن اللعــين أن ال

نصف الوقت بتعاسة تامة م ما كانت حالت  ..  والشيء الوحيد القادر على هعل  تنسى قليالً هو  االنغمــا  

 حرم م هللا من رحمته .  في عمل تحبه ،  ولكن م حرمونا من كل شيء 
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  11/6/2002الثالثاء 

أش ر من  االعتقال ما  9حتى بعد  من  المفروض أن يكون عندنا اليوم ذيارة لكن  أين  الزيارة ..  تصور  أنه

.   أليس ه ل المصير أشد  أنواع  العذاب خاصــة فــي   إرهابانزال نص ل مصيرنا كلية ، ماذا يسمى هذا  أليس  

أخوتي ورفاقي إلى هــانبي  وأكــاد  اســم  ســعال م  وهمســات م ، وال اســتطي   الوصــول إلــي م  أو  ظروفنا ..  

 التواصل مع م 

ســتعود مــن  االمتحــان وتتــنفس   اإلعداديــةون بنتي هند قد  أن ت امتحــان  الدراســة اليوم يفترض أن تك

طعم  الراحة مبرو  يا هند وال ي م كثيراً كم سيكون  المعدل ،  الم م أن نصاح  هيد ، .. وال تحزني لــو كانــت  

 في تقدير األمور لصالحه ..  المرءالنتيصة أقل من توقع  فشيء عادي أن يبالغ 

عم  هذيانا   المنفردا   ..  أهلس م  النــا   أخــاطب م ،  أخــرج مــن قبــري  إلــي م ،  فالغالبيــة  هذه  ب

العظمى من  الوقت  أقضي ا معكم ،  في كل مكان  ألفتكم فيه ..  الحديقة السيارة البيت طاولة الطعــام ..  آه 

، ال شيء أهمل من  المحبة بين عباد  والنا  واألصدقاءما  أهمية األهل واألسرة  كم أنا مشتاق ، لو تعلمون 

كثيراً في تيارا   الحياة  االســت الكية ويتخلــى عــن هــذوره وروابطــه ،  اإلنسانهللا  ، وليس هيداً  أن  ينغمس 

..  فال تدرون كم في هذا  العالم من بة  ،  وال يلطف شقاءنا فيه سو  قطــرا   الرحمــة حتى لو بد  مقيدة 

وتل  الدموع من  الحزن التي تغسل وهوهنا ..  أعتقــد أن كلمــا  مثــل النصــر القــوة  التي نسكب ا على بعضنا  

،  القــوة  الحقيقيــة فــي التواضــ  فــي الرحمــة فــي رهافــة السيادة هي الوهه اآلخر للشقاء والتعاسة واأللــم  

نحتاهــه فــي هــذا  الحس والمشاركة  الوهدانية ،  القوة في الرقة ،  وأرق  األشياء في الطبيعــة أقواهــا ..  مــا 

العالم  الذي  ينــزع بشــدة نحــو  القــوة والســلطة واالســت ال  ، هــو  الرحمــة والحــب  والتســامح ،  مســاعدة 

وهمــال   وإخــاء  وإنســانيةالحزين ، هو  أن  نتذكر بعضنا ،  الحيــاة رحمــة وأدب    ةومواسانصرة المظلوم  الضعيف و

ية الوحشــية هــي مظــاهر القــوة وحســب مبــدأ البقــاء ورقة ،  وليست  أرقام وهيوش وفضال  ،  العنف  الساد

كم  هو س ل على شخص ما يصلس خلف مكتبه ويأمر بتعذيب البشر ..   إنسانيتنالألقو  نكون قد تخلينا عن  

ببساطة يعتقد أنه يمل   الحق في فعل هذا ، ومن أدخل في ذهنه هذه القناعة ومن سمح له بذل   الفعل ..  

،  فالمةسسة التي اسم ا  الدولة هي شيء يصنعه  المصتم  فيقوم كل فــرد  سانإن، كل ذل  مسةولية كل 

حتى الثقافة السائدة نحن  بشكل أو  آخر عن  الدولة ،   مسئولبدور مختلف في بنائه ،  وم ما كان  الفرد ف و  

 ..وهي محشوة بالعنف والتسل  واالستحواذ والتخريب عن استمرارها ونقل ا وتسويدها ..  مسئولين

 وحدي مضطصعاً اس ر 

 هيراني في الزنزانة ناموا 

 وفي النوم السصن كما القصر 

 تلكم هي أحوال الدهر 

 تصيب من تعفف 

 وال تنس من مار  الع ر 

 سكن الليل 

 والبندول توقف 

 عداد الوقت تخوف 

 ها قد حانت ساعة صفر 

 حتى هاري 

 صو  شخيره العالي 
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 فصأة قد توقف 

 ظلمة وشياطين الصمت وال

 شيطان الشعر حضر 

 هدأ صفير الصمت 

 ولم ي دأ قلبي 

 ليس بيده  األمر 

 ولم يصله الخبر 

 معذور ال يعرف 

 ماذا يصري 

 أدخل تحت غطائي 

 أبكي 

 أتنفس 

 هسدي يتصمد 

 ال أشعر في أطرافي 

 هل أستسلم للنوم  

 اس ر وحدي أم 

 العالم أصبح في صحني 

 ملعقتي 

 ل تأكل من عمري ظلمة اللي

 ترقص لي فرحاً 

 على نور السخانة 

 والشاي الثقيل 

 يبلل حلقي 

 يا صبح تعال 

 ارتصف 

 فأهم  نفسي 

 أتثاءب 

 أتقلب 

 أكتب أتخيل 

 أمشي في أحالمي 

 وأسرح 

 على أعشاب الحقل 

 أحياناً 

 أسقي حوض بنفسج 

 وأرقب ذوهتي 

 وهي تمسح 
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 رائحة النعن  تزكم أنفي 

 والقلي تفوح من المطبخ 

 ي ذاكرتي طعم التين ف

 وصورة أطفالي  

 في بيتي 

 تفرح 

 في الليل الساكن أس ر 

 وفي الممشى الطويل 

  عويل غيرال يسم  

 وهمسا  الريح 

 تتلو  كاألفعى 

 وفيه تسيل 

 كشيء لزج وثقيل 

 ال يسم  غير صد  

 صد  باب الحديد 

 وقد أغلق منذ ذمان 

 منذ أمد بعيد 

 ولم يبق غير الصد  

 هب للمد  صد  يذ

 ويتصدد في أذني 

 ال يتبدد 

 عندما يتوقف الوقت 

 ينقبم المكان 

 من كل اتصاه 

 يزحف 

 ماذا أفعل م  هذه الصدران 

 قريبة هداً مني 

 وقضبان الحماية 

 كالهما يتعسف 

 آه العالم قد توقف 

 لعمري هي الن اية تأذف 

 في يوم من بين األيام 

 أو في ظرف 

 يراً بأن يعزف ال يعود لحن الحياة هد

 ظرف يكون فيه العي  

 تحت التراب 
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 أفضل وأشرف 

 نتحاور نتعرف 

 نقرف من سكن 

 في شبه القبر 

 أو ن رب منه إلى القبر 

 نضصر من تل  الحياة 

 ونأنف 

  

عــن  التــدخين ، صــر   إذا   أقلعــتهامشية : قد أصبح هسدي حسا  هداً هداً خاصة بعد أن     ةمالحظ

،  اإلحســا  خين وانشغال الفكر  يبلدون  داب باألرق طوال الليل ..  يبدو أن الق وة  والتشربت فنصان ق وة أص

فالق وة  والتدخين عنوانا الرهولة م   الشوارب طبعاً ،  والعنف محر  التــاريخ كمــا قــال مــاركس ، كــل ذلــ   ال 

األمام .. والبشرية لم ترتقي بفضل   العنف الثوري قد حر  شيئاً نحو أريده .. وال  أعتقد أن  العنف بما في ذل   

،  لسلطان  الحق  وإخضاع ا وأسنت اعنف األقوياء بل بسبب ه ود  الضعفاء في محاولت م لصم وحشية  القوة 

الحضارة هي حنان  األم وخوف ا على ولدها ، وليس قتال الرهل .. إال دفاعاً عن  هذا  الحنان ،  فالحضارة هي 

 ةكــامرأ  لرهولة وقيم ا ، إال إذا كانــت تــدور فــي فلــ   المــرأة .. وبمقــدار مكانــة  المــرأةالمرأة وقيم ا ، وليس ا

 (  فأره) يا نيال من لديه  تأبو عصملكن كما يقول وكقيم نسائية ، في المصتم  بمقدار تحضره .. 

بــاألمس في  فترا   االنقشاع ) ذوال غيم  الحزن ( كنت  أستغل الوقت في  أمــور كثيــرة ،  فقــد طبخــت 

وعندما كنت  أتناول الطعام وهد  شعرة طويلة وبعد  تحريا  معقدة تأكد  أن مصدر الشــعرة هــو رب البنــدوره 

الذي نصنعه بيتياً ونوع الشعرة يتناسب مــ  شــعر هيفــاء .. فقــد خرهــت للســطح لتحريــ  الصــواني وســقطت 

الشــعرة غســلت ا ولففت ــا  بمحرمــة  شعرت ا فيه .. ها هي هيفاء تزورني  أشعارها ..  ســوف  أحــتفظ  ب ــذه 

وتتفصــر مشــاعر الشــوق ممزوهــة وحملت ا في مكان آمن بين  أشيائي وهي ما تزال معي فــي محفظتــي ..  

بالغضب ،  أن تحرم من كل شيء بقرار تعسفي  من دون وه ة حق يتحكم في مصير  المصرمون والعابثون ،  

الكالب ، من سيحاكمنا أتحداكم  أن    أي ا.  شيء مدمر ..  أن  تكون تحت رحمة الص الء والحمقى والمصانين .

المســصلة رســمياً فــي دوائــر الدولــة ،   تل  بلأو هرب ا ، يعلن شخص واحد منكم عن  ثروته ليس التي خبأها 

اللصوص من  أعطاكم  السلطة والحق في التحكم بنا ، علبة الفول تسرقون ا ..  أي اوأن  يعلن عن مصدرها ..  

بغيرنا ..  ال شيء  أسوة ما  المان   أن  يطبق علينا قانون ونظام  السصون  ت موننا ..  سيكون بيننا يوم ..  ثم ت

 سو  الحقد  والرغبة  في االنتقام .. حسنناً  سنر  .. 

 

 أنا 

  راألقداولتصمت  ...  أنا

 أنا وأنا 

 وهدار 

 وهدار وهدار وهدار 

 وباب الحديد أنا 

 

 يتسلل ال واء 
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 بو األنوار نخ

 الظالل تتالشى 

 ليل داخل ليل 

 ظر توهوه تن.. بال مالمح 

 يا هللا  يا ستار 

 

 هسد بال فراغ من  حوله 

 روح هائمة في خالء 

 ال هواء .. ال ماء 

 ال أسماء ال أشياء 

 صحراء قفراء 

  أشصاربال 

 بال ظالل 

 بال طرقا  

  أخباربال بال أطفال بال أهل 

 

 أنا 

 ال صو  لي 

 ال رفيق لي 

 ال حبيب 

 ال اعتبار  ...ال حقوق لي 

 

 أنا 

 عدم .. وأنا وهم 

 أنا 

 من لحم ودم 

 روح أنا .. أنا 

 ال مكان لي أنا 

 مكاني  هو أنا 

 وأنا ذماني 

 ال ذمان لي 

 ال ليل ال ن ار 

 

 شيء تافه  ..  أنا

 شيء كالشيء 

 ذكر  .. خيال ..شبح .. روح 
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 أنا غبار 

 أنا ال شيء

 شيء  ال 

 أنا  ..ال شيء يقول ال

 أنا  ..ال شيء بانتظار ال

 ال  ..أنا

 وال ...ال ..ال 

 وليشربوا البحار 

 

 أنا  الميت  الحي 

 أنا الربي   المقتول 

 أنا  ..أنا  المو  القادم 

 ستر  

 يا ... ستر  

 بيننا   ميااأل

 ستر  من أنا 

 ولمن  االنتصار 

 ستر  من أنا 

 كتبت األقدار فقد 
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   2002/ 12/6اليوم األربعاء 

لم  أرهم  من  نصف الو الواحدة الساعة في وعادوا   العاشرة محاكمة وليد وحبيب ،  لقد  ذهبوا  الساعة  

ثقب الباب ألن م  قصيري القامة نسبياً وساروا من ه ة الباب وليس من  الص ــة  المقابلــة حيــث تتســ  ذاويــة 

وليد ،  وعندما عادوا صاح ســصان لرفيقــه عــادوا مــن  المحكمــة لينب ــه ،  الروية .. لكن  باب وليد وصو  مشية  

فعندما يعبر مدير الصناح ضاب  األمن  الباب الرئيسي  يتصل الحــر  علــى البــاب بالــداخل لينــب  م ويســتعدوا 

ن وباألمس ذهب وليــد وغــاب فتــرة طويلــة أكثــر مــ ..  )  الصالد (  الستقباله ف م يصطفون لتحية هاللة السصان  

 وقت ذيارة ، وبالغم من كونه موعد ذيارة لكنني أتوق  أن يكون قد  قابل المحامين .. 

اليوم  مسحت  األرض كل ا ) على كبرها (  فالمسألة ليست في كبر  األرض لكن في توفر الماء ،  ويبدو 

يء ومــأل  كــل مــا ألن اليوم موعد محاكمة فقد تحننوا علينا وأداروا الماء لذل  تحممت مرتين وغسلت كل شــ 

أهلــس  ألكتــب فــي الســاعة الرابعــة بعــد  الظ ــر ،  الحــرارة    ا ذا.  وها  أنــ يمكن ملةه حتى أكيا  النايلون ..  

، بــاألمس نمــت هديــداً رغــم  الحــر واليــوم مقبولة هذا  اليوم  بعكس  األمس فقد كانت أبواب  ه نم مفتوحــة  

 اية على كل حال ألي شيء يريد أن  ينت ي ، فمرحباً بكل تحممت ، وغداً  الخميس ن اية  األسبوع ، وهي ن

 ..  اإلطالقن اية على 

ار االت ام ،  ولماذا تأهلت محاكمتنا نحن  الثالثة أنا م  رحتى  اآلن ق أتلقرفاقي  يذهبون للمحاكم وأنا لم  

وقــد   حتــى  التشــاوم وليد وحسن ، هنا أشعر بفقدان التــواذن ، فأنــا  اصــطدم بمصــرد  الحركــة نحــو  التفــاول و

تعرضت للكثير هداً من  الصدما  بل صار  معيشتنا هي تلقي الصدما  لكن ما  العمل طالما أننا عاهزون عن  

ماذا سيفعلون باللوحا   والدفاتر ، سوف تضم لقرار االت ــام ، هــذا التحكم في معظم األشياء حتى بأنفسنا ..  

شيء على  ينعكس،  أنا ال ي م ،  الم م أن ال  وأصدقائيأسرتي ال ي م شيء واحد يقلقني هو هو الظاهر .. 

 ، لكنني  ال أتقبل أن أسيء لغيري فأنا اختر  بحرية وأتحمل ، لكن ما ذنب غيري ..  أتقبلهاآلخرين ، مصيري  

 وحدي

 قلبي يحدثني 

 

 أتحدث م  نفسي 

 نفسي تساكنني  دوماً 

 بئس هليس 

 أفكار سوداء  تخامرني 

 تعصف بي 

 يحرك ا إبليس 

 ماذا يحدث في الخارج  

 ما حالة مرتي وبناتي 

 ما حالة أمي 

 ما حال المنتديا  

 من  يحمل خبراً 

 من يأتيني بأنيس 

 أنام وأصحو 

 أتمشى أركم 
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 أغسل رأسي في الماء البارد 

 ماذا أفعل 

 وأنا بين  الصدران حبيس 

 ن ار يلونه الشةم 

 وفي الليل  كوابيس 

 سلو  ممن ألتمس ال

 من يصعلني أنسى 

 من يأخذ عني نفسي 

 من يبعد أهالسي عني 

 من يصعلني غير تعيس 

 بين الصدران حبيس 

 أساكن نفسي 

 نفسي ترافقني دوماً 

 تأتيني باألفكار السوداء 

 تزعصني وتةنبني 

 بئس هليس 

 

ذا  أستطي   التواذن ..  أخر  ،  وهك   وأشياء  واآلكلتمر ثماني ساعا  تعيسة وثمان مقبولة وثمان بالنوم  

ونراهــا يــوم  23 في المنفردا   أصاب بال ل  نحن مضينا حتى  اآلن  عشر عاماً قضاها رياض    16وعندما  أتخيل  

وبوهود ذمالئي وأصدقائي بالقرب مني يخفف كثيراً من  الشعور بالعزلة ،  فحتى األلم عندما تتشــار  كثيرة ..  

، مريم على ما يبــدو  ، ،  هاري األقرب يطلب الطبيب باستمرار   لأسبه ع غير  يخف ، كل شيء هماعي  

..  أنــا  أكتــب هــذه   اإلســاءةيخشى كثيراً على أسرته وأوالده ويةرقه أن يســبب ل ــم أي قــدر مــن  العــذاب أو  

.. نعم أنا  أخترق السصن عنــدما أكتــب ، وغــداً لــو شــاء القــدر ونشــر  مــا   تقروونالتفاصيل وكأني بكم حولي  

 إبريقوفي  هذا  الحر  وكلما شربت الماء من ت سيكون كل ما حصل بين أيديكم تعيشونه لحظة بلحظة .. كتب

اآلهر الذي هلبته لي ذوهتي ،  أترحم على  أبوها .. ولوال وهــودكم الســحري معــي ال أدري مــاذا كانــت عليــه  

،  ولماذا نتعمد  التعــذيب ، هــل  ال ــدف باً تعذي أليسأتخيلكم دوماً معي ،  وهذا  النوع من  المعاناة النتيصة ..  

، إلى من  السصن هو تعذيب السصين ،  أعتقد أن فلسفة  العقوبة قد  تغير  كثيراً من  االنتقام وترهي  العنف 

حماية  المصتم  وإصالح الصاني ، فلم  يعد للتعذيب أي دور ف و سوف يشوه السصين ويولد عنــده المزيــد مــن  

ن  أنظمة  القم   تصر على ممارسة  التعذيب لتعزيز سلطان  الخــوف كحــار  لإلذعــان ومولــد لكاالنحرافا  ..  

للطاعة ،  وهي تصر على نشر قصــص التعــذيب وصــور الوحشــية  لتغذيــة الــذهن  االهتمــاعي بعناصــر الخــوف 

ف ، ومنــ   والرعب من كل محاولة للتمرد والعصيان .. ف ي أنظمة تحكم  بــالخوف .. والتعــذيب هــو عنصــر الخــو

السلطة سالح ا  األساســي .. وعنصــر بقاءهــا وبقــاء النــا  فــي حالــة ســكون وهــدوء    إفقادالتعذيب  يعني  

وذد على ذل  انعــدام األســا  القــانوني ألي تصــرف واســتخدام  التعســف بشــكل واســ  ، وصمت وسلبية ..  

 فيذ ما تريده  السلطة ..  ،  ووهود هي  من  المرتزقة مستعد دوماً لتنوفقدان أي استقالل للقضاء  
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المعركة في هذا  اإلطار معركة عم أصاب  ، هم يردون إعادتنا إلى دائرة  الخوف ونحن نريد تمزيق ا لكــي 

لكــن  المشــكلة فــي هــذه المعركــة أنــه طــرف واحــد تعــم يخرج  النا  من حالة اإلذعان إلى حالة  الفعــل .. 

 بالدفء والثروا   والسلطة .  اصابعه هو نحن بينما هم في احسن حال ينعمون 

 

وغــاب ســاعة كاملــة ، .. ذهــب حبيــب مــن غرفتــه  الساعة الواحدة إال ثلثث  13/6/2002الخميس  

عندما  أسم  باب الحديد يفتح اقفز للنافذة وأنظر من  الثقب ، لقد مــر حبيــب أميــزه مــن شــعره فأنــا  رســمت 

وعــاد فــي  1,35ذهــب فــي الســاعة  أيضاد لمدة ساعة وبعد أن  عاد ذهب وليلوحة له وأحفظ هيداً مالمحه ..  

 ولم  يذهب غيرهم ..  على  األغلب ذيارة محامين ..   2,40

أن  يعرف مكامن قوته وضعفه ،  عندها يختار المعركة التي يســتطي  خوضــ ا ،     إنسانأفكر أنه على كل  

يعتمــد علــى  د  كبيــر ،  والموضــوع الأن  هذا  الكالم  نظري ،  ألن  البشــر متشــاب ون إلــى حــ    أر وم  ذل    

،  أيضاالمسبقة بقدر ما يعتمد على الظروف المرافقة ،  فالشصاعة والتحمل  كل ا أمور نسبية ومتغيرة القدرا  

وذنزانــا  وتعــذيب ،  ومعــتقال وأن  نقول  أن  هذا رهل مناضل وذا  ال ف ذا غير صحيح ، هذا  يتحمــل ســصون 

ألن  أشد النا  قــوة وصــموداً بنتيصــة التصربــة لــم يصــمد لقــدرا  ذاتيــة فقــ  ، بــل   ،  وغيره ال ف ذا غير دقيق  

لظروف محيطة به هعلت صموده ممكناً ، وال يصب أن ننسى آليا   التكيف التــي يطورهــا  الفــرد فــي مواه ــة 

 الظرف الطارئ الفظي  الذي يفوق التصور ، 

،  وال بــد مــن    إنســان، وليس من  الخيانة أن يضعف    إرادياوهذا ليس فعالً  والكل يمر بمراحل قوة  وضعف  

 التضحية ، وال بد من الخسائر ، ومن سقوط  البعم وصمود  البعم .. 

اآلالم ،  نعــم  لكــل شــيء ثمــن فالحرية ال توهد إال  بمقدار التضــحية ، وهــي  المكــافئ الكمــي للــدماء و

نكون سصناء الحرية والضمير هذا فخر لنا ،  لكــن    والشعوب لم تصل إلى ما تنعم به اليوم بدون تضحيا  ،  وأن

فــنحن نتعــذب وعلــى مــن بقــي فــي أن  نكون وحدنا من قرر التضحية ، ووحدنا من يدف  الثمن فذل  مرهق ..  

الخارج أن يدر  ذل  ويحاول على األقل توظيف واستثمار تضحياتنا ،  واكبــر خيبــة نشــعر ب ــا عنــدما نســم  أن 

أمرنا ، وال يملكون سو  البكاء ، ثم يدفع م خوف م للصــمت ، خاصــة وأن  اســتثمار قضــيتنا ذمالءنا قد تصاهلوا  

غيــر معنيــين  أصــبحواخــرين كــانوا أو يشكل مادة عمل سياسي هامة .. لكن على ما يبدوا هنا   القلــة ،  واآل

بــأي شــيء  بأهداف الحركة  الديمقراطية بل بما تحقــق ل ــم مــن مكاســب ،  وهــم غيــر مســتعدين للتضــحية  

 ويصغون هيداً هداً  لت ديدا   السلطة . 

 اإلهانــةفبدون ا ال معنى للوطن أصالً ، فالحظيرة وغرف التعذيب وســاحا    اإلنسانيصب أن تحترم حقوق  

النضمام لمصموعة والمشاركة مع ا فــي  اإلنسانليست أوطاناً .. فالوطن هو  الخيار الحر الذي يختاره   واإلذالل

المقدمة األولى ألي عقد وأي التزام وأي واهب هو احترام حقوق الفــرد وكرامتــه وانســانيته ،      حياة مشتركة ،

فبدون هذه المقدمة ال يمكن بناء أي منظومة واهبا  .. وطنيــة أو هماعيــة أو قوميــة ، فالقــانون يبنــى أساســاً 

ي الفاشــي  يبــدأ مــن وهــود على القبول وشرط  القبول هــو الوهــود واحتــرام هــذا الوهــود ، وكــل الفكــر القــوم

الصماعة ويقفز فوق وهود الفرد  المنتمي ، ويصعل من  الفرد مكــون عضــوي مــن مكونــا   الصماعــة لــيس لــه  

الحق بالوهود قبل ا ، وبالتالي وهوده مرهون بوهودها ، فإذا لم توهد  األمة ال وهود للفرد وعندما تكون مصلحة 

رادهــا ،  وهكــذا تــتعمم كذبــة كبيــرة لتغطيــة  االســتبداد فســرعان مــا األمة يمكن ا التضحية بمــن تريــد مــن  أف

وحده ،  وما يتوهم  إرادتهاألمة هي   إرادةنكتشف أن ما يسمى باألمة هي شخص واحد ،  وأن ما يدعى من   

من خدمة أهداف األمة هي خدمة طموحاته  المصنونة ..  وهكذا  من دون المرور بمرحلة الفرد  الحر الكــريم ال 
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انت اك ــا  يصــوذ مكن تأسيس وهود  اهتماعي حقيقي وهذا يتطلب أول ما يتطلب منظومة حقوق أساســية الي

 لوهود عقد اهتماعي  يصوغه وينظمه  الدستور ومن ثم  القانون ..    األساتشكل  

ا ،  أرتديه فيصف وهكــذ  هواية تصفيف الثياب على الصسد أبلل القميص الداخلي و  وأمار اليوم  أيضاً حار  

 أصوا ً الحرارة تتصاوذ األربعين .. ووس  هذه  الحمى وهذا الصمت  تصاب ب ذيان أهالسي سمعي ..  تسم   

لدي  خاصة  وأنت بين  النوم  واليقظة ،  وكيف ل   أن تتحقق من  مصدرها وأن  سصين الصــدران وبــاب   مألوفة

كن كيف تكرر السم  .. هنــا  الخطــورة ..  كنــت  الحديد المصمت ..  عندما تتشك  في ما رأيت  تعيد  النظر ، ل

،  يبدو  أن أي صو  مشابه دكتور .. وال أدري لماذا  حكيم أو علي يا  كمال أو عدنان ، يا  أسم   صو  حسان يا

أنــا هنــا شــعرة تفصــر يتحول في الدماغ ألصوات م ، أو تشابه الزمن والتوقيت أو ربما مصــرد  أحــالم ســطحية .. 

أنتم بصوار كل شيء لي يعني أن كل شيء سيذكركم بي .. المنزل الحيقة السيارة األشياء   ذكرياتي معكم ،

من  ساعة كنت شديد  الحزن .. شربت قليالً هداً من  الق ــوة ..  اآلن تحســنت حــالي كثيــراً هــذا  الكلما  ..   

نظروا كــم هــي الســيكارة يعني أن كل خزاناتي فارغة فكل شيء له اثر كبير فقد  كل مدخراتي النفسية ..  أ

 ضرورية في هذا  الظرف ..  وم  ذل   لن  أدخن ،  كيف تر  ذل  أبو ياسين ) آه كيف ( 

ومشاعر القلق على أوالدي وال واهس تتكاثر وبشكل مفرط ..  السيارة الك رباء المرض ،..  كل ما يخطــر 

ض ا عذاب ا ..  أتذكركم كلكم وموهة هديدة في البال ،  والحال األخطر  أمي .. أخشى أن ال يتس   الوقت ألعو

 من  الحزن تمنعني من  الكتابة آه  

 

ذكراكم  تعذبني ،  هل  إذا حاولت نسيانكم أكون قد  خنتكم ،  وهل محاولــة أصــدقاءنا نســياننا هــو أيضــاً 

 تختل  األمور مسعى نحو الخروج من  الحزن واليأ  والعذاب .. 
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 سماء الليل  السوداء 

 سحب غبار داكنة  تغطي ا

 في ا من أضواء  ب ماصتح

 والقمر تأخر عن موعدنا اليوم

 غاب القمر ولم يطل  

 

 هاهي المئذنة تنادي 

 ال ادي  القرآن ترتل آيا 

 والريح تروح تروح 

 وال تره  

 

 هللا  أكبر 

 ال إله إال هللا 

 لبي  نداء

 علينا حزيناً  يطل  فصرفي 

 مسصون م موم وحدي في الم ص  

 

 صامتًة  هدارناأتأمل 

 أتخيل أمي تبكي اآلن 

 أتوق    ... أتخيل ا

 دمعا  تصري على خدي ا 

 تتتاب  

 وعيون مخضوضبة حمراء 

 سقطت عن ا  األهداب 

 من كثر بكاء 

 شفتاها تتقلص تتوه  

 تتأوه ال تصدر أصواتاً 

 تبكي صامتة تتفص  

 تحاول بغطاء 

 أن تستر دم  األحزان 

 تعبان أن تستر وه اً 

 أرهقه العمر 

 وليالي ليالء 

 وهموم على ولد أخذوه 

 ذوار الفصر 

 خطفوه  ولم يره  
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 ولدي 

 على صدري نامت خداه 

 في كبدي تسكن صورته 

 ويسكن  ذكراه 

 ولدي  

 آه 

 لو تسم  

 عظامي تتآكل  تتفتت 

 أضالعي تتصدع 

 أنادي  بفضل  يا هللا 

 يا رب سماء 

 ج  ربصو  يتحش

 أتضرع 

 ي هل تسمعني ولد

 الوقت قصير 

 األمراض تداهمني وتالحقني 

 المو  قريباً هداً مني 

 ولدي أسرع 

 تعال إلى صدري 

 أقبل وأودع أضم  

 عيني تدم  

 تدم   

 تدم  . 
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  14/6/2002اليوم الصمعة 

ســصلت  سمحوا لنا بشراء بعم الحاهيا  ، مواد تنظيف ، خضــار . هكــذا بعــد مــرور قرابــة الشــ ر ، طبعــاً 

وطلبت دفترين  ،  وبالفعل هاء  الفاتورة كالمة ،  صار عندي  اآلن دفترين ، وهــاء   الخضــار ، هللا  ان ــا  بــاردة 

 ،  اليوم خف ارهاب المنفردا   صار عندي دفترين سأكت وأكتب وأعي  بينكم بواسطة دفاتري وقلمي ولذيذة 

 

البصل والليمون  والزيــت وبعــم الصــوذ  هيــا تعشــوا   العشاء اليوم بابا غنوج سأشوي الباذنصان وأض  م  

تــذكر  البســتان حيــث كنــت  ،  وانا  أغسل الخضار في السطل  بما تيسر من  مــاء معي ،  أحد ما يشاركني  

أذرع كل حاهياتي من  الخضار واذهب كل صباح لقطاف ا .. ، هل تستعاد ،  يا  اعز  النا   هل ذرعــت كعادتــ  

..  بعد بكرة األحد ال تنسي طلب الزيارة ،  ال اعرف أحوالــ  ، لكــن بالتأكيــد أنــت ساعد   هذا  العام ، ومن سي

ضصرة وقلقة ،  لكن الم م أن ت تمي بنفس  واوالد  وأمي ..  اليوم هاء الماء قليالً وحاراً وسوف استغل هــذا 

هــداً .ذ  ماشــي اء ســاخن تحم عــدة مــرا  ،  فالمــ سالماء ..  سوف ا إرهاب،  فحتى  اآلن لم ننت ي بعد من  

كمال ..  هل  لو كنت  تعرف أن ذل  سوف يصري ل  وتدر  حصمه ومعاناته كنت  ستفعل ما  الحال ..  نعيماً  يا

فعلــت ..  يبــدو  أن  الحيــاة قــادرة علــى تــوري   البشــر ..  ففي ــا ســر غريــب هــو تلــ   القــدرة علــى النســيان  

مصنــون ربمــا يسير أحياناً وراء وعــد وكلمــة قال ــا ..  فاإلنساننين ، العي إغماضوالتناسي ،  وتل   القدرة على 

 وعد وأمانة وكلمة صدق ووفاء ..  اإلنسانبمقاييس الكم ،  لكن بمقاييس النوع ال 
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  15/6/2002السبت 

تحدث أشياء مميزة ، أبو م  هاء وعرض علــي شــراء كيلــو مشــم  تصــوري أخذتــه بثالثــين ليــرة ..  خيــر 

ديد ..  مشم  ، كان  المشم  يتساق  في كل مكان فــي الحديقــة وال يصــد مــن يصمعــه .. السنة ورذق ه

قلــت مــن  دخــول الســصن شــيء غيــر عــادي فــي هــذا الظــرف .  لكن بقاء المشم  حياً في الخارج وتمكنــه  

سأكسر البذرة فربما كانت حلوة لكن بماذا لم يكن هنا  سو  بــاب الحديــد للتواليــت الداخليــة وضــعت ا حيــث 

يمكن كسرها وشدد  الباب فطقطقت وطقطق هو وطقطقت الطينة التي ثبت ب ا بشكل ه  .. البــذرة مــرة 

 وهذا سيحافظ على تماس  الباب م  الصدار .. 

أنا  ال أف م  لماذا  المنفردا  ولماذا من   الزيارا   وقطــ  المــاء ومصــادرة األشــياء ووو والمحــاكم  الســرية 

ذل  كي يعلن النظام عن نفسه ،  فكيف اذا يستحق تسمية نظام قمعي ارهابي واالعتقال التعسفي و.. كل  

.. يصب أن يستحق اسمه الذي اختاره بسلوكه فكــل  الشــياء تعلــن عــن نفســ ا وتقــدم نفســ ا وهــو  أراد أن  

 يقدم  نفسه كسفاح وقاتل : 

 

 أردو  قتيالً 

 نثروا دم  القاني 

 فوق حقول  

 بأوامر يصدرها الصاني 

   و ظنوا أن  تفنى دفنو

 

 فرهعت هميالً 

 على شكل شقائق وحواري 

 تتمايل راقصًة تتغنى 

 

 خافوا وه   أن يصبح قنديالً 

 سحلوه 

 فوق براري 

 منعوا عن بذرت  الماء 

 منعوا عن ا  المطر  

 وعبق  الصبح 

 أن ي طل 

 أن يتند  

 

 فسقا  الدم  الصاري 

 وبقيت روح  

 مخصبة تحيى 

 لحما  فصلوا عن عظم 
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 بأنياب تفتر  

 تقط  إربا 

 الت موا الحاضر والماضي 

 سرقوا 

 ن بوا 

 شوهوا  ما تبقى 

 

 سافر  بعيداً وطويالً 

 لكن  ... عد  

 عد  إلينا 

 بمنظر  الزاهي 

 شوقاً عشقاً 

 عد  إلينا كصو  الناي  

 يتمايل 

 أحلى

 أط ر أنقى 

 

 يا روح ربي  تشقى 

 يا دمه المسفوح القاني 

 ء بالما

 وبالدم  

 وبالعرق الصاري 

 ستحيى 

 وستره  

 للغوطة والفردو 

 والفيحاء 

 وتلقى 

 أصحاب  أحباب  

 ستره  

 يا ربي  

 م اما طال الزمن وأبقى 

 ستره  

 يا ربي  

 إلى مدينت  

 دمشق 

 أب ا
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 أقو 

 أرقى .  

 

  16/6/2002صباح األحد 

، فــتح  ة في الشرق  األوس   يحــدث  األســوأ  في  كل  مرة  ننتظر في ا حدوث تحسن ما وكما هي العاد

المساعد الطاقة وقال حضر حال  محكمة .. وبقدرة  قادر تدفق الماء .. غسلت وه ي وارتديت ثيابي ..  هاهم 

فعلوها محمة بدون قرار ات ام ،  وبعد قليل هاء  أبو سعيد وأبو اشرف ومعه اللوحا  وبدأ يكتــب ويســالني عــن 

لوحة ، وكانت حصتــي أن اللوحــة  25،  وكانت  اهاباتي غامضة ومختزلة كانت ماذا  اقصد  كل لوحة ماذا تعني و

تعبر عن نفس ا ف ي لغة بصرية ، وليست بحاهة لكلما  لشــرح ا ..  وهكــذا غــادر  اللوحــا  ولــم تعــد مــرة  

 أخر  وذهبوا بي للمحكمة .. 

تقالنا قبل تسعة أش ر  وكان معنا حسن .. في  سيارة  الفرع قبلت فواذ فقد كنت ألتقيه ألول مرة منذ اع

ومنعونا من  الكالم م  بعضنا ،  اثناء النزول من  السيارة على باب المحكمة شاهد  علي .. ابن عمي رفعــت 

في غرفة في المحكمة هلسنا نحن  الثالثة وكان معنا حراساً وهاء المحامي له يدي ورف  يده ، إذا هم هنا ..  

التسصيال  ومحاوال  االساءة إلى ســمعتنا ، وطلــب منــا  أن ننكــر مــا هــاء في ــا  وذهــب ) خ ( بدأ يشرح عن   

حسن ثم فواذ  ثم  أنا  وانكر  وقلت ال أذكر ما قلته خالل  أش ر وكل هذا الكالم غير دقيق ومنزوع من سياقه 

 خاص ..  وأهريت عليه عمليا  مونتاج ..  وال قيمة قانونية له ألنه قيل في ذنزانة وفي ظرف ، 

وعندنا للغرفة وهاء من يقول أن لحسن  ذيارة ، ثم لنا هميعــاً وخرهنــا للب ــو وقابلــت ذوهتــي وعلــي فــي 

الب و  قبلت م ، وكأنني  أراهم ألول أو آلخر مرة ..  كنت فعالً  اظن أننــي قــد ال أراهــم بعــد  اآلن :  أنــتم  بخيــر  

نزور  بعد غد  أخذنا ورقة ذيــارة  اليــوم ..  وبســرعة ودعــت م   ال  سوفاألوالد  أمي  ،  هل فعلوا لكم شيئاً ..   

 أوصي  يا علي ،  قال ال علي  اتكل على هللا ،  وفي  الخارج  وأنا  اسير من مدخل المحكمة نحو  السيارة 

كان علي وذوهتي قريبين مني كثيراً خطوة واحدة كنت سأغادر مع م .. في ذل   المكان كان بيت اقربــاء 

تعود  المسير فيه م  ذوهتي ..  كل شيء كان هادئاً ولكن خطوة واحدة تفصلني عن المسير فــي   لي وكنت

الشارع والتصول م   البشر لكن هذه الخطوة كانت نحو السيارة التــي تنتظرنــا لتعــود بنــا نحــو  القبــر ..  تابعــت 

 ذوهتي وعلي ، وركبت أنا وسار  السيارة ..  أي  حزن .. 

الدماغ بالكبــد بالعظــام .. الســيارة :  اختلطت  األنسصة    ول هسدي كل ا اختلطت  أحاسيس فظيعة سوائ

ركــوبي  أثناءتسير  والصسد يتخب  في ذهول ،  وما ذاد في الشصن  أغنية نصو  كرم التي عادة ما  اسمع ا  

هلســت ال أدري إال بعــد فتــرة ،  مرة أخر  من  استعادة تواذني   أتمكنسيارتي .. ودخلت الغرفة القبر ،  ولم   

ورويــداً رويــداً بــدأ  أســتعيد شــري  كم هلست ، ثم خلعت ثيابي المبللة بالعرق ، ثم  ارتميت فوق الســرير ..  

اللحظا  التي مر  ، شاهد  ذوهتي وهي بخير وقالت عن األوالد كذل  ،  شاهد  علي .. كان يوم اعتقالي 

وكنــت  نت متيقن من  االعتقال في ذل   اليوم .. تي وكانت هند تساعدني فقد كايودعني ..  كنت أهم  حاهي

هتي ، واليوم  أوصيه ب ا  أيضاً ،  يوم ا قال وأضح  ، وكأن  االعتقال شيء عادي .. يوم ا أخذوني وبقي عند ذ

قلت نعم إن ا نوع من العمليا  االنتحارية .. بدون حسابا  ،   حمزة وكان في الس رة ،  هذه ليست سياسة ،

االســتبداد تحــدي ، رســالة إلــى شــعب مســتباح وم ــزوم .. ســم ا مــا شــئت ولكن ــا بعلــم صرخة فــي وهــه  

السياسة هي عمل غير مدرو  وال يمكن تعميمه . وال الطلب من  اآلخرين تقليده .. ومــ  ذلــ  ف ــو الشــكل 

 السياسي الوحيد  المتاح في دولة القم  . 

 في روية وه     أتفاءل
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 لست وسيماً 

 لست طويالً 

 طيب لكن  

 عصنت  األيام 

 بز  من  الشيء العملي وخ

 هعلت من  صديق الشدة 

 في صمت تعمل 

 وحيث تزيد األحمال 

 من غير سةال 

 علي موهود دوماً 

 مثل هبال 

 وه    فأر تأتيني 

 أتفاءل 

 هذا يكفي 

 لقد تغير الحال 

 

 

م ،  وفي  المســاء وبنعمــة مــن وكالعادة كان يوماً عصيباً فلم  أتمكن من فعل شيء حتى من تناول الطعا

 : هللا سق  نائماً 

 يسرقني النوم س

 وبي .. ي رب 

 يا حرا  المشرق والمغرب 

 هذا النوم سيسرقني 

 ويرحل من يثرب 

 من صحراء بال ماء 

 من دار فناء 

 من صيف وشتاء 

 وبفضل النوم 

 سأعقد هذا اليوم 

 طيء  لقاًء م  فرسان من

 أو من كعب أو تغلب 

 سحر الصب وسيبطل 

 نشرب و

 من ريق شفاه 

 من عبق الحب سنشرب 

 من أفواه تنطق باآله 
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 وا أسفاه 

 دلب إعلى 

  األفنانسر كتن

 مئذنة الحب تميل 

 نحوي    ت وي 

 والقنديل 

 نعساناً يغفو فوق المكتب 

 ضوء ضئيل 

 هسد ثقيل 

 يقدر أن يحمله لم 

 يسم  صو  السصان

 يتركني النوم وي رب 

 و  رنان أصحوا على ص

 يل و في كرة المضرب 

 أحد ي زم  أحداً  يغلب 

 أحداً يصرخ 

 تحت الفلقة 

 آه  

 ألنه مذنب 

 أما  أنت فقد أوهع  

 أوهع  كثيراً 

 النوم على ظ ر  

 وارتف  شخير  

  .. هيا

 هيا اقلب 

 اقلب أو ال تقلب 

 امس  دفتر  

 سنقرو  

 فتكتب . 

 

  17/6/20002االثنين 

قظت كالعادة في كل صباح في حالة نفسية سيئة ،  انزعاج ضصر حــزن ينمت هيداً واستصباح الخير لقد  

خاصة وأن  أحالمي كانت م   أسرتي وأهلي  فقد عــادوا بقــوة  إلــى ذاكرتــي .. وأشــعر قلق كل ذل   وأكثر ..  

شــيء ،    وال حتــى لفعــل أي إطالقــاال شــ ية للطعــام ، عندما  أتذكرهم أنني  ضعيف خائف ..  شربت  ق ــوة 

صار  تخيفني ،  قلق متوهس يبدو أنني تأثر  كثيراً  برويــة ذوهتــي وابــن   الخارجمصرد حركا  السصانين في  

، كــذل   المحــامي كــان    اإلرهــاقحزينين رغم تظاهرهم بال ــدوء . وكــان علــي م عالمــا    عمي علي ،  كانوا  
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هذا  االنطباع  أثر علي كثيراً ، موا   الصيف وفي ل ،  متشائماً ،  كل شيء يبدو سيئاً وعديم اللون وفاقد  األم

الصيف تمو   األشياء يقتل ا  الحر والصفاف ،  لقد ما   األمل  وانتصر   التعاسة ، لقد  حذرنا  الكثيرون وقــالوا 

مصرد كمين تنصبه لكم ، وهي سرعان ما ستعود لممارسات ا  الوحشية بعد أن أمل السلطة لن تغير شيء    ال

 ألمر وتنتقل السلطة بالوراثة ..  يستتب ا

المستشري وفي كل مكان  واإلهمالسمعت  باألمس من  المحامي خبر ان يار سد ذيزون نتيصة الفساد 

،  هكذا تتحول األموال التي تصرف على البنية التحتية لوبال وكارثة تتسبب بأفدح  الخسائر ..  إنــه  التخلــف .. 

اءه في مرحلة الفساد فال ندري أين هي القنابل الموقوتة بيننا وتحتنا وفوقنا النظر في كل ما تم بن  إعادةيصب   

،  أتــذكر بعــم ..  شيء فظي  كم هائل من  الميــاه تتــدفق فصــأة علــى البشــر والبيــو   والحقــول والحيوانــا  

ل مشاهد  األفالم ..  الغرق شيء فظي  حتى أنه هنا  منعكس خاص اسمه منعكس الغرق ،  فالغريق يتحمــ 

نقص األوكسصين  أكثر بكثير من  المختنق العادي ،  ونحن  نستخدم منعكس الغرق لتخفيف تسرعا   القلب 

اإلنســان   هكــذا  ..  صيبــي  عندما نغطس وهه المريم في الماء فيتسبب بمــنعكس عصــبي نــاهي للتســرع  ال

ية ، حزنت وتأثر  وغضــبت .. أي .  وهكذا تتحول األخبار البعيدة إلى معاناة شخصيتذكر ذكريا  حياته  البحرية  

 إنقــاذويساهم في المسصد الحتمال ان يار السد وال يتنبه الم ندسون .. فيحذر األهالي    إمامأن ينتبه    إهمال

أيضــاً  ســحقت  االنتفاضــة عــدد كبيــر  مــن  البشــر . عنــدما طلــب مــن  أهــل القريــة مغادرت ــا بمبــادرة منــه . 

 .. سطيني قبول ال زيمة  وتصرع كأ  الفشل الفلسطينية ،  وصار على الشعب الفل

 

فقد هدد   االنتفاضة وهود إسرائيل وسوف يش د  العام  القــادم    1970هذا  العام  رهيب ومشابه  لعام  

وسيدخل اآلخــرون بقــوة بزمام  أمورنا  اإلمسا ر  نخس  أخر ،  ومرة     70ترتيب المنطقة كما حدث عام     إعادة

بقو  داخلية وبشكل تدريصي بسبب عنص ية النظام .. فالكل   اإلصالححدوث    إمكانية  وخسرنا،    إرادت ملتنفيذ  

مــا يتفــق عليــه  الصميــ  هــو  ةوبالنتيصويريده لكن بشرط أن ال يتقرب منه ويشمل غيره ،    اإلصالحيتكلم عن   

أن تبدأ من نفس  هو  اإلصالحعدم تغيير أي شيء ، ألن كل واحد يريد أن يغير غيره وليس هو ،  وأهم  مبادئ 

بل كالم وكالم وكالم .. وابد في هذه  الحال من  محر   خارهي ،  وهو  قــادم ، وهــذا   إصالح.. ولذل  ال يوهد  

لديــه تــاريخ  أســود فظيــ  ، وال   اإلصالحهو أن الذي يناط به    اإلصالحوالسبب الثاني في  فشل عملية  قدرنا ..  

صديق عمــري عثمــان أعــدم فــي الثمانينــا  وال يعــرف أحــد مــن  يمكنه كشفه ألن  النتيصة ستكون السصن .. 

كامل بلحم ودم وما تزال روحه تزورني في المنــام   إنسانعنه شيئاً ولم يقدم لمحاكمة ..  وهكذا اختفى    أهله

 هل نسيتني يا كمال .. ..  

 في المرآة المكسورة أنظر 

 يتمزق وه ي 

 تتصبب مرآتي عرقاً 

 ودمي من ا  يقطر 

 مراء تدم  عيني ح

 رئتي تتقيح 

 أل ث أسعل أتقش  

 أتندر ابصق 

 هل هذا يعصب ا أكثر 

 أكثر قرفاً أو ابش  
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 أكثر نتناً أو اقذر 

 يا وه ي المتكسر 

 ماذا اصن  كي أصلح  

 هذه هي مرآتي 

 ومرأتي تعكس أحوالي 

 ترسم حاله 

 في قامت ا طول 

 تمدد  وتصدد  وتعقد  

 حتى وقعت في استحالة 

 أفعل يا مرآتي ماذا 

 في ذهن بعم األفكار 

 هل أتعذر 

 مثل الماغوط 

 أو مثل نزار 

 أأخون نفسي وبناتي 

 هل هذا قليل المقدار 

 أم اقرف أنزف أتقيأ 

  كل األمراض أصابتني 

 عادتني كل األوهاع و

 أتعذب اس ر 

 أتصول في كل  الصقاع 

 أخرج من بين  األضالع 

 الوحشة لفتني 

 في نتن وضعتني 

 صرصار طيار 

 تحملني ذوبعةغبار 

 في المرآة المكسور أتخير 

 مرآتي ال تعكس غير شعار 

 أمرج ممصوج أهرب 

 يأكل همصمة وعظاماً 

 يأكل لحم  النا  

 ومن دم م يشرب 

 يركب  ال يركب حماراً 

 يعبث يركل ويخرب 
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 أبصق يا مرآتي في   

 تتغير صورة وه ي 

 أبصق أكثر  

 تتغير اكثر 

 بصق أبصق أ

 حتى لو هف لعابي 

 ابصق أبداً 

 لن اتعب 

 فالصورة تزداد وضوحاً 
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 تفتتني اللعنا  

 وتتحد المرآة 

 وشعاراً آخر يظ ر 

 شعار يفصح عن نفسه 

 يعكس صورة وه ه 

 صورة شيطان ال يتغير 

 قرد ملفوف 

 سرق البيدر 

 يعكس في شكل مألوف 

 صورة وطن مخطوف 

 وطن مرت ن 

 ن الحاضر في الماضي وفي الزم

 وطنن مشغول باله 

 يعكس صورة حالة  عذراً 

 هو في الواق  

 مصرد هورة تفتي  

 أو حاوية ذباله 

 

عالقة ل م ب ا هذا ما يصرون دوماً على تأكيده ، لدي م فكرة واحدة نحن األقو  ، ونفعــل مــا   ال  اإلنسانية

علــى ممارســة  العنــف ، ، نحــن  القــانون   نشاء وليس ألحد أن يفرض علينا شيء طالمــا أننــا  األقــو  واألقــدر
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ولكي نرعب م ،  أما نحن فالقانون لنا   الضعفاءوضعناه لخدمنا وليس لنقيد أنفسنا به القانون لكي نطبقه على   

منطق االستعباد  القديم ما يزال يعمل مســتخدماً هــذه المــرة ماكينــة الدولــة  الحديثــة بقــدرات ا  وليس علينا .  

لى التحكم بالشعوب . فليس خافياً  أن  الحداثة في بينية  ووسائل الدولة الحديثة تصعــل أي الصبارة وقدرت ا ع

برقــاب شــعب ا فتــرا  طويلــة وقــادرة علــى ســحق كــل تمــرد وعصــيان ..   اإلمسا سلطة تعسفية قادرة على  

الحداثــة لــن  وعنــدما تســتخدم كــل وســائلتحتكر الدولة الثروة وتسيطر على أه زة القم   الرهيبــة ،     فعندما

يكون  بإمكان  الشعب إذاحت ا وهذا  الخطر الذي  كرسته عملية تحديث الدولة وأه زت ا ، هو  الذي  هعل من  

مسألة الديمقراطية مسألة هوهرية في مواه ــة احتمــال طغيــان  الســالطة ..  وهعــل مــن هــذه  المســألة )  

تعســفية وال يمكنــه  الخــالص من ــا  بــدون الديمقراطية (  قضية عالمية فقد يقــ  شــعب تحــت رحمــة ســلطة  

مساعدة  خارهية ،  لذل  يتوهب على  األمم  المتحدة أن  تض  معايير ألنظمة  الحكم ال تنال الشرعية  بدون ا 

،  وإذا كانت  األمم  المتحدة تقوم على  أسا  اإلعالن  العالمي لحقوق اإلنسان ،  وعلى مناهضة  العنصرية 

ة ،  فإن  أنظمة الحكم  الشمولية التعسفية هي أكبر انت ا  ل ذه  المبادئ فالديكتاتوريــة وكل  أشكال العبودي

آخر شكل من  أشكل العبودية  وهي التي تمن   الشــعوب مــن  ممارســة  حــق تقريــر المصــير ،  وهــي التــي 

 فــي الشــةون  تنت   حقوق اإلنسان ، ..  ومن  واهب  األمــم  المتحــدة تطبيــق مبادئ ــا ،  وهــذا  لــيس تــدخالً 

الداخلية . بــل احتــرام للــذا  وتحمــل المســةوليا  .. وعلي ــا  أن تصــد طــرق تنفيذيــة بمــا في ــا  القــوة  إللــزام  

السلطا   الفاسدة وغير الشرعية على  الرحيل عن  رقــاب شــعوب ا .. فمســألة  الشــرعية ليســت مطروحــة 

لســلطة  المســتبدة فالســصين بمف ــوم اه ،  على من  يغتصب السلطة  بــالعنف ويحــتفظ ب ــا  بــالقم  واإلكــرا

تياذ وهو نموذج يصب أن يكون واضحاً أمــام كــل مــن تســول لــه نفســه أن  يتمــرد ،  لــذل   موضوعاً للتعسف بام

يصب  أن  تمار  عليه كل  صنوف التعذيب واالمت ان ليكون عبرة لمن  يعتبر ،  فالتعذيب هزء ومكون  أساسي 

والمســالة فــي صــعيد لفاقدة لكل شرعية غير شرعية العنف والبط  والخوف .. من مكونا  سلطة  االحتالل ا

شخصي هي أن يتوهم البعم أن  ل م حقوق فوق اآلخرين ،  فبمصرد وقــوع الســلطة بيديــه بشــكل  أو  آخــر 

عا  لتنفيــذ نزواتــه ب ــم ،  يفقــدوا وهــودهم  اآلدمــي ويفقــد  إحساســه ويصعله يتوهم أن  اآلخرين صاروا موض

يت م ويحول م ألشياء عليه  التحكم ب ا ،  من  يمل   السلطة يمل   البشر والعبــاد والثــروة ،  وكــل خــروج بآدم

عن  الطاعة هريمة حتى لو كانت هذه  الســلطة األبويــة الربوبيــة فــي منت ــى  القــذارة والتخريــب والفســاد .. 

وقيم ا من قحبات ا .. وهــم ال يصــدون   فضباط  األمن هم في الواق  خريصو مواخير الدعارة ويستمدون كلمات م

إليه إال تل   المواخير وال يصودن صداقات م إال في ا ،  فإذا عادوا إلى عمل م يصــبون كــل حقــدهم    يلصئونمكاناً  

على المســاكين الــذين يقعــون تحــت  رحمــت م ..   واألخالقيوعقدهم  النفسية وساديت م وفراغ م  الروحي  

ما ليس لــه ، نعــاني مــن  لحاكم  برر التعسف واالستبداد ويعطي لثقافي وقيمي يومرة أخر  نعاني من تدني  

تراث ثقافي خالي من  الشرعية السياسية وتداول السلطة .. وكل ما فيه  هو  الخضوع  األعمى لرغبا  أولي 

بمصرد أن يمتلكــوا هةالء الذين تنطلق وحشيت م ..    باألمر الذين عادة ما يأتون للسلطة بالوراثة والتآمر واالنقال

سلطة ما هم في الواق  تخلوا عن كل ارتباط ل ــم  بعــالم  اإلنســانية ، فاإلنســان يتميــز بأنــه يضــب  وحشــيته 

 ويتمس  ويلزم نفسه بمنظومة قيم يعلن ا ويلتزم ب ا .. 

عن  الوح  ليس خضوعه للقوانين  الخارهية فــالوح  يخضــ  ل ــا ، لكــن هــو خضــوعه   اإلنسانما يميز  

..  شيء مقــد  محتــرم داخلــي يــةمن بــه  الفــرد   إرادتهمة قيم داخلية ) دين ( يلتزم به طوعاً وبمحم لمنظو

والوح  هو  الدين هــو  القــيم ، وهــذا مختلــف عــن   اإلنسانويحترمه .. فمن ناحية أخالقية هنا   فارق بين  

أيضــا هنــا فــارق أخالقــي .. هنــا  حيث ال يكفي  أن  اإلنسان  أكثــر ذكــاء مــن  الحيــوان بــل مستو   الذكاء .. 

مستو  آخر من  السلو  يتناسب م  مستو  آخر من  الذكاء ..  وبدون  الدين  بــدون القــيم يتحــول اإلنســان 
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إلى وح  ذكي .. وليس إنسانا .. وحشاً  أكثر شرسة وضرراً من بقية الوحوش وهو حــال ســلطا   التعســف 

حــوش ويفرضــون قــيم م  المتوحشــة علــى الحيــاة  االهتماعيــة  والبربرية والوحشية الذين يسلكون سلو   الو

 والسياسية .. والتاريخ مليء بأمثال م من  المصرمين والقتلة والسفاحين ..  

 

ألهلي ناضج وقوي وقــادر علــى ت ــذيب الفرد عندنا هيد وفق الكثير من  المقاييس  فالمصتم   ا   اإلنسان

يخلو من كل قيم ويقدم مناخ   والمدني  من رقابة  المصتم   األهلي   ، لكن المصتم   السياسي المنفلت أفراده

ال تعني فصل الدين عن  المشوهة عندنا ،  فالحداثة السياسية    إنسانيت مالتوح  أمام  أفراده ، يحررهم من   

  ، وتحول ــا لــنم  مــن  الســلو  اإلنســانيةلألخــالق  وإنكارهــاة من  القــيم سالسياسة بل تعني حرمان  السيا

هلي وال في ألالوحشي القائم على العنف والعسف والقوة والتسل  ،  هنا  المشكلة ، ليست في المصتم   ا

قيمه وال في األفراد  الملتزمين به ، بل في المصتم   الحديث )  العسكري ( الذي حل محل المصتم   المدني  

باط تخلى عن ا لصــالح العنــف األعمــى وعمم قيمه  العسكرية الوحشية ، حتى قيم  الشرف العسكري واالنض

والصراع  الوحشي .. المشكلة في سلو  مــن ينتمــي إلــى هــذا  المصتمــ  العســكري المتــوح  الــذي يبــرر 

ومــا ألفراده  القتل والتعذيب واالستيالء والعنف والتسل  ويةكد ضرورة طاعة األضــعف واألدنــى طاعــة مطلقــة ،  

  قومية ودينية وماركســية .. تلغــي الفــرد وتــةمن بالدولــة الشــمولية يبرر ل ذا المصتم  تسلطه من أيديولوهيا

 التي تسيطر على المصتم  و ) تقوده ( نحو غايا  كبر  ..  

وعندما نخوض صراعنا ضد التوح  ندر  تماماً أن  أدواتنا هي حقوق اإلنسان ، ف نا  تــالذم مطلــق بــين  

والوحشــية ،  فالديمقراطيــة هــي الطريقــة الوحيــدة النضال من  أهل حقــوق اإلنســان والنضــال ضــد  التعســف 

، وكل تسل  حتى لو  واألخالقية  لممارسة السياسة ، و التي يمكن ا أن تحترم قيم  اإلنسانية والقيم الروحية

 كان باسم  الدين سوف ينكر أول ما ينكر قيم  الدين  الروحية ذات ا .. 
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لخطاب الكاذب الــذي تضــج بــه ال يبريونــا  ، بــل فــي كم نحن بحاهة للقيم واألخالق ، ليس في صعيد  ا

 صعيد السلو   السياسي واالهتماعي الرسمي وخاصة في مةسسا   الدولة .. 

من  قال أن  األسا  في التقدم هو  العنف وأن  االستبداد هو  الطريق نحو االذدهار ومن قــال أن خضــوع 

هذا  اآلخر يدعي اإلمامة والقيادة والفقه  والعلم .. ومن  لآلخر هو الطريق نحو  الفضيلة ، حتى لو كان   اإلنسان

 وال يحزن وال يبكي ..  ، فالرهل ال يشعر وال يتأثر  اإلحسا الرهولة هي البالدة وقلة   أنقال  

الســلو   السياســي ،  المصــالح    تضــب ، القــيم يصــب أن    اإلنســانالقيم شيء أساســي مــن مكونــا    

ا محــر   السياســة ، فالثقافــة ل ــا دور تحتــي وخفــي فــي كــل سياســة ، الماديــة المباشــرة ليســت وحــده

ف ي قانون وهود  المصتم  والصماعة ، وال يمكن تصور مصتم    والسياسة ال يصب أن تكون نفياً للثقافة وللقيم  

 تبقى مسألة  األخــالق قائمــة فــي كــل  أنلذل   يصب   إنساني بدون قيم مشتركة محترمة تلقائياً وتطوعياً ..  

،  فالوسائل غير  األخالقية ال تخدم قضية  األخالق .. طالما  أن  األخالق هي   أيضاظرف وفي الغاية والوسيلة  

بــأعم  وأنبــل صــورها .. وكــل    واإلنســانيةغايــة الغايــا   وهــي التعبيــر الحقيقــي عــن  المصــلحة االهتماعيــة 

ومتوحشاً في التكوين االهتماعي ،  فالدين بما أنه تتصرأ على انت ا   األخالق ستكون عنصراً مخرباً   أيديولوهيا

، وكــل سياســة يصــب أن تحتــرم  القــيم نظام للمعرفة والقيم متضمن سلفاً وضمناً في كــل برنــامج سياســي  

 وهذا ال عالقة له بسلطة رهال الدين المطلقة التي تنت   حرية األفراد وتصادر إرادت م باسم  الدين األخالقية .  

كان من حقي التطرق لمسألة االنتفاضة الفلسطينية ، وآمل أال ينتقص ذل  من نبالة القضية وال أدري إن  

،  فكل تل   األمور   اإلسرائيلي،  أو يبرر وحشية القم   الفلسطينية أو من حصم التضحيا  ال ائلة التي قدمت  

ه مــ  االحتفــاظ بحــق مقاومــة أنــ  أقولــهبدي يا  ، لكنني أتناول الموضوع من وه ة نظر وهدانية مختلفــة ، مــا  

الظلم بكل الوسائل ، يمكن دراسة الصدو  من استخدام وسائل معينة أكثر من غيرها ، وما  أقصده هنــا  هــو  

العنف ،  وحتى شكل العصيان  بالحصارة لم يكن  الشكل  األنسب فكيف بالسالح ،  فالعــدو هــو  األقــدر علــى 

له  المبرر ، ف و  الذي يريد دامه لقوته  العسكرية ال ائلة ونحن نقدم استخدام العنف ،  وهو يحتاج لتبرير استخ

رارنا لمعركة مسلحة بين من هم عزل تحــت  الحصــار وبــين آلــة عســكرية هبــارة ،  وهــو  الــذي يســتغل استص

عمليا  قتل المدنيين الست داف المصتم   الفلسطيني كله بالقصف الوحشي ، وعنــدما تطــرح شــعارا  مثــل 

نتفاضة وتواذن  الردع يصب  أن نكون  أكثر حرصــاً ودرايــة بميــزان  القــو  والتســلح وعناصــر الــدعم ،  عسكرة اال

وعندما نعتمد  أساساً على  الدعم  الدولي  يصب أن نتبنى أساليب عمل تناسب م  أدواتنا وغاياتنا .. وهكــذا 

،  وكذل  وبشــكل األرضي ومن  الرواح  ننصر وراء العواطف وتنفيس الغضب والنصر المعنوي  لنخسر المزيد من   

مشابه أضرب مثالً عــن  اســتخدام  الوســائل وأثرهــا  علــى  الغايــا   فالحركــا   الثوريــة اســتخدمت االنقــالب 

داة اقصد  العنف واالستبداد شكلت هــي األولكن تل      والعنف ومن ثم  الديكتاتورية لتحقيق )  أهداف الثورة (  

 ت  أسوأ من  المقدمة .. بذات ا مشكلة والنتيصة كان

، أنا مســتنفذ وال أملــ  وســائل القــوة بالكــاد  أحــافظ علــى وهــودي وتماســ  أنا  اليوم في مرحلة ضعف  

هسدي وعقلي ،  وكل  األسس التي ارتكز  علي ــا فــي الســابق تتــرنح وتت ــاو  أيضــاً أفكــار قــيم معتقــدا  

دة  التفكيــر ،  لقــد تفككــت تمامــاً .. وعلــي  أن  وسائل مقدما  . غايا  ..  كل شيء يعود لساحة الش  واعــا

وهــذا  يحتــاج لتفكيــر معمــق وفتــرة مــن  العمــل العــادة اعيد تصمي  نفسي من نقطة الصفر من هذا  القبر ..   

، ترميم وبناء شاملة ، وهل كان من  المفروض بي دخول السصن واالنفرادي تحديداً للقيام بمثــل هــذا  العمــل 

عملية  أبداب الحياة فرصة لمثل تل   المراهعة الشاملة ..  بالتأكيد ال ،  فنحن ال نصيد صعوبة وصخ  ت يئوهل  

وعندما كنت م   رفاقي كنت ملزماً بصورة التوقف أو  التأمل ،  نحث الخطى لكننا ال نعرف كيف ومتى نتوقف ..  

نني أكرر ارتكاب ثالثــة أخطــاء أ أدر ..  وأنا  رسمت ا عن نفسي ورسموها لي ..  هنا  أنا أتعر  من كل شيء 
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وهــذا نــوع مــن االنــدماج االهتمــاعي والتــأثر العــاطفي والمشــاركة هسيمة :  أول ا هو التأثر كثيراً بمن حــولي 

حالم رويوي  فنان أحب رسم  إنسانوثاني ا هو المزج بين الخيال والواق  ومقارعة الواق  بالخيال فأنا    الوهدانية  

وهــي ( .. والثالث هو التسرع ) وهــو نــوع مــن  الرغبــة ومــن الحمــا    وهذا نوع من  التفاول    األشياء الصميلة

خصال متعبة وال تخدم شخصية السياسي ،  فاآلخر بالنســبة لــي م ــم ومــةثر هــداً والصــورة التــي ارغــب ب ــا 

وعميــق التــأثر   عــاطفي ســري الــزمن ..   أخشــىئمــاً   اتخترق عالم الواق  وتمتزج به ، والزمن عنصر رهيب ،  د

،  وإذا وحسا  بشكل كبير لكل شيء وهي عناصر ضعف في نموذج الحياة السياسية المقترح وهو التخشب 

كانت  السياسة تعني تدني سوية اإلحسا  والتأثر ، أو التغاضي ولو مةقتاً عــن  الحقيقــة ، أو حتــى  التكــتم  

..  فكل ذل  ال يمكنني فعله ، وربما أريد نم  آخر مــن   والسرية ، أو  التضحية بنزاهة الوسيلة من  أهل  الغاية

أي  أن  تكون طبيعياً وتمار  السياسة لست بطــالً وال السياسة ربما يكون له مكان في عالم  الديمقراطية .. 

العــادي فــي ظــل حياتــه    اإلنســانالسياسة سلو  عادي يقوم بــه    أر هباراً وال استش ادياً وال مناضالً ..  أنا   

وبــدون نــزول السياســة لمســتو  النشــاط العــادي لــن تكــون هنــا  ادية وليست عمل نخبوي استثنائي ..  الع

فالسياســة ال تعنــي الــبط  والتــآمر التخفــي ديمقراطية ومشاركة فعالة من  العامة في الحياة  السياسية .  

بين  السياسة والتوح  واالنقالب ،  السياسة بشكلي ا الحاكم  والمعارض تنتمي لمف وم قديم مكروه يصم   

)  ففي المثل الشعبي يصتم   الحكام والظالم وأوالد  الحرام في صعيد واحد ( والسياســي إمــا أن يكــون ابــن 

ورهل السياسة هو  رهل التسل  والقمــ  وأول ما يتنكر للقيم والمبادئ واألخالق . حرام أو في طريقه لذل  ..  

ومارست ا في السياسة ، كان  اإلقطاعيةمصتمعا  على الثقافا   والتحكم والحزم والشدة ،  وحيث حافظت ال

تحديث الدولة كارثة على الشعب ، فذل  يعني خسران كل حرية وكــل روح مبــادرة وكــل حــق فــي المشــاركة  

،  ومتصــرد مــن كــل قــيم وكــل متوح  يمل  كل وســائل المراقبــة والمحاســبة   إقطاعيوالسقوط تحت رحمة  

والحداثة والتحول نحو  الرأسمالية لــم يــتم بطــرق متشــاب ة ولــم يــةدي  ..  ته للدين . مسةولية ويصاهر بمعادا

بــل تالقــح حضــاري وعمــل  أوتوماتيكيــاً بشكل دائم نحو أنظمة حكــم ديمقراطيــة ، فالديمقراطيــة ليســت نتاهــاً 

ي اآلخرين وليس هنا  مسار حتمي للتاريخ وماضالشعوب المتخلفة في طريق ا نحو  التقدم ،    هنضالي تخوض

ليس مستقبالً لغيرهم دوماً ، والحديث عن حامل اهتماعي للديمقراطية صــحيح لكنــه لــيس مشــروطاً بطبقــة 

برهواذية متقدمة ومتحكمة بالمصتم  ،  الم ــم هــو وهــود طبقــة ذا  مصــلحة حقيقيــة بالديمقراطيــة وتشــكل 

ائح  األخــر  ،  وهــي هنــا مــا نســميه  الديمقراطية ثقافت ا  السياسية ، حتى لو كانت مــن الطبقــا  أو  الشــر

بعد أن  صار  عملية تدهين الدولة الحديثــة عمليــة تكتســب أهميــة قصــو  بســبب قــدرة المصتم   المدني ، 

فتصارب الشعوب ألنظمة السلطة في الدولة الحديثة على االستبداد واالستمرار في االستبداد فترا  طويلة .. 

مقراطية وعممت انتشارها ، وليس التطور االقتصادي البنيوي للتشكيلة االستبداد هي التي عممت ثقافة الدي

 مستواها التحتي  االقتصادي فق  . االهتماعية في 

 

ذا ســار   الريــاح حتــى  اآلن إكل  ما تشرق عليه  الشــمس وتغيــب يتغيــر ويتبــدل .. وال شــيء يــدوم ، و

فلم يعد لدينا  الكثيــر   للخوف حدث األسوأ  فال داعي  بعكس ما نريد ف ذا ال يعني ن اية  األمور ، وطالما أنه قد

ق يســتمر طالمــا بقــي  األمــل .. وال  أدري كيــف  انــزل مــن  هــذه  المرهوحــة  العينــة ،  لنخســره ، لكــن  القلــ 

والشــلل والقبــول بال زيمــة   واإلحبــاطمرهوحة  األمل والقلق والتوهس والشوق والخوف ،  إلى مصطبة اليأ   

..  غــدا  ذيــارة ويصــب  أن  أقــدم صــورة اشد  وطأة ،  لقد  است لكت  أعصابي كلية   أي ماأدري   وال مود .. وال

عن نفسي تريح  أهلي .. ال أري م أن  يتعذبوا من  أهلي ، غداً يصب  أن  أمثل عــدم  االهتمــام والقــدرة علــى 

 . وسوف أرتب  أشيائي وأستعد لزيارة غد  التحمل وعلى إظ ار بعم التفاول .. 
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، اليوم هاء  ذوهتي وأوالدي وهــاء أخــي ، كــانوا رائعــين وأخبــارهم هيــدة ،  اشــكر هللا كثيــراً علــى هــذا  

 تحسنت حالتي ، غداً محكمة وليد وعارف وحبيب 

قبل يومين عندما كنا خارهين من  المحكمة ، كانت ذوهتي عند  الباب أيضاً وسرنا معاً عدة أمتار ولم يكن 

سو  خطوة واحدة ، هي ذهبت للحرية وأنا نحو سيارة السصن المغطاة بالشب  ، كم كــان صــعباً   بيني وبين ا

أسم  صــوت ا ،  )    أكادكمال ..  (    ذل  االفتراق ، خطوة واحدة ، خطوة واحدة فأصبح حراً ) آه لو تأتي معي يا

ســيارة وســتبكي هنــا  ،  ســتبكي .. (  علي كان مع ــا ســيأخذها للآه  لو نعود لنسير معاً في ذل   الشارع 

كثيراً  بمصرد  ركوب السيارة ،  ال بأ  يا عزيزتــي فبكاونــا وعــذابنا هــو هــدف م األهــم هــو هــدف وغايــة يروهــا 

 ويسعى إلي ا البعم غايت م أن  يعذبونا ليس عندهم في الحياة ما هو  أهم من تعذيبنا ،

 عينان دامعتان 

 من ألم الحريق 

 في دهى ليل طويل 

 وهام سار   في طريق األ

 وشعر  ان  عد  لي 

 فاهتاحني فرح عميق 

 ليس قبل  ليس بعد  

 من صديق 

 عشق ذاخر وحب عتيق 

 وقوافل الذكر  

 ورويا أغمض ا البريق 

  الشاطئال تلمسي 

 توقظي النائم  ال

 ال تنقذيني 

 بإرادتي أنا غريق 

 ال تفسدي حلمي 

 وتعيدي تكبيل العتيق 

 مي  عتيق أوهامي وأحال

 باقا  ذهر أو نسما  بحر 

 م  أنني 

 بحراسة الصرذان 

 أنام في بئر سحيق 

الم م أن  أموال م وثروات م المسروقة من دماء وعرق الشعب أن تبقى ل م وكذل  أن ال ينــاذع م أحــد   

ا على سلطان م وال ي دد كراسي م أي ضــغ  .. ومقابــل ذلــ  ســيحرقون البشــر والحصــر والشــصر ، لمــاذا ألننــ 

م إياها أبوهم .. لم نصل لمســتو  البشــر فــي نظــرهم ،  ببساطة وحسب اعتقادهم حيوانا  في مزرعة ورث
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وهي ا  أن نصبح كذل  وال ندري كم من الوقت علينا أن ننتظر لكي تتغير نظرت م لنا ، .. وال ندري إن كان علينا 

رعيــة  ذلــ  مــا ينطبــق علــى صــورتنا عنــد مزرعــة حيوانــا   سا  ..  أن نقبل هذه النظرة وهذا التعامل من  األ

الحكام ..  علي م  الطاعة وقبول أوامرنا وكل رفم يعني خرق للدستور وذعزعة األمن واإلســاءة لألمــة .. وكــأن 

وأحــاطوا أنفســ م بحلقــا  هذه  األمة هي أوالد المسئولين األغبياء الذين أدمنوا  المخدرا  والدعارة والمصون 

 أو ما يطلق علي م اسم  الشبيحة .. . المنحرفين . من السفلة والمصرمين و

أن أضرب أي شيء نحسبه برقم اثنين   أوالكان يصب علي أن أتعلم طريقة هديدة في التعامل م   األمور 

نةهل كل قرار نتخذه مدة كافة بعد تحديد موعده الن ائي ألننــا غالبــاً من  الورق  ثانياً أن    تكلفةألن الواق  أشد  

 نواقص كثيرة عندها ..  ما نكتشف

، بيــت  أستاذعيون طفل ، نظرا  أنثى ، بكاء أم ، مالحظا  ،  اإلنسانصغيرة سلو     أشياءوأحياناً تحر   

  ساحر ومسحور  ، ومصنون ب واهسه  فاإلنسان،  من  الشعر مقط  من أغنية 

، ف ــاهس   انواإلنســ ، وهــذا شــيء ممكــن بــل ضــروري للحيــوان  هــاهس  شيء يمكنه التحول إلى    وأي

يصعل ــا   نالســعاديالخوف والفرار عند  الطيور أو  الفئران هو الذي يحافظ على حيات ا ،  وهاهس السقوط عند  

لــدماغ اســتعداد لتشــكيل ال ــواهس ل وهكــذاتحافظ على قوة قبضت ا وهــي فــي أشــد مراحــل النــوع عمقــاً .. 

 ى الصمي  .. والتحول لقوة دائمة  التأثير .. ومن ا هاهس المال الطاغي عل

وفي ظروف معينة يحذف الدماغ كل شيء ويتذكر قضية واحدة بشكل ذوري وهذياني ،  ف نا  من ينتظــر 

..  وهكــذا الكثيــر  اإلعدامدوره على الئحة االستش اد كمن يشار  في مباريا  تتاب  ، وكذل  االعتقال وكذل  

كأي شثيء ريبة لكن ضمن حالة ال ذيان تصبح من  األمور تبدو من منظار تأملي خارهي متحرر من ا صعبة وغ

،  للدماغ القدرة علــى أو في أماكن القصف الصوي المتكرر تساق  القتلى في ساحا   المعار  .. يكما  عادي  

 فاإلنســانالحذف واالقتصار ، وهعل الصزء مكان  الكل ف و يكبر ويصغر ويتالعب في تقدير الحصوم واألهميــا  .. 

وفــي  أحيــان كثيــرة ال   كائن سحري هذياني حالم وخرافي أيضاً .  أيضاً    متصرد بلعي  موضوليس كائن رياضي  

وهنــا  انحرافــا  كبــر  قــد تحــدث أحيانــاً فــي   أو منظوماتــه  الزوريــة .    هذياناتــهالتحرر مــن    اإلنسانيستطي   

 تقييما   الفرد ،  والقاعدة الذهبية في السياسة أن ال تقف بعيداً عن  القطي  . 

شروط القم  والموا   االهتماعي علي  أن  تعي  أي لدي  رغبا  ، وهــي كل ــا محبطــة لــذل    لكن في

يصب أن تختار المو  بصوار القطي  أو التمرد والعي  بعيداً عنه ،  فلكي تتخلص من  األلم تتوهه لرغبة وتقتل ا 

الرغبة وما يعنيه  إلغاء، بل في  ، وهكذا تنعتق من دوامة األلم التي يسبب ا  اليأ  م  الرغبة ليس في النصاح

مشــوهة  أنانيــةلكن هذا ال يحدث بــل يصــري اســتبدال رغبــا  شــرعية ومحقــة برغبــا  للذا  ..   إلغاءذل  من  

يتم التعويم بتلبيت ا عن تل  ، وهكذا بان يار الحريا  وظل الكبت تن ار القيم والمعايير وين ــار ســلو     لإلنسان

والبطالة ،  فالمسألة ليســت عزوفــاً عــن  السياســة بــل عزوفــاً عــن  األخــالق   لةالعطا  و  الفرد لسوية التخريب

ال تنت ــي المســألة باالبتعــاد عــن  السياســية بــل ســوف تتــاب  والقيم وان يــاراً لســوية البربريــة والوحشــية ..  

الصريمــة   لتشصي  الفســاد والتخريــب وتعمــيم روح  االســتكانة واألنانيــة والفرديــة والشــ وانية ، ومــن ثــم  روح

والنتيصة ان يار أداء الصماعة وتكوين ا وانحطــاط عــام  وشــامل وفقــر وه ــل وتخلــف ) وكــل ذلــ  يشــكل البيئــة 

،  فالرغبا   ال تمو  بل تكبت وتــنفس مكبوتات ــا بطــرق ملتفــة وغالبــاً مــا المناسبة للعنف ومن ثم  اإلرهاب (  

وتــأهيج    إطــالق، كمــا أنــه ال يصــب أن نفــرط فــي    تشوه  الشخصية .  فــنحن ال نســتطي  تصــاوذ أنفســنا كثيــراً 

وبــدل االنســحاب الســلبي الرغبا  .. فدرهة معقولة من  التحكم بالذا   هو  الشكل  األنسب واألكثر تواذناً ..  

من  الحياة قامت  الديانا   السماوية بالطلب من أتباع ا بمساعدة بعض م وذلــ  نــوع مــن  الخــالص الــدنيوي 

ة  نحــو حضــن  الصماعــة .. وهمعــت ب، يتم في ا ال روب من المصموعا   أخوية حقيقية    واألخروي ، فشكلت
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، فشــكلت األســا  الــذي قيميــة واحــدة متماســكة  إيمانيــةكل وسائل التكيف ودمصت ا في منظومة معرفيــة 

ل قبل ــا تتزايد الحاهة  ليس فق  لقو  مراقبة ومعاقبة وضــب  خارهيــة ، بــ   واآلنقامت عليه حضارا  عريقة ..   

داخليــة تــزرع فــي الــنفس وتلصم ــا ،  قبــل القــانون وفــي غيابــه ، وهــي المقدســا   الكونيــة الصديــدة التــي 

والسعي نحو اعادة توظيف المقــد  فــي الحيــاة بعــد .  علي اسيتشكل البناء السياسي القانوني لعالم موحد  

 ديث عن مقد  كوني هديد ،  فالحديث عن عالم هديد يعني الحاالفراط في التحرر منه ومن سلطته 

 

 

  20/6/2002اليوم 

الصباح سيء .. تأهلت محاكمة وليد وعارف وحبيب قرابة  الش ر لمــا بعــد  العطلــة القضــائية ، يعنــي  أن  

، أمس  ،  ثم  ش ر  ، ثم  حتى ن اية المحاكما  ..  وال ندري    أسبوعهنا  ستطول ،  في البداية قلنا     اإلقامة

..  المــاء لــم   إصــالح اوالكتب من  مكتبة السصن ،  أيضاً هاء الماء ، كيف تمكنــوا فصــأة مــن    سمحوا  بالصرائد

فسمحوا بالكتب والماء  الماء ،  اآلن تغير   التعليما   إرهابتنقط  منذ  أمس ،  ش ر كامل ونحن  نعاني من 

قيادياً بقط  الماء بشكل هبان عن  الذي يصلس خلف طاولته ويصدر  أمراً   المسئول، وال استطي  أن  أتصور ذل   

 ، ومل مون فعالً ..  استثنائيونسصين .. أي بطولة وأي فخر .. أبطال 

ذهور بنتي هيفاء بصانبي والتي همعت ا من أهمل ذهور الحديقــة التــي اعتنيــت بترتيب ــا ، هيفــاء وردتــي 

، والحديقــة الرائعــة صــار  اآلن باقــة الصميلة ، تتصول في الحديقة وتحمل إلي في كل ذيارة  باقت ا  الشــ يرة 

 15، والحياة الغنية اختزلت إلى بقايا تاف ة ،  األهل واألسرة صاروا ذيارة نصف ساعة كل في غرفة تشبه القبر  

هل  تعرفين كــم هــو عقلــ  وقلبــ  .. إنــه  أكبــر مــن  كــل  يوم ..  قالت هيفاء  أريد كتاباً  على  قدر  عقلي  ..  

 هور ..  الكتب ومن كل  الز
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، حتــى الــنعس ال مثل القط  أنتظر الصوع لكي آكل ،  ف و  الشعور الوحيد  المتبقــي لــدينا    أصبحتلقد   

يحدث وال التعب ، فمن أين ستأتي القدرا  النفسية ومن أين ستمتلئ الــنفس بالطاقــة ، كــل شــيء بانتظــار 

 تعسف  اآلخر 

 فقدوا الصبر ..   أن ميضربون   أي  

 

 

  21/6الصمعة 

 الصباح  أيضاً  سيء . 

المــاء شــيء ال يحتمــل منفــردا  وحــر ومــاء ،  لكــن  بصــانبي ذهــور هيفــاء  إلرهــابالمــاء مقطوعــة عــدنا 

للصلــو  معكــم فــي الحديقــة  مشــتاقومشمشا  هند  وتفاحا  عمر ، كم  أحبكم  وأشتاق إلــيكم كــم  أنــا 

 ى رصيف الحصارة ..  وشرب الق وة بصانبكم وأمكم بثوب ا  السماوي تصلس بصانبنا عل

 سأعود  اقسم  أنني سأعود سأعود كما يحدث كل شيء عادي . 

ومســتو   اإلنتاجلقد  أد  طغيان العالقة الرأسمالية والطاب   الرأسمالي بدون تطور ملحوظ في مستو  

الــذي وظائف الدولة ومةسسا   المصتم   المدني ،  إلى حدوث خلل في  التــواذن  االهتمــاعي ، فــالمواطن  

اكتشف عريه وضعفه في مواه ة دولة استبدادية شمولية  بدون حضن اهتماعي مدني يحميه مت  تعســف ا 

، فالتمســ  بالشــكل القــديم هــو  الحــل الوحيــد  إحياءهــا، سرعان ما لصأ إلى بقايا  المصتم   األهلي وأعــاد  

وفئويــة   وأســريةوه ويــة    اعيــةإقطدولة استقالت من معظم م ام ا وراحــت تخــدم مصــالح    ةمواه المتاح في  

محددة ، وتوحشت وتطفلت على المصتم  ،  ونمت وطور  قو  اقتصادية متوحشة هي  األخر  تفت  بكل ما 

 ..   أيدي ايق  تحت  

إال بوظيفت ا ،  لذل  كان تعاي  المصتم  األهلي م   الحداثــة فــي ال يمكن  تفسير الظاهرة  االهتماعية  

رة  األصولية في مدن العشوائيا  تعبيراً عن عصز وغياب مةسسا   المصتم   المدني الريف  ، ومن ثم  الظاه

، بسبب الدولة الشمولية والقم  ..  في الريف وببساطة عاد المصتم   األهلي للظ ور ،  أما في مدن الخلــي  

وم بالــدور وال بــد مــن شــكل  آخــر يقــ  والتخطــي   العشــوائي ، فلــيس ثمــة إمكانيــة لعمــل المصتمــ   األهلــي 

توطين القيم والمعايير القديمة في بيئة هديدة مشوهة في كل شــيء .. فلــم   إلعادةاالهتماعي المنوط به ..  

على توحيد شكالني للمصتم  في ظل تنافر وتناقم هائل وفي كل   اً يكن غير الدين بشكله  األكثر حرفية قادر

..  وهكــذا صــار  األصــولية هــي  إلمــامعائر والتبعيــة مستو  ،  وهكذا صار االنتماء للصماعة يعني االلتزام بشــ 

الوسيلة الوحيدة القادرة على تنظيم مصتمعا  الفوضى التي أنشــأها التطــور الفوضــوي والســلو   المتــوح  

صولية هــو فــي الواقــ  يريــد تصريــد  المصتمــ  مــن أي واليوم من ال يف م ذل  ويشن هصومه على األللدولة ..  

االهتماعي . لصالح دولة شمولية عسكر  المصتم  وحولت المــواطن إلــى رعيــة ،    التواهد  أشكالشكل من   

كائن هزيل مسلوب ال حول وال قوة له يسير بأمر ويتوقف بأمر يتنفس بأمر ويأكل بأمر يبتســم بــأمر ويصــفق أي  

 بأمر ويبكي بأمر . 

وم ملة وعشوائية إلى حد تالقت الحاهة إلى نوع من  التضامن  االهتماعي في مصتمعا  صنعية وفقيرة 

م   الحاهة إلى توطين نوع من  القيم  واألخالق وهي في هذه الحالة ما هــر  التوافــق التــاريخي عليــه بعيد  

مدرسية .. فــي مواه ــة احتمــال التــوح  والصــراع وتقديسه وال يقبل بالنقاش وهو هنا  الدين بشكله  األكثر 

ارضــة كــل مــا هــو ســائد ومنتصــر يبــدها الم زومــون والمحرومــون ، ، البربري ، وتالقت أيضاً م  نزعة عارمة لمع

فالفوضى التنظيمية واستقالة الدولــة مــن مســةوليات ا واالســتبداد والقمــ  السياســي ودمــار كــل مةسســا  
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المصتم  المدني وطغيان الدولة الشمولية واقتصــاد ن ــب متــوح  . كــل ذلــ  عوامــل ســاهمت فــي تشــكيل 

..  واإلنســانيا كل ذل  م  ه ــل وتخلــف عقلــي عــن عقــل الحداثــة والتنــوير والعلــم   الظاهرة األصولية وتالقى

والنتيصة نوعين من  األصولية األولى سلفية سلمية متزمتة وتعي  في الماضي توهه عنف ا نحــو الــذا  عبــر 

للشــر  تقاليد صارمة .  والثانية هصومية ه ادية توهه عنف ــا نحــو اآلخــر مطلــق آخــر رمــزي يــتم ترميــزه كــرأ 

ليصبح هو ذاته العــدو ،    في الدوغمائية الماركسية .  البعب  الشيطان االمبريالي    إذاحةوالعدوان ،  وهكذا هر   

 .  المسيحي المتص ين والذي رمزه أمريكا وإسرائيل في الدوغمائية الدينية 

ولى يتبع ا لكمــا  الدين أرضية هاهزة للتوافق في مناخ يستحيل فيه النقاش والحوار ، فالكلمة األ  ي يئ

شصار فــي هــو مشــحون مــأذوم مبنــي علــى التســل  والعنــف ورفــم اآلخــر    إلىوكل حوار سرعان ما يتحول  

.  ويةمن الدين أيضاً تربة تعويضية سحرية رمزية أخروية تولد درهة من القبول في واق  مرير   إعدامهوالرغبة في  

ع من تضامن الحد  األدنى تلطف صور االن يار الفظي  ، وكذل  يمكن من تشكيل بعم المةسسا  الخيرية ونو.  

 كما يستمر منبعاً للقيم ومولــداً للحــافز الــديني والضــمير المحاســب ..لشروط حياة بعم  األسر واألشخاص .. 

حتى ولو كان في صعيد الشكل والظاهر وفي ظل غيابه في السر والضمير .. فــالملحوظ بــالرغم تزايــد مظــاهر 

  لدور الواذع الديني في صعيد الضمير والسر . التدين ، تراه  

فالمسائل االهتماعية ليست مباريا  في الرياضيا  والمنطــق ، بــل هــي أوالً  وأخيــراً وظــائف وحاهــا  ،  

والنــا  فــي البدايــة والن ايــة يريــدون  العــي   ول ــم رغبــا  ومصــالح وعلــي م مواه ــة ظــروف ، لــذل  كانــت  

زيولوهيــا ي)  الفلمدار  االهتماعية في مالمسة حقيقــة الواقعــة االهتماعيــة . المدرسة الوظيفية هي  أقرب ا

وعليه تكون األذمة في مستو  االقتصاد والسياسة وليست في مستو  التنظير والمفكر ، ولــن  (    ةاالهتماعي

  ورشــا   العمــل والمــةتمرا  ، بــل هــي تحتــاج لتحريــ  عمليــا  يفيد في حل ا ماليــين البحــوث والدراســا  و

وثانياً آليا  التعامــل بــين الفــرد والدولــة   اقتصادية هديدة وتغير مستو  دخل ونم  است ال  وحياة البشر أوالً .

وهــذا مــا ال تلحظــه هــل    ودوره في ا ومكانته وحصته من الحياة الصماعية والسلطة التشريعية و السياســية .  

 رها . اوتكر المةتمرا برامج التنمية التي تكتفي بعقد  

ومن  الخطأ تماماً معاداة أي ظاهرة اهتماعية من  الخارج قبل ف م تكوين ا ووظائف ا وتــأمين بــدائل أرقــى 

عن ا ،  ألن محاولة تدميرها سوف تعني تدمير مصالح من يســتفيدون من ــا وخــوض صــراع ضــد  البشــر ولــيس 

يشــون خــارج الحيــاة عالــة علــى لتطوير حيات م ، وهذا هام للذين يستنكرون الظواهر ويتمردون علي ا وهــم يع

اآلخرين .. فاالنت اذيين الطفيليين ) المثقفين ( هــم مــن يشــنون ال صمــا  علــى هــذه المظــاهر المتخلفــة وال 

يستطيعون تحمل تكاليف البحث عن دواف  النا  للتمس  ب ا ، وال عن البحث عن الوســائل العمليــة الكفيلــة 

ل  تظ ــر دعــوات م وبــالرغم مــن صــدق ا الظــاهري ، تتحــول بــوعي بصعل النا  تترك ا وتتحول إلى غيرها ، لذ

النا  إلى عدوانية وتسل  على المصتم  .. وهذا  االفتــراق بــين  النخبــة المثقفــة والمسيســة وبــين الشــارع 

السلفي المتدين هو مشكلة التحديث والتنوير في مصتمعاتنا .. أي قصور عقل النخبة عن ف م آليــا  ووظــائف 

ومصالحه وحاهاته وليس الــدو  فــوق كــل مــا   اإلنسانهتماعية  والتعامل مع ا على أرضية احترام  الظواهر اال

وهذه العالقة العدائية بين  النخب والمصتم  وعســر التفــاهم يستند إليه ويحتمي تحته في صحراء موحشة ..  

حروب أهلية داخليــة ال تبقــي وال  من  الديكتاتوريا  .  ووض  البلدان على شفير رهيبةً  اً القائم بين ما ولد أنماط

 تذر .. 

من غير المعقول كم هذا التعسف والعنفوان الفارغ الذي كنا نواهه به  األمور .. يبدو أنه يصب علــى المــرء 

وال  ينضج اإلنســان بــدون التعــرض  للشــدا  وقبــل أن  يــتعلم أن  يمر بفترا  ضعف لكي يتمكن من  التواذن ..  



 64 ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد كمالشيء عادي  

هــي   سوف تســألون مــاأيضاً ، كنا نقفز بتصبر فوق الضعف وفوق األمور الصغيرة ..     معنى القوة ومعنى الضعف

 .. هذه األمور الصغيرة ، أقول: الخرافة السحر المعنى القيمة الصمال اللحن  الكلمة 

 8 , 30 الصمعة الساعة ولم تأتي حتى اآلن  ، قطعوا الماء منذ أمس الخميس  إذاً هنا  تحضير لشيء ما

كل األحداث تق  يوم األحد غداة اهتماع الوحوش حيــث يســتخدمون كــل عقل ــم وذكــائ م فــي ابتــداع ، مساء  

لن أصدق لو أكلوا أوراق المصحف أن الماء ال يقط  قصداً وعمداً والتوح  والتعذيب والتفنن ب ا ..    اإلهرامطرق  

وفــي كــل ي حديقة يتفرهون علي ا ..  بحيوانا  تصربة أو ف  أشبهلعبة يتسلون ب ا ، فنحن كما يقول وليد    إن ا،  

مرة أت م م بقط  الماء قصداً تأتي الماء ،  أصبحت هذه اللعبة سخيفة ..  الماء يشر مــن  الخزانــا  وفــي كــل 

سصين بكــل خــدمات م  ولكــن منفرداتنــا  وحــدها تعــاني ، مــن  6000مكان حولنا وعندنا مقطوعة .. سصن فيه 

ن .. ويحلفون أيضاً فاإلضــافي علــى قــدر الكــذب وعلــى عــدد األيمــان سيصدق أنا  يكذبون طالما هم يتنفسو

قلت ل م  إن ا لعبة سخيفة كونوا رهال واقطعوها علناً ، تخافون من سصين عندكم أية ،  الكاذبة التي يرددون ا  

 سلطة أنتم .. هاء  الماء 

فــي الســصن ، لكــن فــي أكثر موضوعية وواقعية .. لــذل  يشــعر بالضــيق   اإلنسانفي الصباح عادة يكون   

 يتغلب الخيال على الواق   فتتغير األحوال .. المساء 

حلقت ذقني وأكلت المشم  ودعيت لكم بالخير ، منقبم لــيس لــدي أمــل ، خــائف   22/6اليوم السبت  

قد تتسبب في ان يار نفســي ، ألننــي  أشــعر بالضــعف وعــدم القــدرة علــى الــتحكم    هديدة آقليالً من مفاه

دأ  أكيف نفسي م  قضاء فترة في هــذه الزنزانــة قــد تطــول ، هــذه طريقــة أفضــل مــن  التفكيــر ببمشاعري ،  

السخيف باحتماال  الخروج ، على السصين أن يفكر بــالخروج ، يحصــر تفكيــره فقــ  بمــا حولــه ، ألنــه فــي كــل  

، لذل  أنا الوحيــد ل أي شيء  ، فأنا الوحيد الغير قادر على فعفلماذا االنفعال     إرادتنااألحوال فاألمور تسير بغير  

الذي عليه أن يستسلم ويلتفت إلى أمور أخر  تخفف من معاناته .. وهي صغيرة ولكن ا هامة بسبب حصم ــا 

فأنتم في هــذه الحــال معــي ولكــن عن الحديث إليكم .. ني النسبي ، مثالً هذه ال ذيانا  التي  أكتب ا ، تعوض

،  .. نعــوض عــن بعــد  المســافة بفاصــلة الــزمن   تقــرووننني تصوركم  بمسافة بعيدة تلغي ا الكتابة .. حيث يمك

، كم هو هميل أن يتحدث االنسان إلى من  يحب ، كم هــو رائــ  أن سوف أخرج يوماً وستقروون وتتم المحادثة 

 يوهد من يحب م  ويتعاطف مع م ..  ها أنذا أكتب لكي أشار  النا  كما أنا بحاهة لتل  الشراكة .. 

تل  المشاركة .. محاولة لتمضية وقت  في ذنزانة كبيرة اسم ا الحياة ،  باألمس كانت  أمــي    وماذا تعني

تقول لي تصاوذ  السبيعين ..  العمــر غفلــة يــا ولــدي ، وتبكــي  ،  تبكــي الحيــاة  الحيــاة التــي هــي لــو كانــت  

 المتوفر ..   بأحسن صورها  ليست سو   شيء صغير نحن مصبرون على اعطائه أهمية ، ألنه الوحيد 

 خلنا  كبيرة 

 ألننا صغار 

 خلنا  م مة ألن  الوحيدة 

 ظننا أن  عظيمة 

 ألننا نعي  التفاهة 

 وفي الحقيقة 

 ما أنت إال شيء صغير 

 صغير ..  يقترب من الالشيء 

 مةقت يساوي الزوال 

 تأتين كفرة ، وترحلين كسحابة 
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 ندخل  باكين 

 ثم نخرج من  فيبكون 

 نباشر  فرحين 

 وتنعمين بحماقتنا 

 وتتعسفين كما تشائين 

 ألن  الوحيدة 

 الوحيدة التي أهبرنا على القدوم إلي ا 

 كما سنصبر على الخروج من ا 

 باطل هو خالص االنسان من العذاب 

 باطلة أنت أيت ا السعادة 

 حزن أسود يرحل في نع  أسود 

 ودخان  آها   

 آها  تتلو  فوق األحزان 

 ورماد 

 ا تعيس آه كم  أن

  أدركوني .. 
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وتشعر بالقليل من  الرضا والسعادة ، أو لنقل السلوان ، علي  أن تحذف قطاعــا  كبيــرة مــن لكي تعي   

مساحا   الوعي ، على أن تستأصل قسماً من ذات  . والنظرة الكلية الشمولية العقالنية الفيزيائيــة  للحيــاة ، 

تحذف لكي تتلــذذ ،  يصــب    أندمرة للسعادة بشدة ، يصب   سوف توصل لنتيصة واحدة هي العدمية ، وهي م

ف تركز على أمور صغيرة ، ذأن تحذف أشياء هامة وغالباً بشكل مسيء للعقالنية لكي تستمر .  وبعد هذا الح

هــو فــي الواقــ  ضــرب مــن  أنــواع     الالعقالنيوربما تاف ة ، وتضخم ا لتمأل مكان  المحذوفا   ،  وهذا  العمل  

مدفوع بأهداف واضحة ، شكل من  التكيف وســيلته الصنــون   إراديأو لنقول هنون  أو ربما  التخريف (    السحر )  

بــل الســتمرار الحيــاة ذات ــا ،   الواعي ..  فقدر من  الصنون والالعقالنية ليس فق  شرطاً للسعادة فق    اإلرادي

 النية المتحصرة كانت  النتيصة  قاتلة . مباشرة  باليأ  ، و‘ذا أمعن السير وراء العق اإلنسانبدون ا يصطدم 

اليوم هاء  الصرائد .. ) طبعاً هرائد السلطة فق  بعث ثورة تشرين ، وهــي تكــاد تكــون نســخة واحــدة وال 

لتخرج من خياالت  تختلف عبر األيام (   سمحوا ب ا مصدداً .. وم  ذل  ل ا دور في الخروج من  العزلة القاتلة .. 

يعي  ذمناً عالميــاً ومكانــاً كبيــراً لــيس فقــ  مــا  اإلعالمبواسطة  فاإلنسانالم ولو هزئياً ، وأوهام  وتنتسب للع

أكبر كثيــراً مــن حصمــه ، ولــذل    اإلعالمتميزه الحوا  المباشرة بل ما تنقله له الوسائل .. ف و بسبب وسائل  

لــم تعــد المصــالح الماديــة  يصب أن  يكون له دور يتناسب م  مشاركته ، وهذا هانب م م من  العولمة ، حيــث

المســائل الفكريــة والمعرفيــة  المشــتركة .. فالعولمــة لــم تحــدث فقــ    أيضــاالمباشرة فق  هي التي ترب  بل  

وتكفي لتشاب   المصالح عبر العالم ، بل لتشاب  البشر ذات م عبر العالم .. بوعي م واهتمامات م ومعارف م ..  

ل لتقليص حياة المــرء إلــى درهــة فظيعــة وال حاهــة للســصن .. فمصــرد اليوم عقوبة الحرمان من وسائل االتصا

تحديد االقامة أو تقليص وسائل االعالم أو أدوا  الحياة ) سيارة انترنت ..  ( هي عقوبا  كافية وقاسية ورادعة 

آلخــرين ، وال ضرورة للسصن الذي يحطم االنسان ويضي  وقته ويدمر ظروفه الحياتية .. ويحوله إلى عالة على  ا

 .. 

 سوف أنام متوهساً   ليالً غداً  األحد  هل هنا  هصوم هديد  12الساعة اآلن 

 

باشر  يومي بالكتابة ،  الوض  أفضل قليالً  حنين لألهل للمنزل للحديقــة والمرهوحــة تحــت    23/6األحد  

مــا لصــالحنا ، حتــى  ،  ال بد سيأتي ظرفالمشمشة ، لرش الماء فوق الزهور ...  متى  ينت ي هذا  الكابو  

اآلن كل شيء ضدنا .. نحن نحتاج إلى مساعدة فعالً .  نبحث في كل مكان وكل ظرف وكل انسان ..  فال نر  

شيئاً قادراً على ادخال نسمة واحدة ..  هللا وحده  القادر ..  وهو الــذي  يصــب الطلــب منــه ..  فمصــرد التفكيــر 

شيء فظي  ،  ال بد من وهود رعايــة مــا فــي وســ  كــم هائــل مــن  باالحتماال  السيئة التي قد تتعرضون ل ا   

 صباحاً  سوف أعود إليكم في المساء  ألكلمكم عما يصري  9ان  ... الساعة اآلن المخاطر تحي  باالنس

اليوم مر بسالم وغداً حكم حبيب ..  تحممت وتعطر  وأكلت المشم  وما تبقى من تفاح وشربت المــاء 

لسمر وترحمت على والدها ، ووضعت الطبخــة علــى النــار ) كوســا ق ثــوم ق قورمــا ق   من ابريق اآلهر ودعيت

 140،  واخرهت الدفتر الكبير وتذكر  أوالدي عندما سألت م قالوا هئنا ل  بدفتر نعن  (  وسوف آكل ا م  اللبن   

الفيزيولوهيــا   صفحة ، وهلست على السرير وباشر  بالكتابة في الموضوع الذي كنت في السابق أهتم بــه ) 

 االهتماعية ( 

..  مساء سمعت من الباحة أصوا  هياج من السصن المدني ..  وتصفيق .. خبر عن عفــو    11,30الساعة  

 أصوا  التلفاذ علية لكن ا غير مف ومة ،  لكن  يتم تالوة مواد ..  

ارع .. وبــدأ   افكــر هــدياً ماذا .. هل يفعلوها .. هل يشملنا ، قلق وترقب وتفكير .. بدأ  االحتمالال  تتصــ 

.. كل األمور تقتحم الذهن دفعة واحدة .. هيا يا كمــال  باالحتمال ..  األشياء النا  .. شيء مدمر ذل  االنتظار 
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نم واحلم ويا ول  لو تبخر الحلم صدمة هديدة قد ال تتحمل ا ..  هللا مــا أحلــى الفــرح .. هــل نفــرح هــل تــذهب 

ت دائماً أقول أن  العفو من شيم  الكرام ، وهةالء وبحسب تصرف م معنا لــم يبــدو هذي البومة ، ال أدري فأنا كن

 غير اللةم ..  

 صباحاً  8الساعة   24/6االثنين 

، وأنا متعب وحائر ،  هل كان ما هر  مصــرد حلــم هلوســة .. امتزهــت باألمنيــا  ،  أنــا لم أنم طول الليل  

ام وأكون قد دخلت مرحلة الصنون .. فعــالً قــد أثــر  علــي حيــاة  فعالً خائف ، خائف أن  يكون ما هر  مصرد أوه

المنفردا  ،  أنا طبيب وأعرف أن  الكثير من  األهال  يدرك ا المرضى كحقائق .. تصوروا أن  اكون قــد هننــت ،  

ة ..  كالهما وارد .  وفي كــال األحــوال هــو يــوم عصــيب آخــر وعــذاب بطريقــ أو تصوروا أن  اخرج للحرية بعد قليل  

أخر  وكل ذل  عادي في عالم السصون المغلقة وعالم  التعسف .. والسةال هل أنا قادر على تحمل صدما  

هديدة .. ، نعم قادر ولكن بصعوبة ، وهللا حتماً سيعينني ، ولن يخونني عقلي ، ال لن يفعل .. ما أشعر به أنني 

 هيا ..   أرهو   يا أمي هيا المسي رأسي ..  سوف أنام في حضنلم أعد قادراً على التفكير أو  الكتابة ..  

بسرعة من أمام  الثقب ،  بسرعة كما نمر عادة من  الساعة العاشرة  أخذوا حبيب عيسى شاهدته يمر  

العالم المعاش إلى عالم  الخيال بقيادة الرغبة ،  من  الواق  إلى  الصورة التي نرسم ..  يصب أن  ينقلونــا مــن 

 رب ساعدنا .. كم هو الدعاء م م في هذه األحوال .  ،  ياال سوف نصن إ نة وهذه المنفردا  اللعي

ماذا حدث .. قلق وترقب ،  وصمت ، أي خبر ين ــي   12ره  حبيب ..  المحكمة تعقد الساعة    12الساعة  

نتيصة  وأي.. هذا أكيد  باإلنسانية.. هم ليس لدي م مشاعر وال عالقة ل م حالة الترقب هذه أي خبر م ما كان 

وحوش وليسوا بشــراً .. عمليــة  إن مأخر  سوف لن أوافق علي ا لو أهم  سكان البشرية همعاء ضدي .. نعم 

قتل بطيئة وتلذذ ب ذا القتل ..  أن  أمو  أفضل كثيراً من أن  افقد عقلــي .. مكــان ضــيق وذمــان متوقــف داخلــه 

فأنا أكتب ألتواذن ، ويصب أن  اكتب كل شيء أعانية التواذن بدون  الكتابة .. اعذروني    أستطي ، ال  وعزلة قاتلة  

 ألتخلص منه وأرميه غليكم لتقذفوه بعيداً  بعيداً نحو  الصحيم .. 

أنا لست مصنوناً وما سمعته باألمس صحيحاً وها أنا أشم رائحة الشــيح الــذي ذرعتــه يومــاً فــي الحديقــة 

تفكــر يــا  ابمــا ذ.. كيف حال  يــا وليــد  يد  المميزة لي هيفاء بعضاً منه ،  واستم  إلى سعلة ول  أحضر والذي   

 ..  آالموليد .. اللعنة على هذا النظام البائس . كم فرض على وطننا من مآ  وكم هر على شعبنا من 

حلــم وخيــال   اإلنسان،    وخياال لم يصن  من حصارة وحديد ، بل ذهور ونسما     فاإلنسانعلينا أن نصبر ،  

 اإلنسان هو السحر وهو الساحر وهو  المسحور .. السحر ضرورة ، والصزء المادي من   اإلنسانومعنى وكلمة ..  

 ...هو  الصزء الحيواني ، أما الصزء المتميز به ف و الصزء السحري  المثالي المتعالي 

اليوم خمر وأمر معاً ، هل سيسود الصمت وونام على هذا الصمت ال نــدري إلــى متــى .. أم ينفــتح البــاب 

ه أن ار الحياة .. ماذا سيحدث ال أدري الطقس حــار وهســدي يتصــبب عرقــاً ووليــد يســعل ..  الظ ــر وتتدفق من

 وحدهم .يةذن ، وما يزال هنا  من يكبر اسم هللا أي أننا لسنا في عالم الشياطين 

ء هال  والخياال  ، ممنــوع ، وممنــوع أيضــا التفكيــر بــأي شــيوراء األ رانصراأخيراً أي  إنذاراأوهه لنفسي  

 خارج هذه الغرفة .. 

 يبدو بمناسبة يوم الطفولة هلو  ) عفو عام عن هرائم األحداث فق  ( أأخيراً هاء  الصرائد ، ولم أكن 

قسماً من قواي بدأ  قراءة الصرائد ، ثــم أكلــت البطــيخ علي ــا ) اليــوم وذعــوا   تاسترهعمساء    5الساعة  

مــر ذوهتــي غســلت ثيــابي الداخليــة وتحممــت هيــداً  بطيخاً على غير العادة ( ، ثم قمت بالمشــي حســب أوا

وخرهت عارياً ممارساً حريتي االنفرادية وها أنذا ألــبس الشــور  وانتظــر هفــاف ثيــابي هزئيــاً ألرتــدي م رطبــين 

والصرائــد ،  أي  لقد  تحملت الصدمة وخرهت معافى هسدياً وعقلياً من ــا .. فأشعر بالبرودة لمدة نصف ساعة  
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لوحده ، الفــرد يــتقمص اآلخــرين  إنسانية،  الفرد ال يعي  حياة مصنوناً بل عاشق وحالم   أكد  لي أنني لست

،  وعندما يتقلص اآلخر إلى بعم أفراد  األسرة ولفترة محــدودة   إنسانيةويعي  ب م ومع م وبذل  يعي  حياة  

وح  ، نعــم  يتــوح  بالوحشة ومن ثم يخاف أن يفقد ما تبقى ، وبعد ذل  ومــ  الــزمن  يتــ   اإلنسان،   يشعر  

أشعر رويداً رويداً أنني يصب أن أتحول إلى أداة قتل وانتقام .. ال شيء يبرر لي قبول التعسف ، يصب أن نحارب 

 وننتقم ، والصروح قصاص .. من  الصعب التغلب على هذه الوحشية المتنامية بتنامي التعسف والظلم .. 

، وبعد  النوم  يعود  الحزن ألنني كلما أنام  أنام خارج  هذا  نصف ساعة تقريباً   مساء نمت قليالً  6الساعة  

  القبر .. القبور لألهساد فق  .. لون هسدي أصبح كثير البياض ، هذا المساء سوف أطبخ كشكاً 

  25/6الثالثاء 

باألمس نمت هيــداً هــداً النــوم دليــل صــحة نفســية ، وفــي الصــباح غســلت وه ــي وأكلــت بعــم حبــا  

..  وردا  هيفاء ، في أيام البرد كانوا يستمروا اسابي  اليوم في هذا الحــر بســرعة يتلفــون المشم  وشممت  

.. لــدي اليــوم خيــار يصب أن افكر فيكم كثيراً كي ال أتعذب كثيراً ، هللا يوفقكم ويحميكم .. ال أملــ  ســو  ذلــ   

 واحد هو  االنتظار  وهذا شيء رهيب 

 ملل يتلوه الممل 

 واالنتظار االنتظار 

 أحزان وهموم تكبر 

 ليل ون ار 

 ماذا يحدث في الخارج 

 ال تأتي أخبار 

 معزول وحدي 

 وهدار 

 ينتصب أمامي 

 كالطود 

 تفشل معه كل الحيل 

 وتخر  كل األشياء 

 ويبقى الصمت ستار 

 

 ملل يتب  الملل 

 ال أمل 

 سئمت االنتظار 

 من أين أبدأ ما العمل 

 يا قلبي أال ت دأ 

 لماذا تتعصل 

 ÷ الفشل ان

 استرخ قليالً 

 نم 

 نم كي تحلم 
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 ففي الحلم فق  

 في الحلم تلين القضبان 

 في الحلم تسافر كالطائر 

 تلعب كالصبيان 

 تزور الحارة والمنزل 

 تمسح دم  الوالدة 

 تأخذ ذوهت  في األحضان 

 بالحلم تالعب أطفال  

 وتسم  أخبار الصيران 

 خط  للنوم 

 نم كي تحلم 

  فالحلم حمامة 

 والحلم براق يحمل  

 اطلب من قلب  أن  ي دأ 

 حاول أن تنسى 

  اإلنسانبن ا يا

 الحلم حصان 

 الحلم حمامة 

 وفي الحلم فق  

 تلين القضبان 

 

التفكير في الفعل مدمر لذل  يصب شل هذا النوع من  التفكير ، ولكن كيف ، كل شــيء يســتبدل الفعــل 

هاننا كمية هائلة من  األفعال متى ننفذها ..  شيء محير ..  األمل بمخط  الفعل نفعل تصوراً ، تراكمت في أذ

غيابة قاتل ومدمر ، ولكنه مــ  ذلــ  يحــر  التفكيــر والرغبــة وبالتــالي يعــذب ..  كــل   ضروري هداً ولو كان كاذباً و

كــان مإلــو أعطونــا حقوقنــا كســصناء كــان ب  شيء يعذب .. وفي كل الحاال  تتعذب .. وعبثاً تبحث عــن راحــة ..  

أن  يعيد تشكيل عــالم خــاص بــه مصــغر ويســتقر ضــمنه ، لكــن الحرمــان مــن البشــر هــو حرمــان مــن   اإلنسان

 أكبر من التعذيب الصماعي ..  إرهاب، وأي  وإرهابييناإلنسانية ويقولون أن م ليسوا متعسفين 

لكــن ال يصــب ياهلل كلمة يكررها ولدي عمر كلما ي م بفعل أي شيء .. معــه حــق لــم يبــق ســو  هللا .. و

 علي تذكر ولدي أنا آسف يا عمر علي أن ال أفكر في  .  أعتذر ل  وسوف تف م ظروفي .. 

مساء  المشكلة أنه حتى عندما يذهب الخوف والقلق وال واهس ..  يحل مكانه الحزن ، وكأن   4الساعة  

، وكــل مــا يســتطي  ( من  األلم محفوظة ومصونة ) نظرية مصونية الحــزن واأللــم فــي الســصون   اإلنسانحصة  

 من  الحزن واأللم والخوف سوف تتصرعه وعندما يعصز عن توليد المزيد تفقد الوعي ..  إنتاههالصسد 

سوف أعمل بنصيحة سمر العزيزة علي هداً هنا في هذه الزنزانة .. لو كانت مشاعري تصاه ا في الخارج  

التمارين ، ثم أســتحم ..  الصيــد حتــى اآلن هــو  سوف أقوم بالكثير منكما هي اآلن  ، لكان سلوكي مضحكاً .  

 .. قاتل  ذا ن معاً ف ارهابإرهاب الحر بوهود  الماء أما اإلتحمل  أستطي لذل  الماء البعثي .  إرهابخالصنا من 
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عندما كنت صغيراً كنت اسم  أصوا  هدي أو عمتي تقول ل  هالحمار مزروب بالبايكــة كــل الن ــار حــرام  

وي عالبيادر .. وهكذا كانوا يشفقون على الحميــر مــن  العزلــة ، أمــا نحــن فــال نتمتــ  حتــى خدوا والعب فيه ش

ونحــن م ثم يمرغ هسده فــي التــراب ويشــن ق .. كبحقوق الرفق بالحيوان ، كان  الحمار عندما يخرج يبدأ بالر

 محرومين حتى من حق الصراخ .. 

، وم  أن كــل دمعــة تســاوي العــالم .. أر  أن ــا   يصب أن نضغ  على الصراح  ونقاوم .. والدتي تبكي دوماً 

ليست في حال سيئة ، فقد كانت تبكي نفس ا وهرم ا ، كانت أم ا أي هدتي .. عندما كنت أذورها تبكي ثم 

تضح  عندما تر  عالما  الحزن على وه ي ، كانت تقول لي ال تزعل فصدت  مصنونــة تبكــي وتضــح  كانــت 

وم أمي بلغــت مــن  العمــر  وهــي تبكــي نفســ ا ،  وعنــدما دخلــت الســصن تقول الشعر وتروي القصص .. والي

نسيت نفس ا تماماً وصار  تبكيني ، وأن تبكيني أنا  أس ل من أن تق  في اليأ  وتبكي نفســ ا ، فقضــيتي 

يمكن أن تحل في فترة ليست بعيدة .. أوالد قد يولد غياب عن م ردة فعل تصعل م يعتمدون أكثر على انفس م 

ذا وفي المساء تذكر  والدي ) رحمه هللا ( قرأ  له الفاتحــة ، وبكيــت ..  آه كــم عــانى مــن  األلــم فــي .. وهك

وانــتج .. مرضه وكم صبر وكم احترق قلبنا عليه ، ثم ما  بين يدي ، وقبــل أن  يــنعم بــأي مــن خيــرا  مــا بنــى 

دما تزوهنــا وصــار قريبــاً أن ننصــب لــه فعندما شارفنا على ان اء تعليمنا ، وعندما باشر البستان في االنتــاج وعنــ 

أحفاداً تر  كل شيء وغادر في سن مبكرة ال تتصاوذ الثالث والخمسين بعد سنوا  من األلم .. لقد  كان علينا 

أن نختار وأي خيار : بين طريقتين للعالج .. أن يتكسر عظمه وينام في السرير وهو متألم ، وبين اعطاء هرعــا  

.  ســألنا كــل  العــالم .. يوم ــا كــان  الفــاكس قــد نــزل ي بتثبي  نقي وفقر دم ونزوف و  كبيرة من  األشعة تن ت

حديثاً في التداول ..  اخترنا  األشعة .. وصر  أخذه للعالج  الشعاعي لكل منطقة يصــبح في ــا م ــدداً بالكســر 

ل في بداية الثمانينــا  .. كان مرضه هو  الورم النقوي المتعدد ولم يكن الطب قد تطور لمرحلة تبديل الدم الكام

وصمد وبقي قادراً على الوقوف والسير حتى آخر يوم من حياته ، وما بنزف هضمي ..  أتــذكر نفســه  األخيــر ..  

..  اليوم ال أمل   إال أن ابكي  وأترحم ، ولكــن إذا خرهــت ســوف أذور ابي ..  وأبكي  بغزاره ،  ال اتمال  نفسي 

 خل  السالم على روح  التي أنا هزء من ا .. قبر  وافعل كل ما يمكنه أن يد

كم أنا  بحاهة إلي  .. كنت في مثل سني عندما بدأ ب  ذل   المــرض اللعــين ، ولــم نكــن نــدري ، عنــدما 

،  ثم تحملت العالج واأللم تةلم  حتى ظ ر  تل  البقعة على هبين ، ثم هاء ذل  الخبر الفظي    أضالع بدأ   

وهكذا بقي مرض  سراً لم تعرف به ال أنــت وال هــدتي وال أمــي ..  ولــم تــرفم تنــاول ولم تلح علينا بالسةال ،  

.. كم كان فظيعاً ، وكــم خســرت  ، وكــم أنــا بحاهــة ألن المسكن وال مرة ، كانت كل مسكنا  العالم ال تكفي   

 أعود طفالً تسحبه بيد   الرطبة ..  

. وأن تزورني روح  في السصن بعــد عائلة كبيرة  هل تعلم  يا والدي أن م سصنوني ، هل تعرف أننا صرنا  

يا والدي أشكر  روحــ   التــي   أشكر عشر عاماً على فراق  . وأن تطلق ما احتقن في عيني من دموع .     16

 تشار  روحي .. كم أنا حزين .. 

 صباحاً  11الساعة   26/6

الحــر شــديد ، الحالــة  حمــص وبنــدورة وطحينــة ونصــف ليمونــة  وشــاي ،  اإلفطــارتمامــاً  كل شيء هــادئ  

قضــى من ــا أكثــر مــن عشــرين وسبعون عاماً    71النفسية حزن وخواطر متنوعة  ننتظر حكم رياض التر  عمره  

 علينا أن ننتظر .. سنة انفرادية تحت األرض ، واآلن ال ندري  16في السصن من ا 

 صف هاء الخبر .. أحد السصانين أخذ كيسين وقال نصف .. إذن سنتين ون 4الساعة 

رياضــة وحمــام  أشــكر  يــا ذوهتــي علــى هــذه التعليمــا  ..  الحمــام شــيء ضــروري يعيــدنا  5الســاعة 

إنــه كوهيتــو المنفــردا  ،  ســوف أشــرب الق ــوة ، ،    إنســان،  فالحمار ال يستحم أنا أستحم إذن أنا    إلنسانيتنا
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ترة ، اليوم مثالً يقول أنت قوي فبرهي في الصرائد رائ   وذل  طول هذه الف  السيئاحتفاالً فبالرغم من وضعي  

  يدي  ، ولم تغلــى فــي نوقد شربت الق وة رغم أن ا ليست من ص،  إلي وتحقق ما تريد وأخبار سعيدة قادمة  

 أيضاً ركوة بل في علبة حمص فارغة ،  شربت نصف كأ  فق  خوفاً من  القلق فالنوم ضروري 

 عفواً  يا ابتي 

 يا منقذ 

 يابن االنسان 

 ثاً أنكر  ثال

 قبل صياح الدي  

 أنكر  مرور األذمان 

 لو تكرذ ضد  النوم 

 أو تستنكره 

 ألني من أعماقي أومن 

 أن  النوم أمان 

 راحة تعبان 

 وأن النوم حصان 

 أسري فيه .. أمتطيه  

 ويحملني برا  القضبان 

 ترقد في قصر النوم 

 راحة شخص م موم 

 أرهو أال تحرمني منه 

 أو تعزله عني 

 السصان  أبواب

 دعني  يا منقذ 

 دعني فوق سريري 

 أستغرق في األحالم 

 أقتل ماساتي في نومي 

 ا÷رب من لدغ الثعبان 

 قد أنكر  طويالً هداً 

 لو مني أو حتى 

 من غيري 

 أو في يوم من بين  األيام  

 لو قلت لنا أن  نس ر 

 أن نصحو 

 من سحر منام 

 سافر وحد  في عليائ   

 سافر في اطمئنان 
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 واتركني استسلم 

 لل م وللغم ولألحزان 

 للنوم وللحلم ولألوهام ولألشصان 

 سافر وحد  في عليائ  

 في موكب   السامي 

 واتركني وحدي 

 انتظر اآلتي من أمر السصان 

 ال تحرم عيني الحر  

 األهفان  إغماضمن 

 سافر أنت بعيداً لو شئت ، 

 أو فلتأ  معي  في سصني 

 تعال معي يا منقذ  

 صني يا ابن اإلنسان  خل

 

إذا بقي الحر على هذا المنوال ف و محمول ، طبعاً الحر يزداد بعد تناول الطعام ، لذل  أوهل  وهبتي لليل 

بالرغم من الحاهة الماسة للتدخين فــي آه على شحطة سيكارة ..  ال  لن أعود ،  ما أذال  أشتاق للتدخين    

 ة سوداء من حياتي وطويت ا هكذا ظرف ،  اآلن صحتي أفضل   كانت صفح

مساء هصوم مكثف من  النمل الطيار ..  مئا  ..  قتلت مئا  بمساعدة قتالــة الــذباب والبــف   8,5الساعة  

 باف ..  يبدو أنه موسم تكاثر ودخلت مليكت م  ثم تبعوها وكانت النتيصة هال  الصمي  بأسلحة الدمار .. 

ل الحشرا  في الغرفة وكنســت الغرفــة ..  اشــعر  بانتعــاش بادة كإفي الساعة العاشرة انت ت المعركة ب

سوداء  ال هموم ،  سوف أطبخ كوسا م  البم وأتعشــى وأنــام ..  أنــام  بصانبــ    أفكارربما بسبب الق وة  ، ال  

..  تفضلي العشاء هاهز ..  أخشى أنني بدأ  آلف ، فأنت دوماً شريكيتي  حتى لو سصنوني في المريخ  طبعاً 

.. خشى ذا  يوم أن  أحن إليه واصن  لنفسي ذنزانة أذهب إلي ا ، هل تأتين معي للنفرد ب ا  لوحدنا المكان وأ

الحر ذهب لكن الحشرا  لعن ــا هللا لــدغتني  ..  عشــرا  اللــدغا   12اآلن تصبحين على خير  الساعة قاربت 

 كل يوم ..  

تل   األفعى اللعينة التي هاء  بالحلم ..    صباح  الخير ، لم انم أمس بشكل هيد بسبب الق وة وبسبب   27/6

بدأ  في البداية اراهــا كمطــاط ملفــوف فــوقي ، ثــم تحــول إلــى افعــى ، وبصــانبي رفــ  سقطت فوق رأسي  

وعندما هممت في التقاط الرف  لضــرب ا ، ســقطت فــوقي ،  احــد يمنعنــي مــن الوصــول للــرف  ..  رفســت ا  

،  واصابني األرق ،  لن أشرب ق وة بعد الظ ر بعد  اآلن ..  هــاء  للبعيد واستقظت بعد أن تحركت قدمي فعالً 

الصرائد اليوم  وهي تحمل خبر الحكم على رياض بسنتين ونصف ..  وتقول بأنه  اعترف بالت م وقــال أن كالمــه 

ئيلي كان  قاسياً وأنه ال يريد صب النار علــى الزيــت أو ان يكــون رأ  فتنــة ،  وأن  الــبالد تحــت الحصــار االســرا

والمقصود منــه تشــويه  الرهــل ومواقفــه الصــلبة طــوال   األمريكي ..  طبعا كالم  الصرائد هذا ملفق وغير دقيق  

 عمره .. ،  

 الحدث اآلخر هاء المحامون ولم يقابلوني فق  تسلمت هديت م عسل وكرذ 

هــا هــو يــدق لــي علــى هنا   اصالحا  في ذنزانة أبو عصمت فنقلوه بشكل مةقت للزنزانة  التي بصــانبي ..   

 عصراً  5الساعة  2005/  6/  27الصدار محيياً وأهيبه ..  تحية إلى حبيب عيسى  اليوم 
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مساء ..  ليس من  العيب الثرثرة كثيراً فأنا وحدي ..  ووسيلتي الوحيدة في مخاطبتكم هي الكتابة   8الساعة  

.  هكذا عندما تكون تحت رحمة عدو  يتعسف ،  اتذكر كيف أقيم مصأل آمن  في البوسنة ثم ذبح فيه  النا  .

وفــي هــذه  الحــال والمشكلة في قضيتنا أن السلطة عدوتنا وهي تسيطر  على كل شيء ..  ب  كما يشاء ..  

  هم عصابة ونحن مختطفون ولسنا سصناء .. 

 ال على السقف حشرة ســوداءإمساء هصوم من نوع هديد من  الحشرا  ال يقف   9  -8اليوم بين الساعة  

..  مئا  من ا دخلت غرفتي ، وال يفيد في ا إال البــف بــاف فالوصــول صغيرة هداً طيارة وقافزة وقادرة على اللدغ  

 40للسقف المرتف  مستحيل ، وعلي مراقبة است ال  العلبة .. وتمكنت بعد عدة بخا  من إنقاص العدد إلــى  

موضــعي ثــم ترمــي نفســ ا علــي وتلــدغني  ،  ف ي تتحر  فوقي لتحــدد ةعلي أن اتحمل الليلة اربعين لدغة  

 وتطير ، ومشكلة هذه الحشرا  أن ا التعرف أن ا تعتدي بل تر  أن هسدي وهبة دسمة 

، ون ار بدون أحداث أي أقل قلقاً  لكنه ممل صباح الخير اليوم عطلة  عنوان اليوم هو  الملل    28/6الصمعة  

اصبع  فق  تشعر بكم من  األلم مساوي تقريباً لحرق كبيــر ،    ، وقد قلنا أن  اللم واحد الكمية ..  فعندما تحرق

وعندما تحترق حرقاً كبيراً ال تشعر بألم الحروق الصغيرة .. وهكذا ولكن عندما يتراكم األلم ويختزن فــي الــذاكرة 

تــراب يصبح أي ألم ولو صغير يتم تضخيمه وتستعاد ذكريا  األلم السابقة ..  فيصرخ المحروق بشدة لمصرد االق

 من الضماد ..  

لماذا حديث الحروق  في هذا الصباح أنت واألوالد في عطلة وسوف تتذكروني ،  واشعر بعدم الرغبة فــي 

 ،  لكن لدي شره للطعام  فعل أي شيء 

الذهاب للصالة هماعــة مــ  النــا  ..  هــل تعرفــون مــا  أستطي آذان الظ ر  حزين هداً لو    12.30الساعة  

 ..  نساناإلقيمة أن يتكلم 

معــ  ، بعــد  أتحدثأن   أريد،   تحملينياعتقد أن  نائمة اآلن  ال بأ   إليقاظ سف آمساء ..   11الساعة  

أن أكلت بطن كش  مرتب  وبعده شاي بارد صن  في الصباح ، ألنني أعتمد سياســة عــدم تشــغيل الســخانة 

 ي .. ها قد غلب  النعا  مصدداً نام إيقاظ ال فائدة من فالحر غير مقبول 

الساعة اآلن السابعة صباحاً هيا على عمل  وانتب ي في قيادة السيارة ، أما انا فال    29/6/2002السبت  

 القرف والحر ..   بد أن تشرب ق وت ا معي مشاعر الملل والحزن واالنزعاج و

ا وليد  قلبــي سمعت مشيته رأيت صلعته .. هللا هللا ي  10.. مر بصانبي الساعة  اليوم محاكمة وليد للدفاع  

 وليد الل م انصر وليد ..  مع  يا

ا حــزين ..  ال تتخيلــي  كــم أشــعر نــ كتبت ما سأطلبه منكم في الزيارة أنــا أنتظرهــا وأنــا خــائف وأودع ــا وأ

..  أنتم تذهبون بحزنكم لل واء الطلق وأنا أعود به إلى غرفتي ، غرفتي أقصد  الحظيرة   إلىبالحزن عندما أعود  

ابي هو تل  األشياء التي تأتون ب ا ، كم أتحسس في ا من مشاعر فأنا ال آكل الطعام بل أهــتم وما يزيد من عذ

الممزوهة ب ذا الطعام  فالصان  عادة ما يض  شيئاً منه في منتصاته .. لذل  أحــرص علــى  األحاسيسأكثر بكل 

 أن ال أتلف شيئاً . 

 ..  أتمنى أال يكون في حالة سيئة 12,45عاد وليد في الساعة 

، وها أنــا ذا أشــعر بضــيق  كل يوم وم  آذان المغرب ، وم  أول خي  للظالم من عادتي أن اشعر بالتعاسة 

هستريا ال ، ولــوال معرفتــي   النفس ..  تذكر  على الفور  هصما  ال يستريا التي كنت أعالص ا .  آه  يا إل ي  

 مــود ســوف يحمــل معــه أعراضــاً مختلفــة ..  ب ا لتطور  األعراض ، فتبدل مشاعر القلق والتوهس بمشــاعر ال

وكأن علينا أن نصرب كل أنواع المشاعر البائسة ، وال ينقصني سو  ال يستريا ، فعالً شعر  أن ال واء ال يكفي 

، لم اشعر بال واء ، كأن شيئاً لم يدخل إلى صدري ،  الغرفة فارغة من .. أين ذهب ال واء ، أخذ  نفساً عميقاً 
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األوكسصين .. سرقوه ايضاً  ، صر  بحاهة لل واء أكثر وأكثر ،  الحل كما أعرف بالتصربة هــو تصاهــل ال واء ، اين  

والتل ي بأمور أخر  ، غسلت وه ي وتمشيت ، وتغلبت على مشاعري بصــعوبة ..  اآلن الشعور بنقص ال واء  

ا أفكر في تحويل مشاعري يوهد هواء كاف حسب ما أشعر  ، مشاعر غيربة وعصيبة هنا في هذا القبر وها أنذ

.. لما ال كتــاب أحساســيس يســتفيد منــه القــارئ ليعــي  تصربتــي دون أن يضــطر لتكرارهــا ..  هذه إأل  كتاب  

يكررها معي افتراضياً فق  ، ..  ما رأي  .. هل سيكون ذل  هيداً ومفيداً .. أم  سخيفاً ألنني أتحدث عن شــيء 

أسم  رأيــ  ورأي بعــم األصــدقاء ، فموضــوع الحــديث عــن    عادي .. لو خرهت وخرهت معي مالحظاتي سوف

النفس موضوع خطير وسرعان ما يسق  في السخف .. أنا  أخشى ذل  ..  لكن لدي رغبة هامحة في نقل ما 

أشعر به إلى اآلخرين .. سوف نقرر ذل  في حينه لكنني اليوم سوف أتاب  التدوين ألنه الوسيلة الوحيدة التــي 

  أتكلم ب ا مع  ..

هستريا يا كمال .. عاهت مئا  حاال  ال يستريا وأنا  اعرف ا هيداً وهذا ما أنقذني من التفاعــل مــ  ذلــ   

السعور بضيق النفس وانعــدام  ال ــواء .. هــل  ســأتحول إلــى انســان أخــرق ..  أيــن ذهبــت قــواي ، وقــد كنــت 

 مستعداً لقتال العالم كله ... 

يين الفلســطينيين إأل  هنــوب لبنــان .. ذهبــت للقــائم وقطعــت عندما أبعد  اسرائيل مصموعة من القيــاد

األميال ماشيا في منطقة عسكرية ال أعرف عن ا شيئاً ةةصلت وكان نقاشاً حامياً م  المبعدين وكــان يرأســ م 

محمود الزهار  وكنــت قاســياً مع ــم ..  لمــاذا  ال تعــودون ..  هــل تحتــاهون ذغاريــد النســاء لتتشــصعوا وتعــودوا 

االبعاد ، ..  يوم ا أهبر  الصمي  على االعتــراف بــأن م أضــعف كثيــراً ممــا كــانوا عليــه فــي الــداخل وأن   وتتحدوا

قدرت م على التضحية قد تراهعت وأ، الموقف يتطلب أن ينفذوا العــودة ولــو تعرضــوا لرصــاص االحــتالل .. وأن  ال 

وا أن ذل  أمر عادي أن تتفاو  قدرا  االنســان ها أنذا  أتعرض لموقف ضعف   فيبديكتفوا بالبيانا  والالفتا  ..   

بين ظرف وظرف ..  ضعف مقبول بصعوبة ، أما هستريا فال .. ابتعدي عنــي وإال .. يصــب أن  ابحــث عــن مصــادر 

القوة .. لكن كيف ومن أين ..  الطعام ربما يكون  الطعام مفيداً وربما يكون  االضراب ومن ثم هبوط الوذن ونقــص 

ب في تدني قوتي الروحيــة ..  ربمــا الفشــل واالحبــاط ..  ال أدري لكــن يمكننــي أن أتحكــم الش ية هي السب

 بموضوع الطعام .. 

 

اســتيقظت مبكــراً هــداً حاولــت النــوم فلــم اســتط  ،  اخيــراً ن ضــت ..  وقبــل أن     6صباحاً الســاعة    30/1

ما إن بدأن حتى غــادر  المكــان وصــر    أمس   الدفتر وقبل أن ابدأ الكالم مع   كنت منزعصاً كالعادة ..  ولكن

إلى هانب  ..  اليس هذا  سحراً ..  سوف تقرأين كتابي ضرورة السحر عندما  أخرج .. حتى لــو ســرقوا الــدفاتر 

فالسحر ليس ذل  المرتب  بالكذب والشعوذة .. السحر هو تل  القدرة عند  البشر على فسوف أتذكر  أفكاره ..  

م افتراضي ..  التخيل والتفاعل م  الخيال .. كل  فعل في عالم  الخيــال هــو ســحر ..  استبدال عالم الواق  بعال

لذل   ف و  يشمل كل شيء الفن والكتابة والشعر وألدب ،  والكثير هــداً مــن  ســلوكنا هــو ســلو   ســحري ،  

كون صورته في فالسحر  ليس أن  أحول االنسان إلى ضفدع في الواق  ، بل أن أتعامل معه وكأنه ضفدع ، أن ت

ذهني هي صورة ضفدع وال ي م  ما يكون عليه الحال في الواقــ  .. أن أذور صــورة الواقــ  فــي ذهنــي وأغيرهــا 

 بغم النظر وبدون أي أثر حقيقي فيزيائي .. 

هدة أبي  فر ولدها من التصنيد ايام السفر برل  .. وكانت  العقوبة االعــدام ، ومــن ثــم ســفر الشــاب إأل  

عت أخباره سنوا  .. كانت تصعد للسطح وتلمه عبر القمــر كلمــا ظ ــر القمــر ) يــا قمــر انـــ تشــاهد أمريكا وانقط

محمد ، طمني كيف حاله . هل هو بخير ..  وهكذا تمضي اليام ويصبح القمر وسيلة اتصال ا الوحيدة بولــدها .. 
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لى حقــائق .. تســتطي  اآلن يتحول إ اإلنسانهدتي استعملت  القمار قبلنا بعشرا  السنين .. هكذا هو حلم  

 لكن ا ماتت قبل ذل  بزمان ولو عاشت لفقد حلم ا قيمته .. هدتي لو كانت حية أن تكلم ولدها وتراه .. 

، والفصوة بين وعي االنسان فالعالم ليس فق   الرياضيا  واآلال  ، بل أيضاً الخيال والشعور واألدب والفن  

كبيرة ال يمكن سدها  بدون االبحار بعيداً في عالم  المعنــى والــذهن .  الكبير والشامل وقدراته المحدودة فصوة  

 أي بدون السحر .  

.  واليــوم أنــت قريبــة منــي تــأتين ألخــذ حر شديد  انت ى الدفتر  األول أخذ  دفتــراً هديــداً    9.30الساعة  

على فعل أي شيء .. فقــ   أشعر بطيف  يزداد قوة .  اشعر بالتشوي  وبعدم القدرة   موافقة الزيارة من الفرع  

أقول يارب كيف سيمضي هذا اليــوم ،   أترقب حتى حركة األقدام في الخارج ..  أتوق  كل شيء ..  وكل  صباح  

والظريف أنه في المساء يمضي ..  لكن بين الصباح والمساء شيء هو المشكلة .. هــذا الشــيء الــذي يوهــد 

 لمشكلة .. بين األوقا  ..  الذي يسير دون أن نلمسه هو  ا

أنا اآلن لست فق  مثل ديكار  أحمل كوهيتو هديد أ،ا أستحم إذاً أنا انسان ، بل أيضاً مثــل نيــوتن عنــدما 

سقطت أمامه التفاحة ، وأخميدش عندما خرج من الحمام .. أنــا وهــدت ا  ،  الــزمن ، أنــا وهــد  الــزمن .. هــذا 

عد . لكنه هو الشــيء الثابــت الــذي يمــر دون أن  الشيء العصيب ، وماهي حقيقة الزمن سأشرح ا لكم فيما ب

ينتظر أحداً ،  المتغير هو احساسنا به . إذن الغاية ليس تغيير الزمن ف ذا مستحيل ، بل تغيير احساســنا بــه ،  

القابل للتغير هو احساسنا وليس الزمن ، والعمــل يصــب أن يتوهــه نحــو االحســا  ، أي هــو عمــل ســحري .. 

مكان اللعين ، يصبح السحر أهــم مــن  الواقــ  .. وكلمــا تطــور  التكنولوهيــا وقــل عمــل وهكذا يصبح في هذا ال

االنسان الفيزيائي كلما ذاد  قيمة السحر في خياته ، وعندما يتحقــق حلــم االنســان بــأن يخلــق بــاالرادة دون 

 الحاهة للكثير من  العمل .. سوف يتحول إأل  مال  .. كائن سحري بامتياذ 

 الفطور حالوة والعشاء ذيتون .. الصو هادئ إال من سعلة وليد  10,15الساعة اآلن 

هاء العميد الطبيب رئيس مشفى الشرطة هيثم الكردي ، وبالمناسبة شاهدته من ثقــب   10,30الساعة  

الباب ، وأنا  أعرفه منذ أن كنت في الغرفة السابقة بعد االضراب عن الطعام حيث دخــل الغرفــة ليعــالج ذميلــي 

أتي كل أحد لزيارة رياض التر  الذي كان يعاني من أمراض مختلفة سكري قلب مفاصل  ومشــاكل م وقد كان ي

قام هذا العميــد بزيــارة هــاري فــي الزنزانــة ،حيــث كــان  ، ضعف بصر شديد ونقص سم  شديد وما إلى ذل  .. 

شــي الحــال ، وخــرج يشكو من اضرابا  نفسية ،  وسمعته يقول لــه طــول بالــ  ، معــافى انشــاء هللا ، ال ال ما

 وأغلق الباب على السصين ،  

تنزاح موهة الغم  تماماً كما تنزاح الغيوم عــن عــين الشــمس ، أو كمــا يتــدفق ال ــواء البــارد الصــاف   أحياناً  

عندما نفتح باب الحمام ،  هكذا شيء يتبدد وينزاح شيء بذهب عن قلب  ونفس  ومعدت  ، فتتنفس الصعداء  

من فراشه فصراً نحو ال واء وليقول أش د أن ال إله إال هللا ،  وكــأن هســده قــد تمــدد   وتصدد نشاط  كمن يخرج

 وكبر 

مساء  هذا وقت نوم  ونوم األوالد  ، نــامي مع ــم وال داعــي للســ ر كــوني مرتاحــة   10,30الساعة اآلن  

ت إليــ  ياســمر البال ،  اشغال  كثيرة ولن اتعب  في الس ر معي لذل سوف أغلق الدفتر ولكن قبــل ذلــ  كتبــ 

 هذه األبيا  اسمعي ا . 

 ال تسأليني يا حبيبتي عن لون المطر 

 عشقي لعشب الحقول وأوراق الشصر عن 

 لنصوم السماء وأذياء النساء  ورمال الصحر 

 والمحال   فأنا غريب المحطا 
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 ال أقرأ االعالنا   

 وال أسم  أخبار بني البشر 

 ور ال تسأليني عن سر الصخور وناصيا  القب

 فوق أغصان الشصر  أغاني الطيور

 فلم ات يب صعود الصبال 

 وطعم القتال 

 وما خشيت عناء السفر 

 قطعت الحبال

 كسر  السكون 

 هصر  الحفر 

 ال تسأليني  عن لون الورود 

 قبال  الخدود و

 ورقص السماح 

 قبل السحر 

 أحب ال و  

 أحب الصباح 

 أحب الصقي  

 ووهه القمر 

 أحب الفنون 

 الصنون  أحب

 أحيب المسير 

 احب السفر 

 ال تسأليني عن فةادي 

 فةادي غصن شاخ 

 تصلب عوده وانكسر 

 التسأليني عن  صور 

 ذكريا  عن أو 

 أو أمنيا  

 فوق ا العربا   مشت

 وعلي ا المطر ان مر 

 أو عن نداء 

 تاه بين الوهاد 

 على وه ه هام 

 فارق العباد 

 تصاوذ مد  البصر 

 بي ال تسألي عن قل
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 فقلبي على فراق  

 انفطر 

 هل تظني 

 أني 

 تركت السةال 

 او ال أكلف نفسي 

 عناء اتصال 

 هل تظني 

 أني 

 أغني سعيداً  

 تحت المطر 

 ال تساأليني عن خبر  

 ال تساأليني عن ذنزانتي

 فاقول ما ال يقال 

 وأفضي 

 بما يصول 

 في السرر 

 ال أريد أن اشتكي 

 مللت البعاد  

 سمئت الضصر 

 دعيني ل مي 

 وحزني  

 ال يخافون هللا  وأنا  

 وال يرحمون بني البشر 

 تعالي خذيني  

 احميلني 

 اسرقيني 

 أنقذيني 

 روحي ال تستطي  أن تنتظر 

 ال تسأليني 

 حالتي 

 باختصار 

 ال ترضي 

  وال تسر 
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 صباحاً  8الساعة   2001/ 1/7

البول في المثانة ورغبة حار    إلحاحلكوابيس ، بسبب  أحالم الصباح عادة من نوع ايوم هديد صباح الخير   

النوم في االستمرار في النوم فيولد الصراع بين ما ذل  النوع من األحالم .. حلمت أنني أملي على علي شيئاً 

أحاول  أن أوكد عليه والقو  يمــر ..  كنــت فــي صــراع مــ  الوقــت والقلــم    وأناهاماً  لكن القلم بيده ال يكتب ،   

 يصال شيء ما هام ..  إ ضغ  رغبة في وتحت

صباحاً شربت ق وة وغليت شاي .. وها أنا انتظر الغد يوم الزيارة ..  سوف تــأتين ومعــ   األوالد   9الساعة  

 أنفسناالتعب وأخذ السصن مني الكثير ، ونحن ال نمل  إال أن نحاول تزويد  أصابنيكذل  ،  لقد    أليسوأمي ،  

أن  أرد ة ومن أي مصدر حتى مــن الــوهم ، المنطــق مــاذا يغيــر فــي هــذه الحالــة ..  إذا  بكل أنواع الصبر والقو

..  حتى العالم الــذي يقضــي عمــره  فــي المختبــر يبحــث عــن من حول  لحصارة  الشتاءتضرب أحداً تتحول كل 

لق والعظمة ال يفني عمره بين  األنابيب إال لسبب سحري ، هو االكتشاف والخحقيقة علمية ، هو  في الواق  

 ، ولو كان منطقياً لتر  المختبر وعاش حياة التلذذ تحت الشمس .. 

منطق يحكم سلوكنا عندما نرمــي أنفســنا فــي فــم وحــ  كاســر   وأيليس المنطق دوماً يحر  البشر ،  

 ولماذا ، وهل نحن الوحيدون المعنيونيتعسف بنا كما يشاء ال رقيب وال حسيب عليه وال يراعي حتى قانونه .. 

بالحريا  وهل نحن األشد تضرراً أبداً هنا  شيء آخر سحري غير مــادي وغيــر منطقــي يحركنــا ..  إنــه  الحلــم 

متعة الحلم نحن أشخاص حالمون نعي  الخيال والصورة والمعنــى وال نأبــه للواقــ  .. لمــاذا نمنــ  المــريم مــن 

 الحلم بالشفاء ، أو حتى من توهم الشفاء .. 

 صحيحاً  أليس، أنت تسعل هذا يعني أن  موافق ،  أقول  تةكد لي صحة ما اسعل يا وليد  ،  سعلت

هيا اسعل ،  سمعتم سعل ،  وليد يسعل كثيراً هذا اليوم  وهي فرصة ألخذ موافقته على الكثير من  األمور .. 

سنا متفين يا وليد أنا م  وليد وكل ما يقرره وليد سأوافق عليه .. وهو ايضاً يوافقني ..  شيء رائ  أن نتفق .. أل

 ، سعل ، 

 كل من  السرو العطري والشمشير والحصــلبان   أسبوعينهذه ورود هيفاء صمد من ا في هذا الحر ولمدة  

وإلى حد ما الشيح ..  موهة حزن أخر  تمر كسحابة  كغصة وانقباض في الصدر وألم في المعدة .  ثم تتراه  

الحالة تستمر م  اشتدادا  ،  والحالة اآلن هي الملل والسأم وتمر ،  والموهة غير الحالة ، الموهة نمر ، لكن  

فوق ا موها  حزن وانقباض ، وكل ذل  مختلف عــن الشــعور القلــق  وال ــواهس والتصــورا  الســوداوية .وهــي 

 أسوأ شيء 

  307 -286 – 293يتضــمن ات ــامي بــالمواد  وهــو  19/6هاء قرار االت ام أخيراً والصادر بتــاريخ  9,30الساعة  

وهذا  يعني حكماً اقله خمس سنوا  ، ومن قراءة أولية  لقرار االت ام  يتضح أنه ال عالقة له بالقانون ، وما هــو 

إال محاولة إلضفاء صبغة قانونية على توقيفنا ،  والرد على االت اما  س ل وبسي  ، لكنه لــن يفيــد فالمحكمــة 

 ال يكذب وال يخطئ أبدا ستصد أننا مذنبون . التعليما  هكذا تقول واألمن 

مساء  أمضيت الن ار في مطالعة القــرار والتفكيــر فيــه والــرد عليــه ، وقــد شــغلني عنــ  ،   11,30الساعة  

تعشيت بيم وبندورة ، أودع  قبــل النــوم ، وضــعي النفســي هيــد ..  غــداً ســوف القــا  . لــو تعلمــين كــم أنــا 

  Lot's of loveمشتاق ..  إلى اللقاء م  قبالتي   

الثامنة والنصف .. أنت اآلن في طريق  إلي ، لذل  أرسل ل  تحياتي ، كمن يتصل من   2002/  2/7ثالثاء ال

الغرفة المصاورة ..  مستعد الستقبالكم .. حلقت غسلت ه ز  أشيائي وأشرب الق وة ..  الزيارة هي االيقــاع 
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قا  الزمن بالثواني والدقائق ، أنا عندي الوحيد  في حياتي ، إنه اليوم الوحيد المختلف كل أسبوعين ،  عادة ي

 أصغر وحده هي أسبوعين ..  وم  ذل  علي أن أتحمل ، واشعر أنني قادر 

اسم  سعلة وليد  ف ي تزداد عندما يكون قلقاً هو ينتظر الزيــارة عــادة يــزور قبلــي فزوهتــه   9,30الساعة  

م بفارغ الصبر ، كم سيكون  لقاءه قاســياً أقرب للسصن ، سوف يحضر أخوته وأمه من السعودية .. غنه ينتظره

 م  أمه التي لم تراه منذ سنة  يارب ساعد وليد وساعدنا .. 

م  أمي واألوالد وأختي ..  اقرب النــا  إلــى قلبــي حملــتم معكــم المحبــة والشــوق  قبل قليل كنت هنا 

ر ،  أمــل أختــي حاولــت أن تشــد والورود والطعام والقبال  ، آه كم أنا مشتاق ألكون بينكم ،  الم ــم أنكــم بخيــ 

عزيمتي ، ذوهتي يبدو علي ا التعب ، ربما قرأ  اضبارة االت ام  ، مضت ساعة بعــد  الزيــارة حتــى تمكنــت مــن 

استعادة قواي  وتمال  نفسي ،  يصب أن أرتب الشياء حولي فالمكان ضيق وكــل شــيء يصــب أن يوضــ  فــي 

 مكانه ليبقى لي حيز أسير فيه 

لت كثيراً  ورتبت الشياء ورتبت برنامج أكل ا تبعــاً المكانيــة  حفظ ــا فــي فــي هــذا الصــو اك  12,30الساعة  

الرهيب والحار ..  لكنني نسيت أن افرح باألهرة فقد أهر  ذوهتي البيت وقبضت مبلغ يمكننا من تسيير أمورنــا 

للعــائال  الخليصيــة .  لمدة عام ، هكذا ال ارهاب مادي ، وهــذا هــام هــداً ، نحــن عــادة نــةهر بيتنــا فــي الصــيف

في كل حال سوف أوهل الفرح حالياً  فالدماغ مكركب  وحالته فظيعــة ال ونسكن في قبو صغير مخصص لذل  . 

 يقدر أن يحسن ا سو  وردا  هيفاء وهند ..  استنشق رائحت م  فتدم  عيني 

ى عــالم آخــر  .  ذار فــواذ أرد  أن اطمئن   لقد تمكن كتاب اللغة الذي هلبته لي من نقلي هزئياً إل   1,30

وهاءته التبولة كما هي العادة وقف بصانب بابي وأراد اسماع صــوته لــي فــدعا الســصان لتنــاول وذار أبو عصمت  

التبولة بصو  مرتف  ..  كم أشتاق إلي  يا حبيب ، لكن ال بأ  أنــا شــريك  فــي كــل شــيء حتــى فــي المتــة 

 وسوف نلتقي ونتعانق ..  

سمر ، نصف ساعة وانت ت الزيارة ، أمي أختي األوالد ، هميعــاً هــاووا ورحلــوا ، هكذا هاء  سمر ورحلت  

  م ،  ليحفظ م هللا من كل مكروه .ليحرس م هللا ، كنت قريباً من م وقبلت

( لكي أقوم بشطب كل يوم يمر ، وال ادري كم سأضــيف حتــى تنت ــي  7أضفت للصدار رذنامة ش ر آخر ) 

دار كبير ويتس  .. المشكلة ليست في حصــم الصــدار علــى كــل حــال ، هنــا  فــي تل  اللوحة السوداء ،  فالص

 . بلدي الكثير من الصدران

ليالً .. اقول لكم تصبحون على خير ، اشكركم على الزيارة ، استرهعت صوركم وكلماتكم عدة  11الساعة  

اشعر بالندم لمالحظتــي عــن مرا  ، قد أكون قصر  في سةالكم ، أو لم اعطي أحدكم االهتمام الكافي ، وانا 

، انت الطف وأرق وأعذب بنت  في الوهود ،  اما ذوهتي فلم تكن على مــا ذيادة وذن هند ، أنا مدين ل  باعتذار 

يرام ابداً  رغم محاولت ا المستميتة الخفاء مشاعرها ،لقد كانت منزعصة لدرهة أن ا لم تحضر طعاماً من البيــت 

ين ، اسمحي دموع   وتفاءلي ونــامي  فــاهلل موهــود  ولــم يتخلــى عــن رعايــة طبخته بيدها ، هيا إذا كنت تبك

 البشر بعد .  

قمت بواهباتي المعتادة ،  اعد  طبخ القورمة ) الدامة ( ، ألنني أخشى فساد الحمة في هذا الحر    3/7

 ، وضعت بشكير مبلل على الفواكه شممت ذهور هيفاء ودعو  لكم هميعاً بالخير 

 

، لم  يحمل الكثير من  األخبار ، ومــ  ذارنا المحامي م ند الحسني ، شاب طيب ورائ     1,30الساعة    4/7

ذل  كنت سعيداً بلقائه .. القثضية الثانية أنني طلبت الكتب والدفاتر من النقيب  فسلم ا لي ، شيء رائــ  أن 

قال لي ســتأخذها عنــد خروهــ  تعود الدفاتر والكتب ، أي معصزة لو تمكنت من اخراه ا ، لكن اللوحا  لم تعد 
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 .. رغــم خطــي الــذي أعصــز أنــا عــن قراءتــه من السصن ، ومن خالل تفقد الدفاتر تبين لي أن م قرأوهــا كل ــا 

Terrible  . في كل األحول هي سالح ذو حدين ، من يقرأها وم ما كانت نواياه سوف يتأثر ب ا ، 

من البستان وهي انتاهنا من األشصار التي ذرعت ا لدي اآلن الكثير من الفواك ة وعلي أكل ا ، ف ي تأتي 

أنا واعتنيت ب ا أنا لذل  فل ا طعم مختلف ول ا ايضاً قيمة أخر  سحرية غير الطعــم .. ال أدري مــا هــي ،  لكــن 

األهم أن لدي اآلن مادة عمل كبيرة .. أوراق دفاتر مالحظا  أفكــار .. ســوف أشــغل نفســي فــي الكتابــة وفــي 

ت وسوف أحول هذا السصن إلى أهم مكان للتفكير والتأمل وسوف أكتب الكثير وسوف أحفظــه القراءة لو تمكن

 أتمكن من كتابت ا .. ، فسوف حتى لو حدث  األسوأ ومنعوني من اخراج الدفاتر 

، ماذا تفعل بنــا فيــروذ  هــي وطنــي  فحيــث أذهــب أحمل ــا معــي ، نطرونا كتير كتير عا مفرق دارينا    5/7

 علي من الباحة ، وكم مرة بقيت في السيارة حتى تن ي أغنيت ا ،  وهي اليوم تطل

 هللا مع  يا هوانا  يامفرقنا .. حكم ال وا يا هوانا واتفرقنا 

 ضلوا تذكرونا 

 كم هو م م أن تتذكرونا ، إذا افترقت أهسادنا فعلى أرواحنا القتراب 

..  هنا   أخطاء ونقاط ضعف ، لكن ال بأ   بقة استعيد قراءة قرار االت ام وما ورد في التحقيقا  السا   6/7

في كل معركة هنا  خسائر ، وهم سيستغلون كــل شــيء باســوأ شــكل لتشــوي نا  حتــى التزويــر واالفتــراء ، 

عندما نقرأ االضبارة يصب أن يكون ذل  مف وماً ف م سيكتبون كل ما يسيء إلينا .. ف ــم أخصــامنا ولــو كنــا أمــا 

 .  قضاء مستقل الختلف األمر

الضــرب والصــراخ ..  الوحشــية مــرة أخــر  ،  لمــن   أصوا يضربون أنساً في الخارج ، اسم     9.30الساعة  

 ،  وليد تأثر أيضاً وبدأ يسعل بشدة نشتكي ، هل هنا  ه ة تتقبل الشكو  وتنظر ب ا 

أنه يعاني  ، كانت ليلة مزعصة بالنسبة له ،  اعتقد  أيضاهاري طلب الطبيب عدة مرا  باألمس وفي الليل  

من ان يار عصبي ،  اسم  بكاءه عالياً ..  إنه  يصرخ ، السصان محمد يحاول ت دئتــه دون هــدو  ..  أعتقــد أنــه 

الطبيب ،  ..  وليد يسعل .. ماذا تقول دكتور وليد هل هارنا مصاب بان يار عصبي .. وليد  يوافقني   إلحضارذهب  

 الرأي .. 

منذ الصــباح ينــادي أوالده ويلقــي علــي م األوامــر والمــواعظ ، ويناقشــ م األحد وض  هارنا يزداد سوءاً    7/7

،  لم يعد يميز بين خياالته وبين الواق  لقد تغلب الخيال على الواق  وهزمه وحذفه وصار الواق  خياالً بصو  عال  

افقة خطية من والخيال واقعاً ،  في نظام السصون ال يصوذ وض  سصين بالحبس االنفرادي إال مدة محدودة وبمو

ويراقــب حالــة الســصين الصــحية ..  هنــا ال عالقــة ل ــم بنظــام أو قــانون ، بــل بــالعكس   مســئولطبيب نفسي  

قــاموا بــدفننا أحيــاء ..  إعــدامناالمطلوب أن ندمر كلنا صحياً ونفسياً وفكرياً .. ف ي أخصامنا وألن م عاهزون عــن 

 ي سرقوها بانقالب عسكري . حقد وكراهية وتعسف .. كل ذل  لكي يحافظوا على كراس

البشر مختلفون في امكانات م وفي مستو  تحسس م وتحمل م للظروف ، وصــغر المكــان  والعزلــة عــن 

فأكبر الصســور تن ــار تحــت   الواق  يصعل حقل الخيال يتس  ويتس  ، وكمية الض  والت ديد قد تحطم االنسان ،

حايا التعســف ، وبقولــون النظــام لــيس ارهابيــاً وال وهذا هو ضحية هديدة من ضــ   ضع  معين في مكان معين ،  

 قمعياً ، إذن من فعل هذا ومن المسةول ، اليس النظام ، أي طريقةعمل أه زة الدولة .. 

هاء الطبيب العميد ومعه النقيب طبيب السصن وقبله هاء طبيب آخر وعدد من الحرا  مع م أبــو شــادي  

وكل ما يحدث أمام ناظري .حركة كثيرة وطرطقــة البــواب .  ثــم هــدأ   كل ذل  أراقبه من الثقب فالزنزانة مقابلي

  11,30كل شيء بحدود الساعة 
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..  يقــرع  البــاب بقــوة ويتحــدث عــن  الــرئيس الساعة الواحدة هاري يقرأ القرآن الكريم بصو  مرتفــ  هــداً 

مــون أن  األوديــة يكــون ل ــا الراحل ومدير السصن ، ويطالب بفتح البــاب ،  الســصانون يحــاولون ت دئتــه ،  ال يعل

مفعول ضار في البداية ، فأول ما يخمد في الذهن بتأثير الم ــدئا  هــو االرادة والــتحكم بــالنفس لــذل  تنطلــق 

قو  النفس الداخلية متحررة وتزداد الحالة تفاقماً حتى يشمل التأثير كل فعاليا  الدماغ وتضعف قوة المكبوتا  

 اسطة السلو  المرضي .. وهذا  يتطلب عدة ايام .. المشحونة التي تبحث عن تصريف بو

)) هذه الممارسة يصب أن تنت ي ..  مو بسيطة ، أنا اتكلم هاداً ..  يوهد عفو قد صدر ، هيا افتح البــاب ، 

مــروق مــو مــروق  النقيب قال لي ذل  ، هيا افتح الباب فوراً ، تلعبون بي ، طلعتوا روحي ..  أنا بصلي عــالنبي 

 هل ال ذم اطل  ..) السصان :  هللا كريم .. إنت ذلمة وال مان  ذلمة ( أل ماني ذلمة  طلعتوا روحي )  ذي بعضه ،

يحاولون ت دئته ..(   حاج تلعب معي خلص بقا ..  كل شي .. شو هاد يا أخي .. كل ما هر  حقيقي كله 

 )) .. 

اخل ــا ،  لقــد خرهــت مــن الســصن لن تقبل نفسه العودة إلى عالم الواق  قبل أن تفــرغ مــا تــراكم فــي د

والخوف والقلق ولن تعود إلى هذا القبر بس ولة ،  إنه يتكلم بل صة آمرة وبقوة ،  لقد تغلب على ضعفه وهوانه 

وقفز فوق حساباته ، قرر الخروج  وخرج ، واستمد من القرآن الكريم تلــ  القــوة الكامنــة فيــه  ))  هللا  اكبــر هللا 

 :اكبر (( ها هو ينشد 

 كلنا ذو همة شماء هبار عنيد          في سبيل المصد واألوطان نحيا ونبيد  

 أولى بالعبيد  واإلرهاقإن عي  الذل الحديد           أطواقال تطيق السادة األحرار 

 في سبيل الوطن كم قتيل ش يد                  ال ن اب الزمن إن سقانا المحن 

 

 ء القد  القد  لنا والبيت لنا ونعيد ب ا

إنه يصفر ف و اآلن سعيد في سحر الحرية ،  يغني أغاني بدوية هميلة ..  أخيراص قد وهد  الحــل ،  لقــد 

 ثم ان يار عصبي ، واآلن مرحلة هذيان حاد : تطور  حالة االكتئاب إلى نوب هيستيرية  

اتعــالج .. خلــص )) حاج تصسسي علي ..  بد  تعر في النا  ، وتقولي اني مصنون ، مو مســموح اخــرج 

 اف مي بقا (( هو يدر  أنه مضطرب 

 مساء  الحرارة شديدة هداً وأنا حزين هداً ألهل هاري  4

مساء )) نار فوقي ونار تحتي وتريــد تضــربني .. انتــو مــا بتعرفــوا هللا ، طــالعني هــالحين ..  يبكــي .    7,30

 طول الليل ويصرخ ويبكي بقي يضرب الصدار يتبادل الحديث م  غيا  ، يرفم الطعام ،  يبكي ويضرب الصدار ، و

 هاري في هياج شديد يقاتل يشاهر  ويدب  .  يبكي ينتحب .. ال أحد ي تم  8/7

يقومون بتعذيب أحد  السصناء في الخارج ،  يصــرخ هللا أكبــر علــيكم ، اســتطعت عــد حــوالي    12الساعة  

 خمسين عصا ان الت عليه ،  أعتقد أنه كردي 

ذوا هاري نقلوه إأل  مكان آخر وقبل ذل  تشاهر مــ  شــخص فــي خيالــه اســمه أحمــد أخ   3,30الساعة  

اللي يرتشي بخمس تاالف ليرة ، من اهل ترخيص مسد  ، ثم يضرب النا  ، وقبل ا كان يتصادل دروي  : )  

ءه ، بالكردي م  أحدهم ويصيح عليه وعلى غيره .. ومن ثم بالعربي ،  ولــم يــدأ أبــداً ، قبــل رحيلــه همــ  اشــيا

فــي خيالــه اســمه أحمــد  ، وقــال أعلنتــوا  الحــرب والقى نظرته األخيرة على الغرفة اللعينــة ، وضــرب شــخص  

 األهلية .. وهللا مو أنا  اعلنت ا .. انتو وهللا انتو ..  ما شي الحال كل أهل البلد بيعرفو مين . 

 رحل هاري وبكيت عليه .. هللا أكبر على الظلم ، اعتن به يارب 
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ايضاً مريم ويتناول الدواء هذه ثالث مرة يطلب في ا دواًء ، ف م يمنعوننا من االحتفاظ بالدواء وكــل مــا وليد  

نريد شرب حبة نقرع الصر  فيحضر السصان ويعطينا الدواء ألننا قاصرون ويخشون علينا من االنتحار .. ما شــاء 

 لت كيس الدواء الذي لي وهو اآلن معي .. هللا ، . وأنا خارج للحمام وكانت أكيا  الدواء تعلق بصانبه حم

 بقي وليد يسعل حتى الثانية ليالً 

نوبة حزن هديدة أطبقت علي واستمر  حتــى المســاء ، شــعر  بضــيق الــنفس مــرة أخــر   بــدأ    7/  9

،  اإلطالقبالمشي ، قمت با‘مال مص دة ، لم يزداد ضيق النفس ، رغم أنني كنت أشعر أنه ال يوهد هواء على 

ت الرياضة بقسوة  لمدة  نصف ساعة  ثم تحممت مطوالً ، والماء ساخن لدرهــة يصــعب تحمل ــا ، وعنــدما تابع

أن يت حمامي شعر  ببعم ال واء ، نعم يوهد القليل من  ال واء ، كيف رحل وكيف عاد ال أعرف .. لقد ذهبــت 

 الغمامة . 

عنــد المرحلــة الحرهــة ..  ولســت   أذالهذا  يعنــي أننــي مــا    7/  11تكرر معي ضيق النفس يوم الخميس  

 كما هو متوق   17ادري ماذا سيحدث في األسبوع القادم هل سأنزل للمحكمة م  حبيب وعارف يوم 

 الصمعة :  12/7

المسافة بين العقل والصنون مسافة صغيرة ، العاقل يستطي  أن يميز األحاسيس الداخلية عن الخارهية ، 

بصو  داخلي ، ألنني أعرف أن ذل  خيال ، هار المسكين تكلم م  خياالته وأهلس معكم وأكلمكم    أراكم، وأنا  

بصو  مرتف  ، إذن هو فقد القدرة على التمييــز بــين مــا هــو داخلــي افتراضــي ســحري وبــين مــا هــو فيزيــائي 

.. وأنا استبدل هنون الصو  بصنون الكتابة ، هــل هــذا مقبــول ، فــي دائــرة العقــل ، أم يقــ  خارهي حقيقي ..  

 ه ا . خار

أوالدي كيف حالكم .. ماذا تفعلون ، بماذا تفكرون .. تتنطح صوركم فــي ذاكرتــي لتصيــب .. ولكــن للحفــاظ 

 على األمانة ال أسصل إهاباتكم . م  أنني اسمع ا وأر  ضحكاتكم .. 

 يا رب  هو األمل المفتوح دوماً أمام كل من فقد الرهاء وانسد  به السبل 

ب االكتئاب ف و مخطئ  ،  اكلت رغيفاً م  الصبنة والشــاي الســاخن كنــت قــد من يقول أن الطعام ال يذه

 نسيت طعمه ألنني أغلي الشاي في الصباح قبل ارتفاع الحر  وتذكر  السيكارة ، ال لن أعود ..  

فتح الطاقة بدر وقال لي يا دكتور  افتح لنا هذه العلبة ، فقد بقي معي مفتاح العلب بعد أن فرقونا وبسببه 

فتحت العلبة وشكر  بدر بشدة ، ولم يعــرف الســبب ، ولــم تعصــب قلــت لــه ألنــ  مار  نوعاً من السلطة ..  أ

 ذكرتني بأني طبيب ، نعم كنت قد نسيت ، وفي داخلي شوق لسماع تل  الكلمة .. 

 وليد عاد للتدخين فقد طلب من ابو محمود الدخان والذي ماذحه قائالً لقد منعوا التدخين في السصن 

تعد لألســبوع وتعطر  وحاولــت أن اتفــاءل .  وأنــا أســ مساء  تحممت وتعطر  وتزينت على أحسن طراذ   6

القادم ، لذل  قمت بتنظيف كل شيء وترتيب كل شيء ، واعتذر من هيفــاء ألننــي رميــت ذهورهــا فقــد تلفــت 

 يبدو بسبب البفباف م  الحر  بسرعة 

ني إذا كان فيكي تنامي (  انا عندي حنــين  مــا بعــرف فيروذ تسم  من الباحة ) نامي ياعي   13/7السبت  

 لمين 

أتحسس كل حرف من األغنية ، هكذا هو الفن عندما يالمس مشاعر االنسان ، كنت فــي الخــارج اطــرب 

ل ا لكن م  هذه  المعاناة فالمشاعر أكبر بكثير ..  كنت في الصباح الباكر أخرج من البيت إلى البستان المصاور 

 ع الشمس ..  هللا  هل تستعاد وأعود م  سطو

 بديت القصة بأول شتي وتحت الشتي حبوا بعض م وخلصت القصة 

 هل ستنت ي هذه القصة التي بدأ  في آخر الصيف في آخر الصيف . 
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 كل القصص تبدأ وتنت ي ..  بكلما  حبوا تركوا ، ولكن ما بين الكلما   

 

  معاً سرنا 

 

تعيــد انتــاج نفســ ا فــي ظــروف وحــاال   مفتوحة  غنت ا .. إن ا رسالة  ماذا كان يخطر في بال فيروذ عندما

  ، هذا هو الفن وهذه قدرته السحرية على التفاعل م  الواق  وربما التأثير فيه ..  حبوا تركوا وشخصيا  مختلفة  

 سلملي عليه .. قللوا إني بسلم عليه 

س الحاهة لحركا  سياسية مــن نــوع هديــد اليوم  يخطر ببالي أننا في هذه المنطقة من العالم نحن بأم

عندنا العنف والتصحر والتلوث البيئــي   :    Green peace مثل  ةحركعن بعيدة عن  العنف واآليديولوهيا .. ماذا 

والفكري واألخالقي . و هي شيء مضاد لكل ذل  .  وأعتقد أن ماركس كان مصــاباً بعمــى الــوان شــاهد اللــون 

رح العنف كوسيلة لتحقيق السالم .. م  أن  العنف هو دوماً وسيلة القــوي فــي ســحق األخضر أحمراً عندما اقت

 والحضارة صنع ا الضعفاء الذين يتمسكون بالحقوق والقيم واألخالق لتحرس م من غطرسة القوي .. الضعيف ..  

 الساعة قاربت على منتصف الليل وأريد أن انام سوف أشطب يوم السبت عن  الصدار . 

 استيقظت اليوم على حلم أنني خرهت من السصن وأستقبل الضيوف في العيادة ..    7/  16 الثالثاء

انت ت ذيارة وليد ، وهذا صو  ولده الصغير يزن مسموع إلى هنا ..  بابا .. يــزن كــان عمــره   10,30الساعة  

فــي العمــر وعنــدما ست أش ر عندما اعتقل والده وهو يظن أن بيت والده هو السصن ، أما ابــن فــواذ المقــارب 

طلبت منه أمه أن يقبل والده ذهب وقبل مساعد األمن الذي يحضر دوماً الزيارة ، فوالده يعني السصن بمن فيه 

 من حرا  وهدران وقضبان ومن بين م رهل تعرف عليه هنا هو فواذ .. 

 هاء دوري سوف أراكم اآلن ، كم أنا بحاهة لرويتكم . 

عمر  ؟ أال تشتاق إلي .. خبر آخر سيء المحــامي الــذي تطــوع للــدفاع  ذا ياهاووا هميعاً ماعدا عمر ، لما

 عني مريم هداً بمرض خبيث .. 

وتبكــي طليقــة ..  هــل أنــا  مأســورهارتا ما أنصف الــدهر بيننــا .. أيضــح   أياأيا هارتا هل تعلمين بحالي ، 

 من  الحزن  إضافيكم  إلىبحاهة 

  29قال أن محاكمتي قد تبدأ يوم  أخيدفاع حبيب ، لكن المفروض أن المحكمة غداً لحكم عارف و

في السصن ، فق  للتستر على الفساد ، فما أصابنا لــم   أكثر شيء كان يدمرنا هو عندما نفكر لماذا نحن

يكن قدر كما هو المرض بل فعل فاعل أراد وتعسف وألهداف وضيعة .. هذا الشيء قاتل يفصر في داخلــي كــل 

كــل شــيء للتستر على أفعال م الرديئة .. ؟ فق   نا خرافاً ليتحكم بنا الفاسدون . ولماذا  أنواع الغضب ، هل صر

 يمكن لإلنسان أن يتكيف معه إال الظلم .. 

 

، كنــت مقتنعــاً أن  العقــل العلمــي   أتغيــركنت قاسياً هداً وكنت بحاهة للمــرور فــي مرحلــة قاســية لكــي  

ســحري األســطوري ف ــذا هــو طريــق الحضــارة ،  اليــوم أر  المادي الفيزيائي يصب أن يســود ويلغــي العقــل ال

العكس نحن بحاهة ماسة للعقل األسطوري والســحري ، وليســموه الخرافــي أو االفتراضــي .. بــالعكس تــزداد 

 ، وله حيز اشتغال هام وال ي م تناقضه م  العقل العلمي الذي له هو اآلخر مصاله .. أهميته في حياتنا 

اليوم لكي نلقي بكل النتاج األسطوري السحري الخيالي في سلة الم مال  ،    كنت أظن أنه حان الوقت

أنا مقتن  أن هذا العقل وهذا النتاج هو األكثر أهمية في حياة البشــر وفــي إنتــاج حضــارت م .  فاإلنســان خلــق 

 . ليخرج من عالم الفيزياء إلى عالم ما وراء الفيزياء . هكذا تتحقق إنسانيته وتميزه عن محيطه .
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أنا اليوم ال أريد  الحقيقة أريد فق  ما يسبب لي الفرح ، فلو ان ر  وفقد  ما فقد  فلن تنفعني عقالنيــة 

العالم كله بعد أن ي رب عقلي وقد ال يعود .. ال بأ  ليعمل العقل العلمي في حيزه المفيــد ، أمــا فيمــا يتعلــق 

وقــد    للعقل األسطوري مكاناً هو اآلخر ليعمل . بعواطف ومشاعر اإلنسان وبوعيه قد يكون من الضروري أن يتر

وبالرغم من وعيه الكبير المتزايــد   فاإلنسانيقول قائل إن العصز والضعف هي السبب ،  نعم وليكن ذل  صحيحاً 

لكنه ضعيف مةقت ذاهب للزوال .. وال مان  لــو تمســ  بــالرمز والمعنــى والصمــال والفــن والموســيقى والكلمــة 

بالواق  وعلى تعديل ميزان القيم في الواق  الفيزيــائي الــذي يصعلــه خاســراً   إحساسهتغيير    واستعان ب ا على

في كل تعامالته .. نعم نخسر من عمرنا ونشقى من أهل التــزام  وكلمــة ، وكــم مــرة قــالوا لنــا قــدموا اعتــذاراً 

  واخرهوا ، ما شاء هللا عن ماذا نعتذر . 

كالم هيد وال اعتراض عندي عليه   ه بشجاعة ورباطة جأشأن يواجه مصير  اإلنسان على  القول أنه  

من شصاعة ومن قدرة علــى التحمــل وهــل هــذه القــدرا  غيــر   اإلنسان، لكن عندما يمتل  ذل  ، فكم يمتل   

العبــارة رغــم قوت ــا حمقــاء هــذه  قابلة للنضوب ، وما هي عناصر تصديدها .. ، هكذا تبدو المسألة معقدة وتبدو  

 وساذهة .. 

ل تأكيد هي غيــر منطقيــة ، تمامــاً كمــا هــي كخطأ في قراءة األبراج أليست مصدراً لتغذية التفاول ، بما ال

األشعار والمسرحيا  ، وم  ذل  نحن نستم  إلي ا .. األبــراج مصــرد محــرض ل لوســة بشــيء مــا يــدخل عــالم 

بل األهم منــه هــو العمــل فــي ما تأكد لي هنا أن العمل ال يتم فق  في عالم الفيزياء  الذهن وكأنه قد حدث ..  

 أي السحر  فالسحر ليس إال الفعل في عالم الخيال االفتراضي . عالم الخيال .. 

 من كل األرهاء 

 هاووا 

 بسحرة الفرعون أمامي 

 وقفوا بين يديه 

 والشعب يشاهد 

 أطلق صيحته 

 ناد  في م قائل

 فلي ل  هذا الكاذب 

 هذا المارق هذا الساحر 

 ألقوا 

 ثعابين رقطاء  فانطلقت 

 تسعى فوق األرض 

 تقاتل 

 تحاصرني تلدغني  ترسل في هسدي سماً قاتل 

 أتلو  ألماً وعناء ، 

 أتعرق أرتصف 

 أتماس  حتى ال اسق  

 وأحاول  

 عيوني لفت ا العتمة 

 هذا المو  يداهمني 
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 ويعاهل 

 في لحظة يأ  غمرتني 

 من هيبي قفز القلم 

 وراح يداف  عني 

 ويكتب كلما  

 كلما  تصرع أفعى 

 هذا قلمي يسعى 

 قلمي يكتب ويقاتل 

 حاشية الفرعون تصرخ في رعناء 

 ال هدو  

 قلمي أقو  

 ماتت كل ثعابين الفرعون 

 والشعب تعصب وتفاءل 

 أما المتغطر  

 فأصبح مصعوقاً ذاهل 

 قلمي يصعد فوق هبين الفرعون 

 ويكتب الخ  المائل  

 ثالثة كلما  

 فرعون قد ما  

 يا ربي   افرح

 وتفتحي يا ذهور 

 ولتسم  يا سائل 

 فرعون قدما  

 دفن في االهراما  في وادي مل  ذائل 

 قلمي المسحور 

 يوقظني من نومي 

 يقط  حلمي 

 ليكتب خبراً عاهل 

 حان الوقت 

 الظلم راحل 

 

17/7   

قــول ذوهتــي فربمــا اللذيذة الكثيرة والحمد هلل ، حلقت ذقني وتشيكت كما ت  الفواكهأكلت ما اشت ي من  

أيضاً لم يذهب حبيب عيسى    11ذهبت للمحكمة اليوم .  مر  الساعة التاسعة والعاشرة ولم ابلغ ، الساعة  

صو  فتح لباب الحديد عادة يكــون مســموعاً .  تــر  هــل ذهــب عــارف ، أم تأهلــت  وأياألبواب  أترقبفأنا   أيضا

،  وســعلة وليــد تفاعه  الحرارة الرطوبة ، الترقب الضصر  الصلسة .. حسابا  هديدة ..  اليوم كل شيء يوالي ار
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ة ، في ثالث هرائد تابعة للسلطة ســمح لنــا بمطالعت ــا .. ئ، حتى األبراج التي لي والتي ليست لي  سي  أيضا

عادة أبحث عن برهي في الثالث وأختار األحسن ، وعندما ال أهد ابحث عــن بــرج أخــر فيــه كــالم هيــد ،  هــذه 

 برج يصعلني أشعر ببعم التفاول .. المرة لم أهد 

موهة حزن هديدة ..  اتذكر المحامي والسرطان .. أنا سوف أخرج من السصن ، أمــا هــو فمصــيره محتــوم 

ون ائي .  هكذا يتحطم  كل شيء على صخرة األلم والمرض وفي ميناء المو  المحتوم ..  لمــاذا ..  ال شــيء 

..  محبة هند وذهور هيفــاء وفــرح عمــر  وضــحكا  والعطاء والتعاون  يصعل الحياة مقبولة  سو  الحب  والرحمة  

سمر .. وبسمة أمي ، وشكر المرضى .. ،  الحياة ليست القوة  وال الغنــى وال الســلطة  الحيــاة هــي المحبــة  

 والعطاء ، ان تكون خفيفاً تحمل  نسما  الريح  على هناح فراشة وال تزعج حتى األذهار الرقيقة . أي قيم نزرع

..  صــور متعــددة للوحشــية في أدمغة األطفال واي مصير أسود ينتظرهم ..  العنــف االســتبداد القتــل التعصــب  

 ونسمي ذل  قوة و نضاالً وه اداً والتزاما بال وية والتراث والدين ..  

منذ والدة الطفــل  نقــوم باقتحــام ذهنــه بكــم هائــل مــن المعــارف والــدالال  والقــيم والمنظومــا  .. وهــذا 

العنيف والمكثف ، إن كان في التربية أو التعليم ..  يةدي في الن اية إلى تكوين  عالم ذهني   واإلغراقالقتحام  ا

ظم قيمية أخالقية  ومعرفية ، تشكل  المركز الــذي انوكبير متكامل ومتراب  بحيث أنه يتمحور في الن اية على  

دينية ، التي هاء  ب ــا محاولــة ية ، المثالية الخلقية اليوحد هذا العالم ،  واهم تل  الرموذ هي الرموذ األسطور

ترميز ال دف والغايــة من ــا   وإعادةالقيمية السلوكية لإلنسان    حة المعرفية وحاطة  الشمولية  بكامل  المسااإل

على شكل منظومة مثالية مقدسة تتصسد بشكل رموذ أسطورية مقدسة ..  وهذا التقديس هو أسا  توحيد 

بــل هــي أيضــاً وبدرهــة أكبــر ع م ،  فليست المصالح  المشتركة هي التي توحد البشر لوحــدها البشر واهتما

المقد  المشتر  الذي يصعل هذه المصالح تتحقق . ولتكوين المقد  كشيء خيالي ذو قوة مادية البــد مــن 

الشــ   السحر ومن األسطورة ف ذا ال يعيب المقد  وال يمكن الحديث عن مقد  علمي فــالعلم يقــوم علــى

محكوم عليه باستخدام همي  الوسائل التي تقوي  واإلنسانوالتقديس على اإليمان المطلق ، وشتان بين ما . 

 اإلنســانعملية تكيفه م  واقعه ، حتى ال نقول سيطرته عليه ، أو في موه ته ، ف ذه المواه ــة مفتعلــة ألن  

د يولد لكنه يتكــون ويترعــرع تحــت تــأثيرا  هائلــة نتاج بيئته ومصتمعه ومناخه ، وهو وبالرغم من كونه كائن هدي

التمرد والرفم . وال ش  أن الكثير من وســائل التصــالح بــين  إمكانيا تحكم تكونه وإن كانت ال تصرده تماماً من  

وال يحق لنا أن ننكر على الفرد استخدام أي الفرد ومحيطه المادي واالهتماعي ، هي وسائل مثالية سحرية .  

تناسبه . حتى وان خالفت عقالنيــة ديكــار  واتبعــت روحانيــة متصــوف . فــالكثير مــن  الطقــو    وسيلة للتكيف

فالبشر سطورية والتي ليس ل ا قيمة في عالم الفيزياء ل ا أثر هائل على عالم المعنى والشعور اإلنساني . األ

، أي تلبيــة الحاهــة ، وطالمــا يستعملون في الن اية أشياءهم المادية والمعنوية  بذا  الطريقــة  ولــذا  الغايــة  

 ..  أفضلوهد  الحاهة أخذ  الوسيلة شرعيت ا ، وال تفقدها إال عندما نةمن بديالً 

على االحترام وذرع ذل  االحترام بالتربية ،وربطه بنظام تابوي خــاص ،   اإلهماعوبدون التقديس ، أي بدون  

ذو ســلطة وســيادة ، يصــعب تصــور عالقــا    ، وبدون تحوله إلى هاهس وضمير يقظ مراقــب  أيضاونظام معرفي  

اقبــة الحكوميــة ، صــممت لتعمــل خلــف عاهتماعية فعالة ومفيدة . فالسلطة القانونية ، أو سلطة المراقبة والم

. لذل  وفي حال ضعف أثر وقوة المقد  وم  سلطة الحق والعرف والمقد  ، وهي بدون ا تفشل فشالً ذريعاً 

 وحدة الصماعة وتماسك ا وقدرت ا على مواه ة الصعوبا  وحل التناقضا  ..   ) م ما كان هذا المقد  (  تضعف

يمكن تغيير المنظومة المعرفية ومن ثم المنظومة القيمية ، ويمكن تغيير الشــكل الترميــزي للتــابو والمقــد  ، 

مــن تصــني  أي أنه  ال بــد  للصماعــة لكن ال يمكن حذفه من مكونا  الصماعة وبقاء الصماعة في حالة صحية .. 

مقدسات ا ، وهي ال تكــون مقدســا  مــن دون أن تصــ ر مصمــل النتــاج  المعرفــي المتــراكم ، وتلخــص مصمــل 



 87 ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد كمالشيء عادي  

االحتياها  الفردي والمصتمعية ، وتصوغ م في نظام همالي رمزي أســطوري يســ ل التعامــل مع ــم ونقل ــم 

 وشحن م لألهيال المتالحقة .. 

)  ة في محتواها األخالقي وان اختلف نظام الداللة علي ا كل الحضارا  االنسانية أنتصت مقدسا  متشاب

وكــل نزعــة لتســفيه .. هذه الوحدة  ناتصة عن كون األخالق هــي التعبيــر عــن قــانون انتظــام النــوع البشــري ( 

المقد  ، تبدو نزعة وحشية ، طالما أن ا ليست في صــدد اســتبداله بــأرقى منــه ، فــالتحرر لــيس مــن القــيم 

هل ا . وعندما يتغير تركيب الصماعا  كما يحــدث اآلن فــي العولمــة واالنــدماج الكــوني تصــبح واألخالق بل من أ

 عملية ايصاد مقدسا  هديدة عملية بالغة األهمية بالنسبة لنصاح الحضارة .. 

ف ــو اليــوم بمناســبة ، الغداء فروج كامل .. لمرة واحدة في السنة يحــدث هــذا    2002/  23/7اليوم الثالثاء  

ال بأ  بدهاهة ولو كانت الرئيس ..  في أمريكا يحتفلون بدي  رومي في عيد الشكر ، نحن بلد متخلف انتخاب  

 نحيفة .. عادة ال نشاهد اللحم حتى في الشاكرية وهي مشتقة من الشكر . 

رة تفاح سكري ، وعصير عنب ، هــل اشــتقت صباح الخير  ياحبيبتي ياحبة تو   ياذهرة بنفسج وثم   25/7

 ا شاهدت  في منامي ف ل فعلت : إلي : أن

 

 في ليلة 

 وض  نقطتين 

 الماء تسربت 

 من بين صخرتين 

 والبساتين 

 مألها الغمر 

 ثم فاضت بالضياء 

 أما هو فلم يأبه لشيء 

 مشى فوق ظله 

 تمايل م  األمواج 

 وتردد كما الألأله 

 ترنح دون أن يسق  

 وقطعته أغصان السصر 

 لكنه مشى 

 الماء مشى هادئاً فوق 

 تتن دين 

 أين ذهبت 

 أين أنت 

 طيف  غاب عني 

 الخفافي  تطير من حولي 

 ال تخيفني 

 الماء شربت ا الحقول 

 والنور انطفأ 
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 آه 

 قد كان هنا 

 واختفى 

 رحل 

 وبقيت ذكراه 

شديدة ، همعت قواي ون ضــت وأطفــأ  الشــفاط ولبســت   باألمس ليالً استيقظت  على قشعريرة    28/7

 يت بشرشف وبقيت ارتصف لساعة .. ماذا أفي هذا الحر ، بالتأكيد أنا مريم قميصاً  وتغط

 اليوم ستحضرين للحصول على موفقة بالزيارة والطقس حار هداً ورطب أعان  هللا 

 اآلن وأذهب  أترككمأن أحضر نفسي للذهاب للمحكمة علي أن  أبلغت 7/  29

، طلــب مــن ا بالقانون ، مصرد مكتب تاب  لألمــن ، المحكمة شكلية وال عالقة ل ذهبت وعد  وشاهدتكم  

ضــبارة أوالً ألشــاهد محاكمة وأصريت على الحصول علــى اإلضبارة الإعلى األسئلة وأنا لم أطل  على   أهيب  أن

أي تأهلت الصلسة لمــا بعــد غــد ، طيلــة   اإلضبارةوثائق الدعو  ، وبعد مضم قبل أن يةهل يومين وتسلم لي  

 لمحكمة مستعصلة لكن ا اليوم مستعصلة هداً وكأن مصيري شيء تافه .. سنة موقوف ب ا لم تكن ا

الم م كسبت الخروج من السصن وركب السيارة ومشاهدة شوارع دمشق ومشاهدتكم  وبشكل خــاص 

،  للبعيــد نعمتي التي لم أشاهدها منذ سنتين ، ومشاهدة البعم ممــن تصمــ  أمــام  المحكمــة ودفعــه األمــ 

للحكــم  31. إذن هلســة شاهد  ايضاً وليد وحبيــب  . منذ أمد  علي سمير حمزة ديبو ومن م اصدقاء لم ارهم  

 على عارف ووليد واستصوابنا نحن الباقين . 

انطباعي األساسي أنه إذا كان القضاء هكذا فإن الوطن مقدم على كارثة بكل تأكيــد ، ولــن يغيــر قنــاعتي 

 ه الطريقة فماذا يتبقى من الوطن . في ذل  شيء بعد اآلن . وإذا كانت الحقوق تحتقر ب ذ

، وأشــعر أننــي قــوي وقــادر لقد كان يوماً عاصفاً ، وم  ذل  أنا منزعج فق  لكون اسرتي مشوشــة وقلقــة 

 درهة  42على تحمل أي شيء حتى الحرارة التي تصاوذ  

 هاء  سمر واألوالد وذهبت  11.30الساعة  30/7الثالثاء 

لحسني  وسلمني نســخة عــن االضــبارة التــي ســلمت لــه ، وعنــدما هاء المحامي م ند ا  1.30الساعة  

عد  إلى غرفتي بدأ  على الفور في مراهعت ا وقد اكتشفت في ا تزويراً مخالفاً لما ورد في قرار االت ام الــذي 

غيــر صــحيحة . وهــذا ماقلتــه أمــام   2/6أقوالي الواردة فــي ضــب  األمــن تــاريخ  تسلمته ، فقرار االت ام يقول أن  

اضي وبحضور المحامي خليــل معتــوق ، أمــا فــي إضــبارة الــدعو  فتقــول أن أقــوالي فــي ذا  الضــب  هــي الق

صحيحة  وبتوقي  المحامي خليل أيضا .. ، وصلت ب م الحال لتزوير اإلضبارة .. أي قضاء هذا .. عندها شعر  أن 

  يه أو أشغل ذهني به .. ال حاهة للكالم وال المرافعة شعر  أنني أمام شيء صغير ال يستحق أن أفكر ف

31 /7  /2002  

ليلة لن تنسى لم انم ، أفكر في كل شيء ، متعب ..   في الصباح شربت كمية كبيرة من الق وة ، الصــو 

 حار هدا هداً .  كان هللا في عوننا ، سوف ألتقيكم في المحكمة . 

ستعيد تواذني ، ما اريد قولــه عد  من المحكمة قبل ساعة ، وخالل ا تحممت وأحاول أن ا   2,30الساعة  

،  وم  أنني دافعت أنني اشكر أهلي لموقف م القوي والمتضامن معي فقد كنت أخشى أن يضعفوا ويلوموني  

بشكل مقبول عن نفسي ، ولم يسمح لي بالكالم أكثر من دقائق ولم يسصل الكاتــب أغلــب كالمــي ..  لكــن 

 سنوا  ووليد بخمس .. عنصر االنزعاج األساسي هو الحكم على عارف بعشر 
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تأتي األخبار تحمل خبراً هاماً ) التحضير لضرب أو احــتالل العــراق ( ، هــذا  يعنــي أن مرحلــة هديــدة بــدأ  

وهنا  نظام اقليمي هديد وكما قال وليد بعد الحكم وكنا معاً في الميكرو  ليعيشوا خمس سنوا  وأنــا أبقــاهم 

 في السصن . 

ووليد ، كان عارف ي ب  درها   المحكمة وكان أحــد الســصانين يمســ    أنا في منت ى الحزن ألهل عارف

بيده وقد بدا على وه ه تعابير الغضب ، لم أكن أعرف الحكم ولكنني شــعر  عنــدما كنــت أســير خلفــه بعشــر 

درها  أن شيئاً كري ا قد حصل ،  في الميكرو أخبرني وليد الذي ركب معي في حين ركب عارف ســيارة مــدير 

 عارف اآلن بعيد عني ، لكن وليد قريب .. كيف حال  يا وليد هيا اسعل .. لمرسيد  ( السصن ) ا

سعلت له عدة مرا  .. حتى انتبه لألمر وسعل لي .. حتى السصان الذي يصلس أمام بابي تــأثر وســعل 

 ايضاً . 

، وعدم الطعام  الحرارة شديدة ايضاً ، وافضل شيء عندما تكون الحرارة عالية هي عدم تحري  ال واء   2/8

مر علينــا ) مــرر ،  بصراحة أنا منزعج هداً : يبدو أن ا  ال زيمة ، هل هزمنا فعالً ذوهتي أهيبي ،  حتى فيروذ تتــآ

 ذماني  يا ذماني مرمر ..  وتذكر  أمي ف ي تحب هذه األغنية ، أنا بحاهة إلى صدر  يا أمي 

 لم ينت ي بعد  وسنتاب  رحلتنا فيه  الصمعة آذان الظ ر  شيء مثير لألشصان ..  لكن العالم

نعم تنتقل ذاكرتي من صو  فيروذ المفعم بالحنان والرطب كما الند  وهي تغني هي وهي وهي ريما ، 

ويا هبل البعيد خلف  حبايبنا وهمســ  متعبنــا ،  علــى ضــصيج الســيارا  علــى طريــق عــدرا ..  الــدخان  الحــر  

وبوابا  الحديد واألقفال ، عودة إللى ذل  السصن المحاط باألسال   السرعة .  ثم شوارع دمشق وناس ا ، ثم ال

إلى هذه الزنزانة الصغيرة  ورائحة األسيقة .. كم هو  الفارق بين الحياة وبــين المــو  ، كــم مــرة ســوف يتمــزق 

 . االنسان  حتى ينتقل من الحلم إلى المأساة 

علمت بخبر اعتقال رياض .. لمــاذا تبكــين يــا أتذكر اليوم وهه أمي وهي تبكي قبل اعتقالي بساعا  فقد  

أمي .. أهابت ) هي  قلب األم ، اخاف علي  (  قلت ل ا ) أنني اختر  بحريتــي وهــةالء رفــاقي ولــن أخــذل م ، 

، استمر  عيون ا تدم  وغادرت ا ألننــي ال اســتطي  تحمــل صــورة قالت ) هللا يرضى علي  ، هللا ينول  مراد  (  

 وم . وما أكثر األيام المتشاب ة . وه  ا الحزين ذا  الي

النظــام العراقــي .. ال أخفــيكم ســروري   وإذالةهاء  هرائد اليوم تةكد نية أمريكا وهاهزيت ا لضرب العراق ،  

واالستبداد ، م ما كانت البدائل ف ي بكــل تأكيــد أفضــل   اإلرهابب ذا الخبر عسى أن يشمل ذل  بقية أنظمة  

ب زة أرضــية ، وأبيــد العــراق والنظــام ف ــو بقنبلة نووية أو    النظام بكارثة    سقاطإللشعب العراقي ، حتى لو كان  

لو تفشى في ــا الظلــم والفســاد ..   أهل اافضل من استمراره ، رب العالمين يقبل ب ذا ف ي يبيد المدن وي ل   

 فالمو  أرحم من االستمرار في هذا الشقاء .. 

ال يريد فرض أولويا   سيئة على المنطقة ، فما هي يــا   بوش مصر على اسقاط النظام ، أما شرويدر ف و

تر  أولويا  شرويدر وشيرا  ، دعم استمرار أنظمة الفساد واالستبداد . أولويا  غير ســيئة أن يقتــل فــي كــل 

، أن يبقى شعب كامل تحت ســلطة االرهــاب والخــوف خمس دقائق مواطن وي صر مواطن ، ويسصن مواطن .. 

على الرقص واالحتفال والفرح في عيد ميالد هالده .  ماهي أولويا  شرويدر الغير سيئة   والفقر ، ومن ثم يصبر

 ، لنر  .. أرينا يا أخي .. 

العاشرة مساء ..  هل تتناولين معي الطعام ..  سلطة خيــار بلــبن ومقلوبــة علــى اصــول ا .. تنــامين    7/8

لن يطلقوا سراحنا إال عندما يريدون اطالق سراح بدون عشاء ، ال بأ  .. هاقد شعبت وأريد  أن تعلمين  أن م 

..  وفي بلد يسوده التناذع الوحشي على كل شيء ، ربمــا يكســب الــبعم لكــن الغالبيــة حرية الرأي والتعبير  

 لكن بطريقة مشرفة . سيدفعون ثمناً باهظاً ونحن ممن يدفعون اآلن 
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ن اآلن فلم ألمح الشمس منذ ذمن ، اليوم اول ال أعتقد أنني سأكون أكثر بياضاً م   2الصمعة الساعة    9/8

النسما  اللطيفة .  هذه بشارة ، اشعر أنني أفضل ،  اشــغل وقتــي بالكامــل فــي القــراءة والكتابــة ، ال توهــد 

عواطف وخياال  هياشة ، وال اوهام أو توتر ، ولم أعد بحاهة للالمعقول والســاحر والمــده  لمقاومــة البــائس 

، وكأن قوتي في اختصار أموري أشعر أن ا تتحسن  رغم استمرار كل الظروف ذات ا حولي والرهيب والفظي  .. ب

 داخلي بدأ  بالنمو ،  ساراقب وأر  

في السصن االنفرادي ) القبر (  تصــاب بنــوع مــن العمــى والصــمم والــبكم .. معــاً فالــدماغ عــادة ينشــغل  

ويستم  فق  لما هو داخلي ، لذل  يقــوم  الــدماغ بالمرئيا  والمسموعا  . هنا يرتاح من كل ما هو خارهي ،  

، لكــن باســتطاعة االنســان أن يعــي  بعملية اهترار متكررة لكل ما يحتويه ،  ويصبح مياالً لل ــذيان ولألهــال   

تصربة تأملية هدية وفريدة ، كما باستطاعته أن يتعلم التركيــز الشــديد علــى القضــايا ومتابعت ــا وعلــى التفكيــر 

 الفعال ..  

 

 أبحث في فلسفة األشياء 

 حتى تتعب روحي 

 أن ك ا 

 تتقاسم ا هبا  الريح 

 تحمل ا مع ا 

 وتبددها أشالء 

 أبحث عن صور أو اسماء 

 عن معنى للعي  

 عن قيم أخر  

 عن وطن التوهد فيه كربالء 

 بين العصور والقبور 

 ابحث عن بشر أحياء 

 كي اسأل م  عن معنى 

 عن مف وم 

 اذكرها  أشياء أخصل أنعن 

 يمنعي حياء 

 عنف ومصاذر نفذن ا بأيدنا نحن 

 وبحق أهالينا نحن الصبناء 

 أبحث عن وطن اسكن فيه 

 أستره  روحي 

 خيوطاً واهية 

 أنسص ا 

 وأحاول اعادة ترتيب الشياء 

 أبحث عن شرفاء 

 أستودع م قلبي وبناتي ، ومعاناتي وبقايا عمري  
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 أستودع م حباً ووفاء 

 سيأكل هسدي حتماً  إذا كان الدود

 فلماذا ال اتر  ذكر  طيبة ورهاء 

 أبحث عن فلسفة لألشياء 

 تتمزق روحي 

 في أذهان الضعفاء 

 أركم كي استصمع ا 

 ألصق ا تباعاً وأمنع ا 

 أن تتمزق ثانية 

 أستودع ا في أوالدي 

 وهند أو هيفاء أعمر 

  

   

 

 صباحاً    9الساعة  2002/ 13/8

الطريق الينا ،  وأنــا  اســتعد للقــائكم ، بــاألمس كــان وليــد مريضــاً ، ســأل عــن حبــوب اليوم ذيارة أنتم في  

 هاء  ذيارة وليد  9,30الساعة للمعدة ، وكأنني سمعت كلمة بلعوم وذرع ..  ماذا  ياوليد سالمت  ، 

أودعــ  فــي عــالم  الخيــال أللقــا  فــي سوف اودع  اآلن على الدفتر أللقا  في الخارج     10,  30الساعة

ه ــز حالــ  ذيــارة ..  يــاهلل هــا أنــذا  قــد  ه ــز  نفســي فقد فتح أبو محمود الطاقة وقال وداعاً ..    عالم  الواق   

 وأتمنى هبوطاً مريحاً وآمناً من عالم الخيال إلى األرض ..    وتعطر  

 وكما توقعت هاء  أمي وذوهتي وأوالدي وأخي ، كل شيء يخص م..   ذهبت للزيارة وعد     12الساعة  

هيد أو هكذا قالوا لي ،  احضروا لي الكثير من  الطعام وأنا أشفق أن اتلف أي شيء يحملوه .. وذني بدأ يــزداد 

 وأختي أرسلت لي دواًء مقوياً ..  شكراً لكم هميعاً 

مساء أكلت كثيراً هداً ليس ألننــي هــائ  بــل ألنــي أريــد أن آكــل الطعــام قبــل فســاده  وأشــعر   6الساعة  

 كنه شعور أفضل من شعور  األمس ، نسما  من الريح  يبدو أن الطقس قد تبدل بالتخمة ..  ل

، حيث يصتم  مواطنون من كل سوريا فــي بيــت صــغير فــوق بعضــ م ليصــنعوا واحــة المنتديا     أيامأتذكر  

ووضــ   للحرية في بحر من  القم  ..  كان شيئاً رائعاً ..  أخبار الصرائد اليوم تحمل رأي لكيسنصر بضــرب العــراق

، فــي العــالم ، اهتمــاع الفرنكوفونيــة فــي بيــرو  بعــد شــ رين    اإلســتراتيصيةخطة لحرب ضد تطــور األســلحة  

عنــا طبعــاً هــذا الخبــر مــن  الزيــارة ســعر الليــرة   باإلفراجانتخابا  مصلس الشعب قادمة  منظما  دولية تطالب  

 السورية تدني بشكل مفاهئ 

رة تتم الزيارة وال أشعر بعدها بنوبة الحزن وال حتى في المساء .  أهم شيء وهو الملفت للنظر أنه ألول م

 أنا  تغير  فعالً .. 

على الــدفاع ، وقــدمت بعــم  وأطلعنيهاء المحامي م ند  الحسني ،   11,30الساعة    18/8/2002األحد  

قــواي ..    المالحظا  .. غداً ألقاكم في المحكمة .  األحوال هيــدة أشــعر أننــي اســتعد  القســم  األعظــم مــن

ساعا   الحزن خفت كثيــراً ، حتــى حساســيتي لألمــور الصــغيرة  قــد تضــاءلت ..  لقــد عــد  إلــى شخصــيتي 
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مــن وقد كتبت ذل  في مقــال قبــل أشــ ر واعية وقرار حر ومعرفة كاملة   بإرادةالقديمة ،  أنا من دخل السصن   

    لم تكن واضحة بعد . وهذا نص المقال اعتقالنا وهو يشرح الحالة التي كنت في ا رغم أن بوادر خطوا  القم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في رثاء ربيع دمشق   

 من أهل دموذي اغتسلت 

 هدلت م  الغار شعري 

 صبغت بالكحل عيني

 عنقي بالقالدة ذينت 

 ثغري  وبالعنبر طيبت 

 

 دموذي ضم خاصرتي براحتيه الواسعتين 

 وراح يداعبني 

 قبلته فوق شفتيه 

 (1) نيت من أهله  وقدراً حلواً تم

 

هكذا حضر  نفس ا دمشق الستقبال الربي  ، الــذي بــدأ  مبكــراً ، علــى غيــر عادتــه ، بســبب االحتبــا   

الحراري ، والذي ترافق م  ربي  ثقافي  وسياسي آخر ، لم تش د مثله  منذ  أكثر من عشرين عامــاً ، بســبب 

ن ما سرعان ما ذبال والتويا  قبل أن يصلب عودهمــا ، االحتبا   السياسي ، ورغم أن ما قد  بدءا مندفعين ، لك

بسبب حرارة  الشمس وشح  المياه .. أو بسبب عناد  السلطة وت ديدها بالبط   ، فحدقت بعيون ــا ) عيــون  

، و ضــمر    أذهــار  الربيــ     (2)الغضب ( ، وصاحت صيحة  التأثيم ، و ) مشت  الخيول على العصافير  الصــغيرة (

 شت ، و عاد  اليبا  والمو  لالنتشار بسرعٍة  أيضاً  .الغضة وانكم

 
 عن أسطورة  إنانا  ودموذي  السومرية    (1 ) 

 محمود دروي   قصيدة أحمد  الزعتر    (2)
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و مو   الربي   ليس هديداً على  الثقافة  والتراث  السوريين ، فمو  الربي  أو قتله  قصة شعرية أسطورية 

و تاريخية قديمة ،  والنواح  على  الربي   المقتول المتصسد رمزاً في  إلــه ،  ربمــا كــان أقــدم ألحاننــا وأغانينــا ، 

اللطم عليه  ما يزال قائماً  بأشكال  وصــور مختلفــة ،  أمــا عودتــه  وإعــادة  بعثــه فكــان يتطلــب  صــوماً وتضــرعاً 

وتضحية وقرابين , تل  التي  إذا  لــم  تقــدم ال يتصــدد بــدون ا  الربيــ  ، بــل ربمــا تتوقــف حركــة  الكــون و تحــدث  

 الكوارث . 

موذي ) في النص الســومري ( ، أو عشــتار   فــي ة وحب دارعت  العفاريت  على ملكيمنذ عينانا التي ص

صراع ا  م  ايرشكيصال  وهنودها الغيالن على تموذ ) في النص اآلكادي ( ، كان الربي   علــى  الــدوام  يصــارع 

من  أهل  التصدد . إن  تمثل  بصورة دموذي أو تموذ أو بعل  أو مردوخ  أو مارهريو  ) الخضر األخضر  ( أو رمــوذاً 

ر  أكثر تورية مثل المسيح أو الحسين . فاألعيــاد واالحتفــاال  المحليــة تعيــد  وتكــرر تلــ   القصــة  الحزينــة  أخ

 الحالمة بسعادة ال تتحقق ، وحلم ال يعمر طويالً  : 

 هرحت خدي ا  ، أدمت ذراعي ا وصدرها 

 البعل ما  

 ما  الظافر البعل  

 هل  األمير سيد األرض 

 ولي ل ا كلمي الشمس النيرة وق

 تشققت أثالم الحقول 

 أين الظافر البعل 

 أين األمير سيد األرض  

كثيرون  عابوا على الربي  البائد استعصاله ، والبعم رأ  في حركة المثقفين حركــة نخبويــة مفصــولة عــن  

له  موقــف  الشارع  ، لكن  الغالبية ما تزال تلوم الشعب على عدم  تصاوبه   م   نداءا   اإلصــالحيين ،  وتفضــي

المتفرج الصامت . ربما ألن  الشعب  يائس وبائس وال  أمل  عنده في  شيء ، ويترقب  ويتوق   األسوأ ، وليس  

األحسن ،  حتى  أن قسماً كبيراً منه قد أكمل انسحابه من الــدنيا  وانتقــل إلــى  اآلخــرة   قبــل  وفاتــه  بــزمن  

 المســئولةهــي   أليــديولوهيا وأن ــم كــانوا ممــن طبــل  وذمــر  طويل ، أو ربما  لعدم ثقته  بالمثقفين ، خاصــة 

بطريقة  أو  أخر   عن  تردي   أحوال الوطن وسيادة الشمولية والفاشية  ،  لكن  القــول بــأن  موقــف الشــعب  

هو موقف الخائف ، يبقى  غير  دقيق ،  فالخوف والتخوف موهودين , لكن ما هو  أشــد من مــا أثــراً هــو الشــلل 

تيارا  في  الرأي  العام , بسبب ن الضياع  والفوضى وعدم  وهود وضوح في  الروية ،  أو عدم  تمايز   الناهم ع

م  الحياة  السياسة  لفترة  طويلة ، أما السلطة فوهد   الفرصة  مناسبة .. وهربت  قوت ا بحذر في  البداية ق

ت  عن  كل  وعود  اإلصالح  والتغيير  قوالً  ، لكن ا  تفاهأ   من ضعف  المقاومة ، فاستراحت  واسترخت وتراهع

 وعمالً هملة وتفصيالً  . لكن  هي  أيضاً  أصاب ا مرض اإلحباط والسأم .

صحيح أن من هم في  السلطة  يتمتعون  بامتياذا   إمبراطوريــة هائلــة ،  لكــن م  مــ   ذلــ   منزعصــون    

خوف  وأحيانا توبيخ  الضمير ..  بعم  ضباط  األمن  وغير  راضون ، ينامون على  الوساو   ويستيقظون على  ال

ال  يخفون  انزعــاه م  وخيبــة  أمل ــم ،  ويعلنــون أن ــم  لــن  ينفــذوا أي  أمــر  إذا  لــم  يكــن  خطيــاً )وبعــد  أن  

يحتفظوا  بنسخة  عنه ( ،  فغداً عندما تق   مشــكلة فقــد  تكســر  الشــربة  برأســ م  ويصــبحون  هــم  أعــداء  

وق اإلنسان , بينما  يتنصل غيرهم ..  لذل  تر   الدولة شبه معطلة  وبشــكل  خــاص  ماكينت ــا  الشعب  وحق

األمنية ، ) فالقم   إما  أن  يكون  شامالً  أو  ال  يكون (..  في  الماضي  عندما  كان  كل  عنصــر  أمــن  يتمتــ   

م   والغطرســة التــي  تخدمــه  وتخــدم  بصالحيا   استثنائية ويستعمل ا  لصــالحه ،  كــان  يتفــنن  ويبــدع بــالق



 94 ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد كمالشيء عادي  

السلطة ..  أما  اليوم  فالفوائد  الشخصية  بالغالب محدودة ، والصالحيا   شبه  مقيدة  والمخاطر كبيــرة .. وال  

عموماً ال يريدون  تحمل  أية مسةولية .. الكل ينتظــر األوامــر  والمسئولونأحد  يعرف  ماذا  يخبئ المستقبل .. 

من ا ، والكل يناذع الكل  و يتمنى  لغيــره  الوقــوع ،  أمــا  الفاعــل  الــذي  يتوقــ   منــه أن يقــوم   وينفذ أصغر قدر

بالدف  ، ف ــو  مغمــي عليــه ومســتغرق فــي  صــور  الرعــب  والخيبــة  التــي عــاش علي ــا وال  يعــرف  غيرهــا .    

حــد  مــن  المرونــة .   ورغبــا   التغييــر مــن داخــل الســلطة  تصــطدم  بماكينــة  صــدئة متكلســة تفتقــد  أدنــى 

فاألنظمة  الشمولية  أنظمة شديدة  القساوة  وغير  قابلة للتغيير  والتعديل وأي  محاولة لحني ا سوف  تــةدي 

لتحطم ا  ، فالتغييرا   الديمقراطية حتى  لو  كانت  طفيفة قد تصبح  بمثابــة حبــل كــاف لشــنق ا ) لــذل  لــم 

التعبير في  بيو  معزولة ( ، والنظام  شديد  الحساســية  ألمنــه تتحمل هذه  األنظمة درهة بسيطة من حرية 

ولن يلف الحبل حول  عنقه طائعاً ،  فكل  إصالح  من  وه ة  نظره يصب  أن  يضمن  بقاءه  واستمراره متحكماً  

  وحيداً في  السياسة ، ومحكماً قبضته على  مقاليد  األمور ، وذل  طبعــاً عــن  طريــق  المةسســة  العســكرية

األمنية ، التي تحكم بموهب قانون  الطوارئ الذي يبيح ل ا أن تفعل ما تريد ، دون رقيــب وال حســيب وال رادع . 

 مما  يتناقم م  كل عملية إصالح ، ويحبط ا حتى لو كانت شكلية تصميلية .  

بــإطالق  أما المصتم    المدني الذي  دمــر  عــن  عمــد  وســابق  تصــور وتصــميم ، فلــن يســتعيد الحيــاة    

بالنسبة للسياسيين ) إن كانوا  في  السلطة  أو  في  المعارضة (  تعني  ل م   ف ي   السياسة  .. أما البيانا  

القيادة  والتوهيه  والوعظ واإلمامة  والتنظير ، وتعني  البحث عن  المناصب إذا كانوا م  السلطة ، والبحث عــن  

والحال واحد في كــال الحــالتين :   تشــكيل عصــبويا  مضــادة لمف ــوم   أتباع ومريدين  و) ذلم ( إذا كانوا ضدها ،

المصتم  ذاتــه , ومناقضــة لل ــدف  الــديمقراطي  المعلــن ..  وبالنســبة للشــعب :  السياســة تعنــي ممارســة  

الكذب والنفاق , أو  االستزالم  والتزلف  والتطبيل  والتزمير , أو تعني اتقــاء شــرور حكــام يوضــعون  علــى  قــدم  

المساواة )في الوعي الشعبي ( م   الظالم وأوالد  الحرام  .. ووه ــة نظــره بالسياســيين أكثــر  ســوءاً ،  ف ــو 

مصانين ..!  لو كــانوا ضــد ) كما لو كانوا مصرمين ومتصبرين وكفار .  أو   الذين هم في السلطةير   السياسيين  

يكن  مصنونــاً .. وهــذا  القــول يحمــل  شــيئاً مــن    ، فمن ذا  الذي  يرمي  بنفسه  إلى  الت لكة لو  لم  (الحكم  

الصحة ، فمن  يعمل في  السياسة ضد  السلطة في بالدنا هو إنسان مختلف  غير عادي  حتمــاً ، لكــن  هــذا  

االختالف ربما كان  نتيصــة  الظــروف  الغيــر عاديــة  التــي  نعــي  , وربمــا كــان ضــرورة للتكيــف مــ  واقــ  يلغــي  

,  فال تقدر  على هذا التكيــف  إال نخبــة خاصــة مخالفــة للحالــة  العامــة   , تغلبــت علــى   السياسة  ويحرم ا   

الخوف  بطريقة ربما تكون سحرية , وتغلبت على  السلبية ربما بطريقة تبدو وكأن ا حمقــاء  ،  وقــد  يوهــد بــين 

الظ ور )  وهذا ربما كان نتيصة  أعضائ ا من  تحركه دواف  نبيلة هداً  أو عادية هداً  ،  وقد  يتصف البعم  بحب  

إدراكه  أنه  مختلف ، أو متميز (  و قد تحر  الــبعم  الرغبــة فــي  التحــدي  ، لظــروف تفــرض نفســ ا كقــدر  ال 

يمكن تغييره ،  و قد يكون هذا التحدي منطلقاً من تصورا  خيالية عن ) الواق  واإلمكانا  والقــدرا  ( ، تشــكل 

ة  سحرية متكاملة ، يعي  علي ا هذا  السياسي المختلف والشاذ إلــى درهــة هذه التصورا  مصموعة هذياني

تصعل البقية  ي ربون منه ويتحاشونه )  طبعاً   أنا ال  أتحدث عن م  مستثنياً  نفسي  ،  فأنا  مع م  ومن م  وال  

المشــ د مــن  أتميز عن م بشيء ، أحب م رغم كل  شيء وأنتمي  إلي م ،  لكن  هــذا  ال يمنعنــي  مــن رويــة

موقف غير ذاتي  ، و ال يعقل  أن ال نكترث برأي  ستة عشر مليوناً ونف م وه ــة نظــرهم   ( ..  فمــن  يحســب  

الربح  والخسارة في  واقعنا ، سوف  يبتعد بعيداً هداً عن  حقل  السياسة المليء  باأللغــام  والكــوارث .. ومــن  

والقيادة  والتحدي ، أو هنون  الثأر   ،  أو  ربمــا هــو  مضــحي  ال  يحسب ، ف و بدرهة ما مصنون هنون الرهولة  

ألسباب ذاتية داخلية صوفية أو استش ادية ،   وقد  يكون مقامراً  يقدم  على مقامرة  خطــرة  ) علــى  نفســه  

عفة وعلى  المصتم   ( فالويل  له  لو  فشل ، والويل  للمصتم   لو  نصح ، فسيدف  هذا  المصتم   أضعافاً مضا
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، ألن  المقامرة تقوم على هائزة كبيرة تبرر هسامة التضحية ) هــي  ملكيــة  الســلطة االســتبدادية ( .. علــى  

كل  حال  هذا  الصنون  ضروري ، ومن  األفضل تعميمه طالما  أن  العقالنية  تعني  الخنوع  والخضوع  وعيشــة  

ويــدعوا للحقيقــة ، وال بــأ  لــو وهــد المقــامرون     التذلل واالنبطاح ، وهو هنــون بطــل طالمــا  أنــه يقــول  الحــق

 والمخبرون  واالنت اذيون .فالتصارب  والمحن  تفرذ  الغث من  الثمين . 

هذه  هي  صورة  الربي   من  داخله ، وهذه  هي  حاله ، وهي  حال أشبه  بحالــة  شــتاء  قــار    رغــم  

الحيــاة .. وظ ــر  االنســداد هليــاً  ينتظــر مخرهــاً   حرارة فصل الصيف  ،  تصمد  فيه  كل  شــيء  وتعطلــت فيــه  

 بطريقة ما  ... مما يضطرنا لنسأل التصربة  التاريخية مرة أخر  ، و لنتعرف على ما تطرحه علينا من حلول  : 

ففي سوريا كانت تقام األعياد احتفاالً ببعث اإلله أدونيس  الميــت ابــن عســتار  وحبيب ــا ، وتبــدأ طقــو  

ا يأخذ ك ــان عســتار  الخصــيان  بتصــريح أهســادهم  بالســكاكين الحــادة علــى صــو  الطبــول االحتفال  عندم

والزمامير   والصنوج ، التي تعزف إيقاعا  عنيفة مصنونة ، ويترافق ذل  م  تناول الخمور والمسكرا  ، والنباتا  

لــدم وســماع صــو  الم لوسة ،  ثم تنتقل الحمى إلــى بقيــة المحتفلــين  الــذين يصــل ببعضــ م مــرأ  صــورة ا

الموسيقى إلى حالة من الوهد واالنفعال يصبحون مع ا م يئين لمباشرة طقو  الخصاء ، وهنا يندف  الشباب 

واحداً اثر اآلخر وس  تشصي   الصم ور  ، إلى مكان مخصص فيه سيوف مغروسة ، يستلون ا ويخصون أنفس م 

لمخصي قضيبه المبتور أمام أحد الدور التي سيلتزم بأيدي م ، ثم يركضون ال يلوون على شيء ، إلى أن يرمي ا

أهل ا  بإيوائه وعالهه ، بعد أن يلبسوه ثوباً نسائيا يستمر في لبسه طول حياته ، فعستار  أخذ  رهولته إلى 

األبد ، وهو سيلتحق بصي  الخصيان حول المعبد الذي يحتوي البغايــا المقدســا  الالتــي ال يمتــنعن أبــداً عــن 

 (3) . م  كل طالب لكن بأهر من الفضة  سممارسة الصن

أال تبدو هذه  التصرفا  للوهلة  األولى وكأن ا مصنونة  ؟ نحــن  ال نــدري  إن كانــت عــادة الخصــاء الــذكوري  

الطوعي هذه تعبر  عن رغبة في استفزاذ ش وة األنثى أو عن احتصاج على عقم ا  أو عن تخوف الذكر من ــا ،  

بان  سيستمر بصــور وأشــكال مختلفــة ، ويتصســد فــي ذاكــرة الشــعب ، ويعيــد إنتــاج لكن هذا  الخصاء ، هو قر

نفسه  ويتكرر  .. ف ل يلعب  المثقفون اليوم دور  ك نة المعبد  ،  حيث البغاء والفساد مستشــر فــي داخلــه .. 

لوســا  .. والحياة  خارهه  عقيمة ومتوقفة  . أذما  وكساد وبطالة وه ل  وحقد  وكراهيــة وتفكــ   وهنــون وه

 شتاء قا   ينتظر  الربي  والربي   ال يأتي  بال  قربان كما تقول األسطورة  .

 من منهم سيكون القربان الجديد  الذي  سيعيد  روح الربيع ؟ من هو يا ترى هذا الفادي ؟..

كأ  }  وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز وبار  وكسر وأعطى التالميذ وقال خذوا هذا هسدي ، وأخذ ال 

وشكر وأعطاهم قائالً : اشربوا من ا كلكم ألن هذا هو دمي الذي للع د الصديد الذي يسف  مــن أهــل كثيــرين 

 ( 4)لمغفرة الخطايا ..{

حتى  اآلن نحن نترقب ونعد  أضالعنا ، وال ندري من سيقدم نفسه طائعاً ، أو من ستمتد لــه يــد الغــيالن  

ة معروفة ، وال ندري  برأ  من  ســتق  الفــأ    ،  فالنظــام  الحــالي  ال األنونا  ..العدد قليل ، والروو  الكبير

يبدو أنه سيتراه  قبل أن يستخدم كل  أسلحته ، وقبل أن تفشل في تحقيق أهداف ا ، وهو  يةهل اســتخدام 

)  التي الغليظة من ا  طالما أن  الحركة مخصية  وعقيمة ، فإذا حصل اإللقاح أو إذا خرهت الحركة من نخبويت ا  

تتسبب في خصائ ا ( والمست  الشعب الــذي هــو األســا  فــي كــل  سياســية ، وإذا مــا اســتصاب الشــعب 

المستغرق في السلبية ، وبدأ بالحرا  ،  هل  ستنصح العصا فيما فشلت بــه الوســائل  األخــر  ..  علــى كــل 

الربي  سيتصدد فــي وقتــه أو حال  لن  ينت ي موسم الشتاء الصيفي هذا  حتى تتكشف  األمور ونعرف إن كان 

 
 فرا   سواح   لغز  عشتار   (3 ) 

 إنصيل متى     ( 4) 
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مبكراً قليالً أم  أنه لن يتصدد أبداً ويتغلب المو  على الحياة  ،  والمــو   فــاغر  فــاه ،  ونســق  فــي  االحتمــال  

 األسوأ ، احتمال االنتحار  الصماعي  والتدمير  الذاتي  ، والفوضى العمياء .

و اللطم على كب  الفداء ، أو على  الربي   الميت على كل حال وكعادتنا يصب  علينا أن  ال نوفر  الدموع أ

، بل يصب علينا  أن نستعيد  تراثنا ونكرر مرثيتنا  القديمة التي  ما فتئنا نرددها منذ بداية  التاريخ .. منذ ســومر   

 : فنردد مع  إنانا في  رثاء ربيعها نشيداً وطنياً قديماً حافظ على نفسه آالف السنوات

 

 فجأة ..  

 األرض   انشقت

 ظ ر  العفاريت  

 الذي قبل  الشفاه  المقدسة  أما 

 قلبه فقد وهل 

 أوهس خيفة  

 فر للبعيد

 اختبأ بين  األخاديد 

 مفعماً  بالدم    فةادهكان 

 صفق العفاريت  بأيديهم ، وراحوا يبحثون عنه 

 عفريت  لحق  بعفريت 

 فتلوا حبالً من  أهله

 نصروا له عصاً 

 نب أحاطوا  به  من كل  ها

 أمسكوه  

 قيدوه

 عصبوا عينيه  

 كفيهوا بالمسامير ثبت

  واقتادوه

 إن  مشى  أمام م

 ضربوه 

 وإن  سار خلف م 

 اقتلعوه

  غيالناً متوحشين 

 ذوه ا   فراشينتزعون الزوهة من 

 والطفل الرضي  عن  صدر  أمه 

 كانوا خلقاً ال يعرفون طعاماً وال شراباً 

 الخبزال يأكلون 

 العنبر وال يشربون خم

 سريعاً 

 وصلوا به إلى المذبح 
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 راحوا يدورون حوله 

 رقصوا رقصة الفرح الدموي 

 نطقوا بكلما  الغضب 

 صاحوا صيحة التأثيم 

 عيونهم .. ب حدقوا

 عيون  الموت

 وتهاوى دموزي ترنح 

  خر على األرض صريعاً  

 جثة هامدة 

 على جسده المقدس  

 لم يمد القماش  

 خي ا في  هثة أ تأملتاألخت 

 تفصر  الدم  من عيني ا 

 خدشت وهنتي ا 

 شقت  ثوب ا

 مزقت  فم ا 

 صدر عنها نواح .. 

 مر فوق السيد  المسجى 

 أواه .. 

 أواه يا  أخي 

 وياله وياله 

 أواه يا أخي 

 الذي  لم  تكن  أيامه طويلة 

 أواه يا أخي الذي  هلب الحزن   ألمه 

 أن  تنام  نومة قلقة .. 

 وال تن م

 نام نومة أخيرة أن ت

 السماء .. 

 العاصفة أيت ا   ا يمزقالسماء 

 أقيمي مأتماً أيت ا الصحراء

 أيت ا الصحراء القاحلة 

 أيت ا الرمال 

  أقيمي مأتماً 

 أقيمي مناحة  يا سراطين النهر  

 أقيموا مأتماً 

 مأتماُ  أقيمواكلكم هميعاً 
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  دائماً مأتماً 

 ولتنطلق من  أمي 

 شرة أرغفةالتي ليس عندها ع

 صرخة عويل

 عويل ثم عويل 

 ا هصراخبحتى تتبدد األمهات 

 وتنبت وردة 

 يراعة !

 يراعة نبتت وحدها    

 تحني  رأسها  إليه  

 على مثواه  الطاهر 

 ال ينسكب الماء

  عند قبره

 للفقراء ما من لبن  يسكب 

 ثمة لبن ..  يبقلم 

 فاللبن كله قد  شربوه 

 شفطوه 

 أغنام  الحظيرة

 .. ماع 

 أغنام .. ماع ماع 

 أغنام الحظيرة 

 أنا عبد مأمور 

 اإليد اللي مافي  تكسرها بوس ا 

 أغنام الحظيرة الصرباء 

 تدب على األرض بأقدام ملتوية 

 غيالن 

 حيتان 

 سفاحون 

 ينقضون على كل  شيء 

 المذبوحة  سرعان ما يبددون هثث ضحاياهم

 تعي  فوق المقابر الصماعية  هماعا  الغيالن

 تقتا  على الصثث المتعفنة 

 التعذيب  تطرب أللحانالعفاريت 

 تسمن على صو  اآلالم 

 العفاريت تتكاثر 

 العفاريت الكبيرة 
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 (5)    تفرخ عفاريتاً صغيرة 

 

في  الن اية كنت  آمل  أن تن ي هذه األسطورة إلى مصرد مسرحية تةد   على  خشبا   المسارح ،  ال  

 دائمة التصدد ، تطب  حياة الشعب السوري بما تحمله من  أسى  وتفص  .  أن تستمر تصربة حياتية 

كنت  آمل أن  يتغلب  صو   العقل على هيصان االنفعال ، والحوار على  الصراع ، لكن وبكل أسف ضاعت   

نَُحذ ْر . ف ل يتطوع من هو قادر على   تقديم الفرصة أو ُضيعت ، وصار   األمور تتصه نحو  األسوأ وعلينا  أن  

 القربان .. وينقذنا ؟؟  

نستذكر قول السيد  المسيح عشية قربانه ) نفسي حزينة حتى المو  ،  الروح مندفعة ، لكن  الصسد  

 ضعيف (  

 ولم ينشر إال بين األصدقاء  2001/ 12/7كتب هذا المقال بتاريخ 

 
 بتصرفعن  أسطورة إينانا ودموذي السومرية      (5)
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 صباحاً  8الساعة  2002/ 9/ 19االثنين 

، أنا مرتاح وغير قلق ، اليوم سيذبح الفروج الخامس ، اقصد ت هيداً  أستعد للذهاب للمحكمة ، باألمس نم

 سنوا  كما أتوق   5سيصدر حكم حبيب عيسى وهو 

ســنوا   5الصلسة كانت قصيرة هــداً ، حكــم حبيــب   12,30وعدنا الساعة    9,30ذهبنا للمحكمة الساعة   

، وحزنــت كثيــراً لــذل  ،  شــاهد  خول كما توقعت ،  شاهدتكم هميعاً ، ما عدا عمتي التــي منعوهــا مــن  الــد

ســالم وســلو  وآخــرون ..  وقبــل دخولنــا  أبــو،   اإلنســانالمحامين ، وذمالئــي فــي لصــان الــدفاع عــن حقــوق 

ورد التحية برف  قبضة اليد  فقد كان يسير أمامي على بعد أكثر من عشــرة  المنفردا  حييت حبيب بصو  عال 

 أمتار 

 وأتوق  حكماً مشاب اً  ،  آب للحكم28لقادم  ا األربعاءتأهلت هلستنا ليوم 

إليــه ،  لكــن  هــذه  التصربــة قــد فتحــت  أصــلنفســي أن  أتخيــلمنذ فترة قريبة كنت أعاني من ضعف لم 

أفكــار ســوداء أو نســما  حــزن  تــأتينيألراها من دون ا ،  نعم لقد  تغير  ،  اليــوم   أكنلم     أشياءعيني  على  

، كيــف حــدث ائل الدفاع ضد الكآبة والحزن واليأ  والخوف  قــد  عــاد  للعمــل لكنني قادر على طردها ،  فوس

كيميائي هرموني ،  أو  هو عامل نفسي فق  ناهم عن تأثيرا  خارهية  أم كلي مــا   هذا  هل هو تغير داخلي  

م يتغير ..  العامل الخارهي ل.. وما  أذال أبحث عن سبب تصاوذي لألذمة هل الوقت هل الطعام ، هل المقويا   

ونحن ما نزال تحت رحمة  التعسف ، والحكم ال يعني شيئاً بالنسبة لسلطة ال تحترم قوانين ا .. هل  ســنمو  

هل سنمضي سنوا  .. وهل سنخرج قريباً ..  حقاً  ال أدري .  ما  أعرفه أنني بحاهة إلى فترة نقاهة ، وأننــي 

م نفسي بالطريقة التي  اريد ..  لذل  تتضاءل أهمية صر  قوياً قادراً على التكيف بنفسي ومشاعري وأن  اقد

متابعة هذه الخواطر التي كانت تتدفق عفواً ، والكتابة بعد  اآلن ستفقد عفويت ا وتتحــول إلــى تــأليف وتصــني  ، 

كــي  احــافظ علــى روح العمــل وكأنني ابدأ كتابة كتاب من نوع هديد ، لذل  قرر  أن  أتوقف عند هــذه النقطــة 

  2002ه أن يكون نقالً موضوعاياً ودقيقاً وتسصيالً ألحداث عادية . مرر  ب ا في صيف الذي أردت
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  10/ 15اليوم 

تحمــل مع ــا األفكــار الســوداء م  الصباح  الباكر كانت النسما   الباردة التي تأتي من  النافذة  المرتفعــة 

.  ومــ  ســرائيلية فــي الضــفة الغربيــة في نفسي  تباعاً لتستوطن ا بطريقة مشــاب ة للمســتوطنا  اإلوتركب ا  

أنني  شدد   الغطاء على هسد  العاري ، حيث كنت أنام عارياً بسبب الحر الشديد يوم  أمس والــذي انت ــى 

 بأمطار ت طل ألول مرة هذا  العام ن  لم  يتمكن  الغطاء الذي من   البرد من أن يمن  األفكار السوداء ..  

ولم يمنحني ذل   السعادة .  أنا  وألننــي مــن بلــد حــار صــيفه لعدة مرا   وفي الن ار  احتصبت  الشمس  

طويل أكره الشمس التي تنفرد في السماء وتتسل  لوحدها .. وأفضل أن تشارك ا الغيوم ، التــي  اشــعر أن ــا 

اء  ألوانــاً تعطينا الكثير من  الظالل وفسحا   الحرية وبعم البرودة والماء .. ،  ولون الغيوم األبيم يعطي لألشي

ومــ  ذلــ  يبــدو أن نوبــة ســوداء أو   من لون الشمس األصفر الــذي يشــوش كــل شــيء ..   وأرق  ألطف وأهمل  

، كان علينا أن نقتن  بــأن هــذه  اكتئاب قد عاد  ، أو ربما نوبة وعي .. يةكد أن علينا أن نتخلى عن كل  األوهام 

ن سنة حتى اآلن هي  اشــياء حقيقيــة ،  وأن  نكــف عــن الصدران واألبواب وشبا  الحديد والتي ال ذمتنا أكثر م

محاول انكارها ،  هذه الصدران ليست وهماً وال عبثاً وال مزاحاً وال عتباً بل حقيقة واقعة تةكد درهة من الكراهية 

هم كان يصب علينا تقبل فكرة أن نكف عن مواه ة الواقــ   المــادي بــالووالعداء ما كان قلبنا يريد أن يقبل ب ا ..  

والحلم واألمل ،  أي  التخلي عن كل  اسلحتنا في مواهة تعسف مدعوم ومدهج ويحشد هي  من  المرتزقة 

المستعدين لتنفيذ كل التعليما  م ما كانت ف م بقرارة أنفس م عبيــد مــأمورين ال خيــار ل ــم وال ارادة .. فقــد 

 محاولة الطيران داخل القفص الصــغير  كان  على العصفور أن  يكف عنباعوا كل شيء مقابل راتب ومكاسب ..  

أن ينسى أنه طير خلق ليطيــر  العصفور،  فقد تحطم وتطاير ريشه وبقي عارياً وها قد  هاء الشتاء .. كان على 

القفص هــو  المــو  .  أن وأن يكف عن فرد هناحيه لكل نسمة ريح .. وكان ذل  يساوي المو  بالنسبة إليه ..  

المسألة هي أن تعي  أو تمــو  ، بــل هــي أن تطيــر أو ال تطيــر ، فعــدم الطيــران  تحيى هو أن تطير ،  ليست   

اشد من  المو  .. وأن  تخسر حريت  وتعي  حياً في قبر ل و أشد من المو  ، يصبح المو  حــدثاً عاديــاً هــداً  

ئيــب ، فــي ذلــ  ألنه مةقت ومحدود الزمن ، م ما كانت  آالمه بالمقارنة م  الحياة الحقيرة فــي ذلــ   الصــو الك

. في الن اية كــان مــن المحــتم علينــا أن نستســلم ونســلم أمرنــا .. وبقــي الســةال القبر الذي يسمونه ذنزانة  

 األساسي واقفاً أمامنا .. 

البشر ، أم هو فق  شيء يظ ر ب ــا ومــن خالل ــا   إرادةهل الحق موهود وهل هو قوة مادية متصردة عن   

 ة التي أرسلت الرسل وتع د  بنصرة الحق موهودة وستقوم بواهب ــا ، وليس له طرق فعل أخر  .. هل  اآلل

 أيــنأم نقول هنيئاً لكل كافر متصبر متغطر  يتعمد فق  على هبروته وقوته ، ألنــه كــان أذكــى منــا وف ــم مــن 

واعتمد فق  على ما يصب االعتماد عليه ، القوة  ةوالحقيقتةكل الكتف فلم يراعي شيء اسمه الحق والحقوق  

الضعفاء لتعزيــة   إلي الغلبة الوحشية بكل صورها ، وهل تصبح القيم واألخالق نوع من  الحماقة والبالهة يلصأ  وا

لــن  ان ــي حيــاتي ، بــل  أنفس م ،  أم  أن  الحق هبار مقتدر قادر علــى هزيمــة الباطــل م مــا بــد  قوتــه ..  

 دمة على هذا  السةال .. واألحداث القا مسأنتظر القادم من  األيام ألر  كيف ستصيب األيا

، وأن رهل كان علي أن اكتشف أن السلطة هي دائماً هسد من اسمنت وحديد ليس ل ا دم وال مشاعر 

ممارسة بعضاً من إنسانيته ، فعليــه أن السلطة عندما يرتدي بزت ا  يتحول إلى ماكينة معدنية .. وحتى لو أراد 

 .  ث يتمكن من خل  قناعه دون مراقبة من أحد ، حييخبئ ا لزواياه الخاصة المعزولة والسرية 

والدتي تعني بالنسبة لي الدين ) الحب والعطاء( الذي من واهبي أن أرده كانت في عمر متقدم وصحت ا 

إلى عنصر شقاء وعذاب هديد في حيات ا وكان ذل  يحطمني ..  اطفال فــي مرحلــة ، وكنت قد  تحولت  معتلة  



 102 ـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ محمد كمالشيء عادي  

لوهودي بين م .. وذوهتــي التــي تتحمــل اعبــاء كبيــرة ومســةوليا  أصــر  تكون شخصيت م وهم بحاهة ماسة  

وهذا ماكان يزيد من حرقتي .. على القيام بكل شيء حتى الحلول مكاني في نشاطي السياسي السابق .. 

ذلــ  الطاغيــة  أن تمــو  وأنــت حــي ( ) .  لقد كنت ميتاً بعيداً عن م  ، بعيداً عن  العمل وعــن الحــب والوفــاء ، 

مرود اآلشوري المتوح  الذي اختــرع عقوبــة الســصن بعــد الخــاذوق .. ذلــ  العقــل المصــرم المتمــر  فــي الن

الوحشية .. والذي  أراد أن يصعل منه عقوبة أشد من المو  وأن يستخدمه ليس لمعاقبة السصين فق  بل كل 

ي ألن احيــا  كانــت تصــطدم وكل محــاولت  ذويه وسصن م أيضاً في دائرة القلق واذالل م وفرض الخنوع علي م ..  

بتعسف السلطة و تن تي لنتيصة واحدة هي أنني من لحم ودم والسلطة من حديد واسمنت ، وان ا ال تريد أن 

وعبثاً نطالب بتطبيق قانون السصون .. كان على تصغي ألي شيء وال أن تحترم أي شيء حتى قانون ا هي ..  

قافي لشعب أو امة أو مصتم  ، وبين الخضوع لســلطة الدولــة ،  هسدي الرقيق أن يتعلم الفرق بين االنتماء الث

الدولة الحديثة المتصلبة والتي اذا خرهت عــن غايــا  المصتمــ  وتمــرد  علــى أخالقياتــه وتحــرر  مــن رقابتــه 

 تحولت إلى وح  كريه هبار مصرم اليطاق يسحق كل عناصر المصتم  ويقتل كل روح فيه .. 

ء ، وال انت ــاء علبــة الشــامبو أو قنينــة الزيــت ، أو علبــة المحــارم .. كــل تلــ   ال انت اء الصيف وحلول الشــتا

، وشــتان الن ايا  وغيرها كثير لم يكن اشارة إلى ن اية أي درهة من درها  معانتنا  التي استمر  واستمر   

الصــغيرة وحبــا   يام الــدقائق ، األم الحبيبــة الطفــل األخ ، حتــى الحشــرا   أن تقارن نفس  بآال  الحديد ..  األ

الغبار هي أشياء مةثرة في هسد  الغم ، وماذا سيةثر هسد على بلدوذر أودبابة  ، طعم الطعــام نــوع الزيــت 

، مــا قيمــة أن كمية السكر ابتسامة السصان برودة الماء درهة الحرارة ، الــروائح ،  هــل تعــرف ماقيمــة الــروائح 

أو للســماء الحــرة تفترش العشب وتنظر لألفــق البعيــد ..    ،  هل تعرف ماقيمة أنتعيس في تواليت لسنوا  ..  

التي ال تقطع ا شبكا   الحديد ، أو أن تشرب ماء اليأتي عبر صــنبور المــاء الــذي تــديره الحكومــة ،  أن تنــبطح 

على مياه الصــدول المتفــق بحريــة مــن بــين  الصــخور وتشــرب منــه بفمــ  دون وســاطة وال تــدخل مــن القــادة 

 تبرون ذل  مكرمة من م .. السياسيين الذي يع

هل هنا  أحد يف م ، وهل يستطي  رهال السلطة الصالدين االستماع لصو  ضحاياهم أم سوف يسدون 

لفاحشــة .  اتمنــى أن أذان م بتبريرا  واهية ومفضوحة وادعاءا  وطنصية يفضــح ا ســلوكم الفاســد وثــروات م ا

ت عيون م السلطة المطلقة وأغرت م غطرسة القوة يصد صوتي بقايا من انسانية في عقول الكثيرين ممن أعم

 والبط  ، 

،  على هســده  طيران كلما نبتت ريشةومحاولة الطير الفم المو  ، ة الحي رهل هنا  أحد يف م محاول

الكون  على الحــق وكــل   : لقد خلق ألسئلتي الكثيرة    واحد    قل أدركت أنني كنت ابحث عن هوابأنا على األ

..  الق هــذا الكــون ، وحــدها القــدرة االل يــة تســير الكــون وترتــب األشــياء وكــل ادعــاء باطــل حق هو من  هللا خ

مسكين هو االنسان  الذي يظن نفسه قوياً ، أو أنه يمتل  الحقيقة ، فال القوة تبقى وال الحقيقة شــيء هامــد 

منبــ  هائــل للقــوة وهــو  ، ألنه ال ي تدي إلــى د وضعيف ييمكن القبم عليه .. ، ومسكين ايضاً من يظن أنه وح

 النامو  المسير للكون . ومسكين أيضاً من ال يعرف كيف يعقل ومتى يتوكل وعلى من ..  الحق 

لقد  أدركت أنني لست تحت رحمة أحد بل تحت ألطاف هللا العلي القدير الذي شاء ونفذ  مشيئته ، وأن 

ارادة هللا ، وتعلمت كيــف ال أخــاف إال مــن  ف و لن يحدث بدون انسان ما  ما سيحدث لي وإن كان قد قرره عقل

ال الزنــاذين وال الصيــوش وال كــل األســلحة   شيء واحد هــو هللا الحــق القــادر الــذي نفــوض أمرنــا إليــه وحــده ..  

المتسلحة بايماني وقناعاتي الحرة هي من توه ني وفي الن ايــة تستطي  أن تغيرني فق  هي ارادتي الحرة  

لنا .)  الذين قال ل م النا  إن  النا  قد همعوا لكم فاخشوهم ، فزادهم ذل  ايمانــا لن يصيبنا إال ماكتب هللا  

 وقالوا حسبنا هللا ونعم  الوكيل ..  ( 
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 تتابعت  األحداث وكأي شيء عادي وبعد ذل  

تبقــى مــن   علي بالسصن ثــالث ســنوا  مــ   التصريــد  المــدني ، وقضــيت مــاحكمت محكمة أمن الدولة  

ثالث سنوا  أخذوني بشكل مفاهئ للفرع ونمت ن اية الوبعد   الزنزانة ،  رادي في ذا    في سصن انف  يسصن

مــدة ، ولــم يــتم تحســين الفيه ليلتين وخرهت من هنا  بعد تقضية يومين ذيادة على حكمي ولــم  أمــنح ربــ   

. ولــم هنا  حيث هم وليد البني وفواذ تللو وحبيــب عيســى وعــارف دليلــة .  رفاقي    وضعنا في السصون وبقي

ضــبارة المحكمــة إدفاتري كاملة ، لكن م أخذوا من  أشيائي   بإخراجاستعيد لوحاتي التي صودر  ، وسمح لي  

ام الــذي يــنص علــى أن   ا تحتوي وثيقتين من  المحكمة مختومة بختم ا األولى هي قرار االتنلسبب بسي  أ

ووثيقــة أخــر  مطابقــة ســلمت     ،  وهــو مــا ســلم لــي  ..(  ةغيــر صــحيح)    2/6ب  األمن يوم  ضفي    كل أقوالي  

. وكــال  (  ةصــحيح ي هــ فــي ذا  الضــب   )  أقــوالي تقــول أن وحصلت علي ا من م في المحكمــة ، للمحامين  

المحامي خليل معتوق ومني ولما كنت متأكد أنني قلت أن ــا من  المحكمة و  قاضي وكاتب    الوثيقتين موق  من

سانه في الغرفة بحضور فواذ وحسن ، وأمام  القاضي بواسطة بل  إنكارهاغير صحيحة ، وأن المحامي أكد علي  

من يده برف  أصابعه نحو األعلى .. ولما كنت أعرف على ماذا وقعت فذل  يعني أن محكمة أمــن الدولــة   إشارة

من حاهياتي التــي أخــذ  منــي فــي ضبارتي إ ا الرسمية  ، ولما سرقت أه زة األمن قالعليا  قد تالعبت بوثائ

وهذه صــورة ، ، تأكد  أن القضية مقصودة ومدبرة وليست عارضاً أو خطأ تسلم لي إال ساعة الخروج   الفرع ولم

 األه زة الموكول إلي ا صيانة  العدالة والحقوق ..  أرف عن مستو  وأخالقيا  عمل واضحة 

أفكــاري وعــاود  النشــاط السياســي والفكــري ،  وهــا أنــا بــين  كــل  معي  خرهت    وخرهت من  السصن و

  :مرر  به من  أحداث ما توصلت إليه من أفكار وأعرف النا  بما وأنشر أحيا وأعمل هلي وشعبي أ

 

  بإمكانيصار 

 فتح الباب من الداخل 

 أن اخرج للحاره 

 صار بإمكاني 

 أن اخرج للحقل 

  أذهارهأقابل 

 مشتاق هداً 

 لحرية ل

 للشمس 

  يحمل أمطاره ريح لل

 أتمشى في درب العشاق
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 نسما  طيبة  ي تلفح وه

 الذكر    أمواجتتقاذفني 

 أتخير من ا لحظا  مختاره 

   أيام ذكر  تحضرني 

 ذكر  عشق عاش طويالً تحضرني 

 مغروم

 رغم وعورة درب العي  

 على شصر هرم 

  أشعارهمفتون يكتب 

 أفتتح الباب وأخرج 

 تأتيني ريح طيبة 

 تتغير رائحة الكون 

 باألمس فق  

 كان الحزن المأفون 

  أستارهيتدلى ويرخي  

 أيام ال تمضي 

 الزمن تعلق فوق هدار 

 ي مسصون دلوحا  تصنع ا أي

 تحبك ا سناره 
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 ال تنسى  أياماعشنا 

 فشلت في ا كل فنون الصبر 

 محال شبه كان  الفرح 

 ظلم وتعسف يكتب أسفاره 

 ذمن يرذح مثل التمثال 

 ليله طال 

 يصثم من غير حرا   

  أيقناحتى 

 أنه ليل 

 ليل

 لن يتلوه ن اره 

 كان علينا أن نتعود ذا  الحال 

 حتى يقف القلب 

 شعاره  اليأ ويرف  هسد 

 ومر  تل   األيام 

 أيام تمضي 

 صار  للذكر 

 وفي هذا اليوم

 ذاكرة صبي يلعب في الحارة ... تتصدد

 في هذا اليوم 

 تغير طعم النوم 

 تتغير  رائحة الريح 

 تأتيني ريح طيبة 

 ه تأتيني بشار

 الشمس تالعبني من بين  األغصان 

 دواره  أيامحقاً إن الدنيا 

 أفرح مثل األطفال 

 ولماذا ال أفرح 

 من حقه وطني 

  أن يفرح

 أحراره  ويعانق 

 

 نعم لقد كان شيئاً عادياً  أن  ينت ي الظلم ويظ ر الحق )  

 إن الباطل كان ذهوقاً ( قل هاء الحق وذهق الباطل 
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  ألفت مكاني

   

 

 

 أي ذنزانتي أنا إن غادر   

 

 يضربون  

 


