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شهادة حول املسرح في السجن

ولدة مسرح وموته

بدر زكريا)1)

دة متجددة، إنها أنا اآلن((
ّ

اكرة ل تخون، إنها دائمة الخلق واإلبداع، ول
ّ

))الذ

: فكرة وترحال
ً

أول

رواية	 نص	 تحويل	 لخطة	 األولى	 املالمح	 وضع	 من	 أيام	 بعد	 صيدنايا،	 سجن	 حتى	 الالذقية	 من	
الالذقية.	 في	 العسكري	 األمن	 يد	 على	 اعتقلت	 مسرحي،	 عرض	 إلى	 	)2( إبراهيم	 هللا	 لصنع	 )اللجنة(	
رافقتني	الفكرة	في	املمرات	الضيقة	وعزلة	الزنزانات،	في	أحالم	النوم	واليقظة،	إلى	أن	وصلت	إلى	سجن	

صيدنايا	العسكري)3(،	في	تلك	العتمة	رأت	باكورة	أعمالنا	النور.

على	الرغم	من	بعض	محاوالت	متفرقة	متناثرة	هنا	وهناك،	وعلى	الرغم	من	بدء	العمل	منذ	عام	
2014	على	مشروع	يهتم	بتجربة	مسرح	سجن	صيدنايا	من	وجهة	نظر	قد	تكون	نقدية،	بوصفها	جزًءا	
من	تاريخ	املسرح	السوري	في	ظروفها	الراهنة	وشروطها	الخاصة	جًدا،	بدأها	املخرج	املسرحي	السوري	

وائل	علي)4(،	وما	زال	يعمل	عليها.	

)1(		فنان	مسرحي	سوري.

جنة،	)بيروت:	دار	الكلمة،	1981(.	
ّ
)2(	صنع	هللا	إبراهيم،	رواية	الل

كان	قد	وقع	اختياري	على	هذا	النص	الروائي	لتحويله	إلى	عرض	مسرحي،	قبل	اعتقالي	بمدة	قصيرة،	حينئذ	كان	لهذه	الرواية	حضور	جلي	في	الوسطين	
الثقافي	والسيا�سي	السوري	والعربي،	لقد	شّدني	األسلوب	السينمائي	وجرأة	الطرح	في	حقبة	تراجع	املد	القومي،	وبدء	ما	يسمى	بعصر	االنفتاح.

)3(		يقع	في	محافظة	ريف	دمشق،	قرب	بلدة	صيدنايا،	شمالي	دمشق	على	بعد	33	كم	على	طريق	تل	منين.

)4(		وائل	علي:	مخرج	مسرحي	يعيش	في	فرنسا،	يعمل	على	فكرة	إنجاز	كتاب	عن	تجربة	مسرح	سجن	صيدنايا،	وإعادة	تشكيل	أحد	العروض	كما	
كان	في	السجن.
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ط	من	خاللها	شعاع	ضوٍء	على	تلك	
ّ
يشرع	الكاتب	والصحافي	مالك	داغستاني)5(	بفتح	نافذة	يسل

التجربة	التي	غمرها	غبار	ربع	قرن	من	التنا�سي	خلف	ظهر	كثير	من	همومنا؛	السيا�سي	منها	واالجتماعي	
وربما	الوجودي.

	المست	بعض	التفاصيل	عن	تلك	التجربة	بطريقة	
ً
	عامة

ً
استطاع	مالك،	بعجالة،	أن	يقدم	فكرة

جاذبة،	فتحت	شهية	بعضنا	على	الشروع	بنبش	أدراج	الذاكرة،	واإلسهام	في	ما	بدأه.

أثنائه،	من	مثل	مشروع	 	قبل	ذلك	وفي	 َعدُّ
ُ
ت أنه	من	الحق	أن	نذكر	مشروعات	طموحٍة	كانت	 	

ّ
إال

العتمة()6(،	 في	حضرة	 )املسرح	 كتاب	 بإصدار	 يتحفنا	 الذي	 جباعي	 والكاتب	غسان	 املسرحي	 املخرج	
ويسهب	في	مساحة	مهمة	من	الجزء	الثاني	في	الحديث	عن	تجربة	املسرح	في	سجن	صيدنايا	)شهادة	
مع	 تخرجه	 بعد	 له	 أولى	 تجربة	 في	 	1990 عام	 بنفسه	 زكريا(،	وقد	خاض	غمارها	 بدر	 	- الكردي	 علي	
مجموعة	من	الشباب	املتحّمس	ملشروع	مسرحي	لم	يكتمل	)العنبر	رقم	6	ألنطون	تشيخوف(،	وتجارب	
سجون	أخرى	من	مثل	تجربة	النساء	)شهادة	هند	قهوجي،	وجدان	ناصيف(	في	سجن	النساء	في	دوما.	

ال	شك	في	أن	في	كل	زنزانة	مسرًحا	من	نوٍع	ما،	بدًءا	بالسيناريوهات	املفترضة	قبل	حفالت	جلسات	
ن�سئ	حواًرا،	نحبكه	منّمًقا	على	

ُ
التحقيق،	كأن	نستحضر	املحقق	أو	مجموعة	منهم،	ثم	ما	نلبث	أن	ن

هوى	أمانينا	باختصار	القول	من	روايات	نخالها	مقنعة،	نبني	فيها	أماكن	وساحات،	قاعات	وجامعات،	
خِبر	

ُ
ة	وأماني،	نرسم	ديكورات	مع	إكسسوار،	ربما	تحضرنا	بعض	السيمفونيات،	ن

ّ
حدائق	وشوارع،	أزق

الرفاق	بأن	يهربوا،	واألمهات	بأال	يفتحن	أبواب	البيوت	في	ساعات	الليل	املتأخر.	

ُينهون	العرض	بحفلة	 همون	نحن؛	رفاقنا	وأصدقاءنا	وأحباءنا	وأهلنا،	أمام	لجنة	من	جالدين	 تَّ
ُ
امل

نسينا	كل	ما	نسجه	خيالنا	الخصب	من	مشاهد،	لنعيد	الكّرة	من	جديد.
ُ
تعذيب	ت

لها	
ّ
مث
ُ
خرجها	وأ

ُ
	من	بعض	)اسكتشات(	كنُت	أؤلفها	وأ

ّ
	ملسرٍح	في	السجن	من	قبل	إال

ً
لم	أعش	تجربة

ارات	)فرع	فلسطين	أو	الفرع	235 
َ
من	مثل	قّصة	)الكلب	حارس	املزرعة(	عندما	قّدمتها	في	إحدى	نظ

سيئ	السمعة(،	كانت	ستودي	بي	إلى	التهلكة	بين	يدي	أبي	حسن	سّفاح	سجن	الفرع	ومديره.	

الباب	لم	يتمالك	أبو	حسن	نفسه،	فقد	أخذت	زاويتي	 أنقذني،	حين	فتـح	 يبدو	أن	أدائي	هو	ما	
إلى	الخلف	ببطء،	وأنا	ما	 ص	كاتًما	ضحكته	أو	غضبه،	ال	أحد	يدري،	تراجعُت	

ّ
فمه	باالنثناء	والتقل

)5(	مالك	داغستاني،	”قبل	ربع	قرن،	مسرح	سجن	صيدنايا	السري”،	موقع	الجمهورية.	2017/7/10

https://2u.pw/MtQDW

)6(	غسان	جباعي،	املسرح	في	حضرة	العتمة،	ج1،	ج2،	)د.م:	دار	العّوام،	2020(.
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خفف	بالتدريج	من	حّدة	عوائي.	لقد	جمد	الريق	في	حالقيم	الجميع	الذين	أحاطوني	
ُ
زلت	على	أربع،	أ

بأحضانهم،	ودموع	الخوف	والفرح	امتزجت	في	عيونهم،	حين	أغلق	أبو	حسن	الباب	مغادًرا	وهو	يردد	
))وهللا	ألقصفو	لعمرك((.	ربما	كان	ينتظرني	تعذيب	حتى	املوت،	همس	جاري	)إندراوس(	بلكنة	أهل	

الجزيرة:	))حمد	هلل	ع	السالمة((.

لم	تكن	تجربة	مسرح	سجن	صيدنا	جديدة،	فقد	تحّدث	الرواة	عن	تجارب	كثيرة	سابقة	في	سجون	
عدة،	اقتصرت	على	ما	يمكن	توصيفه	بـ	)اسكتشات(	أو	مقاطع	مسرحية	وغنائية،	أّما	ما	مّيز	تجربتنا	
توافر	من	 بما	 مّرة	 املستطاع	ألول	 بقدر	 بأنها	حاولت	 كثر-	 التجربتين،	وهم	 الذين	عاصروا	 -بحسب	
ل	تجربة	مسرح	بمفهومه	املعاصر،	مكتمل	العناصر	واألدوات،	صانعوه	وجمهوره	

ّ
إمكانات،	أن	تشك

من	املوقوفين	عرفًيا	)من	دون	محاكمة(	لسنوات	مديدات،	منهم	من	لم	يعرف	املسرح	أو	لم	يشاهد	
مسرًحا	من	قبل.	

ا،	
ً
))كان	الصديق	بدر	زكريا	هو	أول	من	بادر	في	هذا	املجال،	على	الرغم	من	كونه	هاوًيا	وليس	محترف

	بعبء	األكاديمية.	كانت	فكرة	
ً

،	أو	ربما	ألنه	ليس	ُمكبال
ً
ربما	بسبب	طبيعته	الشخصية	األكثر	تفاؤال

عّد	فكرة	مجنونة..	ال	سيما	أنه	يفكر	بعرض	مسرحي	كامل...	توفير	كل	عناصر	
ُ
املسرح	حينما	اقترحها	ت
العرض	املسرحي(()7(.

في	))أثناء	الدخول	لحضور	عرض	سويفت،	كان	كل	فرد	من	الجمهور	يحمل	بيده	قصاصة	من	
الورق،	عليها	بعض	الكتابات	وما	يشبه	الختم	لتبدو	كتذاكر	دخول	املسرح،	مع	وجود	أحد	أعضاء	
م	التذاكر	ويتأكد	من	صحتها.	))أبو	زياد.	ما	هذه	األوراق	التي	تحمل	ختًما	أيها	

ّ
الفرقة	على	الباب	ليتسل

املجنون؟	سألت	بدر...	إنها	تذاكر	الدخول	من	أجل	تحديد	العدد	اليومي	للحضور،	ومن	أجل	تالفي	أي	
فو�سى،	أما	الختم	الذي	صنعناه	من	الخشب،	فهو	للتأكد	من	البطاقة	ولعدم	حدوث	أي	خلل...((.	في	
ندوة	تالية	للعرض	سيذهب	محمد	إبراهيم	أبعد	من	ذلك	))لقد	أحسست	وأنا	أمسك	بالبطاقة،	أنني	

	على	باب	مسرح،	وأن	صديقتي	ستصل	بعد	قليل	لندخل	ونشاهد	املسرحية	مًعا((.)8(
ً

فعال

نشر	الكاتب	والصحافي	وائل	السواح	في	صفحته	على	فيسبوك،	واصًفا	التجربة	بأنها	إعادة	إنتاج	
للمسرح:	))...	على	أن	تاج	اختراعاتنا	كان	إعادة	إنتاج	املسرح.	الفكرة	بدأت،	في	فرع	التحقيق	العسكري،	
عندما	حّدثُت	الرفاق	مّرة	عن	مسرحيات	شاهدتها،	أو	شاركت	فيها	أو	كتبت	عنها،	ثم	جاءت	فكرة	أن	
	مسرحيا،	في	املهجع.	بدت	الفكرة	مجنونة	بحد	ذاتها.	فأنت	تريد	تقديم	عمل	مسرحي،	بدون	

ً
نقّدم	عمال

)7(		جباعي،	املسرح	في	حضرة	العتمة،	مرجع	سابق.

)8(		مالك	داغستاني،	بعد	ربع	قرن،	مسرح	سجن	صيدنايا	السري،	مرجع	سابق.
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نص	وال	ديكور	وال	مكياج	وال	منّصة	وال	مكان	للتدريب..)).

4()9(	يقول:	))...	بعدها	كّرت	السبحة.	قّدمنا	عدًدا	كبيًرا	من	املشاهد	 وفي	)عطيل	في	املهجع	رقم	
املسرحية	الضاحكة...	في	صيدنايا	كان	وضعنا	أفضل	بما	ال	يقاس.	في	أيدينا	مالبس	وأقمشة	لألزياء	

	للبروفات	والعروض..(()10(.
ً

وألوان	للمكياج	وعلب	كرتون	للديكور	وقد	أخذنا	مهجًعا	كامال

 248( الفرع	 من	 الصاعد	 الطريق	 أراقب	 كنت	 اللحمة)11(	 لسيارة	 الصغيرة	 النافذة	 من	 بمرارة،	
مت	أن	العتمة	ستطول	بطول	عمٍر	أو	

ّ
-	فرع	التحقيق	العسكري(	إلى	سجن	صيدنايا	العسكري،	سل

أكثر.	

حَبطة	من	هول	الشعور	بالهزيمة،	رأيت	
ُ
)سأصنع	مسرًحا	هناك(	-قلت	في	نف�سي-	أشرقت	روحي	امل

األلوان	من	جديد.

ثانًيا: في معمل الخوف 

من	الصعب	على	املرء	أن	يتخّيل	أن	صناعة	مسرح	في	السجن	)السوري(	أمر	عادي	أو	بسيط	أو	
ممكن؛	لقد	تّم	كل	�سيء	في	الخفاء	عن	عيون	السّجان	الذي	كان	يسكن	في	عقولنا	في	أثناء	إعداد	كل	
)املهجع- والكواليس،	وتقسيم	 واملاكياج	 الديكور	واملالبس	واإلضاءة	 إلى	 النص	 القّصة	من	 تفاصيل	
ا	بدقة	وذكاء	بحيث	يمكن	إخفاؤه	أو	تدويره	 املسرح(	إلى	منّصة	وصالة.	كل	�سيء	يجب	أن	يكون	معدًّ
ال	 ألياٍم	 	 نستعدَّ أن	 حينئذ	 علينا	 إذ	 وخيمة،	 العواقب	 كانت	 	

ّ
وإال السّجان،	 يثير	شكوك	 ال	 �سيء	 إلى	

فتحة	 في	 واألرجل	 الرأس	 ر	
َ
ُيحش )حيث	 ثالث	حفالت	دوالب	 يوم	 كل	 في	 الزنزانات،	 تنتهي	من	عذاب	

ت	نهاياته	من	
َ
خ ِ
ّ
ب	املحشور	على	ظهره،	ويبدأ	الضرب	بكبل	الكهرباء	الرباعي،	وقد	ُسل

َ
الدوالب،	ثم	ُيقل

الغالف	البالستيكي،	لتظهر	أسالك	معدنية،	تكتب	على	الجسد	قّصة	جديدة	بحروٍف	من	دم	ونار(	
بعد	وجبات	الصباح	والظهر	والعشاء.	

املسرحية	 التدريبات	 عن	 أهمية	 يقل	 ال	 جريمة	 بوصفه	 املسرح	 آثار	 إخفاء	 على	 التدريب	 كان	

)9(	وائل	السواح،	”عطيل	في	املهجع	رقم	4”،	موقع	تلفزيون	سوريا	2020/02/14

	للبروفات	والعروض،	إنه	طلب	مستحيل،	وله	عواقب	وخيمة،	كان	ذلك	يحدث	عن	طريق	
ً

)10(	ليس	من	السهل	القول	اننا	أخذنا	مهجًعا	مستقال
الحيلة،	يتبادل	نزالء	املهجع	العتيد	مع	نظرائهم	من	أعضاء	الفرقة	أماكنهم	في	املهاجع	األخرى	من	دون	علم	إدارة	السجن	التي	يهمها	عدد	رؤوس	النزالء	
في	كل	مهجع،	ال	أسماؤهم.	كما	كان	علينا	أن	نفك	كل	�سيء	يثير	شكوك	السجان،	ونخفيه	بعد	كل	عرض	أو	تدريب،	ليعود	كأي	من	املهاجع	األخرى.

حوم.
ّ
)11(	سيارة	مخصصة	لنقل	املساجين،	أطلقنا	عليها	هذا	االسم	مجاًزا،	ألنها	تشبه	سيارة	نقل	الذبائح	والل
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نفسها،	مع	مراعات	درجة	ارتفاع	صوت	املمثلين	أو	املوسيقا	أو	على	األقل	تبريرهما	في	حال	وصال	إلى	
آذان	السجان	املرهفة.

مات	حقوق	السجين	الدولية	
ّ
كان	سجن	صيدنايا	قد	ُبني	على	أساس	نموذجي	في	احترام	معايير	منظ

في	بناء	السجون	التي	لم	تتحقق	قط،	كان	يقبع	في	خاصرة	املبنى	الرئيس	مبنى	آخر	صغير	مستقل،	ذو	
لون	قرميدي	وشكل	هند�سي	مميز،	كنا	نراه	من	نوافذ	الرواق	الطويل	لجناح	)أ	يسار-	ط3(	من	دون	
أن	نعرف	وظيفته،	حتى	أسّر	لنا	أحد	السّجانين	أنه	دار	سينما	بكامل	تجهيزاتها؛	نصف	الحلم	تحقق،	

بقي	أن	يدعونا	لحضور	فيلم،	فيكتمل	الحلم.	

إدارة	 سرقة	 على	 احتجاًجا	 الطعام	 عن	 اإلضراب	 إعالننا	 بعد	 	1989 أبريل	 نيسان/	 أواخر	 في	
بـ	)ثورة	 بن،	لذلك	ُسّمَيت	

ّ
حم	والل

ّ
السجن	الجزء	األكبر	من	مخصصات	طعامنا،	كانت	يومئذ	من	الل

بن(،	هاجمنا	مدير	السجن	)ب.	ع(	وكان	برتبة	عقيد	في	الشرطة	العسكرية،	يحوطه	رهط	كبير	من	
ّ
الل

بالسالح	لكسر	اإلضراب.	أخذوا	يضربوننا	على	غير	هدى	بصورة	وحشية،	 أفراد	شرطته	املدججين	
مستخدمين	أحزمة	سراويلهم	العسكرية	العريضة	املزودة	ببكالت	من	املعدن	الغليظ،	على	الرؤوس	
	مع	صراٍخ	أحاط	بنا	كغيمة	

ً
واألكتاف	واأليدي	واألرجل	والظهر	والرقبة،	لقد	)هّبشونا(	ضرًبا	وتنكيال

من	ضجيج،	كان	مدير	السجن	يقف	جانًبا	يتفّرج	على	املشهد	كأنه	ينتظر	انتهاء	طباخيه	من	تحضير	
وجبة	شهية	لذيذة	لسيادته.

أشار	بإصبعه	إلى	جنوده	بأن	يتوقفوا،	ثّم	حشرونا	كدجاجات	املزارع	في	ركٍن	من	الجناح،	ليلقي	
	 رقَّ أن	 لبث	 ما	 ثّم	 واملنطق،	 والعقل	 وااللتزام	 واالحترام	 والنظام	 القانون	 عن	 عصماء	 	

ً
خطبة فينا	

حديثه،	ليبرر	أنه	ليس	هو	املسؤول	عن	سجننا،	إنما	هو	ُمؤتمٌن	علينا	كوديعة	لديه	عليه	املحافظة	
	حديثه	أكثر،	وتمّنى	أن	نطلب	ما	نريد،	ُرِفَعت	بعض	األيادي	

عليها	بأفضل	الظروف	والشروط،	ثّم	رقَّ
تطالب	ما	يطالب	به	السجناء	من	حقوق	لتحسين	ظروف	اإلقامة	والعيش	من	املأكل	واملشرب	واألثاث	
والكتب	واألوراق	واألقالم،	تجّرأت	ورفعت	يدي،	والريبة	والتردد	يمآلن	قلبي	وعقلي،	قال:	)وماذا	تريد	
أنت؟(،	قلت:	)يا	سيادة	العقيد،	طاملا	أن	)لدينا(	داًرا	للسينما،	ملاذا	ال	تدعونا	لنشاهد	فيلًما	أو	تَدعونا	
نصنع	مسرًحا؟	ما	بين	السخرية	والّدهشة	واالستنكار،	فاجأ	سؤالي	الجميع،	سجناء	وسّجانين،	أين	
بن	أهمية	لبقاء	

ّ
حم	والل

ّ
قضيتي	ومطالبي	مما	نحن	فيه؟	لم	يدركوا	حينئذ	أن	هذا	هو	جوعي،	ربما	كان	لل

	على	قيد	الحياة؛	أن	نبقى	أحياء،	في	عوالم	املوت	 جسدي،	لكن	روحي	هناك،	حيث	يمكن	أن	أستمرَّ
البطيء.

أجابني	بعد	لحظة	تاّمل،	وقد	أحاط	خصره	بيديه	ُمبعًدا	سترته	املفتوحة	إلى	خلف	ظهره،	وهو	يهّز	
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اصات	كمان؟!((.
ّ
ويخلع	حوضه	بمهارة	راقص	متمّرس:	))إي	شو	رأيك	جبلكون	رق

ا: استهالل 
ً
ثالث

عن	 عيوني	 عجزت	 ما	 روحي	 بعيني	 أشاهد	 ا،	
ً
خوف يرقص	 جسدي	 االستقبال،	 حفل	 كان	 بهًيا	

ا	إلى	
ً
	من	جلودها،	تلوكها	سياط	تنّز	حقًدا	وتوق

ّ
رسمه،	صورة	محفورة	في	الذاكرة،	أجساد	عارية	إال

ارتشاف	الّدم،	تحوط	بي	جدران	من	قضبان	معدنية	سود	غليظة،	تطاولت	حتى	بلغت	ما	ال	يبلغه	
النظر،	ضجيج	آٍت	من	جوف	ليل	عميق،	صراخ	جنود	القّبعات	الحمراوات	البهيمّي	ينقّض	على	عريي،	
	أسوًدا	يفترش	وجهي	

ً
إلى	قضيب،	تبصق	القضبان	سائال يثني	ويثلث،	أهرب	من	قضيب	 يغتصبني،	

قناًعا	يداري	عاري.

توقفت	عن	حساب	 بعقارب	 إلّي	 ترنو	 يدي	 والصمت	ساعة	 املتناثرة،	 أغرا�سي	 تحوطني	 وحيًدا	 	
ي	جرح	قدمي،	قميص	تزّين	بشبابيك	صغيرة،	أحّب	أن	يرتق	مزق	

ّ
الزمن،	فردة	جراب	أرادت	أن	تغط

هترئة.
ُ
جسدي،	يهديني	آخر	ما	علق	من	عطر	حبيبتي	على	ياقته	امل

بعينين	أثقَل	الرعب	واملجهول	جفونهما،	بحثت	عن	بطاقة	صغيرة؛	هويتي،	ال	أثر،	ال	تتعب	نفسك،	
ال	تبحث	عن	ما	ال	تحتاج	إليه	بعد	اليوم،	أنت	لست	سوى	رقم،	قلت.

صعدت	الّدرج،	انفرجْت	قضباٌن	عن	مثيالتها،	كان	ثمة	باٌب،	دخلُت،	قبل	أن	أنطق	باسمي	سألت:	
جنة؟

ّ
هل	لديكم	رواية	الل

1(؛	 ْسُتقِبلنا	به	في	الجناح	)أ	يمين	ط	
ُ
كان	سؤالي	ال	يقل	غرابة	عن	مشهد	الفرح	املدهش	الذي	ا

ق	دٍم	جديد	في	عروق	جففتها	
ّ
هل	كان	الفرح	بخالصنا	من	عذابات	الفرع	وحفل	االستقبال؟	أم	لتدف

سنوات	السجن	املديدة؟	هل	تصل	األنانية	بالسجين	إلى	أن	يفرح	بانضمام	آخرين	إليه	من	رفاقه؟	أم	
إنها	الرغبة	والتعلق	بالحياة؟	كأننا	في	مشهٍد	نبادل	فيه	عشبة	الحياة	باملوت،	املوت	البطيء،	املوت	

	بالخالص.
ً

اململ،	املوت	الثقيل،	نشتهيه	سريًعا	أمال

رقص	قلبي	فرًحا	حين	أجابني	إبراهيم	الذي	كان	أمين	املكتبة	حينئذ	بأن	الرواية	موجودة.

نحو	 األنظار	 فخطف	 الجناح.	 في	 والفكري	 الثقافي	 الهّم	 راج	 املتوّهج	 السيا�سي	 الهّم	 إلى	 إضافة	
قِنَع	جمهوًرا	ُيعد	حينها	من	النخبة	السياسية	

ُ
موضوع	املسرح،	ليس	باألمر	اليسير،	هل	أستطيع	أن	أ
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ا	في	هذا	املجال؟	كان	التجاهل	وعدم	االهتمام	
ً
والثقافية	السورية،	خصوًصا	أنني	لست	شخًصا	معروف

باملشروع	يقلقانني	وُيحّرضانني	في	آن	مًعا.	

بنوع	من	التردد	والصبر	وإغماض	عين	الشك	بذل	الكاتب	والصحافي	علي	الكردي	جهًدا	عظيًما	
ليتحّملني	بحس	مبدع	وخبرته	أنجز	إعداًدا	مسرحًيا	رشيًقا	لنص	الرواية،	استطاع	أن	يحافظ	فيه	على	
َتمّرس	وذكائه	في	كتابة	السيناريو	والحوار.	

ُ
نبض	الرواية،	مقتحًما	مفاصل	النص	املسرحي	باقتدار	امل

ربما	كان	هذا	من	أول	العوامل	التي	سمحت	باجتياز	التجربة	األولى	عتبة	الالمباالة	والتشكيك	في	جدّية	
املشروع	بنجاح.

لقد	أسهمت	خبرة	وائل	الّسواح	وحنكته	في	البحث	واقتراح	حلول	ملشكالت	عدة	واجهتنا،	فكان	
بحق	مساعد	مخرج	فاعل،	إضافة	إلى	مشاركته	في	التمثيل	مع	علي	الكردي	ومازن	ربيع	وعبد	درويش	

وبدر	زكريا.

أما	سمير	عبدو	)الذي	ن�سي	اسمه	في	أثناء	التحقيق(	وامللقب	)البو	الندى(	فقد	أضفى	من	خلف	
الكواليس	على	املشاهد	لوًنا	مؤثًرا	بموسيقا	صوته	املباشر	العذب.

في	 السقوط	 من	 الخشية	 دون	 القول	 ويمكن	 بل	 التصديق،	 يفوق	 ا	
ً
حدث كان	 األول،	 ))العرض	

نقيصة	الخّفة	بإطالق	األحكام،	أنه	كان	عرًضا	غير	قابل	للتصديق(()12(.

انتشرت	أخبار	العروض	املسرحية	في	باقي	أجنحة	السجن،	وطالب	املعتقلون	بحقهم	في	املشاهدة.	
عرض	 مشاهدة	 في	 بحقه	 يطالب	 العسكري	 صيدنايا	 في	سجن	 سيا�سي	 معتقل	 للغرابة؛	 يا	 بحقهم!	
تنسوا	 )ال	 عرض	 في	 أعضائها	 بكامل	 تنتقل	 الفرقة	 جعل	 الحق	 هذا	 عظيًما،	 األمر	 كان	 مسرحي،	
محمود	 غير	 من	خطر	 تخلو	 ال	 مجنونة	 سينمائية	 بحيلة	 القدامى	 رفاقنا	 جناح	 إلى	 هيروسترات()13(	

،	كان	املسرح	عنوانه	األساس.)14(
ً

العواقب.	قضينا	في	ضيافتهم	أسبوًعا	كامال

جنة	)عنوان	الرواية	نفسه(	باكورة	رحلتنا	التي	استمّرت	حوالى	ثالث	سنوات	
ّ
لقد	كانت	مسرحية	الل

)1988،	1989،	1990(،	بحصيلة	ست	مسرحيات	)15(.	

)12(	مالك	داغستاني	مالك،	املرجع	نفسه.

)13(	غريغوري	غورين،	انسوا	هيروسترات،	وقد	أضفنا	”ال”	إلى	العنوان	األصلي.

)14(	غسان	جباعي،	املسرح	في	حضرة	العتمة،	شهادة	بدر	زكريا.

)15(	املرجع	نفسه.
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رابًعا: على الطريق

أحببت	أن	أستريح	معكم	في	محطة	أولى،	نص	بعنوان	)الباب(	ملحمد	إبراهيم،	رفيق	رحلة	السجن.	
لقد	فاض	خيال	محمد	متجاوًزا	شروط	املكان	والزمان،	ليخلق	شخصية	وحيدة	)مونودراما(	جمعت	
قت	

ّ
عل واملسموح،	شخصية	 املمنوع	 وفلسفة	 والهزيمة	 والخيبة	 والثورة	 والحلم	 واألماني	 الصراعات	

على	مشجب	الكون	كل	أسئلة	الوجود،	نسجت	ما	بين	الجسدي	والروحي	خط	حياة	مستحيل،	كانت	
األسئلة	تتفّجر	في	رأسها	توَق	معرفٍة	ودهشٍة،	بينما	يجري	النمل	املتوّحش	في	عروقها	بدل	الدم.	كانت	
شعرية	النص	بلغته	العالية	تقف	كطود	أمام	مخيلتي،	كنت	أسائل	نف�سي،	كيف	لي	أن	أمتطي	موجة	

طّوعه	ليخرج	إلى	الفرجة؟
ُ
هذا	النص	الباذخ،	وأ

ا	عبر	املنور	من	الطابق	الثالث	إلى	الطابق	األول،	طالًبا	النجدة	من	
ً
تسللت	حبالي	صعوًدا	وهبوط

املبدع	غسان	جباعي	بصفته	مخرًجا	مسرحًيا	ال	يفصل	بيني	وبين	طزاجة	أكاديميته	سوى	طريق	تصل	
بين	مطار	دمشق	)حيث	هبط	عائًدا	من	بالد	مناهل	العلم(	والسجن،	وبعض	من	سنوات	ترحاله	طريد	

السجون.

ت	عليه	قماشة	بيضاء،	تحتاج	إلى	حياة((. دَّ
ُ
كتب	لي	غسان	معتذًرا:	))النص	إطار	لوحة،	ش

غفى	النص	على	صدري،	بعد	حين	انتقلت	إلى	جناح	)أ	يمين	ط1(.	وحيًدا	كنت،	عندما	سمعت	
بين	 )الفاصل	 ِرض	

َ
ْعت
ُ
امل الجدار	 أواجه	 )بروفة(،	 تجربة	 في	 أدائي	 على	 يثني	 ورائي	 من	 آتًيا	 تصفيًقا	

قيم	كإجراء	عقابي	لتعزيز	العزلة	بيننا	وبين	رفاقنا	املوقوفين	من	حركة	23	شباط	
ُ
الجناحين(	الذي	أ

ال	 الذي	 وبوجهه	 ينطفئ،	 ال	 الذي	 عينيه	 ببريق	 عي�سى	 محمد	 الشاعر	 كان	 الديموقراطي(،	 )البعث	
تقدم	 أخرى	 مسرحية	 كانت	 بينما	 العرض،	 هذا	 إلنجاز	 قدًما	 يدفعني	 الحكايات،	 سرد	 عن	 يتوقف	
الدولي(	الستعادة	 )التحالف	 إنها	)عاصفة	الصحراء(	حرب	 عروضها	وضحاياها	على	مسرح	مفتوح،	

الكويت	من	االجتياح	العراقي.

لقد	جرف	تيار	التجاذب	السيا�سي	الحاد،	بين	مؤيد	التدخَل	الدولي	بقيادة	أميركا،	ومعارض	إياه،	
والخوف	على	مصير	البالد	والعباد،	أولويات	الحياة	كلها	في	السجن،	فكان	اإلصرار	على	استمرار	تجربة	

املسرح	ضرًبا	من	املستحيل.

	بالفشل	
ً

عدُت	أدراجي	إلى	جناحي	ورفاقي	الذي	صاروا	في	الطابق	الثاني	)ط2	ج	يمين	ويسار(،	مكلال
والخيبة	لعدم	قدرتي	على	النهوض	بنص	)الباب(.
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ِرض)16(	هفا	قلبي،	إنها	ستارة	البروفات.
َ
عت
ُ
ِصبت	في	امل

ُ
خلف	الستارة	التي	ن

إنقاذها	قبل	 إنعاش	)موت	فوضوي	صدفة(،	يحاوالن	 في	غرفة	 البب	وأيمن	قاروط	 كان	عدنان	
وا	
ّ
دون	من	نافذٍة	في	أعالي	مبنى	التحقيق،	بعد	أن	مل

ّ
موتها	الذي	يشبه	موت	بطلها،	حين	قذفه	الجال

من	تعذيبه.	

وموطن	 حياة	 نافذة	 كانت	 بل	 حولها،	 خالف	 ال	 بتجربة	 متشبثين	 التيار،	 بعكس	 يسبحان	 كانا	
لقاء،	كأنهما	أعلنا	رفضهما	حال	التشتت	والضياع	التي	اجتاحت	الجميع	بسبب	األخبار	واإلشاعات	
والتسريبات	املقصودة	عن	اقتراب	خروجنا	من	السجن،	كان	ذلك	موضوع	حديثنا	الدائم،	وقد	استحوذ	
فو()17(  )داريو	 عبقرية	 كانت	 يصّدق.	 أن	 يريد	 ومشكك	 مصّدق	 بين	 وأحالمنا	 وقدراتنا	 طاقاتنا	 على	
تستنهض	فينا	الهمم	لتنتشل	أقدامنا	من	ذلك	الوحل	الثقيل.	كانا	قد	وضعا	الخطة	اإلخراجية،	وعكفا	
على	تشكيل	فريق	العمل،	تسابقنا	الفرحة	على	لقائنا	من	جديد،	ثم	تقاَسمنا	الحزن	في	وداع	التجربة	

على	أعتاب	الخيبة	وما	يشبه	الهزيمة.

بين	)املنزل	الذي	شّيده	جوناثان	سويفت(	)18(و)موت	فوضوي	صدفة(	مال	الرأي	إلى	اختيار	األولى	
لتعقبها	الثانية،	على	الرغم	من	حضورها	الجليل	في	عقولنا	ومشاعرنا،	عندما	كّنا	نقرأ	املقاالت	النقدية	
الدكتورة	 أخرجته	 الذي	 العرض	 بدخولها(	حول	 تسمح	 السجن	 إدارة	 )كانت	 ت	

ّ
واملجال الصحف	 في	

نائلة	األطرش	مشروًعا	للتخّرج	لطالب	املعهد	العالي	للمسرح،	فتشتّد	الرغبة	والعزيمة	لالشتغال	على	
هذا	النص	العظيم،	ربما	ألنه	يشبه	واحًدا	من	مشاهد	الرعب	التي	حصلت	معنا	في	مرحلة	التحقيق،	

أو	يمثله.

هل	مات	مشروع	املسرحية	قبل	موت	بطلها؟	هل	مات	معها	مسرح	سجن	صيدنايا،	لتطوى	مرحلة	
إيذاًنا	بدخولنا	مرحلة	أخرى	ال	تقل	أهمية،	بل	ربما	ستخط	مصائرنا	حتى	باقي	حياتنا؟	هل	ستحمل	

  u مًعا	مقطًعا	بشكل	حرف	 الثالثة	 في	آخرهما،	بحيث	يشكل	 واليسار،	 اليمين	 الرئيسين؛	 الرواقين	 بين	 ما	 الذي	يصل	 الرواق	 ِرض:	هو	
َ
عت
ُ
امل 	)16(

ِصبت	
ُ
،	كان	بمنزلة	القلب	النابض	لحياتنا	اليومية	واالجتماعية	والثقافية	والفنية.	فيه	ن

ً
طوله	حوالى	16	متًرا	وعرضه	حوالى	4	أمتار	أو	أكثر	قليال

مكتبة	عظيمة،	غنية	ومتنوعة،	حوت	كثيًرا	من	العناوين	لكثير	من	الكّتاب،	بما	فيها	بعض	من	الكتب	املمنوعة	في	سورية،	كما	كان	ساحة	ملمارسة	
اليومية	)تدريبات	الجسد،	 للتدريبات	املسرحية	 النهار،	ومكاًنا	 في	 العود	والغيتار(	 آلتي	 )العزف	على	 لتعليم	املوسيقا	 الرياضة	الصباحية،	ومركًزا	
ّدم	فيه	بعض	املشروبات	الساخنة	للزبائن	)مجاًنا	بالطبع(،	وهو	مكان	للعزلة	ولقاء	الذات،	عندما	يخلو	من	النشاطات	

َ
ق
ُ
املائدة،	الحركة...(،	ومقهى	ت

فات	وأطعمة	قابلة	للتخزين	
ّ
العامة،	و	كان	–	من	دون	استغراب	–	مستودًعا	ألغراض	الفرقة	املسرحية،	ومخزًنا	لحاجات	الجناح	من	مالبس	ومنظ

)سكر،	رز،	زيت...(	وغالًبا	ما	كّنا	نجتمع	فيه	ملناقشة	قرارات	تتعلق	بالحياة	العاّمة	للجناح،	واتخاذها.	

)17(	داريو	فو:	أديب	ومسرحي	إيطالي،	مؤلف	مسرحية	)موت	فوضوي	صدفة(،	مواليد	1926،	حائز	على	جائزة	نوبل	لألدب	1997.

أشهر	 من	 ساخر،	 إنكليزي	 كاتب	 وهو	 	،)1745 	– 	1667( سويفت	 جوناثان	 منزل	 في	 أحداثها	 تدور	 غورين،	 غريغوري	 تأليف	 من	 مسرحية	 	)18(
مؤلفاته	كتاب	)رحالت	جوليفر(.
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مسرحيتنا	القادمة	عنوان	)موت	مسرح(؟.

خامًسا: فرقة ليست في الفرقة 

في محطة ثانية عن أشخاص كانوا في قلب التجربة من دون أن يدخلوا فيها.

كان	عهد	الشيخ	حسن	بمخزونه	الثقافي،	وعفوية	حّسه	السليم،	ونظرته	املتأملة	من	دون	ادعاء	
لصيًقا	بتجربة	املسرح	منذ	بداياتها،	يمتلك	دهشة	وشغف	طفل	وذائقة	مجّرب،	كانت	عيونه	تسبقه	

	ومرشًدا	وتصويًبا	وتشجيًعا.
ً

في	البوح،	كانت	تساؤالته	ومالحظاته	دليال

	نقي	ودراية	 مالك	داغستاني	في	هدوئه	الذي	يخفي	قلقه	األبدي	يسرح	في	تفاصيل	مدهشة	بحّسٍ
بالنص	واللغة	واإللقاء	ومخارج	الحروف	وموسيقا	الصوت،	والحركة	والدخول	والخروج	من	املنصة	
وإليها،	عن	االنسجام	والتوافق،	ومعرفة	بتفاصيل	الديكور	واملالبس	واأللوان	وتخليق	الفكرة	وفكرة	
ل	إحدى	الدعامات	التي	ال	غنى	عنها	إلنجاح	التجربة	

ّ
التخليق.	تخاله	آتًيا	من	أرومات	عالم	املسرح،	شك

واستمرارها.

،	فينضح	آراء	في	الجوهر	والتفاصيل،	وتفضح	نصوصه	
ً
محمد	إبراهيم	يوارب	أبوابه	تأّدًبا	وكياسة

انغماسه	بالتجربة،	ليتحفنا	بأولها	بعنوان	)النّضارة(	التي	عرضناها	على	)مسرح	-	مهجع(	سجن	صيدنا	
العسكري.	وثانيها	بعنوان	)الباب(،	ولم	ُيكتب	لها	أن	ترى	النور	على	تلك	الخشبة	العجيبة.

	
ً

هشام	زعوقي	صامًتا	يلوح	بيديه	كلتيهما	في	البكرة	واألصيل،	مؤكًدا	بداهة	دعمه	وتشجيعه،	ُمرسال
ن	عن	رصد	أدق	تفاصيل	

ّ
شعاع	فرح	وباقة	شكر	من	عينين	أشعل	توقدهما	نبوءة	مستقبله،	ال	تكال

التجربة،	يهمس	لي	بخفر	الواثق	ببعض	من	مالحظاته	املهّمة.	

د	الذي	يحّول	الذاكرة	إلى	ملعب	إبداع	وخلق	جديد،	لقد	أهدى	الفرقة	
ّ
ثائر	ديب	ذاك	الذهن	املتوق

ر	نص	مسرحية	)املنزل	الذي	شيده	جوناثان	سويفت(	الذي	أنهى	ترجمته	من	
ّ
عصارة	جهده	حين	تذك

بعد	 ر	
ّ
َتذك

ُ
امل النص	 إلى	 بانتمائي	 كانت	دهشتي	عظيمة	حين	أحسست	 السجن.	كم	 توه	قبل	دخوله	

ترجم	في	صفحات	كتاب	أرسله	إلينا	بعد	خروجه	من	السجن	قبلنا.
ُ
قراءتي	النَص	امل

	بخيال	خصب	
ً

ال كمال	عبود	يطرح	بتهذيب	وصوت	خفيض	آراءه	في	ندوات	الحوار	بما	نفعله،	ُمحمَّ
ورؤية	واضحة،	يلفت	انتباهي	إلى	ما	سهى	عنه	ذهني	من	تفاصيل	مهمة،	يرسم	فضاءات	مشاهد	غنية	
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موحية	غالًبا	ما	أخذتني	إلى	قراءات	مختلفة	أو	مغايرة.

سادًسا: شائعات تهزم اإلرادة

كأنها	 الحديد	على	بطونها	 تلتوي	قضبان	 ألسنتها،	 الجدران	مادة	 	 تنشقُّ أفواهها،	 تفتح	األغراض	
املتشائمين	 وجه	 في	 السنين	 وجع	 وينتفض	 مستحلبيها،	 أفواه	 من	 ساخرة	 السجائر	 تنفجر	 تتقيأ،	
ككين.	إنه	هجوم	الشائعات	تحاصرنا	من	كل	حدب	وصوب	هجوًما	ال	رحمة	فيه	وال	شفقة.	هل	

َ
ش
ُ
وامل

نستطيع	الصمود	أمام	هذا	الهجوم	الكاسح؟	لقد	شّل	الفرح	قدرتنا	على	فعل	أي	�سيء،	بما	في	ذلك	
القدرة	على	التحمل.

ا	حتى	َمْن	تظاهر	بعكس	ذلك،	كان	حلم	الحرية	من	جديد	يتراقص	أمام	عيوننا	
ً
كان	الكل	مصّدق

	بين	شقوق	العطش.
ً

كماء	توارى	خلف	غبش	الكأس	في	هجير	الحّر،	يجري	سلسبيال

غات،	استيقظنا	من	سهرنا	
ّ
الل م	

ّ
تعل الرسم	وحلقات	 كلها	كما	 القراءة	والنحت	 ذابت	مشروعات	

باكًرا	ننتظر	فتح	األبواب،	هل	يكون	آخر	انتظار	وآخر	وقوف	أمام	رقيب	العّد	والتفّقد؟.

	النوافذ	برؤوسها	نحو	مدخل	السجن	الرئيس	تستطلع	قدوم	 ِطلُّ
ُ
كان	صباًحا	صافًيا	مشمًسا،	ت

إلى	 عجالتها	 تتحول	 تطير،	 الباصات	 أن	 تعرفن	 أال	 الحمقاوات،	 النوافذ	 أيتها	 أغباِك	 ما	 الباصات،	
أجنحة،	تعبر	املدخل	حتى	لو	كان	مغلًقا؟	ال	حاجة	إلى	القلق	أيتها	النوافذ	البلهاوات،	القلق	ليس	من	

شغلكن،	يكفيكن	أنكن	معبر	النور	والريح،	تبددن	العتمة	والظالم.

كّوم	)أبو	غنطوس(	نضال	حّداد	ما	بجعبته	من	مخزون	سجائره	أمامه،	تظنه	يريد	بيعها،	جلس	
لها	 التي	كان	 	مالبسه	ومتعلقات	الحبس	 بعناية	بعد	أن	استبعد	ُجلَّ التي	رتبها	 )بقجة(	أغراضه	 على	
نزالء	 زيارة	ألحد	 كل	 مع	 وتكبر	 تكبر	 فتأت	 وما	 النفايات،	 كومة	 إلى	 قبل	ساعات	فقط	 قيمة	عظيمة	

املهجع	لها.	

صار	نضال	يشعل	السيجارة	من	عقب	األخرى،	ضارًبا	بعرض	الحائط	قواعد	التقنين	واالدخار	
من	 لديه	 ما	 كل	 دخان	 ينفث	 أن	 أراد	 األيام،	 كما	 كلها	 بيضاء	 القروش	 إليه	 بالنسبة	 أصبحت	 كلها،	

سجائر	دفعة	واحدة،	لكنه	بدأ	بتوزيعها	على	رفاقه	عربون	فرح	غامر.

وكان	 القدر؟-	 مصادفات	 إنهن	 أم	 قرن؟	 ربع	 قبل	 رسالة	 كانت	 هل	 خضراوات-	 الباصات	 كانت	
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نضال	يرقص	معتمًرا	الطربوش	األحمر	بـ	)شرشوبته(	السوداء،	ملوًحا	بسيجارتيه	املشتعلتين	في	يديه	
كلتيهما،	كأنهما	عصاتا	الرقص	الشرقي	في	يدي	راقص	محترف.

وكان	يعلن	كمنادي	املناسبات	العامة	واملهمة	في	أزقة	املدينة	الصغيرة	مراًرا	من	دون	كلل	أو	ملل	
العالية	 النافذة	 من	 نظرة	 ليلتقط	 الغابات،	 نمر	 برشاقة	 يقفز	 كان	 أكلت	عمرنا،	 التي	 القصة	 نهاية	

مستطلًعا	ذلك	اللون	األخضر،	لون	الحلم	بالحرية.	

لقد	بقي	نضال	ُيخبْي	ثورة	بركان	فرحه	طوال	خمس	سنوات	بصمت،	إلى	أن	أتى	اليوم	الذي	جعل	
	لهٍو	تتقاذفها	العيون	في	فضاء	الحلم	الذي	سوف	ينهي	سني	العذابات	

َ
فيه	من	طربوشه	األحمر	أداة

والوجع.

في	الثامنة	صباًحا	حان	املوعد	الرسمي	لرحيل	يكت�سي	باللون	األخضر	-مصادفة	-	هاج	بحر	األرواح	
املكبوتة،	وماج،	لتخرج	من	أوكارها،	ماذا	لو	تأخرت	الباصات	ساعة؟	لن	يحصل	سوء.	وماذا	لو	تأخر	
ساعتين؟	ال	�سيء.	ما	زال	أبو	غنطوس،	وقد	تفّجر	لون	العسل	الصافي	في	عينيه،	يقفز	من	أول	الجناح	
من	 الرغم	 على	 عجالتها	 أجنحة	 على	 طائرة	 ستأتي	 الباصات،	 قدوم	 بقرب	 إعالناته	 يبث	 آخره،	 إلى	
ًرا	مساء	البارحة	

ّ
التأخير	الذي	ال	ي�سي	بالقلق،	)سوف	تأتي	الباصات(	هكذا	قال	مدير	السجن	مبش

بالخالص	والنهاية	السعيدة.	جلس	نضال	خلف	مقود	الباص،	أطلق	هدير	املحّرك	من	فمه،	تحولت	
قدماه	إلى	عجالت،	كّور	شفتيه	على	كّفه	مضموم	األصابع	مطلًقا	بوق	الرحيل،	مللم	املسافرين	من	على	

جانبي	الطريق	إلى	الحرية.

بدأ	الشك	يساور	بعض	الشكاكين	واملتشائمين	الذين	اعتدنا	على	تحليالتهم	كوجه	طائر	البوم،	
كرهناهم	حينئذ،	وأحببنا	أبا	غنطوس.

السؤال	 تطرحان	 أبي	غنطوس	 عينا	 كانت	 أملنا،	 ارتخى	شعاع	 الشمس،	 اشتد	عود	شعاع	 كلما	
بحيرة	ووجل،	نار	سجائره	تخبو،	يتطاول	رمادها	بين	أصابعه	املرتجفة	بعد	أن	غادرها	الفرح،	بدأت	

تهزها	حركات	من	نوع	آخر،	تعرفه	جيًدا	حين	حفالت	الرعب	والخوف.

طاولت	بشائر	روائح	يخنة	الغداء	املقززة	أطراف	أنوفنا،	تحمل	إحساًسا	بالهلع	من	النتيجة	التي	
أصبحت	شبه	حتمية	مع	استمرار	بعضهم	ببث	روح	التفاؤل	بتحليالت	ما	أنزل	هللا	بها	من	سلطان،	
بينما	كانت	تتقوقع	روح	نضال	بداخله	كمارد	أنهى	مهّمته	وعاد	إلى	مخدعه	في	ذلك	اإلبريق	السحري	

العجيب.
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قرروا	 حين	 أصحابها	 إليها	 يتعّرف	 فلم	 النفايات،	 كومة	 في	 الداخلية	 السراويل	 اختلطت	 لقد	
استعادتها.	وبقيت	رائحة	اليخنة	املقززة	تزكم	األنوف	ساعات،	بل	أياًما،	عاف	الجميع	األكل،	وشارفت	
حصص	التبغ	والقهوة	على	النفاد،	هبط	صمت	مقّدس،	هجعت	األرواح	الطائرة	إلى	مخادعها	في	جوف	

مة.
ّ
األجساد	املهزومة	املحط

ماذا	لو	أتت	الباصات	الخضر	وانتهى	األمر؟.	ملاذا	لم	تأت؟.	هل	يمكن	أن	تأتي	غًدا؟.

ا	
ً
ا	حارق ساد	الجناح	صمت	القبور،	التصقت	الشفاه،	بتنا	ال	نسمع	سوى	صوت	خروج	النفس	حارًّ

من	أفواه	جفف	التعب	والخيبة	الكلمات	على	جدرانها.		

	إلى	الحرية.	
ً
سبق	أن	شاهدنا	بأم	عيننا	الباصات	الخضر	تحمل	املوقوفين	الذين	اصطفوا	أرتاال
ملاذا	تمّنعت	اليوم؟	ملاذا	لم	تأت؟	ملاذا	خانت	عهدها؟	أم	إنها	هي	كذلك	خوانة	بال	شرف؟	

جرجر	نضال	بقجته	حين	املساء	وقد	لّوحت	مفاتيح	السّجان	بأمر	إغالق	األبواب،	ركن	كل	مّنا	
ا	بال	وقار،	

ً
ا	منبوش

ً
،	وأبى	أن	نغادره،	كان	منكوش

ً
على	فراشه	الذي	ألف	رائحة	أجسادنا	سنيًنا	طواال

عارًيا	من	خجله،	وقد	باع	نفسه	للشيطان.

مأل	وجه	أبي	الوفا	يحيى	مرت�سى	الصبوح	املكان	حبوًرا	وبهجة،	عيناه	تشّعان	سالًما	وِدَعة	كطفٍل	
ته	بعد	عناء،	انقلب	صوته	الخشن	إلى	ما	يشبه	الزقزقة،	هرع	بعضهم	إلى	مساعدته	ومشاركته	

ّ
وجد	ضال

في	توضيب	حفل	الوداع	األخير.	كان	قد	رزم	الكتب	باقاٍت	منوعة	تناسب	اهتمامات	كل	مّنا،	وّزعها	على	
عترض،	انتشر	أبناؤها	

ُ
الجميع،	رزم	الكتب	كأوالد	املكتبة	األم	التي	كانت	تنتصب	عظيمة	في	الجناح	امل

على	جوانب	أبواب	املهاجع	يستعدون	بدورها	للرحيل.

لقد	ذرع	أبو	الوفا	)يحيى	مرت�سى(	الجناح	جيئة	وذهاًبا،	يوّزع	رزمه	وضحكاته	املدوية،	وقد	قفز	
الدم	إلى	وجنتيه	اللتين	صارتا	كلون	طربوش	أبي	عنطوس.

عترض،	بدا	الشحوب	على	وجهها	حين	تخففت	من	
ُ
لقد	مّزق	الحدث	مشاعر	رفوف	املكتبة	في	امل

أحمالها،	وقد	خلت	من	صراعات	الفكر	والفلسفة،	ومآ�سي	األدب،	وجنون	املسرح،	وصخب	اللغات،	
وضجيج	املوسيقا،	هي	تحاول	أن	تفرح،	يكتنفها	حزن	عميق،	نامت	الكتب	ليلة	الفرح	تأمل	مثلنا	تماًما	
أن	تمتطي	رفوف	الحرية	مرة	أخرى،	كان	كّتابها	وشخصياتها	والناشرون	واملترجمون	يرقصون	معنا	

رقصة	فرِح	اليوم	األخير.	

ا	حينذاك(،	كما	
ً
هرج	ومرج،	نتبادل	أرقام	الهواتف	)الثابت،	إذ	لم	يكن	الهاتف	الخليوي	معروف
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العناوين	ومطارح	القرى	التي	امتدت	على	مساحة	وطن.	اعتذارات	وتجديد	عهود،	تسامح	وموّدة،	لم	
نجد	في	بعضنا	غير	ما	كّنا	نأمل	ونحب،	كان	يوًما	للحب	فقط.

بانتخابات	 املهمة	 يستلمون	هذه	 ذين	
ّ
ال املوقوفين	 ثالثة	أشخاص	من	 املكونة	من	 جنة	

ّ
الل قامت	

دورية،	تعنى	بجمع	موارد	الجناح	املادية	والعينية،	ومن	ثّم	توزيعها	على	الجميع	بالتساوي	بحسب	خطط	
تضعها	بالتشاور	والتنسيق	مع	ممثلي	املهاجع،	ووزعت	ما	تملكه	من	أموال	على	الجميع	لتساعدنا	في	

تأمين	مصروفات	العودة	إلى	الديار.	لقد	بقي	املال	شوكة	تخزنا	في	جيوبنا	أياًما	قبل	أن	نعيده	إليها.

وجناته	 على	 الخيبة	 أقواس	 أسندتها	 حزينة	 ذابلة	 نظرة	 وحلت	 الوفا،	 أبو	 هدير	ضحكة	 سكت	
املتهّدلة،	حمل	رزماته	بطيًئا،	قطع	خيطانها	بخبرة	ال	تحتاج	إلى	تفكير،	لم	يخطئ	التصنيف،	أعاد	كل	

كتاب	إلى	مكانه،	لكن	املكتبة	لم	تستعد	فرحها	بعد	ذلك	أبًدا.

أخذ	أبو	غنطوس	يجمع	أعقاب	سجائره	التي	احتفظت	ببعٍض	من	التبغ،	لتعينه	على	امل�سي	في	
أحالمه	التي	اغتالتها	نصال	الشائعات.

سابًعا: البيان الجواب

ُمجبًرا	ال	مختاًرا،	 في	أضعف	حاالته،	 الدكتاتور	 إن	 بتصّرف(	 )منقول	 يقول:	 ما	 في	 البيان	 يقول	
،	فهو	ال	يستطيع	الصمود	أمام	ضغط	املتغيرات	

ً
ًما	عن	املعتقلين	الوطنيين	جميعهم	عاجال

َ
سيفرج	ُمرغ

الدولية	واإلقليمية	والوطنية،	املستقبل	لنا.	

بمناسبة	 	1991 عام	 الصادر	 العفو	 بموجب	 عدة	 دفعات	 عن	 اإلفراج	 بعد	 البيان	 صدر	 لقد	
االستفتاء	على	الرئيس	)...(،	بعد	سنوات	مديدة	من	التوقيف	اإلداري.

كانت	الالئحة	تضم	120	اسًما،	يغيب	أبو	فريد	)كامل	عباس(	-وهو	أحد	رفاقنا	في	املهجع،	حين	
يطلبه	مدير	السجن	ملقابلته-	إلى	ما	بعد	منتصف	الليل.	كان	أبو	فريد	يرقص	وهو	يعلن	ويكرر	الخبر؛	
)أنت	أيًضا،	لقد	ذكر	اسمك	بالذات(.	كانت	حروف	أسمائنا	ترتسم	على	شفاه	أبي	فريد	حتى	لو	لم	
املقابلة،	)أنت،	 في	تلك	 الثامنة	صباًحا(	بحسب	ما	قال	مدير	السجن	ألبي	فريد	 في	 بها؛	)غًدا	 ينطق	

خلدون،	علي،	كلكم	طالعين،	وأنت	اسمك	بالالئحة	كمان...(.	

كان	اضطراب	الفرحة	يهّز	أركان	لوائح	األنظمة	الداخلية	للموقوفين	لوجوب	عدم	إحداث	الضجة	
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في	الليل	حرًصا	على	راحة	النائمين	أو	الحاملين	من	الرفاق.	

لقد	ازدحمت	خطوط	التواصل	كلها	في	املناور	وإشارات	املورس	عبر	الجدران	والرسائل	املكتوبة	
تسرح	في	الرواق	من	مهجع	إلى	آخر	يًدا	بيد.	

َبر،	قفزت	القلوب	من	بين	القضبان	التي	تحولت	إلى	خيوط	من	
َ
أضاءت	وجوه	الحبيبات	ليل	الخ

حرير،	غازلت	العيون	النوم	بغمزة	تطلب	منه	الرحيل	هذه	الليلة.	

الجنزير،	عزف	سيمفونيته	 بمعدن	 الباب	 يدق	معدن	 املهجع،	 في	 رفاقنا	 أحد	 وقف	عادل،	وهو	
ئحة	على	سهر	الليالي	تلوك	قسوتها،	وتحت�سي	الخيبة	

ّ
أياًما،	ال	جواب،	مدير	السجن	ال	يرد،	نامت	الال

واإلحباط.	

تأمره	 اليوم،	 ذلك	 من	صباح	 الثانية	 بعد	 القصر،	 من	 جاءته	 برقية	 ))إن	 بزمن:	 ذلك	 بعد	 قال	
بالتريث	في	تنفيذ	إخالء	سبيلنا((.		

جاء	ضابط	املخابرات	وقال:	))كّنا	نريد	لكم	الخير	والحرية،	أّما	رفاقكم	في	الخارج	فلهم	رأي	آخر،	
ستدفعون	ثمن	ذلك	البيان	غالًيا((.

اليوم	من	الصعب	أن	 الباصات،	ذلك	 بما	يريدون	أن	نظنه	عن	سبب	عدم	مجيء	 لنا	 لقد	أوحى	
ننساه	حتى	نهاية	الحياة.

الشعور	 كان	 للنزال،	 املفضلة	 إنها	ساحته	 السجانين،	 لكبير	 تروق	 التحّدي	 لعبة	 كانت	 ما	 كثيًرا	
بالزهو	والنشوة	يخرج	من	عينيه،	حتى	عندما	يظن	أنه	قد	َهَزم	كومة	من	قش.

ا: قبل نهاية اللعبة: شخصيات تحترق 
ً
ثامن

ا	 ُيلِقُم	املعبد	من	مشعله	جذوات،	اصطلى	بنارها	مزهوًّ اشتّم	)هيروسترات(	رائحة	الحريق،	كان	
	الصفحات	يكاد	

ُ
للهرب،	ضغط 	 	بحرارتها	تشتّد،	ولهيبها	يقترب،	تململ	يستعدَّ النشوة،	أحسَّ تملؤه	

بحٍر	 كأمواج	 تالطمت	 الورق،	 مساحة	 كامل	 على	 الشخصيات	 تزاحمت	 الحريق،	 دخان	 مع	 يخنقه	
أطرافه	 تبللت	 كنًزا،	 يغدو	 أن	 كاد	 ورٍق	 طيات	 بين	 قّضاها	 سنوات	 الطويل،	 سباته	 من	 أفاق	 تائه،	
وقًدا.	الخوف	يقتله	قبل	النار،	خرجت	رائحة	األجساد	محمولة	على	أكتاف	الدخان	في	موكب	مهيب،	
ت	

ّ
غط نجاة،	 طريق	 تلتمس	 عيونها	 وجحظت	 أعناقها،	 تطاولت	 	،

ً
سبيال والشقوق	 النوافذ	 اتخذت	
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	إيقاظ	النائمين	قبل	انبالج	الفجر.
َ
سحابة	الدخان	البيت،	فالشارع	والحي،	آهات	األلم	مكتومة	خوف

404(	التي	تربض	أمام	مدخل	املبنى	تحت	شرفة	البيت	يمّزق	صمت	 جأر	محّرك	سيارة	)البيجو	
ب	الفجيعة،	يفكك	أوهام	الليل	الطويل	إلى	أسئلة	صغيرة	بال	أجوبة.	أسرعت	األم	تخفي	

ّ
الخوف	وترق

مة	قرب	النافذة	تتأّمل	 دخان	حريقها	الصغير،	َصَنعت	االبنة	فنجان	قهوتها	الصباحي،	جلست	كاملنوَّ
ا	
ً
جثث	الشخصيات	امللتصقة	على	رماد	الورق	األسود،	كان	ما	زال	بعُض	نبٍض	من	بقايا	الدفء	الفظ

آخر	آهاته	العميقة،	يسرح	نظرها	ُمالِحًقا	سراًبا	من	أحالم،	ويرسم	نهايات	جديدة	للياٍل	قادمات.	

))جوناثان	 صراخ	 كان	 الكابوس.	 نهاية	 ُمعلًنا	 أفقت	 حين	 ا	
ً
لهاث وأنفا�سي	 بشّدة	 يطرق	 قلبي	 كان	

سويفت..	تيسافيرن..	كليمنتينا..	أبو	أحمد..	أوكتاميروس..	الدكتور	سيمبسون..	أستير..	و..و..و(()19(.	
الرسائل	 ومخبأ	 املطبخ	 بين	 تركض	 َهِلَعٍة،	 ألٍم	 النوم	 ثوب	 حفيف	 السيارة	 محّرك	 هدير	 صوت	
ت	املحترقات،	عرفت	بعد	سنوات	أن	ليلة	الحريق	هي	ليلة	اتخاذ	القرار	 و)بروشورات(	املسرحيات	الّسِ

بإحراق	ما	بقي	لنا	من	أمل.

تاسًعا: بروفة جنرال 

ضب	غراضك	))اجمع	حاجياتك((	صرخ	مساعد	االنضباط.

ضجيج	القلوب	املتقافزة	ُيسمع	حتى	آخر	مدى	للنظر،	رسمت	الضحكات	شفاًها	غريبة.

املدوي	ملساعد	 اإلعالن	 لوال	 اعتيادي،	 يلّفه	هدوء	 املعنى،	 من	 خالًيا	 محايًدا	 رمادًيا	 كان	صباًحا	
الذكريات	 أما	 للملمة	األغراض	فقط،	 تكفي	 لتنفيذ	األمر،	كانت	 لم	يعطنا	سوى	دقائق	 االنضباط.	

فلها	أن	تتدبر	أمرها.	

تسلل	برد	شهر	شباط	الفّتاك	من	شتاء	عام	1992	إلى	أعماقنا،	حين	مشينا	بالرتل	األحادي	خلف	
انيات	وعازل.

ّ
بعضنا،	كٌل	تحت	ثقل	حاجياته	مع	أربع	بط

ملاذا	 لنستعد؟	 وقٍت	 قبل	 يخبرونا	 لم	 ملاذا	 والعازل؟	 انيات	
ّ
البط ملاذا	 البيت،	 إلى	 ذاهبين	 دمنا	 ما	

العتمة	في	قلوبنا؟	عيوننا	الحائرة	بأسئلة	النهائية	بال	أجوبة،	إنها	ال	تشبه	رحلة	الخروج	من	الجحيم	
كما	أملنا،	لقد	كانت	بداية	رحلة	جديدة	من	العذاب	والقهر.	

)19(	أسماء	شخصيات	من	مسرحيات	مختلفة،	عرضناها	على	منّصة	مسرح	سجن	صيدنايا.



123

العدد السابع عشر- تشرين األول/ أكتوبر 2021ملف العدد

))إلى	جناح	العزل،	أنتم	رهن	املحاكمة((	صاح	املساعد.

في	الجناح	الجديد،	كان	كل	�سي	رمادًيا،	ظلله	ضباب	كثيف	أطبق	على	أرواحنا،	افترشنا	األرض	
نفسه،	 التفّقد	 رقيب	 نفسها،	 األبواب	 علينا	 ت	

َ
غِلق

ُ
أ نفسها،	 الجدران	 إلى	 ظهورنا	 وأسندت	 نفسها،	

اجتاحت	 والسيناريوهات	 األسئلة	 مئات	 لزجة،	 عتمة	 ذاته.	 املفاتيح	 ويحمل	 نفسها،	 املالبس	 يرتدي	
تالفيف	الدماغ،	نهر	إحباط	نهلنا	منه	طوال	تلك	األيام	املعدنية	الباردة،	وجع	ثقيل	لم	نعرف	مثيله	

من	قبل.	

والرؤى	 واآلراء	 األفكار	 تبادلنا	 التحقيق،	 جلسة	 إلى	 قطعاًنا	 هبوطنا	 قبل	 الباكر،	 الصباح	 في	
والتحليالت	وما	أنتجته	عقولنا	املبللة	باملفاجأة.

ت	االنتظار،	رجَعت	من	حيث	أتت،	أطبقت	جدران	املعدة	على	بعضها،	
ّ
قصعات	طعام	اإلفطار	مل

	لبعٍض	من	همهمات.
ّ
سان	جوف	الفم،	ال	ينفتح	إال

ّ
ألصق	الل

رها	بحذافيرها،	يجب	أال	نقع	في	
ّ
	جديد،	قصص	مرت	عليها	سنوات	وسنوات،	علينا	أن	نتذك

ٌ
خوف

وّرط	آخرين.	
ُ
الفخ،	الخطأ	غير	مسموح	خشية	أن	نتوّرط	ون

كما	جرت	 جميعهم،	 محاكمات	 دون	 من	 للموقوفين	 عادلة	 بمحاكمات	 طالب	 قد	 )البيان(	 كان	
العادة،	سنيًنا	ِطوال.

ذة	
ّ
الل قّمة	 إلى	 يصل	 السجون،	 في	 الناس	 	 زجَّ ِبَولٍه	 طاملا	عشق	 إذ	 بمهنته،	 مولع	 السّجانين	 كبير	

منه،	 قريبة	 تكون	 أن	 أراد	 التاريخ،	 سياق	 بخالف	 الغرابة	 ومن	 أكثر،	 امتألت	سجونه	 كلما	 والنشوة	
بيه،	رائحة	العفن	والقيء	والبراز	

َّ
ط	على	أجساد	مَعذ

ّ
	رائحة	الدم	املتجل تحوط	به	من	كل	جانب،	أحبَّ

البشري	 املنتوج	 تدمير	 في	 بهدفه	 أميًنا	 كان	 املفّضل.	 عطره	 التعذيب	 حفالت	 بعد	 بالبول	 املختلط	
ملسجونيه	ورعيته،	يكره	كلمة	محاكمة،	كأنها	شبح	يفضح	أمره،	ويسحب	منه	شرعية	قراراته	التي	ال	

هة	منزلة. مناقشة	فيها	كأحكاٍم	منزَّ

القا�سي	)للمّتهم(:	))أنت	مّتهم	باالنتماء	إلى	جمعية	تسعى	إلى	قلب	نظام	الحكم	بالعنف((.
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حمة
ّ

عاشًرا: سيارة الل

قت	به	األيدي	متدلية	كأوراق	شجرة	ذابلة،	كانت	الوجوه	
ّ
كنا	حوالى	عشرة	يجمعنا	جنزير	واحد،	ُعل

ت�سي	ب�سيء	من	الفرح	املشوب	ببعض	القلق	والسخرية.

امتزجت	وشوشاتنا	بهدير	صوت	الضابط	الذي	ال	يكف	عن	الصراخ	والحركة	جيئة	وذهاًبا،	وهو	
يضخ	رذاذ	األوامر	والتعليمات	من	فمه،	ثم	يلعق	ما	تناثر	حول	شفتيه	وأرنبة	أنفه	استعداًدا	لقذفها	

من	جديد.

ليس	 الرسمية-	صورية،	 املؤسسات	 -ككل	 العليا(	 الدولة	 )أمن	 محكمة	 أن	 نظن	 كنا	 البداية	 في	
لقراراتها	أي	أثر	فعلي	أو	أهمية،	فالقرارات	الفعلية	عادة	ما	تأتي	من	)فوق(،	وبتحديد	أكثر	من	)القصر(،	
	
ً

لذا	فقد	تحولت	مواعيد	جلساتها	بالنسبة	إلينا	إلى	محض	فرصة	للخروج	من	السجن	والتفرج	قليال
على	شوارع	دمشق	وحدائقها	التي	استحالت	الى	قطع	مربعة	تكبر	وتصغر	بحسب	املسافة	التي	تفصل	

العين	عن	الشبك	املعدني	للنافذة	الصغيرة	لسيارة	اللحمة.

حمة	عربة	بصندوق	معدني	مغلق	إال	من	بابين	خلفيين،	يفصلنا	األول	عن	حارسين	
ّ
كانت	سيارة	الل

النافذتين	 أمام	 تتناطح	 رؤوسنا	 كانت	 الخارجي،	 العالم	 والثاني	عن	 الجانبين،	 الى	 يجلسان	 مسلحين	
الصغيرتين	على	الجانبين	بعيون	مبحلقة	كأفواه	جائعة	تبحث	عن	كسرة	خبز	عن	طفل	يحمل	حقيبته	

على	ظهره	بانتظار	باص	املدرسة	وعن	صبّية	تم�سي	بدالل	على	رصيف	الشوق.

الهرج	واملرج،	فتجد	من	 يبدأ	 العتيدة،	حتى	 )الرقيب(	صباًحا	عن	أسماء	املجموعة	 يعلن	 ما	إن	
ص	من	رائحة	السجن	التي	عششت	في	جسده	حتى	

ّ
	أن	يتخل

ً
يركض	مسابًقا	اآلخرين	ليستحم،	آمال

النخاع،	وآخر	يحلق	ذقنه	أو	يلمع	حذاءه،	والجميع	يلبس	أفضل	ما	لديه	من	ثياب	مع	رشة	عطر	إذا	
تيسر.

لكن	هذا	ليس	من	أجل	القا�سي.

على	وقع	موسيقا	الجنزير،	نجرجر	بعضنا	ونجتّر	الذاكرة	متأبطين	قصصنا	التي	ال	تنتهي،	ننحتها	
ما	بين	ضفتي	الكبرياء	واألمل	بالخالص	من	سنوات	الظلمة	الطويلة	واملصير	املجهول.

نعبر	األبواب	واملمرات	ونهبط	األدراج،	محاطين	برهط	من	الجنود	ذوي	القبعات	الحمراء،	ما	بين	
الضابط	 يعّدنا	 والتسليم،	 االستالم	 تجري	عملية	 اللحمة	 وباب	سيارة	 الخلفية	 السجن	 أبواب	 أحد	
بصوت	جهوري	واحًدا	تلو	اآلخر	بنقر	كل	مّنا	على	ظاهر	كتفه،	بينما	نصعد	سيارة	اللحمة	كنعاج	في	
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يوم	قائظ.

ينطلق	املوكب	مسرًعا،	سيارات	الحماية	في	املقدمة	واملؤخرة	-أهميتنا	تستدعي	الحماية-	وسيارة	
حمة	في	الوسط،	يبدو	أن	للمشهد	وقعه	وهيبته،	فالسيارات	العابرة	تنتحي	جانًبا	لتفسح	الطريق،	

ّ
الل

بينما	يتوقف	املارة	والباعة	وأصحاب	املحال	للفرجة	حتى	يغيب	املوكب،	وتختلط	علينا	املشاعر،	تارة	
نشعر	بالخجل،	وكأننا	في	عيونهم	من	ضّحى	بمستقبل	البالد	الثوري،	وانتهك	قدسية	الوطن،	أو	من	

عتاة	القتلة	واملجرمين،	وتارة	أخرى	نشعر	باالعتزاز	والفخر	والتفوق	والنصر.

قال	أحدنا،	وهو	يجلس	على	طرف	املقعد	الخشبي	بصوت	جاهد	أن	يكون	واثًقا،	وعيون	ما	فتئت	
تبحث	عن	مستقر	لها:	))إنهم	يعرفون	أننا	من	املدافعين	عن	الحق	والحرية	والعدالة،	لم	ال،	فالناس	
ال	تن�سى	أبًدا	َمن	قّدم	مستقبله	وحياته	ثمًنا	للمبادئ	واملثل	العليا	واألفكار	السامية	وإحقاق	الحق،	لم	
ال،	والناس	ال	تن�سى	َمن	تعّفن	في	السجون	من	املناضلين	أمثالنا،	ولن	تن�سى((،	ثم	أسند	كتفه	اليسار	

الى	الجدار	املعدني	من	دون	أن	ينتظر	جواًبا	أو	تعليًقا	من	أحد.	

تحتشد	 الشعب	 من	 الغفيرة	 الجماهير	 املحكمة،	 الى	 وصولنا	 حال	 املشهد	 بصمت	 نتخّيل	 بتنا	
ضخمة	 الفتات	 على	 املحالت	 وواجهات	 البيوت	 جدران	 على	 مكتوبة	 وأسماؤنا	 كأبطال،	 الستقبالنا	
تب	على	

ُ
تقطع	عرض	الشوارع	والحارات،	وعلى	النوافذ	والشرفات،	وأطفال	يرفعون	أعالًما	صغيرة	ك

كل	منها	اسم	واحد	منا.

كانت	الطريق	بين	السجن	واملحكمة	طويلة	جًدا	أحياًنا،	وقصيرة	أحياًنا	أخرى،	لم	ندرك	السبب	
قط.

حمة،	ما	جعل	بعضنا	
ّ
	على	الرغم	من	السقطات	وارتطام	الرؤوس	والتأرجح	في	صندوق	سيارة	الل

في	حال	دوار	أو	شعور	بالغثيان	في	أحسن	األحوال،	وبخاصة	أولئك	الذين	يقودهم	حظهم	العاثر	إلى	
منتصف	الجنزير،	فيبقون	واقفين،	إذ	ال	مقعد	لهم	كما	لرفاقهم	في	الطرفين،	فإن	لحظة	الوصول	
املنَتظرة	كانت	تمحو	كل	آثار	املشقة،	وتحولها	الى	نسائم	منسوجة	من	أحالم	الحب	والشوق	والتوق	

إلى	الحياة.

أقفية	 تتسخ	 ال	 كي	 الصارمة،	 الضابط	 أوامر	 بحسب	 السيارة،	 أرضية	 على	 الجلوس	 نأبى	 كنا	
سراويلنا،	فالحشد	سيكون	وراءنا.

اللهفة،	 فتشتّد	 الوصول،	 بقرب	 ينبئنا	 املدينة	 ضباب	 لبقايا	 الشفيف	 الصباحي	 الوشاح	 كان	
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وتزداد	ضربات	القلب،	وترقب	العيون	األرصفة.

يعبر	املوكب	)ساحة	السبع	بحرات(	ثم	ينعطف	يساًرا.

املمكن	 آفاق	 تجوب	 أحالمنا	 وتطايرت	 الروح،	 بعطر	 وتضّمخنا	 الجديد،	 لبسنا	 أجلكم	 من	
وتال�سى،	 األخيرة،	 لوحته	 فّنان	على	 أبدعكم	 متفتحة	على	ضفاف	ساقية،	 أزهار	 كألوان	 واملستحيل	

رأيناكم	من	البعيد.

لم	يكن	الحشد	سوى	بضعة	أفراد	من	أقارب	بعضنا	وأصدقائهم،	متجمعين	على	ناصية	الشارع	
مقابل	املحكمة	يرقبون	وصول	املوكب	العظيم.

مسرحي	 كمشهد	 واآلباء	 اإلخوة	 عيون	 في	 انطفأ	 ما	 ويشتعل	 األمهات،	 وتصرخ	 الصبايا،	 تتقافز	 	
متقن،	كانت	األيادي	تتراقص	ملّوحة	برسائل	وقصص	وحكايات	وأخبار.

حمة	وباب	مبنى	املحكمة	رصيف	ال	يزيد	عرضه	عن	ثالثة	أمتار،	الجّنة	
ّ
كان	يفصل	باب	سيارة	الل

املنتظرة	في	ثالثة	أمتار.

يحار	الجنزير	إلى	َمن	يصغي	في	حمأة	الهياج،	تتجاذبه	األيدي	يميًنا	ويساًرا	نحو	النافذتين	الصغيرتين	
عتين	إلى	مربعات.

ّ
املقط

الجنود	 الهائج،	 كالثور	 ا	
ً
الضابط	صارخ ينط	 نعرف،	 ال	 آن؟	 في	 ونسمع	 نتكلم	 أن	 لنا	 كان	 كيف	

والتشجيع	 الدعم	 بعبارات	 تهتف	 واألهالي	 لنسرع،	 بنا	 يصرخون	 كما	 ليبتعدوا	 باألهالي	 يصرخون	
ال	 تتراجعوا،	 ال	 تخافوا،	 ال	 أبطال،	 ))انتوا	 بالجنود:	 آبهين	 غير	 األخبار	 وبعض	 واألمل	 واالشتياق	

تستسلموا،	خلوا	عزيمتكن	قوي،	نحنا	معكون،	ناطرينكووون((.

الجاية...	 الجلسة	 تجي	 ورح	 املستشفى	 من	 طلعت	 أمك	 يجوا...	 قدروا	 ما	 عليك	 بسلموا	 ))أهلك	
أخوك	تزوج	وسافر	لبرا...	رح	ضل	ناطرتك	ليخلص	الزمن...((.

ّصة	بحجم	جبل	قاسيون.
ُ
تمتلئ	العيون	بالدمع،	وتجف	الشفاه،	ويلتقم	الحلق	غ

حبل	 على	 ق	
ّ
ُعل كمن	 عقالها	 الى	 مشدودة	 يده	 حمة،	

ّ
الل سيارة	 درجات	 على	 النازلين	 أول	 يتعلق	

مشنقة،	واألخرى	تهيم	في	ضجيج	األصوات	واأللوان	والجمال،	حتى	تكاد	تنخلع	من	مستقرها	لتحظى	
بلمسة	خّد	أخذ	لون	الورد،	ووارَب	األ�سى،	أو	لتمسح	عن	وجه	أٍم	تعب	الزمن	من	االنتظار.
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ه	يحظى	برمشة	عين	عاشقة،	أو	قبلة	شاردة	لصبية	تحلم	
ّ
تعاند	الرأس	الرقبة،	تلتوي	إلى	وراء	عل

على	ضّفة	املستحيل.	

ا	ببطء	مقصود،	لتطول	املسافة	لدقائق	نحسبها	ساعات،	
ً
رصيفان	وجنود،	يتوالى	الجنزير	هبوط

وتطول	الحكايات	ليالي	ال	تنتهي.

أكثرنا	كان	يعرف	أن	أهله	ليسوا	في	الحشد	الصغير،	فأغلبهم	من	ضيقّي	الحال،	ويسكنون	أطراف	
ة	من	األهالي	تأتي	إلى	الجلسات	كلها	حتى	لو	لم	يكن	أوالدها	من	الحاضرين،	

ّ
البالد	البعيدة،	كانت	قل

فنشعر	أنهم	أهلنا،	ونتبادل	التحيات،	ونتقاذف	املشاعر،	وعبارات	شد	األزر،	وأخبار	الرفاق	واإلخوة	
في	السجون	األخرى،	وبعًضا	من	لحظات	حب	مجنونة	تهرب	الى	زاد	الذاكرة	املوجع	والخياالت	الجامحة.	
أم	 ألسنتهم	هو:	هل	املحاكمة	هزلية	 الجميع	وعلى	 أذهان	 في	 الذي	يدور	 السؤال	األكبر	واألهم	 لكن	
باألحكام	 رقابنا	 بجز	 املحكمة	 بدأت	مقصلة	 بعد	سنتين	عندما	 اال	 الجواب	 أحد	 يعرف	 ولم	 جدية؟	
طلق	األحكام	بأجزاء	العمر،	فمنا	من	ُحكم	ملدة	ربع	عمر،	

ُ
الثقيلة	الظاملة	القاسية	املجحفة،	كانت	ت

آخر	كان	حكمه	ثلثه	أو	نصفه،	وهناك	َمن	فاقت	أحكامه	ذلك،	حتى	ظننا	أنه	لن	يتبقى	له	ما	يكفي	
من	سنّي	العمر	ليدفعه.	

حادي عشر: املشهد األخير

ع	األوصال،	يحمل	حكمه	على	كتفه	مستسلًما	لقدٍر	لم	يخطر	في	باله	
ّ
يخرج	كل	مّنا	بمفرده	مقط

	مّنا،	نلملم	بقايا	ما	رميناه،	
ّ
من	قبل؛	ال	ندوة	حوار،	ال	تحية	جمهور،	ال	أضواء	على	منّصة	عارية	إال

كتب	تناثرت	كأرواٍح	تائهة،	عاد	باشالر،	يونغ،	فرويد،	هاني	الراهب،	محمود	درويش،	غورين،	كانت	
ها	
ّ
شخوص	املسرحيات	متكومة	في	الزاوية،	تمسك	بقضبان	القفص	الحديدي،	وتنظر	إلى	البعيد،	عل

تعثر	على	وعٍد	آخر،	والدة	أخرى	لجسٍد	قد	مات	حًقا.
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