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إهداء
إلى
والدتً التً بذلت الكثٌر وواصلت اللٌل بالنهار باكٌة داعٌة
أختً زهراء التً لم تقبل ٌوما أي احتمال أننً لن أعود
أخً عبد الرحمن ذي القلب الكبٌر
أخً عالء والعالقة التوأمٌة الخاصة
إلى أصدقاء السجن من كل مدٌنة وقرٌة فً سورٌة وتضحٌاتهم من أجل مستقبلها الحر
إلى شهداء سورٌا الذٌن سقطوا وٌسقطون بدمائهم إلزاحة هذا الكابوس..عائلة األسد
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بسم هللا الرحمن الرحٌم
قصتً هذه واحدة من قصص االؾ السجناء عدٌمً الراي و الذٌن اعتقلوا على ٌد عدٌمً
الضمٌر فً اي بلد الٌقٌم لحٌاة الفرد قٌمة ومنها سورٌة .لكنها ستضفً جوانب اخرى موثقة
بالصور و بتوارٌخ بذلت جهدا خاصا اال انساها رؼم قساوة السنٌن فً السجن ومشاؼل الحٌاة
بعده .كنت اراجع هذه التوارٌخ فً ذاكرتً عبر اٌام السجن الثقٌلة واراجع المشترك منها مع
اصدقابً نهاٌة كل عام..لم اجرإ على كتابتها فً سورٌة بعد اخالء السبٌل خوؾ زٌارة فجابٌة
من المخابرات..اسافر الى الوالٌات المتحدة بعد عام من اخالء السبٌل اخر  .1996أحاطنً
األهل بكل رعاٌة ودعم مادي ومعنوي أولها تكالٌؾ الجامعة الباهظة .كنت أنوي أن أعمل
سابق شاحنة ألستقل مادٌا عن األهل ولحاجتً النفسٌة لألسفار تعوٌضا عن كبت السجن
الطوٌل لكن األهل ٌصرون على متابعة الدراسة .بدأت دراستً الجامعٌة من الصفر وقررت
أن أدرس علوم اإلحٌاء بعٌدا عن الهندسة الكهربابٌة وذكرٌات اعتقالً من كلٌتها فً دمشق..
انضم الى جامعة  DePaulفً آذار  7331ثم  1998 UICفً شٌكاؼو..اتخرج اواخر
..1999التخرج كان الوقت المناسب لتسجٌل تلك التوارٌخ قبل ان تنسى اما التفاصٌل..فانها
حٌاة لم ولن تمحى.
أدخل برنامج الدكتوراة فً علم المناعة بالمركز الطبً لجامعة رش فً شٌكاؼو 1007
وأتخرج فً  1002بؤطروحة عن مرض الروماتٌزم .أقضً سنتٌن فً جامعة هارفارد
 1002-1002لمرحلة مابعد الدكتوراة والتدرٌب على التصوٌر المجهري لخالٌا الدم فً
الكابنات الحٌة .منذ  1002وأنا أدرس الجهاز المناعً وتؤثٌره على زراعة القلب فً جامعة
نورث وسترن فً شٌكاؼو .حاولت كثٌرا أن أكتب تفاصٌل السجن لكن لم أستطع نفسٌا فكنت
أنهً عدة صفحات وأتوقؾ ولوال الثورة فً سورٌة لما بدأت كتابة هذه المذكرات فً  15آذار
 ,1077لكنه واجب وطنً وإنسانً فضح المجرمٌن أٌنما كانوا وحٌثما حلوا.
براء
شٌكاغو 6,حزٌران 3122
الذكرى السنوٌة السابعة والعشرٌن لدخولً سجن تدمر
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االعتقال وفروع التحقٌق
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ااالثنٌن  ٨اذار ٤٨٩٧
استٌقظت على عجل فكانت سبع دقابق قبل طلوع الشمس .صلٌت الصبح ولملمت اللباس العسكري فالٌوم مادة التدرٌب الجامعً  .وقفت
طوٌال امام مكتبتً حابرا
ماذا آخذ معً؟ الرادٌو الصؽٌر ام معجمً االنكلٌزي الصؽٌر؟ اخٌرا استقر راًٌ على المعجم الذي ٌحتوي على  ٠٣٣٣كلمة اساسٌة فً
اللؽة االنكلٌزٌة .شعرت بالرضا عن هذا االختٌار النه سٌكسر رتابة المحاضرات الطوٌلة المملة.
ماذا آخذ معً لتمضٌة الوقت فً باصٌن الى الكلٌة ،ساعتان ذهابا واٌابا بٌن حً المزة ؼرب العاصمة وكلٌة الهندسة الكهربابٌة على
طرٌق المطار شرقها؟ حسنا سآخذ مسرحٌة كلٌوباترا الحمد شوقً فهً قطعة ادبٌة التحتاج لتركٌز ومناسبة للسفر
القٌت نظرة سرٌعة على والدتً .كانت مستلقٌة نصؾ نابمة واسرعت خارجا .برودة الصباح رابعة وأنا أعبر أوتوستراد المزة إلى موقؾ
الباص.
كان ذهنً منشؽال طوال الطرٌق الى الجامعة بمخطط دراستً والكتب التً ٌجب ان ادرسها قبل ان تدركنً االمتحانات النهابٌة

كان المشهد مالوفا وانا اقترب من بوابة الكلٌة حوالً السابعة والنصؾ .رتل طوٌل من الطالب والطالبات ٌنتظرون التفتٌش الروتٌنً
الٌومً .قلت لنفسً مسكٌن هذا الذي سٌعتقل فتلك هً العادة عند وجود رتل طوٌل ورجال بلباس مدنً ٌحدقون فً الداخلٌن .لم اطق
االنتظار فانا متاخر عن جلسة الصباح والارٌد ان اسمع تانٌبا فتجاوزت الرتل الطوٌل واعطٌت هوٌتً للحرس
كان هناك اكثر من رجل بلباس مدنً
اخذ الحرس الهوٌة واضافها الى عدد اخر من البطاقات فً ٌده
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هززت راسً متاففا .ظننت ان الوقت تؽٌٌر هوٌات والٌرٌدوننا ان نحتفظ بالقدٌمة
مضٌت متابعا طرٌقً لكن عدة خطوات قبل ان اصعد الدرج لمبنى "متاع" اذ برجل خلفً ٌسالنً
براء سراج؟
نعم
نرٌدك لخمسة دقابق
قلبً صار بٌن قدمً.
لم؟ من؟ الى اٌن؟ عشرات االسبلة ,رأسً ٌكاد ٌنفجر ,وجهً محتقن ,والاستطٌع التركٌز
اخذت الى ؼرفة الحرس وكان الطالب ٌمرون امامً ؼٌر مبالٌن اال طالبة محجبة التقت عٌوننا وكانها ادركت ماانا به
نقلت ساعتً بسرعة من معصمً االٌمن الى االٌسر فالحاجة لشبهات تدٌن اكثر
سالت الرجل ذا اللباس المدنً من ٌطلبنً فاجاب مقتضبا الادري
هل استطٌع ان اكلم والدتً؟ الهاتؾ امامً
اٌن تظن نفسك؟
مضت الساعات ثقٌلة بطٌبة ثم بدأ ذلك الرجل ٌعتذر لً
انا مجند .ان شا هللا ستعود الى اهلك ولن تضٌع امتحاناتك .باهلل التواخذنً
مو مشكلة .لكن لم أكرر طلبً بمهاتفة والدتً
الحادٌة عشرة قدمت سٌارة بٌجو  ٣٣٠فرنسٌة .اجلسونً فً الخلؾ فً المنتصؾ بٌن عنصري أمن وفً االمام السابق وعنصر رابع
انطلقت السٌارةٌ .ارب التاخذنً الى فرع الجوٌة .كان مبنى على الطرٌق الى القصاع وحراسته التسمح للناس بالمشً على رصٌفه
وكنت أظنه دابما فرع مخابرات جوٌة.
تجاوزته السٌارة فتنفست الصعداءٌ .ارب التاخذنً الى فرع كفرسوسة .هو مركز امن الدولة ؼربً دمشق .مضت السٌارة شرقا
واقتربت من مبنى وسط حً سكنً فً منطقة العدوي .انه فرع العدوي للتحقٌق العسكري .اذن هذا هو الفرع الذي مر به اخً قبل سنة
واربعة اشهر
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صعدت عدة درجات ثم عبر ممر الى ؼرفة الى الٌمٌن .رجل ٌجلس الى مكتب .فتح سجال كبٌر الحجم كتب علٌه "سجل الموقوفٌن
المدنٌٌن"
اسمك؟ الوالد؟ الوالدة؟ الموالٌد؟ العمل ...اسبلة تكرر علً فً كل فرع وسجن وتحقٌق ومقابلة فً السنوات ال  ٢١التً العلم لً لكن
احس بثقلها قادمة
فً تلك الؽرفة اخذ منً كل ممتلكاتً :الكتب ،الساعة ،المفاتٌح ،هوٌة الجامعة و لٌرتٌن ونصؾ
قٌدت الى الخلؾ بكلبجة معدنٌة وطمشت عٌناي واجلسونً فً زاوٌة قرٌبة من تلك الؽرفة على األرض وراسً الى الحابط..صوت
خطوات التتوقؾ خلفً جعلتنً انكمش على نفسً خوؾ الرفس لكن لم ٌلمسنً احد
لمسنً موظؾ وامرنً ان اقؾ وارفع الطماشة وسالنً االسبلة ذاتها وهو ٌتامل بً كانه ٌعرفنً..هل هو العمٌد نزار الحلو؟ إن كان فإنه
ٌشبه اباه الذي قابلته مع والدتً لسنة ونٌؾ خلت للتوسط باطالق سراح اخً عبد الرحمن الذي سجن لشهر ونصؾ  .لم ار ذلك الرجل
فٌما بعد
بدات الخطوات تتسارع خلفً مع قعقعة سالح .اقتادنً رجل بؽلظة خارج المبنى ..صوت اذان لمسجد قرٌب ..صوت اطفال فرحٌن
بانصرافهم للتو من المدرسة ..اذن الساعة حوالً  ٢١و عشر دقابق .نظرت من نافذة الطماشة مع انفً ،مهارة ساستخدمها مرارا
مستقبال .سٌارة بٌجو  ٣٣٥ستٌشن بٌضاء .امرت باالستلقاء فً المقعد الخلفً.
سالت :ممكن اعرؾ لوٌن آخدٌنً؟
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لجهنم الحمرا ،اجاب صوت شرس .لم اسال بعدها
بقً هاجس الذهاب الى فرع كفرسوسة قابما .مرت السٌارة تحت ظل جسر ،اذن نحن متجهون خارج المدٌنة وفعال بدا ضجٌج العاصمة
ٌختفً شٌبا فشٌبا وذهنً الٌستطٌع التركٌز على شًء .من وشى بً؟ عن ماذا؟ بم اعترؾ؟ الاستطٌع التفكٌر..كنت مداوما على مسجد
السلطان من الصؾ العاشر وأنا ذو  71سنة من العمر وحتى البكالورٌا وأنا ذو  71سنة .توقفت عن المسجد بسبب قطع التجول فً حماة
وتدهور األوضاع األمنٌة .همً هو كتبً ودراستً وأسرتً .الكثٌر من أصدقاء البكالورٌا بدأ باالختفاء مإخرا وكنت أحس أن أحدهم
ٌتبعنً فً مشاوٌري بالشام لكن أطمبن نفسً دابما "ماعلً شً".
سمعت اصواتا مالوفة لً تنادي "حلب..حماة "..انها اصوات محطة انطالق الباصات من حمص
ان كان هذا صحٌحا فعما قلٌل سامر فوق جسر الرستن بطجاته ال ٢١أو ال  ٢١الممٌزة لذلك الجسر الطوٌل قرب سد الرستن .فعال كان
ذلك فاذن نحن متجهون الى حماة لكن هاجس امن الدولة بقً
"ٌارب الى االمن العسكري ٌارب"
كنت متفابال طوال سجنً انً ان سجنت فً االماكن نفسها التً سجن بها اخً فً فرع العدوي بدمشق وفرع التحقٌق العسكري بحماة
فالنهاٌة سعٌدة باخالء سبٌل سرٌع ..اٌام ..صحٌح انها اٌام لكن لٌست ٌ ٥٣وما بل اكثر من  ..1٣٣٣الحمد هلل ان اعان بحجب الؽٌب
تابعت السٌارة عدة دقابق ثم قامت بالتحول لالتجاه المعاكس بعٌدا عن حماة لبرهة ثم دخلت الى مبنى فرع التحقٌق العسكري بامرة العقٌد
ٌحٌى زٌدان احد اعمدة حافظ االسد لقمع مدٌنة حماة
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درجات كثٌرة نزوال الى قبو..اسمك..والدتك...فكوا الكلبشة واخذوا الطماشة واوقفونً وجهً الى حابط فً ممر لمدة طوٌلة..اسمع
اصوات توزٌع طعام..تهدٌد بٌن برهة واخرى الى ان اقتادنً سجان الى زنزانة رقم  ٠واؼلق الباب.
الاستطٌع حتى ان ارى ٌدي..ارتمٌت منهكا..متران باقل من متر وفتحة تهوٌة فً السقؾ تسمح فقط بقبضة ٌد للمرور .السقؾ اقل من
قامتً ال  ٢٨٣سم ارتفاعا
دورة مٌاة نتنة قرب الباب ورابحة كرٌهة من العفن والرطوبة
لم ٌمض وقت طوٌل اال وفتح الباب وساقنً سجان وانا مطمش بعنؾ عبر باب حدٌدي ارتطمت قدماي باطاره .دخلت ؼرفة مضاءة
وسمعت موسٌقا نشرة اخبار التلفزٌون فعرفت انها االن السابعة والنصؾ مساء..
رابحة ؼرفة التحقٌق عطر وسٌكارات وبرتقال مع قشعرٌرة البرد والخوؾ الانساها ابدا
هناك اصوات اكثر من ثالثة اشخاص
احدهم علمت فٌما بعد انه المالزم علً قال ساعطٌك ورقا وقلما واكتب كل شًء عن حٌاتك
اخذنً السجان وهو شاب طوٌل الى باحة مقابل الزنازٌن وقبل ان ان اجلس الى الدرج الكتب صفعنً صفعة واحدة افقدتنً
صوابً..اكتب ٌاهٌك وهٌك .كان هناك سجٌن اخر ٌكتب بعٌدا منً ٌبدو انه اٌضا اعتقل للتو.
ذلك السجان سؤسمعه مستقبال ٌرنم بصوت البؤس به مقلدا القارئ عبد الباسط "فكٌؾ تتقون إن كفرتم ٌوما ٌجعل الولدان شٌبا"!
كتبت حوالً ثالثة صفحات ملخصا لحٌاتً ثم اقتادنً السجان الى ؼرفة التحقٌق ثانٌة
نعم ٌابراء هذا الذي كتبته لٌس بشًء .االفضل ان تعترؾ
أكرر علٌه ماكتبته
ثم عد حوالً ثمانٌة اسماء اعرؾ اخر ثالثة منهم كانوا معً فً المسجد عندما كنت فً مرحلة الدراسة الثانوٌة..
نعم اعرفهم ..مجرد اصدقاء مسجد
حسنا ٌبدو انك بدك تعذبنا..شلحو الجرابات وادخل بالدوالب
كان علً ان اتخذ قرارا عاجال وانا انزع جراباتً ..
اعترؾ بماٌعرفونه عنً فً المسجد واوفر على نفسً عذابا قد ٌإدي الى اٌذاء اناس الذنب لهم ,خاصة أنها كانت مجرد دروس دٌنٌة
كانت تعقد أحٌانا على سدة المسجد وكانت كتبا فً السلوك وحفظ قرآن
كان الهاجس االكبر هو امً واخوتً..قررت ان اعترؾ سرٌعا واقصر الخسارة على نفسً
اذن اعد كتابة قصة حٌاتك..اعدتها مضٌفا اٌام المسجد
عدت الى الزنزانة وراسً ٌدور  ..اتصور الرعب الذي حل باهلً االن التاسعة لٌال اذ لم اعد الى البٌت..ستبدا الرحلة نفسها للبحث عن
واسطات الخراجً
ماأؼرب هذه الحٌاة ..صباحا همً هو امتحانات اخر العام ،ومساء أنا فً عالم آخر .هل انتهت حٌاتً هنا؟ هل الى تدمر؟ اعدام ام مإبد؟
قررت ان اطرد هذه االسبلة بقراءة ماأحفظ من القرآن وهكذا بدأت بسورة ٌس الى الزمر ثم الرحمن الى اخر القرآن..احسست بنشوة
عارمة واشرت الى الباب بتحد "وهللا الدفعنهم بالقران مدافعة"
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الثالثاء  ٩آذار ٤٨٩٧
اخرجنً سجان الى ؼرفة المساعد صباحا حٌث اخذوا صورة لً بكامٌرا بوالروٌد مباشرة ثم اعادنً الى الزنزانة
كنت نابما لٌال عندما اقتربت خطوات سجان مع خشخشة مفاتٌح وفجاة فتح الباب ٌ :لال وال
فً الطرٌق نزع من على كتفً إشارات التدرٌب الجامعً بشدة وكؤننً ضابط ٌجرد من رتبته
جرنً مطمشا الى ؼرفة ؼٌر ؼرفة البارحة وكانت عدة اصوات وكانهم على اهبة احتفال
لم تعترؾ كفاٌة وال ٌزال لدٌك ماتخبإه ..انبطح ارضا وارفع رجلٌك ..وبدا ضرب مبرح
بدنا منك عشرة أسماء على األقل تشك أنهم إخوانٌ .بدأ الضرب .أصعب أمر علً أن آتً بإنسان ظلما إلى هذا الجحٌم .ماذا أفعل؟
اعددت نفسً هذه المرة بان بدات اردد بداخلً " استؽفر هللا ،استؽفر هللا" والاذكر بعدها ماحصل لً ؼٌر انً فً الزنزانة وبصداع شدٌد
االربعاء  ٧آذار ٤٨٩٧
لم ٌخرجونً للتحقٌق هذا الٌوم لكنً بقٌت متاهبا .وجدت علبة بالستٌك للحالوة فارؼة قلبتها وجعلتها وسادتً .كان لها فابدة اخرى وهً
انها تكبر الصوت فكنت اسمع خطوات السجان قبل ان ٌقترب من باب زنزانتً
الخمٌس  ٩آذار ٤٨٩٧
احتفال صاخب لٌال بمناسبة انقالب الثامن من آذار وؼناء ٌصل عبر مكبرات صوت خارج المبنى .ظننت انهم مشؽولون باالحتفاالت
فشعرت نوعا ما باالطمبنان انه التحقٌق الٌوم .كنت مخطبا فقد استٌقظت فزعا على صوت الخطوات و خشخشة المفاتٌح المرعب.
السجان ابو كنان كما عرفت اسمه مستقبال كالح الوجه وسخ شعث الشعر قصٌر القامة وبجاكٌت جلدي ٌفتح الباب "اطلع وال"
بدأت بتردٌد "استؽفر هللا" والأدري كم مكثت باٌدٌهم والأذكر اال اننً فً الزنزانة وبالم مبرح فً الظهر والراسٌ .بدو انه اؼمً علً
ولم افتح فمً بشًء
الجمعة  ٨آذار ٤٨٩٧
تلك كانت ؼرفة ثالثة ٌاخذنً السجان لها لٌال للتحقٌق .مطمش لكن احس الؽرفة واسعة واالضاءة خافتة ورابحة الخوؾ نفسها عطر
وسٌكارات وبرتقال
كان التعذٌب على اشده هذا الٌوم وبعصا خشبٌة ضخمة
سبب التعذٌب االكبر هو معرفة طفٌفة بشاب فً المسجد اسمه مإٌد والٌصدقون اننً الأعرؾ عنه شٌبا وٌبدو انه ذو اهمٌة لهم .لم
ٌصدقنً اننً ان مررت بمإٌد فالاكاد امٌزه من آخرٌن ٌشبهونه بلحاهم الشقراء الوضٌبة!
اعتقد ان ثالث ساعات مرت على تعذٌب مع تدقٌق اقوال ثم اخذ باصبعً وبصمها على اخر تقرٌر من عدة صفحات وانا مطمش
والاعرؾ شٌبا مما اتهمت به
انتهت اٌام التحقٌق فً فرع حماة لكن لم اكن اظن ذلك فبقٌت على توجس دابم ٌرتفع مع اقتراب قرقعة خطوات وخشخشة مفاتٌح تكبرها
لً علبة الحالوة الوسادة
كنت امضً الوقت سٌرا مع حٌطان الزنزانة الضٌقة اقرا االجزاء الخمسة من القران وادعو مع كل اٌة رحمة باخالء السبٌل والانسى
االمل الذي تركته فً "او ارادنً برحمة هل هن ممسكات رحمته" من سورة الزمر.
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بعد حوالً اسبوعٌن الازال الامٌز اللٌل من النهار .صوت شفاط الهواء فوق سقؾ زنزانتً .لم استطع ان اسٌػ ذلك الطعام الذي ٌاتون
به .استطعت ان امٌز صوت اذان بعٌد فرحت له كثٌرا
قعقعة الخطوات وخشخشة المفاتٌح واصوات التعذٌب التتوقؾ
الزلت اتمنى ان ارى سجناء تدمر لعلهم ٌملكون الكثٌر لشرح ما حصل فً سورٌة وحماة خاصة
كنت اقاوم هذه الفكرة الملحة بالدعاء الخالء السبٌل
االثنٌن  ٤٨آذار ٤٨٩٧
ساقنً سجان صباحا وكنت اظنه تحقٌقا لكن دخلت ؼرفة المساعد واذا بثٌاب وطعام ملقى على سرٌر.
وقفت مشدوها"..احملها وال الى زنزانتك"
فور دخولً الى الزنزانة خلعت ثٌاب التدرٌب الجامعً التً البسها السبوعٌن ولبست الثٌاب الجدٌدة وانا ابكً..آكل وانا ابكً بشكل
هستٌري..ربما الن الصلة مع اسرتً قد عادت من جدٌد ..اذن ٌعرفون اٌن انا اآلن..امل جدٌد..ربما ٌستطٌعون اخراجً ..تهمتً
بسٌطة ..لم اوذ احدا وال حتى عبرت عن راي فً حٌاتً ..كان همً هو التفوق فً دراستً..
الخمٌس  ٥٥آذار ٤٨٩٧
عند الصباح ادخلوا الً ضابطا معتقال حدٌثا .انس كان ٌبكً وخابفا .طمؤنته التخؾ فطالما ادخلوك الً نحن اصحاب التهم الثقٌلة  -قلتها
متهكما على نفسً -فالبد ان امرك خفٌؾ
نظر الً نظرة عبرت عن امل واه
لم تمض سوٌعات حتى اخرجونً عند الظهر الى باحة الزنزانات ..الكثٌر من السجناء واالسماء تقرا والسجانون ٌصٌحون .ساقونً مع
كثٌرٌن الى باب حدٌدي وادخلونا الى ؼرفة كبٌرة جٌدة االضاءة فٌها حوالً عشرة سجناء واصبحنا عشرٌن
خلدون ،عمر ،محمد ،سمٌر هم من تدمر وقد نقلوا لعدة اشهر الى الفرع لرإٌة اهلهم خالل عدة زٌارات نتٌجة وساطات مالٌة او معارؾ
مع مسإولٌن فً الدولة او الجٌش
عماد ،خلدون ،مهند ،عمار ،سعٌد ،عصام ،باسل ،اٌمن واخرون طالب جامعة اعتقلوا حدٌثا نتٌجة وشاٌات او انضمام سابق لمسجد ما
الخروج الى دورة المٌاه مرة فً الٌوم والذي ٌتاخر اكثر من نصؾ دقٌقة علٌه ان ٌواجه الضرب واالهانة من السجان وكل سجان حسب
مزاجه وتعكره
صففنا عدة صنادٌق خشبٌة لتكون ساترا فً زاوٌة الؽرفة لنتبول بشكل مرٌح قبل الخروج لدورة المٌاه او لطوارئ المرض او االسهال او
االمساك او الجنابة! وكنا نحمل تلك االنٌة الملٌبة بالبول والؽابط الفراؼها وقت الخروج الٌومً.
ارسل لً اهلً خمس بٌضات عندما كنت فً الزنزانة وابقٌت علٌها الٌام فً المهجع الجماعً..كنت ارى فٌها رمزا لعدد افراد االسرة ان
اكلت منها واحدة فلن ٌلتبم عقد تلك االسرة ثانٌة..كان على اصدقابً الجدد ان ٌقنعونً بالطابل ان اتخلى عن خرافة التلٌق بمثقؾ..لم
اقبل حتى تعفنت وكان علً ان ارمٌها وكم انزعجت عندما اختلط بعضها ببٌض جدٌد وكان علً ان امٌزها من بعضها الهمٌتها النفسٌة
لدي.
لم استسػ تماما حتى لسنوات خمس تلت ان اختلط بالناس..كنت ارى ان هذا السجن الٌستطٌع ان ٌخلق صداقة او اخوة حقٌقٌة لمجرد ان
اجبرنا على المكث فً ؼرفة واحدة..اسرتً الحقٌقٌة هً اربع اشخاص ٌنتظروننً بالخارج وعلً ان اعود واي صداقة جدٌدة هً حابل
بٌنً وبٌنهم..خمس سنوات تلت البدا بتؽٌٌر قناعتً هذه وان التناقض بٌن العالقتٌن وكان تحوال جذرٌا فً طرٌقة تفكٌري فٌما بعد.
اجلس طوال الٌوم مكانً اقرا مااحفظه من القرآن الذي أضفت له سورة آل عمران خالل أٌام
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اعد االٌام كل صباح..بقٌت اقوم بذلك حتى تدمر حٌث بدأت اعد االسابٌع ثم اقلعت عن تلك العادة..لم اكن اظنها ٌ ٥١١١وما!
الزال باب المهجع ٌفتح لٌال لٌاخذ احدنا الى التحقٌق وٌعود ٌرتجؾ من الكهرباء او متعبا من رحلة فً السٌارة للتعرؾ فً شوارع
المدٌنة علً مالحق لٌعتقل او ٌقتل
عمر وخلدون ومحمود ،كل منهم اتً به من تدمر بواسطة مع ربٌس الفرع العقٌد ٌحٌى زٌدان الخالء السبٌل..فقط عمر سوؾ ٌخلى
سبٌله الحقا اما خلدون ومحمود فسٌعودان الى تدمر لٌخلى سبٌلهما بعد سنٌنٌ .فتح الباب التاسعة لٌال وٌستدعى عمر الى ربٌس الفرع.
ٌعود بعد ساعات ممتقع اللون "الاخالء سبٌل..لقد هددنً وتوعدنً"
عمر اعتقل بعد مجزرة حماة باشهر من قبل مخابرات ٌحٌى زٌدان ثم ٌخلى سبٌلهٌ .عتقل ثانٌة من قبل مخابرات امن الدولةٌ ،عترؾ على
مالم ٌعترؾ علٌه سابقا لمخابرات ٌحٌى زٌدان العسكرٌةٌ..حٌى زٌدان له مخابرات للتجسس على امن الدولة تاتٌه باضبارة عمر وفٌها
اعترافاته الجدٌدة التً لم ٌبح بها من قبلٌ..حٌى زٌدان ٌجن جنونه وٌستدعً عمر لجلسة التهدٌد والوعٌد..هذه القصة كانت اول شًء
ٌعرفنً على نظام المخابرات المتعدد الفروع والمهام والتنافس على اعتقال العدد االكبر منا نحن طالب الجامعات والمدارس..اخلً سبٌل
عمر بعد عدة اٌام..
سمعت قصٌدة قررت أن أحفظها إلعجابً بها وهً لشاعر دمشقً وتمنٌت أن أخرج من السجن ألقصها على والدتً التً كانت شؽوفة
باألدب العربً شعره ونثره.
قم سابل الرمل هل أصؽى لشكوانا

أم ٌاترى الرمل التعنٌه بلوانا

ننام نصحو على أقدام طاؼٌة

ٌلون األرض من أشالء قتالنا

تطاول البؽً حتى استل مدٌته

فارتد عن دمنا سكران نشوانا

ٌاحادي العٌس إن العٌس لو عرفت

ماتحت منسمها لم تجر تحنانا

بل العتلت فً فضاء الكون طابرة

تشكو إلى هللا من أبناء حمدانا

كم ذا صبرنا وإن الصبر شٌمتنا

كم ذا ابتلٌنا كؤن الهول ٌهوانا

مساجد الشام ٌارباه باكٌة

وحمص شاكٌة من هول ماكانا

وطفلة الٌتم فً الشهباء دمعتها

تفجر األرض زلزاال وبركانا

أبا الفداء أنلنً منك لً خبرا

عن موطن العز عن إخوان مروانا

هم أوقدوها على اإلسالم دامٌة

حمراء الهبة ,هبت سراٌانا

فكم شهٌد مضى هلل مبتسما

والنفس قد ملبت بشرا وإٌمانا

ٌاجنة الخلد قد وافت مواكبنا

والشوق ٌسبقنا ٌاطٌب لقٌانا

جبناك جبناك فً شوق وفً طرب

فؤٌن منزلنا والحور تلقانا

رؼم المصاب ورؼم الهول ٌؽشانا

النستذل لؽٌر هللا موالنا

الن الحدٌد وماالنت عزابمنا

والقلب ذو ثقة باهلل ,ماالنا

هذي عطاٌاك ٌاموالي ٌاأملً

فسدد الخطو بارك كل مسعانا
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الخمٌس  ٤٥نٌسان ٤٨٩٧
اتت امً لزٌارة مع قرٌبة لها فً ؼرفة المساعد علً ووعدتنً ان اخرج من السجن قرٌبا
خلدون ربٌس المهجع مهندس من حماة ،شاب مرح وكان ٌحب ان ٌمزح .كل ٌوم تراه ٌحب ان ٌخٌؾ الشباب المعتقلٌن حدٌثا امثالً.
"ٌاشباب اجا المٌكروباص" .فٌسرع كل منا الى دورة المٌاه فً الزاوٌة واقفٌن بطابور  ،اخرون ٌسرعون الى اؼراضهم للملمتها..صوت
محرك المٌكروباص عالمة ترحٌل وشٌكة لدفعة منا الى دمشق ومنها الى تدمر..اي ترحٌل الى دمشق ٌعنً ان استطاعة االسرة فً
الخارج التدخل الخالء سبٌل اي موقوؾ اصبحت ضبٌلة ان لم تكن مستحٌلةٌ..بتسم خلدون وهو ٌعلن ان االنذار كان ؼٌر حقٌقً..لم
استسػ ذلك المزاح المخٌؾ.
كانت فروع المخابرات قبل مجزرة حماة مخولة بإرسال من تشاء إلى سجن تدمر لتصفٌة اآلالؾ هناك .أما بعد المجزرة فقد سحب حافظ
األسد هذا التخوٌل لٌبقٌه فً أٌدي الفروع المركزٌة بالعاصمة إما للتؤكد من التهم أو ألن القتل استحر بالناس .بالنسبة للسجٌن لم ٌختلؾ
األمر بل ازداد سوءا إذ التحوٌل للعاصمة تعنً جولة ثانٌة من التحقٌق والتعذٌب تجاه المصٌر نفسه..تدمر.
حاول كثٌر من الشباب ان ٌقنعونً ان احلق شعري على الصفر..ارفض بشدة فانا على ٌقٌن انً ساخرج من السجن ..قرٌباٌ .قول محمد
وهو طالب هندسة كهربابٌة فً جامعة حلب " ٌا براء ،الشعر بضاعة مخلوفة..حلقه لن ٌمنع اخالء السبٌل وهو افضل فً تدمر الن طول
الشعر سٌضمن الضرب المبرح الٌام حتى ٌتم حلقه"..
الثالثاء  ٤٧نٌسان ٤٨٩٧
صدق خلدون فقد جاء المٌكروباص واختطؾ معظم شباب المهجع الى دمشق..وافقت على حلق شعري على الصفر..سر محمد بهذا
التطور المفاجا..لم الاخرج ان شا هللا وشعري حلٌق؟!
االربعاء  ٥٨نٌسان ٤٨٩٧
والدتً واخً التوام ٌاتٌان لزٌارتً فً ؼرفة المساعد ابو احمد ،رجل كهل فً الخمسٌن ٌبدو الطؾ من ؼٌره..امً تدعو وتبكً
والمساعد ٌجٌب "الداعً لهذا الكالم"..استاء اهلً من رإٌة شعري الحلٌق..جلست صامتا..امً تعد اننً ساخرج قرٌبا
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االثنٌن  ٦٣نٌسان ٤٨٩٧
اسمً ٌقرا مع حوالً  ١٣شخصا..المٌكروباص باالنتظار..مرة ثانٌة وثالثة ورابعة ،قلبً ٌسقط بٌن قدمً..اجد نفسً خارج
الؽرفة..صوت صفعات تصم االذان..وجوهنا الى الحابطٌ..سحبوننا واحدا واحدا الى ؼرفة االمانات..المساعد ٌسلمنً اؼراضً التً
اخذت منً وقت االعتقال..عندما ٌرى كتاب مسرحٌة كلٌوباتراٌ ،رمٌها فً وجهً صابحا "مثقؾ ٌاكلب"
اعود الى الممر..وجهً الى الحابط .فجؤة ارى صدٌق مدرستً بجانبً
براء؟ مالذي اتى بك الى هنا؟
السجان ابو كنان ٌسمع همسنا ،ماذا تقولون وال؟
ٌسحبنً جانبا بصفعة تدٌر راسً  ٠١٣درجة..تعرفوا بعضكم وال؟
لم ٌكن الوقت ٌكفً له لٌكمل استجوابه فقد اتت الكلبجات كل اثنٌن سوا اال انا..
فً خضم تلك المعمعة اعجبنً ان لم اقٌد مع احد..احب ان ٌكون قدري لوحدي
صعدنا الدرج..المٌكروباص الذي طال الخوؾ منه امامً على اهبة االنطالق الى المجهول
كان عناصر الحراسة ٌتسلون بنا على طول الطرٌق..اخفض راسك تحت الشباك وال..الذي ٌنسى نفسه ٌتلقى الضرب بسٌخ تنظٌؾ
البارودة الروسٌة
عندما دخلنا دمشق ،امرونا ان نجلس بشكل طبٌعً وكاننا مسافرون
توقؾ المٌكروباص عند اشارة المرور فً منطقة الجسر االبٌض
المإذن ٌنهً اذان الظهربجملة ؼٌر معتادة بعد األذان" :رب فرج عنا ٌاكرٌم"..نشوة ؼامرة مالتنً..بقٌة اٌام السجن الازال اذكر هذه
اللحظة وانا ابتسم فً قرارة نفسً "هللا عالم بحالنا" والبد سٌفرج
ٌنزل الباص باتجاه ساحة االموٌٌن..الساعة تشٌر الى  ٢٢:٠٣ظهرا فوق مبنى التلفزٌون
ٌتجه الباص الى اتوستراد المزة ثم ٌؽٌر اتجاهه صاعدا بجانب الشٌراتون فوق الجسر
بقٌت انظر باتجاه المنزل آخر االتوستراد حتى ؼاب عن عٌنً..تلك من اصعب اللحظات فً سجنً..انا على بعد دقابق من المنزل،
والدتً واخوتً الٌعرفون اننً مساق قرٌبا منهم الى جحٌم دنٌوي..ماأصعب السجن
ٌتوقؾ الباص امام مبنى من اربعة طوابق..ننزل رتال عبر درج كثٌر الدرجات الى طابق ثان تحت االرض..حركة دإوبة وقت توزٌع
الطعام..تحس انك فً اي دابرة حكومٌة..اوقفونا الوجه الى الحابط رٌثما فرؼوا من تسجٌلنا الواحد تلو اآلخر.
دخلت ؼرفة فٌها رجل أشٌب الشعر قاسً القسمات..اخذ االمانات..الساعة ،المفاتٌح ،اللٌرتان ونصؾ ،المعجم ،مسرحٌة كلٌوباترة ،كتب
التدرٌب الجامعً..البست مرٌوال اسود والتقطت لً صورتان وجهٌة وجبهٌة وانا احمل الفتة علٌها اسمً..رسمٌا انا االن فً سجل
المجرمٌن..
وضعوا الدفعة كاملة فً ؼرفة وبعد الظهر بدأ حفل استقبالنا..الجمٌع على الركب واالٌدي الى اعلى والراس منخفض وكبل حدٌدي ٌلسع
اكفنا وظهورنا بدون توقؾ..وحٌد  ،مجند وحدات خاصة ،تلقى النصٌب االوفر من التعذٌب نتٌجة لباسه العسكري..الادري كم مر من
الوقت ،ساعة ساعتان ،ثالث قبل ان ٌؽادر الجالدون
اتوا بالطعام وكنت صابما..اقترب وقت المؽرب..حاول الجالدون العودة للتعذٌب فلم ٌفتح الباب..حاولوا عبثا ثم تركونا وشؤنناٌ .بدو ان
نوبة السجانٌن تؽٌرت..قفز احدهم من شباك الى داخل الؽرفة وفتح الباب بسهولة..ساقونا الى ساحة واسعة واعطوا كال منا ورق واقالم..
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اكتب قصة حٌاتك وال..
مر حوالً ثالث ساعات ثقٌلة والنقٌب ٌوسؾ..بلكنة علوٌة ساخرة مشٌرا الى سوطٌن فً ٌده "هذا اآلب" ضاربا احدنا بكبل كهربابً
مجدول من اربعة اسالك" ،وهذا االبن" ملوحا بكبل ثنابً مجدول ٌؽرز فً اللحم تاركا طبعة متمٌزة كالحروق التزول..لم ٌتوقؾ
الضرب ونحن على االرض نكتبٌ..سحبوننا واحدا تلو اآلخر الى ؼرفة جانبٌة لمحاضرة طوٌلة عن العمالة والخٌانة" قٌادتكن ؼررت
فٌكن..حوا وابو ؼدة عاٌشٌن بالفنادق وانتو عٌشة الكلب مابتالقوا"..
ربما منتصؾ اللٌل عندما ساقوا بعضنا الى الزنازٌن وكان نصٌبً مع االؼلبٌة الى ؼرفة مكتظة بالسجناء ،انه مهجع رقم اربعة..سقطت
نابما من االنهاك لٌوم سٌبقى من اقسى اٌام السجن فً ذاكرتً
كنا حوالً ستٌن شخصا فً ؼرفة واحدة..امر جٌد انه هناك مرحاض وحمام منفصالن..الطعام جٌد لكن ؼٌر كاؾ..الجلوس للجمٌع ؼٌر
ممكن نهارا فعلى قسم من المهجع ان ٌقؾ لعدة ساعات رٌثما ٌحٌن دورك للجلوس..الجو خانق رطب..نعاس دابم..لم اتصور اننً سانام
وراسً زاوٌة قابمة مع الجسد..الصالة اٌماء واٌاك ان تنظر من شراقة (نافذة) الباب لبال تلتقً عٌناك بعٌنً سجان ٌطل بٌن الفٌنة
واالخرى.
مهٌب ،سجان من زبانٌة جهنم ضخم القامة اخضر العٌون ٌلبس لباسا عسكرٌا اخضر .لمح مرة اناسا ٌصلون واقفٌن ففتح الباب وانطلق
ٌدوس فوق الناس المستلقٌة لٌصفع وٌركل المصلٌن..
التحقٌق الٌنقطع وٌتبعون الناس بعد التحقٌق بالصفعات والركالت..اصوات التعذٌب تصل عن بعد وتسمع شخصا واحدا ٌبن لساعات فً
اللٌل او النهار..من الصرخات اصبحنا نمٌز طرٌقة التعذٌب ان بالكهرباء ،او على الكرسً االلمانً او معلقا او مشبوحا بالمقلوب على
سلم.
استدعٌت للتحقٌق مرتٌن خالل فترة خمس االسابٌع فً دمشق ،الثانٌة منهما بضرب مبرح
راٌت القمل للمرة االولى فً حٌاتً بعد ان كان نظرٌا فً كتب العلوم الطبٌعٌة وتعلمت كٌؾ اتعقبه..ساحتاج لهذه الخبرة مستقبال .كان
الجرب أٌضا فً االنتشار فؤتوا بمادة لها رابحة الكاز لدهن كامل الجسد وأخذوا كل محتوٌات المهجع من ثٌاب وبطانٌات للتعقٌم بالبخار.
الخروج للتنفس كان كل اسبوعٌن ٌوم سبتٌ ،اخذوننا عبر ممرات الى ملعب للتنس فً الطابق الثانً..كان الوقع النفسً ثقٌال وانا ارى
ابنٌة كلٌة الطب حٌث ٌدرس اخوتً على بعد امتار
كان أمرا مإلما للؽاٌة عندما علمنا أن هناك مهجع للنساء وكانوا ٌشددون األوامر علٌنا كلما ساقوهن إلى التنفس
رجل من إدلب ٌحول للتحقٌق بعد أربع سنوات فً سجن تدمر ٌفاجؤ بؤبٌه ابن الثمانٌن معتقل حدٌثاٌ..تعانقان طوٌالٌ..بكً األب برقة
ورقً :ظنناك مٌتاٌ..جٌبه االبن :وماكان لنفس أن تموت إال بإذن هللا كتابا مإجال.
اواخر اٌار ارتفع عدد المهجع بقادمٌن جدد الى تسعٌن واصبح الوضع الٌطاق ثم اخذوا على دفعات
 ٨حزٌران ٤٨٩٧
كنا حوالً ستٌن سجٌنا عندما قرإوا اسماء اربعٌن كلهم من قرى مدٌنة ادلب..صوت الصفعات والمعاملة الوحشٌة تشٌر انهم مساقون اى
سجن تدمر العسكري..بدانا نجهز انفسنا للسوق اٌضا..امضٌنا اللٌل دون نوم..الخوؾ باد على الوجوه لكن كل منا ٌشجع االخر فبدات
انشد مع الجمٌع
ٌاتدمر الحمراء فً حلل الدم

مهال فال عشنا اذا لم ننقم

مهال سٌعلم بعثهم من ذا انا

ولسوؾ نلطخ وجه حافظ بالدم

وعند االعادة كنا نضع اسم رفعت بدال من حافظ
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 ٩حزٌران ٤٨٩٧
قبٌل الفجر قربت االسماء واعطٌت االؼراض الشخصٌة من الساعة والمفاتٌح و الكتب وقٌدنا معا باالٌدي كسلسلة بشرٌة ووجدت نفسً
مطمشا على راس الرتل ربما بسبب الترتٌب االبجدي صاعدا درجات كثٌرة السمع محرك سٌارة الشحن والتً ٌسمٌها الناس "سٌارة
اللحمة"
انطلقت السٌارة بعٌد الفجر ،التزال السماء داكنة مع بعض الضوء..ارى حرؾ  Mاالزرق ٌدور بهدوء فوق فندق المٌرٌدٌان ،ثم صالة
الفٌحاء الرٌاضٌة ،ثم بدا البناء ٌختفً شٌبا فشٌبا لٌحل محله اطالل بٌوت صحراوٌة مهدمة تحت شمس حزٌران الصارخة..كنت انظر
من النافذة الضٌقة بٌن الطماشة وانفً مع رفع الراس قلٌال..الرعب ٌمال القلوب وانا اردد طوال الطرٌق "حسبنا هللا ونعم الوكٌل" بال
توقؾ ..خفت سرعة السٌارة واحسست بظالل ابنٌة..انها بلدة تدمر..صوت اوالد..بٌع وشراء..الى ان وقفت السٌارة تماما..قرقعة البوارٌد
الروسٌة..اكثر من ساعتٌن مرت..لم ٌسمح السجن باستقبال السجناء..لٌس لدٌه علم من دمشق..اخٌرا دخلت السٌارة ووقفت تماما
الاذكر كٌؾ رمونا خارج السٌارة الى االرض ووسط الصفعات والركالت والشتابم اجد نفسً فً ؼرفة ادفن راسً بٌن ظهور اصدقابً
التقً الضربات...ساقونا الى باحة الذاتٌة واجلسونا امام ؼرفة ٌ..حٌن دوري..ادخل..وراء مكتب ٌجلس ضابط برتبة مساعد ذو مالمح
هادبة..سجلنً ضمن النزالء ثم سالنً ان كنت ابؽً ابقاء هوٌة الجامعة معً..نعم..عدت الى مكانً والشرطة العسكرٌة تهدد وتتوعد من
وراء شبك حدٌدي لكن دون ضرب .امرونا باالجلوس على ارض اسمنتٌة تحت شبابٌك مهجع ..١االرض االسمنتٌة تبعث فً برودة
الظل فً صحراء حزٌران.
ٌبدآ التفتٌش..اخلع ثٌابك كامال اال من الشورت الداخلً ثم علٌك ان ترخً الشورت الى الركب "حركتٌن امان وال" .حركتا االمان هً ان
تضع ٌدٌك فوق راسك ثم تقعً على ركبتك الٌمنى ثم الٌسرى..امان من انك لم تخبا شٌبا فً الدبر!
ٌمسك الرقٌب بالمعجم ثم ٌسالنً "ما معنى "?dictionary
"معجم"..
لملم اؼراضكٌ..قول ذلك وهو ٌركل المعجم بقدمه بعٌدا.
شاهدت الكتاب ٌتهاوى بعٌدا ببطء وكانها لقطة سٌنمابٌة مبطؤة وٌهوي قلبً وراءه..امضٌت سنة وانا اترجم ذلك المعجم انكلٌزي-انكلٌزي
للؽة العربٌة حتى انهٌت ثلثه ثم ٌاتً جاهل برفسة حافر لٌقذفه بعٌدا .فً ؼمرة هذه الساعات الٌزال الشاؼل االعظم حفل االستقبال الذي
البد منه لكل دفعة سجناء تطؤ بوابة هذا المكان..فً حفلة التعذٌب هذه ٌفقد عدد من السجناء حٌاتهم وٌعطب البعض اآلخر.
ٌامروننا بالوقوؾ مثنى مثنى..كل منا ممسك بظهر االخر مطؤطا الراس مؽمض العٌنٌن..عبرنا عتبة الباب الى الباحة االولى..وهج
الشمس الحارقة ٌعمً األبصار ونحن خارجون من الظل..الحٌطان صفراء واالرض مزفتة كشارع..هدوء الٌقطعه اال حفٌؾ
اقدامنا..نعبر الباب الحدٌدي الثانً الى الباحة الثالثة وهنا نإمر ان نقؾ فً منتصؾ الباحة..الاعلم من اٌن اتوا بالكرابٌج وبضربة رجل
واحد سقطت على ظهورنا وتوقفت..اهذا هو االستقبال..مستحٌل ،ام اننا محظوظون ،او انها دعوة والدتً أو رجل صالح من بٌنناٌ..فتح
باب حدٌدي ثالث واظن انها باحة اخرى ،ال ،انه مهجع رقم  .٢٠ندخل بسرعة وٌقفل الباب وراءنا.
المهجع ٌؽص بالناس..انهم الذٌن كانوا معنا فً فرع دمشق..ؼرفتان صؽٌرتان بٌنهما فتحة باب وكل منهما  ٥فً  ٥امتار..دورة مٌاه
واحدة السقؾ لها تسمح بروابح الؽابط باالنتشار الى ارجاء المهجع المزدحم ب  ٣٥شخصا..االرض اسمنتٌة والجدران قذرة شبه
سوداء..احد جدران الؽرفة الداخلٌة متشقق حتى السقؾ ،ربما بفعل القنابل التً القٌت على السجناء خالل تنفٌذ المجزرة فً  ١١حزٌران
 ،٢٥٨٣قبل اقل من اربع سنٌن..ننظر الى وجوه بعضنا البعض ؼٌر مصدقٌن فهذا المكان لقٌادات المعارضة ولٌس لطالب ثانوي
وجامعات مثلنا..ارى كدمات خضراء وسوداء وزرقاء على وجوه وظهور الذٌن سبقونا بٌومٌ..طمبنوننا ان الشًء ٌستحق الذكر وانه
ربما نجونا من حفل االستقبال ،اذ انه من المفروض ان ٌحصل قبل الدخول الى المهجع ال بعده..بقٌنا نسال بعضنا هل معقول ذلك .احس
بنشوة اننا نجونا حقا..اصوات القاء الدوالٌب مع بواري الحدٌد خارج المهجع تقطع األمل و القلوب..اطلع وال..صؾ تنٌن تنٌن..اخرج فً
اول الرتل ،تلك ستكون عادتً معظم األحٌان لتسع سنٌن قادمة..صففنا تحت شبابٌك مهجع  ٢١وٌبدا حفل االستقبال..صٌحات اصدقابً
تلقً الرعب فً وتمنٌت لو خرجت من المهجع اخرا حتى انتهً من التعذٌب اوال..الخوؾ اشد من التعذٌب..
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ٌاتً دوري..انزل بالدوالب والٌ..ؤمرنً شرطً..
الاعرؾ كٌؾ ادخل بالدوالب..
ٌلتفت الً من محادثة مع شرطً آخر..لسع مانزلت ٌاهٌك وهٌك..
الاعرؾ كٌؾ وجدت نفسً مطوٌا داخل الدوالب وقدماي مشدودتان الى بورٌة حدٌد ومرصوصة الى البورٌة بحبل مثبت لعروتً حدٌد
على طرؾ البورٌة
شرطٌان او ثالثة ٌنزلون بالكرابٌج كآلة دون كلل او ملل..اصٌح وال من مجٌب..
ٌضعون شحاطة بالستٌك فً فمً ..عض علٌها وال..
الباس بها لتحمل االلم..
علمهجع وال..تلك ستكون اجمل جملة تطرق آذاننا فً هذا المكان..
اركض الى المهجع فاجد اصدقابً ٌهرولون فً مكانهم قفزا..افعل ذلك حتى تستطٌع المشً علٌهما النهما ستتورمان..كان ذلك صحٌحا
فالم االقدام سٌبقى السبوعٌن على االقل ان لم ٌتشقق اللحم واال فانها شهران على االقل
ٌنتهً استقبال المهجع كامال فٌدخل الرقٌب حسٌن ،علوي ،وراء اخر شخص..
اسمع وال ،هدا مو شً ،نحنا مسموح لنا بقتل  ١٣بالمٌة منكم ،بس هً لتتعودوا على قساوة السجن..
مٌن عسكري بٌنكم وال؟
ابو اٌهم ،مساعد فً الجٌش من قرى ادلب ٌجٌب...حاضر سٌدي..
انت ربٌس المهجع....قدم الصؾ وال
انتبه استاعد ،استارح ،استاعد ..المهجع جاهز للتفتٌش حضرة الرقٌب
ٌؽلق الباب لٌفتح ثانٌة..حالقة..تمت حالقة الذقن والشعر بواسطة البلدٌات او البلدٌة ،وهم سجناء قضابٌون بتهم ؼٌر سٌاسٌة..كانت قدماي
تنبضان بااللم وانا احاول تثبٌت راسً امام الحالق..تنتهً الحالقة بسالم..بالكاد عرفت أصدقابً بعد أن حلقوا شعورهم..
تؽلق االبواب ،اول لٌلة فً سجن تدمر
الفترة التً دخلت فٌها سجن تدمر والتً استمرت حوالً السنة والنصؾ وانتهت باٌلول  ٢٥٨٥كانت مرحلة رخاء نسبً ٌمر بها السجن
مقارنة مع فترة اجرامٌة حافلة بالقتل والتعذٌب واالعدامات منذ افتتاح سجن تدمر اثر مجزرة  ١١حزٌران ٌ .٢٥٨٣فتح الباب
صباحاحوالً السابعة الدخال الفطورٌ..تسابق الشباب الدخاله مع سٌل من الكرابٌج على الظهورٌ..فتح الباب ثانٌة حوالً التاسعة لبدء
التنفس..فتحوا كل ابواب المهاجع وكان علٌنا ان نجلس فً الؽرفة الخارجٌة التً فٌها باب المهجع وظهورنا للباب..ممنوع النظر
للخارج..كان على الكثٌر منا ممن لم ٌتاقلم مع السجن او تجاسر فالتقط من قبل الشرطة العسكرٌة وهو ٌنظر الى الباحة او ٌحاول الكالم
اشارة مع المهجع المتنفس ،ان ٌنال نصٌبه من الصفع او الركل او الكرابٌج حسب مزاج الشرطً او الرقٌب..مكبر الصوت ٌصدح
باالؼانً طوال فترة التنفسٌ...تفاءل اصدقابً ان الوضع فً السجن افضل بكثٌر وانه سٌتحسن..اننا محظوظون! ٌاتً دورنا
للتنفس..نركض واحدا واحدا لنصطؾ فً رتل رباعً ،ثم ٌاتً االمر بالسٌر حول الباحة لمدة ثلث الى نصؾ ساعة..فً الباحة رقٌب
وثالثة الى خمسة شرطة..الرقٌب عادة ٌامر بسطل ٌقلبه لٌجلس علٌه وقد وضع تحته عدة بشاكٌر..بقٌة الشرطة تسٌر ذهابا واٌابا تراقبنا..
انتبهٌ ،صٌح احد الشرطة .علٌنا ان نركض بسرعة البرق الى اقرب حابط ،كل منا ٌجب ان ٌقؾ الى الحابط ،الٌدان معقودتان وراء
الظهر ،ومؽمض العٌنٌن والصقا االنؾ والجبهة للحابط .كل من ركض بعٌدا عن بقٌة رفاقه ،او تاخر فً الوصول لحابط ،او نسً ان
ٌعقد ٌدٌه خلؾ ظهره او وقؾ خلؾ رفاقه ولم ٌستطع ان ٌلمس الجدار بانفه ،فسٌسحب بعٌدا لتلقً عدد من الكرابٌج والصفعات
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والركالت ..اما الذٌن اسعفهم الحظ بحابط قرٌب فسوؾ ٌتلقون الضربات على مإخرة الراس لرطم االنؾ بالحابط..بقً انفً متقٌحا مدة
طوٌلة نتٌجة الضربات هذه..سماع كلمة انتبه لم ٌكن احٌانا بااالمر الٌسٌر ،فصوت االؼانً عبر مكبر الصوت او هدٌر الطابرات من
مطار تدمر العسكري المحاذي للسجن كانا مناسبة ممتازة لشرطً سادي ٌبحث عن عدد من الضحاٌا "لم ٌنتبهوا" .كانت الشرطة تتلذذ
باعطاء امر "انتبه" مع اؼنٌة "صبر اٌوب..صبرت علٌك ٌامحبوب" وكؤن االؼنٌة صٌؽت لتلحن على وقع الكرابٌج والصٌحات..لم ٌكن
ٌدور فً خلدنا اننا سنتلقى النصٌب االوفر من الضرب فقط الننا مهجع جدٌد وكان علٌنا ان نتحمل هذا الوضع االستثنابً حتى ٌاتً
مهجع اخر جدٌد الى السجن ..
علمهجع وال..واحد واحد ..ندخل المهجع بسرعة..نحمد هللا على السالمة ونتفقد بعضنا ونواسً ونشجع من ذاق نصٌبا من
الضرب..الوقت ٌقترب من منتصؾ النهار..علٌنا ان نجهز انفسنا للتفقد..الخوؾ باد على الوجوه..
اطلع عالتفقد وال..نركض فرادى الى منتصؾ الباحةٌ..وم حار ،صٌاح الشرطة ٌرافقه لسع الكرابٌج..
قدش عندك وال
 ٣٨او  ٣٥حضرة الرقٌب..
هذه الجملة كانت كافٌة الن تنهال الصفعات على ربٌس المهجع ابو اٌهم..
قدش عندك وال
 ٣٥حضرة الرقٌب..
علمهجع وال..
انهٌار الكرابٌج على الرإوس والظهور الٌوصؾ ٣٥.شخصا ٌحاول فً وقت واحد ان ٌجتاز درجة مصطبة ثم درجة الباب لٌدخل من
باب حدٌدي عرضه  ٨٣سنتمترا والشرطة تقؾ عند الباب تنهال بالكرابٌج..الادري كٌؾ دخلت .اؼلق الباب..وجهً احمر مختنق..هل
معقول ان نتحمل شٌبا مثل هذا؟لم ٌخطر ببالً ان هذا اول تفقد من اكثر من ثالثة االؾ قادمة مثله واسوا..نتقفد بعضنا..ابو صطوؾ
رجل ذوهٌبة من قرى ادلب ٌبدو ذا مكانة فً مجتمعه قارب الثمانٌن احدى عٌنٌه برجفان دابم ال ٌستطٌع اؼالقها ،ابراهٌم استاذ مدرسة
ابتدابً قصٌر القامة..كالهما سحبا من الصؾ وسٌسحبان بٌن الفٌنة واالخرى لنٌل النصٌب من الضرب المبرح..لم ٌؽلق الباب بعد
وبعض االخوة ٌتراكض لحجز مكان للنوم بعد الظهر فً هذا المكان المزدحم..علٌك ان تنام فً حٌز عرضه شبر وعدة اصابع وعلٌه
فالنوم لٌال دوما على الجانب"..سٌِّؾ" ٌعطً التعلٌمات ربٌس المهجع..االجساد متالصقة بشكل مزعج ومقابل وجهً اقدام جاري التً
كثٌرا ما ستوقظنً عندما تدخل احداها فً انفً او فمً.تنفس ما بعد العصر ٌبدا حوالً الخامسة وشبٌه بالصباح..اثناء ذلكٌ ،دخل العشاء
وهو ؼالبا شوربة عدس أو حمص..حوالً المؽرب ٌطوؾ الضابط المناوب لتفقد اقفال ابواب المهاجع بهزها عدة مرات ورإساء
المهاجع "ٌقدمون الصؾ" صابحٌن "انتبٌه ،استاعد..استارح ،المهجع جاهز للتفتٌش حضرة الرقٌب"..وقت النوم هو ربع ساعة قبل
السابعة مساء..وقت اللٌل كان هادبا بالنسبة لنا فالمهجع مسقوؾ بدون فتحات اما الشبابٌك الجانبٌة فكانت مرتفعة والٌوجد سطح قرٌب
ٌستطٌع الشرطة ان تطل علٌنا من فوقه..الاستطٌع التقلب فً مكانً اال فً آخر اللٌل عندما ٌبدا بعض االخوة الذهاب الى قٌام
اللٌل..تطوع آخرون ان ٌخلوا مكانا مستورا فً زاوٌة الؽرفة الداخلٌة لؽرض الصالة..
بدأ النظام الداخلً فً المهجع ٌاخذ شكله مع االٌام االولى..ربٌس المهجع ابو اٌهم ،مساعد فً الجٌش من قرى ادلب .رجل طٌب القلب
كان على المهجع ان ٌستبدله بعدة شباب الواحد تلو االخر نتٌجة التعرض الٌومً للضرب مع كل فتحة باب.المسإول الصحً ،دكتور
ماجد ،دمشقً اصله من السلمٌة قرب حماة .شاب شجاع اكثر من رابعٌ ،تكلم على مهله ،دابم االبتسام..ضحى كثٌرا بطلب الدواء على
الرؼم ان كل طلب ٌحمل مخاطر الضرب معه..الٌبالً بالشرطة وكثٌرا مالبس سترته وهو خارج الى الباحة اثر استدعاء مفاجا
منهم..مسإول الطعام ٌوزع الطعام علٌنا وقد انتظمنا فً مجموعات تاكل سوٌة ،كل مجموعة  ٢٣اشخاص..مسإول الصوت ،مهمته ان
ٌبقً الصوت خافتا لتجنب العقوبات..وكانت مهمة صعبة بخاصة مع اناس قد التسمع والتطٌع فكان الحل هو قطع الصوت عن شخص
محدد ،او مجموعة تتحادث وكثٌرا ما كان االمر ٌتطلب قطع الكالم عن المهجع باكمله..وٌبقى صوت المهجع الهامس كخلٌة
نحل..مسإول الدورة ٌنظم دخول ٣٥شخصا لدورة مٌاه واحدة .كانت المهمة لٌست بالهٌنة خصوصا مع شح المٌاه واختالؾ طبابع الناس
وطروء امراض تستدعً االسراع الى دورة المٌاه..مسإول الؽسٌل ٌنظم ادوار الناس لؽسٌل الثٌاب..امٌر المهجع :نتٌجة الضؽط النفسً
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والجسدي الشدٌد وانشؽاله بفتح الباب المفاجا وبطروء مشاكل صعبة الحل بٌن السجناء ،تم اقتراح انتخاب ربٌس داخلً سمً امٌر
المهجع وبتم تعٌٌنه باالنتخاب ولمدة معٌنة .
تم انتخابً امٌرا للمهجع فً اول اقتراع..اول امر قمت به هو انشاء صندوق مالً للمهجع لتلبٌة حاجات الدواء بشكل ربٌس والذي علٌنا
شراءه من طبٌب السجن الذي ٌطوؾ على المهاجع شهرٌا لتفقد االحتٌاجات االساسٌة فقط..االمر الثانً هو حل مشكلة نفسٌة تبٌن لنا فً
بعد انها مشكلة عامة للسجن ولٌست خاصة بمهجع .هذه المشكلة عرفت فٌما بعد ب"التعلق" .التعلق هو الحب الشدٌد بٌن سجٌنٌن ؼالبا
من قبل أحدهما فقط بحٌث انهما ٌكونان دابما سوٌة نهارا ولٌال وٌكون احد الطرفٌن على االقل صؽٌرا فً السن .كان امرا طاربا على
مهجع حدٌث التشكل مماجعل الناس تخوض فً اعراض بعضهم البعض .كان الحل بسٌطا وهو اوال نقل مكان النوم الحدهما والثانٌة هً
ارؼام الطرؾ المتعلق على عدم الجلوس او الكالم مع الطرؾ اآلخر..ادركت ان حكم الناس لٌس باالمر السهل وان الحاكم حتى ٌطاع
ٌجب ان ٌكون على مسافة واحدة من الجمٌع .استقلت بعد شهرٌن ثم تم انتخابً مرة ثانٌة .كان علً منع التدخٌن لتجنب مضاره وتوفٌر
المال لالحتٌاجات األخرى للمهجع .صمد المدخنون فترة ,أرسلوا لً الوساطات وكان أشدهم تؤثٌرا علً هو أبوصطوؾ األكبر سنا فً
المهجع .جاءنً ٌبكً راجٌا السماح بالتدخٌنٌ :اابنً مضى علً سبعٌن سنة أدخن ثم تؤتً أنت لتمنعنً .كنت أحب هذا الرجل وأجله .ثم
بدإوا بالتململ ثم تم حشد الرأي العام العالمً ضدي وأقالونً وانتخبوا الدكتور ماجد عوضا عنً حٌث قاد حملة انتخابٌة وعدت بقانونٌة
التدخٌن والمدخنٌن .كنت أمر مبتسما وأنا أرى الدكتور جالسا مع حزب المدخنٌن وهو ٌدخن تنفٌخا إلرضابهم .لقد هزمونً.
اول امر بداناه هو حفظ القرآن..تم حصر مالدى الجمٌع من متفرقات فبلؽت  ٢٠جزءا وهذا ماأعطى زخما ونشاطا فالكل ٌحفظ
وٌحفظ..طرٌقة الحفظ كانت التلقً بالسماع ،مر بً اناس من قرى جبل الزاوٌة بذاكرة فوتوؼرافٌة ،اذا قرأت لهم الصفحة مرة واحدة
اعادوها دون خطؤ واحد .اما ضعٌفو الحفظ فكنا نكتب لهم بضؽط الكلمات بابرة الخٌاطة على ورق القصدٌر الذي ٌاتً داخل علب التبػ.
تم اختراع وسٌلة اخرى للكتابة وهً نقع ورق القصدٌر بالماء لفصل الورق عن القصدٌرٌ .جفؾ الورق من ناحٌة وٌضؽط القصدٌر
بشكل راس قلم ٌكتب كقلم رصاص.
اما فً الخارج فكان التنفس صبحا وعصرا باستثناء ٌوم الجمعة والتفقد الٌومً ظهرا..حالقة الذقن كل اسبوع وحالقة الراس بالماكٌنات
الكهربابٌة الضخمة كل ثالثة اسابٌع..الحمام اٌضا كل ثالثة اسابٌع فً الحمامات الموجودة فً زاوٌة الباحة الثانٌة..فً داخل المهجع لٌال
كان ٌسود جو من المرح وكانت اللعبة المفضلة هً تقسٌم التفاح ببطاقات الهوٌة وقذفها الى شخص ؼٌر متوقع من الجالسٌن
المتحلقٌن..كانت معنوٌات السجناء عالٌة التفاإل مدعمة بالمنامات الٌومٌة عن مجًء باصات اخالء السبٌل..هذه الباصات التً اتت لكن
بعد سنٌن عجاؾ
٤٣تموز ٤٨٩٧
كنا فً التنفس صباحا عندما نادانً احد الشرطة :انت الطوٌل تعا لهون وال..انبطح وارفع رجلٌك..أضرب التحٌة بضرب االرض بقدمً
الٌمنى وٌداي الى الخلؾ مطاطا الراس ..بداٌة الضرب تشعرك بالخدر فً رجلٌك قبل بدء االلم..عشرة كرابٌج..اقؾ..اإدي
التحٌة..ارجع خطوة للخلؾ واعود الخر الصؾ وانا ممتلا فرحا..الادري لماذا انا ممتلا نشوة وكاننً قمت بعمل جبار او ان ضرٌبة
عن الشعب السوري قد انتهٌت من تسدٌدها..او هكذا كان ٌحلو لبعض اصدقابً ان ٌبرروا وجودنا فً هذا المكان..على كل هذا الشعور
بالنشوة بقً ٌملإنً كل مرة انجو او ننجو بها من ٌوم ملتهب
االربعاء  ٤٩تموز ٤٨٩٧
هذا التفاإل بقرب إخالء السبٌل بدا ٌختفً مع شروق الشمس الباهتة لهذا الٌوم..
باحة وال..اسماع االسماء وال..اللً عنده اسم ٌدق على الباب..
قرإوا ستٌن اسما على االقل..اسمع ابوابا تفتح بهدوء..صوت حفٌؾ اقدام السجناء..ثم ركض ابواط الشرطة العسكرٌة..السرٌة بكاملها
حوالً  ٠٣شرطً..بعد قلٌل ٌنزل الضباط لتنفٌذ االعدام :ربٌس السجن المقدم بركات العش ،الحاكم العسكري الرابد سلٌمان الخطٌب،
طبٌب السجن وربما ضباط اخرونٌ..وضع السجناء فً ؼرفة الورشة فً زاوٌة الباحة السادسة ثم ٌسحبون بمجموعات الى المشانق..
الباحة جاهزة للتنفٌذ سٌادة ال..

23

ٌوضع الحبل حول العنقٌ..صٌح السجٌن..اخوكم فً هللا فالن الفالنً ،هللا اكبر وهلل الحمدٌ..ستمر االعدام حتى قرٌب وقت العصر..تعود
الشرطة بضجٌج التراكض نفسه الى الباحة االولى  ..تقرا اسماء اخر ،هذه المرة للمحكمة..محكمة؟ هناك محاكم؟ قوانٌن؟ لم استطع ان
استوعب هذه المستجدات..اذن نحن مقبلون على محاكم ؟ متى؟ ماهو جرمً؟ هل اعدام ام ؟هذه التساإالت كانت تراودنً وان كنت
بداخلً متفابال ومتحدٌا " ان الحكم اال هلل" و "هل هن ممسكات رحمته"..كانت المشانق ثم المحكمة على قدم وساق بٌنمامعظم شباب
المهجع قد اخلدوا الى النوم وكانهم اصٌبوا بحالة من الخدر الممزوج باالكتباب ،هذا االكتباب الذي تحول الى ؼضب من البعض فً نهاٌة
الٌوم ،ؼضب على االخوان المسلمٌن وماآلت الٌه الحال فً سورٌة .اتوا الى التفقد بعد العصر فً وقت متاخر وهم ٌصٌحون وكانهم
تلقوا جرعة همجٌة نتٌجة جرابم القتل التً ارتكبوها طوال الٌوم..لكن الحمد هلل التنفس فً ٌوم االعدام
اواخر آب ٤٨٩٧
استدعى ربٌس السجن المقدم بركات العش جمٌع رإساء المهاجع الى مكتبه وسالهم عن ماٌنقص السجناء و أبلؽهم ان الحمامات الؽٌت
رسمٌا وانه هناك تفكٌر بانشاء مكتبة للسجن مع توزٌع الجرابد الرسمٌة..تفاءلنا كثٌرا وارتفعت المعنوٌات..محللونا السٌاسٌون جزموا ان
هناك مفاوضات مع االخوان وان اخالء السبٌل قاب قوسٌن او ادنى
خالل شهر آب اتانً احد كبار السن وهو راعً ؼنم من احدى قرى جبل الزاوٌة وهو معتقل رهٌنة عن ابنه  .كان حوالً السبعٌن ولكن
بهمة الشباب وخفٌؾ الظل حوله هالة من المرح..
مرة التقطه احد الشرطة وهو ٌحرك شفتٌه فً التنفس..شو متقول وال..
عبسبح هللا..
لك ماتعرؾ مافً هللا هون وال.
اتانً ذلك الٌوم وقال ارٌد ان تإول لً رإٌا..كنت قد اشتهرت بتاوٌل الرإٌا ووثق الناس بتؤوٌلً بسبب اقتباس مااذكره من كتاب تاوٌل
االحالم البن سٌرٌن..كنت اٌضا ضد تاوٌل كل منام على انه اخالء سبٌل كما كان ٌرٌد الكثٌر من السجناء والن الؽرٌق ٌتمسك بقشة ،فان
الكثٌر كان ٌحاول عصر مناماته عصرا لٌمتص منها ولو بصٌص امل..رؼم تفاإلً الدابم فقد كنت ضد التفاإل الزابد عن حده وكنت
اخشى االصابة باالحباط كما عاٌنت ذلك فً اول ٌوم اعدام نشهده..نص بنص ،ربما ٌخلى سبٌلنا وربما نموت هنا والمرجح اال هللا،
والدعاء والبالء ٌعتلجان الى ٌوم القٌامة..كنت اٌضا اجٌب الاعلم ان لم اعلم ،او ان شا هللا خٌر ان كان المنام اضؽاث احالم-وهذا حال
معظم المنامات-والرابً الٌرؼب ان ٌصدق ان رإٌاه حدٌث نفس والارٌد ان اصٌبه باكتباب والارٌد ان اكذب..جاءنً ذلك االخ على
ؼٌر عادته وقال راٌت رإٌا ارٌدك ان تفسرها لً..راٌت ان الجو ماطر واننا نرفع التماسا لهٌبة االركان ان ٌرأفوا لحالنا..المطر عذاب
لقوله تعالى "فامطرنا علٌهم مطرا" بٌنما الؽٌث رحمة لقوله تعالً "وهو الذي ٌنزل الؽٌث من بعد ماقنطوا"..
ان شا هللا خٌر..
لكننً احسست بانقباض مع خوؾ اننا مقبلون على اٌام عصٌبة..منذ ذلك الٌوم الاقبل االستماع الى اي منام حتى ٌإكد لً صاحبه انه
ٌحس بارتٌاح تجاهه.
 ٨اٌلول ٤٨٩٧
بدانا نحس بتؽٌر فً وضع السجنٌ..صٌحون بنا :انتبه..علمهجع وال ..ابواب المهاجع تؽلق كلما فتح باب السجن الكبٌر عند ملتقى
الباحتٌن الثالثة والسادسة الدخال سٌارة الطعام..
 ٤٨اٌلول ٤٨٩٧
كانت دفعة كبٌرة حوالً  ١٣شخصا لالعدام تال ذلك محكمة لعدد مماثل .اذكر اسمٌن من الشهداء هزاع كٌالنً واٌاد قندقجً كالهما من
حماة
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 ٥٥اٌلول ٤٨٩٧
استدعى ربٌس السجن رإساء المهاجع لٌبلؽهم التهدٌد والوعٌد .منع ابر الخٌاطة والفواتٌر وشراء الطعام الشهري.
انتو مابتنعطو وجه ،زمن العشرة كرابٌج ولى واي مخالفة مابة او مابتا كرباج فما فوق..
ادنى استدعاء من شرطً ٌتطلب تحٌة عسكرٌة بضرب االرض بشدة بالقدم الٌمنى والٌدان الى الخلؾ وخفض الراس واؼماض
العٌنٌن..العٌون ٌجب ان تبقى مؽمضة اثناء السٌر فً الباحة! رفع الراس الى اعلى اثناء التفقد.
كان رفع الراس هو اسوآ المستجدات فقد اصبحت رقابنا هدفا سهال للضرب على الحلق .تحقق منام صدٌقً خالل شهر .لم نفهم سر هذا
التحول بٌن اللقاءٌن مع ربٌس السجن خالل أقل من شهر
 ٥٩اٌلول ٤٨٩٧
كنا فً تنفس العصر وكان الرقٌب حسٌن ربٌس النوبة فً الباحة..فتح الباب الكبٌر الدخال سٌارة العشاء..صاح الرقٌب انتبه .وٌبدو ان
الرقٌب حسٌن لم ٌرد ادخالنا السرٌع الى المهجع ..لم اسمع وكنت على راس الرتل ندور حول اطراؾ الباحةٌ..سحبنً شرطً..
منبطحا وال..
تسعٌن كرباج الننً لم انتبه.
 ٩تشرٌن االول 2891
كان الجو ماطرا وأصوات الصراخ التنقطع طوال الصباح من الباحة األولى .استقبال شدٌد لدفعة جدٌدة من السجناء ادخلوها الى
مهجعنا قبٌل الظهر عددهم حوالً  ٠٣شخصا .طرفة طالب من دمشق ،عبد الحمٌد تقنً من حماه ،فارس طالب من حماه ومشلول من
التعذٌب ،حٌان عامل من حماه واخرون ..سررنا بالنزالء الجدد لكن عددنا اصبح حوالً التسعٌن وكان علٌنا ان نتناوب فً النوم .بعد
ثالثة اٌام تم نقلهم جمٌعا الى مهجع الندوة فً الباحة السادسة
 ٤٣تشرٌن االول ٤٨٩٧
تمت محاكمة حوالً مابة شخص من حماه كانوا من نزالء معتقل مدرسة الصناعة اثر مجزرة حماة..لم ٌجر اعدام هذه المرة
 ٤٨تشرٌن االول ٤٨٩٧
بدأت سٌاسة شدة التعذٌب الجدٌدة تتضح مع هذا الٌوم الؽابم فقد تؽٌر ربٌس السجن وحل محله العقٌد ؼازي الجهنة ،حسبما علمنا علوي
من قرى حمص وكان ضابط امن الفرقة االولى ،تعرض سابقا لمحاولة اؼتٌال لذا فهوٌحمل معه ضؽنا خاصا للسجناء سنتبٌنه فٌما بعد
عبر السنوات المقبلة .بدا التفتٌش العام للسجن بالباحة السابعة ثم السادسة واستؽرق عدة اٌام حتى وصل الدور الٌنا .تؽٌر اٌضا ضابط
امن السجن وحل محله الرقٌب اول محمد نعمة ،علوي من قرى حماة وذو بحة صوت متمٌزة ..امرونا باخراج كل اؼراضنا بحٌث
الٌبقى شًء وراءنا فً المهجع .جاء دوري..عدة شرطة حولً..امد البطانٌة وابعثر اؼراضً فوقها..بدا الشرطة بالمزاح مع بعضهم
بصفعً دون توقؾٌ..بدو انه اؼمً علً فقد وجدت نفسً ملقى فوق اؼراضً وهم ٌامروننً باالسراع الى المهجعٌ..بدو ان ربٌس
السجن كان حاضرا لتفقد ذلك الٌوم فاتت االوامر بخفض الراس فً التفقد..كم كان فرحنا عظٌما بذلك..توقفت اٌضا تنفسات العصر
واصبح ذلك عادة متبعة كل عام بدءا من اواخر تشرٌن االول وحتى اواخر آذار
 ٥٨تشرٌن االول ٤٨٩٧
قرئ اسمً فجؤة بعٌد العصر..لم اصدق ذلك اال والباب ٌفتح..
اطلع وال..
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خامرنً خوؾ عظٌم ان ٌكون تحقٌقا فً تدمر فقد كانت فروع التحقٌق ترسل ضباط التحقٌق الى تدمر الجراء تحقٌق طارئ وكان
السجناء ٌعودون وآثار التعذٌب علٌهم كما حصل مع اخ من نوى ٌدعى قاسم خالل الصٌؾ .أخشى ماخشٌته وسٌبقى هاجسا حتى اخالء
السبٌل هو ان ٌكتشفوا ان عدنان سعد الدٌن ،المراقب العام لالخوان المسلمٌن هو خالً .اصل الى باحة الذاتٌة فٌقول احدهم للشرطً الذي
ساقنً من المهجع :هل اتٌت باؼراضه؟ هنا علمت ان االمر خارج السجن فعدت ادراجً الى المهجع .منظر رفاقً وهم واقفون ووجوهم
الى الحابط سٌبقى فً مخٌلتً حزٌنا كانهم اٌتام .اؼلق الباب والشرطً ٌستعجلنً اطلع بسرعة وال .ماإن علم الناس انً منقول حتى
اسرعوا الً كل ٌرجونً ان اتصل باهله ظانٌن انه اخالء سبٌل.
ٌسالنً الشرطً :وٌن ؼراضك وال.
اجٌب :لم ٌكن عندي ؼٌرها عندما اعتقلت.
تزعجه كلمة "اعتقلت" فٌقول توقفت وال ،وكؤن كلمة اعتقال تفٌد الظلم بٌنما التوقٌؾ تفٌد العدالة!
اكابج واطمش واوضع فً المقعد الخلفً لسٌارة المخابرات المفضلة بٌجو  ٣٣٥ستٌشن.توقفت السٌارة بجانب احد بساتٌن النخٌل .اسمع
صوت احدهم ٌرحب بالمخابرات وٌعطٌهم حمال من الرطب..تتوقؾ السٌارة بجانب الطرٌق وٌبدا اطالق الرصاص لصٌد العصافٌر! لم
تمض لحظات حتى تعالت السباب والشتابم من ربٌس الدورٌة واسمع احد عناصره ٌعتذر باسهاب :ماكان قصدي .الكل عالسٌارة .سبب
الشتابم ان احد العناصر المرافقة وهو ٌحاول صٌد الطٌور ،وجه بندقٌته تجاه ربٌس الدورٌة فانتهى االمر باٌقاؾ رحلة الصٌد .ربٌس
الدورٌة اآلن بمزاج سًء وعلً ان ادفع الثمن.
ضرطت وال..شو هالرٌحة..
لٌست منً.
ٌضربنً بسٌخ تنظٌؾ البارودة الروسٌة.
ؼنً وال..شو حافظ اؼانً وال..
الشًء..
لٌش وال..
الٌوجد اذاعة بالسجن-توقفت اذاعة االخبار واالؼانً مع مجًء االدارة الجدٌدة للسجن-
اما ان تؽنً او اجعل السٌخ ٌؽنً فً كذا وكذا ٌاهٌك وهٌك..
حقٌقة الاحفظ اي اؼنٌة.
ؼنٌلنا صبر اٌوب..
الاعرفها..
حسنا اعطٌك الكلمات وانت تؽنً.
بدات اعٌد وراءه بصوت باهت..
سد حلقك والٌ ..قطع عمرك..
ٌبدو انً صدٌتللو نفسو..لم ٌزعجنً بعدها ،اال انهم امرونً بالجلوس ورقبتً زاوٌة قابمة مع صدري ..بقٌت على هذه الحال حتى
دخولً الزنزانة وكان علً أن أقوم رقبتً بٌدي .مازال هاجسً الى اٌن؟ ٌارب التاخذنً الى الشام ثانٌة .ان كانت الشمس الى ٌمٌنً
وهً تؽرب فنحن نسٌر جنوبا الى دمشق .بقٌت السٌارة تتجه نحو الشمس ؼربا الى حمص .بدا ٌحل الظالم واستطٌع ان المح خٌم
26

العرب بٌن الفٌنة واالخرى مع النار الموقدة امامها .وصلنا حمص مع اذان العشاء .اسمع قول الموذن "حً على خٌر العمل" ،هل هناك
شٌعة فً سورٌا؟ تفتح ابواب السٌارة والمح طفلة تاتً الى باب السٌارة لتنظر الً متسابلة ..تلحقها امراة لتاخذها بعٌداٌ..بدو انهم اقرباء
احدهم فقد اخذوا البلح..تكمل السٌارة الى فرع حماة العسكري حٌث كنت اول العام ،وٌبقى الهاجس تحقٌق ام زٌارة! تم وضعً فً
زنزانة رقم  ١لمدة اسبوع..فٌها رسم ضرس حفر بعناٌة او بٌد فنان مع اشارة سهم ٌحدد اتجاه القبلة .علمت مستقبال ان ٌاسر المعلم،
طالب طب اسنان من حماة كان هنا واعدم الحقا رحمه هللا
االثنٌن  ٨تشرٌن الثانً ٤٨٩٧
نقلونً الى المهجع الجماعً نفسه الذي كنت فٌه اٌضا اول العام .كنا حوالً  :٢٣علً ،محمد ،امجد سجناء من تدمر نقلوا موقتا الى هنا
بؽرض الزٌارة ٣ .اشخاص كبار السن اعتقلوا حدٌثا بتهمة تنظٌم اخوان فً اوابل السبعٌنات! من بٌنهم الحاج بدٌع ،صدٌق قدٌم للعابلة:
والدتك تبحث عنك من زمن ،ان اخلى هللا سبٌلً هذه المرة فلن ابقى فً سورٌةٌ ،قول لً الحج بدٌع .كان هذا الرجل انٌسا ومهابا على
وجهه الوضًء سمات الصالح .اخلً سبٌله مع رفاقه المسنٌن فً وقت متاخر من لٌلة  ٢٣كانون االول بعٌد شهر تقرٌبا .البقٌة شباب
 ٢٥و  ٢٣سنة احدهم ٌدخل المهجع معتقال حدٌثا لٌجد اخاه المعتقل لسنوات..كان لقاء باكٌا..حول هإالء الشباب بعد الى دمشق وانقطعت
اخبارهم.
الثالثاء  ٩تشرٌن الثانً ٤٨٩٧
اتت والدتً واخً عبد الرحمن فً اول زٌارة لً منذ سبعة اشهر ..كانت الزٌارة هذه المرة فً ؼرفة المالزم علً وبوجوده.
وانا اصعد الدرجات ،قال لً السجان المرافق بلهجة لبٌمة تتصنع اللطؾ وبلهجة علوٌة :بتحب تشوؾ اهلك..ماتشوؾ اهلك".
اجبت نعم ان شا هللا.
بتقول ان شا هللا وال انا بفرجٌك بس تخلص ٌاهٌك وهٌك..
الادري لم اقحمت كلمة ان شا هللا فً سٌاقً!
فؽرت امً فمها عندما علمت انً فً تدمر .لم؟ تهمة تنظٌم! تعض على اسنانها موبخة وكانها تقول لً "كم قلت لك التذهب الى
المسجد" .اما انا فقد تؽٌرت..لم اعد ابكً..علمتنً تدمر ان الابكً امام هإالء االوباش..نحن رجال اآلن وعلٌنا ان نواجه قدرنا بشجاعة
وحزم .كٌؾ بتؽسل ثٌابك؟ هل تلعب رٌاضة؟ اسبلة كثٌرة من ام تحاول ان تطمبننً اننً البد خارج من السجن وللتو..كان علً ان ابذل
جهدي القناعها ان الخروج بدون محاكمة قد تستؽرق سنوات لتعقد..اتٌت لك بكذا وكذا..التحزن..سوؾ نخرجك قرٌبا.اعود الى المهجع
وكاننً فً منام..نعم انا معتقل..الاستطٌع ان ارافق اهلً الى البٌت..ضاعت علً سنة جامعٌة كاملة..ساكره منذ االن رابحة الثٌاب
المعطرة والطعام المعد بعناٌة للتخفٌؾ عن السجٌن..لم آكل..جلست ارقب اصدقابً ٌاكلون بنهم وسرور..الاستطٌع ان آكل..علً ان
اخرج من هذا السجن..كٌؾ؟ بدات اقرا الفاتحة وانفخها على باب المهجع الحدٌدي الصدئ..اشعر انً فً سباق مع الزمنٌ..جب ان افتح
الباب بقوة سورة الفاتحة متٌمنا باسمها قبل ان ٌؽرزوا الكلبجات المصنوعة فً اسبانبا " "Made in Spainفً ٌدي الى تدمرٌ..الها من
مفارقة ،لم استوردت من اسبانٌا صاحبة محاكم التفتٌش ولٌس من اي بلد آخر؟
اتت والدتً بعد اسبوع فً  ٢٠ثم  ١١تشرٌن الثانً ثم  ٢١كانون االول..
لم ال تزوروننً كل اسبوع؟
النستطٌع فقد بعنا منزلنا فً حماة؟
لم؟ احسست بحزن عمٌق وكؤن صلتً بحماة مدٌنة طفولتً قد انقطعت.
اآلن علمت لم تؽٌر الوضع فً تدمر بل وفً كل سجون سورٌة فقد تمت عملٌة هروب سجناء من جماعة الطلٌعة من فرع المنطقة
بدمشق ثالث اٌام عٌد االضحى فً  ٣اٌلول .تؽٌر الوضع عما كان علٌه قبال .اصبحت المضاٌقات اكثر من قبل السجانٌن خاصة عند
الخروج لدورة المٌاهٌ .نتقون من المعتقلٌن الجدد من ٌضربونه بالشحاطة على الوجه او بعصً الخشب الؽلٌظة على االٌدي.
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مصطفى احد السجناء من حماة من طالب المساجد ،عظم الرسؽٌن قد بدا نتٌجة تعلٌقه من ٌدٌه بالكلبجات الحدٌدٌة الٌام .احد السجناء
رجل محترم بلباس السفر االنٌقة ٌجر حقابب سفره من امام المهجع ونحن ننظر من ثقب بالبابٌ ،بدو انه اعتقل على الحدود.القمل ٌؽزو
ثٌابنا ؼزوا فكان البد من "التفالٌة" الٌومٌة لجمٌع الثٌاب .اصبحت "وزٌر القمل" لقدرتً على مالحقة القمل بٌن ثناٌا الثٌاب بخاصة
الداخلٌة .احد السجناء اتانا للتو من الزنازٌن ٌسلمنً ثٌابه لتفلٌتها .اكتشؾ ثالثمابة قملة فً ثٌابه الداخلٌة .وكان البد عند اي شعور ولو
مزٌؾ بالقرص ان نخلع ذلك الثوب المشبوه لفحصه..قضٌنا علٌه اخٌرا..مرة فتح مساعد السجن الباب وامرنا بالوقوؾ طوٌال ووجوهنا
الى الحابط .نسمع صوت امراة وراءنا تترجاه بامه واخته وعرضه اال ٌلمسها وهو ٌكلمها بصوت مخنث ثم ٌلتفت الٌنا بالسباب والشتابم.
الانسى هذا الٌوم وقهر الرجال الذي الٌستطٌعون نجدة هذه المراة وانقاذها من اٌدي هإالء ..ساد الصمت طوٌال بعدما اؼلق الباب.
كان علً ان احفظ من القران مااستطٌع قبل ان تتم العودة الى تدمر فحفظت خمسة اجزاء تلقٌا من محمد وامجد.
 ٤٥و  ٤٦كانون االول ٤٨٩٧
تزورنً والدتً واخً فً ٌومٌن متتالٌٌن مع وعود باخالء السبٌل .تلك ستكون المرة االخٌرة التً سارى فٌها اهلً حتى لقابهم ثانٌة بعد
اثنً عشر عاما.
 ٦٣كانون االول ٤٨٩٧
وصلت الى قوله تعالى من سورة آل عمران "الم تر الى الذٌن اوتوا نصٌبا من الكتاب ٌدعون الى كتاب هللا" عندما فتح الباب..
براء سراج ضب ؼراضك.
سرى الخوؾ فً وانا الملم ثٌابً واسرع الى سٌارة المخابرات  .تشق السٌارة طرٌقها الى تدمر فً ٌوم بارد..لم ٌزعجنً احد..انصت
الى محادثات عناصر المخابرات مع بعضهم البعض بلكنة علوٌة واضحة:
هللا ٌخرب بٌته
مٌن؟ حبوش؟
لك هدا سنً؟
لك ال شو سنً ،من اسمه مبٌن
هللا الٌعطٌه العافٌة..باع امه
لك شو باع امه..التقول هٌك..جوزها
بدنا الحكً باعها واخد المصاري
ادخل تدمر قبٌل الظهر..الحٌطان صفراء باهته..البس بدلة حمراءٌ..سخر منً الشرطة ٌقول احدهم لالخر :شكله مجنون..روح علمهجع
وال..بتعرؾ تالقً مهجعك وال .تفاجؤت بانه بنً مهجع فً وسط الباحة الثالثة خالل شهري ؼٌبتً..ركضت تجاه باب المهجع ٢٠
مباشرة وهم ٌزدادون ضحكا منً .لم استطع التاقلم بسرعة مع حٌاة المهجع الجدٌدة فقد بدات اشعر بمقت اكبر تجاه رابحة الطعام
والصٌحات والكرابٌج ،مقت لهذه الالانسانٌة  ،مقت للكنة العلوٌة واصوات فتح االبواب واؼالقها .على كل ،اجزاء القران الخمسة كانت
مبعث سرور عارم وابقت المهجع مشؽوال بالحفظ والتحفٌظ لشهور تلت.
 ٥٣تشرٌن الثانً 2891
اخبرنً شباب المهجع انه تم اعدام  ٢٣اشخاص فً هذا التارٌخ
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 ٤٣كانون الثانً ٤٨٩٨
كان الوقت لٌال عندما سمعنا دقا شدٌدا على باب الزنزانة االنفرادٌة (السٌلون) فً زاوٌة الباحة الثالثة جانب مهجع ٌ .٢١تجمع عدد من
الشرطة على الباب وماإن فتحوه حتى ركض السجٌن الى الباحة .تتعالى الصٌحات ونسمع تلقٌم البوارٌد على االسطحة .اصدر الرقٌب
نعمان امره الى شرطً فوق مهجعنا باطالق النار..تتتابع الطلقات..ننبطح ارضا ظنا منا انهم سٌقتلوننا جمٌعا ..ثم ٌسود الهدوء..استشهد
الطالب من بانٌاس محمد العمر ،كان فً مهجع  ٠٠عندما تدهورت حالته النفسٌة فنقل الى زنزانة باحتنا حٌث استشهد..كانت الباحة فً
الٌوم التالً كبٌبة قاتمة..جرٌمة قتل بدم بارد.
كانت المٌاه شحٌحة فً المهجع واي شكوى عن قلة المٌاه كانت تعرضنا وتعرض ربٌس المهجع للضرب المبرح فقررنا فً احدى لٌالً
كانون الثانً ان نقٌم صالة استسقاء لعل هللا ٌؽٌثنا..فً الٌوم التالً ،نسمع صوت مواسٌر المٌاه تقرقع امام المهجع .نقلونا الى المهجع
المبنً حدٌثا حٌث مكثنا طوال الٌوم ثم عدنا وقد اصبحت المٌاه ؼزٌرة..لم نطلب منهم ذلك ابدا!
مع دخول شهر شباط ،بدات مظاهرات التاٌٌد االجبارٌة تعم السجن .اخرجونا الى الباحة وامرونا بالصٌاح تاٌٌدا "للسٌد الربٌس" بمناسبة
اعادة انتخابه .ربٌس المهجع ٌصٌح :بتحبو مٌن فنجٌبه :حافظ .كان صوتنا خافتا فاشار الٌنا ربٌس المهجع خالد :حافظ مشٌرا الى السماء.
ٌاشباب هللا هو الحافظ فقولوها بملء افواهكم .اعجبتنا الفكرة وسرت الشرطة!
 ٤٨شباط  :٤٨٩٨محكمة دون اعدام
 ٥٥شباط ٤٨٩٨
كان ٌوما قارس البرودة والثلج ٌهطل .اصوات التعذٌب فً التنفس تملإنا خوفا وهلعا .بقٌنا ننتظر طوال الصباح لٌاتً دورنا .انتظار
التعذٌب اشد وقعا من التعذٌب نفسه .اخرجوا مهجع  ٢١المحاذي لنا وصفوه بهٌبة التفقد اربعة اربعة امامنا بجانب حابط مهجع "جدٌد
جدٌد" .كنت انظر من شق الباب ،الثلج ٌهطل ،الشباب حفاة ترتجؾ من البرد..وجوه وضٌبة بانتظار بدء التعذٌب .بقً مهجع  ٢١واقفا
هكذا دون ان ٌلمسه احد ثم امروهم بالعودة الى ؼرفتهم .جاء دورنا فبدانا نقرا ماتٌسر من القران على القفل اال ٌفتح .نقرا وننفخ .تتجمع
الشرطة امام الباب :جهز حالك عالتنفس وال .لم ٌفتح القفلٌ ،حاول مفتاحا اخر واخر ونسمع صوت السباب والشتابم .لم ٌفتح الباب
ونجونا ذلك الٌوم .اتوا الى التفقد بعد نصؾ ساعة وفتح الباب كالعادة!
 ٤٣آذار ٤٨٩٨اخرجونا الى الباحة لنقوم بعراضة على االكتاؾ لالحتفال ثانٌة بانتخاب الربٌس
 ٤٨آذار  ٤٨٩٨محكمة دون اعدام
 33آذار 2891
تعذٌب شدٌد للسجن .لم ننج هذه المرة .هذه ستكون العادة اذن بتعذٌب السجن اثر كل محكمة او اعدام
 ٤٨نٌسان ٤٨٩٨
كان تنفس العصر عندما سحبوا احدنا وهو ابراهٌم (استاذ ابتدابً) من ادلب .جلدوه بالكرابٌج على ظهره العاري طوٌال حتى بدا لحمه .لم
ٌندمل ظهره اال بعد شهرٌن وترك اثارا كمن تعرض لحروق
 ٧اٌار ٤٨٩٨
بسبب اعادة انتخاب الربٌس وبسبب توقؾ االعدامات الكثر من ستة اشهر ،ساد تفاإل بٌن الناس ان االعدامات الؽٌت .تبدد ذلك التفاإل
الٌوم وكان منتصؾ شعبان .قرئ حوالً ثالثٌن اسما لالعدام واخرج اثنان من مهجع  ٢١هما عامر نشتر من حماة واسامة الجعك .تال
ذلك اعدامان فً  ٢٢و  ٢٠اٌار فً كل منهما اعدم حوالً عشرة اشخاص
خالل هذا الشهر بدات ادارة السجن بتركٌب مراوح فً كل مهجع لمعالجة ازمة االختناقات من الحر واالزدحام .كان مشؽل المروحة
خارج المهجع بجانب الباب وكان علٌنا ان نطرق الباب ونتعرض للعقوبات المتتالٌة لمجرد طلب تشؽٌل المروحة! كانت المراوح احدى
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مإشرات التفاإل لدهاقنة السٌاسة المخضرمٌن فً المهجع .نتابج التحلٌل متطابقة دابما "مفاوضات ٌاشباب" ثم ٌضمحل التحلٌل المتفابل
مع اول حفلة تعذٌب فتتبخر االحالم فً الهواء
 ٧تموز ٤٨٩٨
تم اعدام حولً ثالثٌن شخصا منهم االخ ماهر طبة من حماة وهو ربٌس مهجع  .٢٥كان قد عاد قبل لٌلة من زٌارة اهله فً فرع حماة.
 ٩تموز ٤٨٩٨
تم اعدام حوالً خمسٌن شخصا منهم الطبٌب عبد الرزاق شحود خلوؾ الجٌجاوي .مالحق منذ  ٢٥١٨ومتهم بشنق الخبراء الروس
ومسإول القطاع الشمالً لمدٌنة حماة فً احداث  .٢٥٨١قٌل انه هو الذي انجد قاعدة القٌادة فً حً البارودٌة عندما حوصرت لٌلة الثانً
من شباطٌ .تذكر قابال "كنا جالسٌن للعشاء شمال المدٌنة ناكل البٌض المقلً عندما سمعت النداء على الالسلكً "من صفر الى خمسٌن،
باللباس المٌدانً الكامل ,هللا أكبر وهلل الحمد" عرفت ان حماة راحت" .اعتقل جرٌحا ونقل بالهلٌوكوبتر السعافه ثم للتحقٌق معه .قالوا له
تتعامل معنا فاجاب انا بتعامل مع خونة! بقً اسمه ٌقرا فً الباحات وعلى ابواب المهاجع مطلوبا للتحقٌق ثالث سنوات بعد اعدامه! هل
ٌعنً ذلك ان فروع المخابرات التعرؾ ان السجٌن الذي اعتقلته قد اعدم!
كان السجناء ٌصنعون المسابح من خٌطان البطانٌات بجعلها عقدا او بحؾ عجو الزٌتون على ارض المهجع .قاومت تلك الفكرة طوٌال
حتى دخل هذا الشهر فبدات بصناعة مسبحة متمٌزة من حب الزٌتون على شكل مكعبات كحجر النرد وكنت اصنع حبة كل ٌوم بعناٌة
واتقان .كنت آمل ان اهدٌها المً عند اخالء سبٌلً .اصبحت هذه المسبحة عبءا علً اذ علً ان اخفٌها بسرعة فً مكان مطاط الشورت
الداخلً عند احتمال اي تفتٌش مفاجا .استطعت االحتفاظ بها لثالث سنوات حتى كان ٌوم تفتٌش مفاجا فً نٌسان  ٢٥٨٨فً مهجع ٢٣
فرمٌت بها فً حاوٌة ماء نسمٌها "بدون" تسع  ١٣لترا وضاعت بعدها .اكتشفت بعدها ان احد اصدقابً ولٌد من حلب استولى علٌها
ذكرى منً .اعدم ولٌد فً ٢٥٥٣
 ٩آب ٤٨٩٨
استقبال لدفعة جدٌدة من السجناء حوالً خمسٌن لم اسمع بمثله من قبل..على االقل الؾ كرباج لكل سجٌن .كانوا ٌلبسون البدالت
العسكرٌة عندما ادخلوهم الى مهجع جدٌد جدٌد امامنا .ظنناهم مجندٌن فً الجٌش .التقٌناهم مستقبال عندما فرقوا على المهاجع فكانوا
شباب جماعة الطلٌعة الذي استدرجوا على الحدود التركٌة الى المعتقالت فً سورٌة وكانوا حوالً السبعٌن شخصا
طوال شهر اٌلول بدات مرحلة سقؾ باحات السجن باالسالك الشابكة .انقطعت التنفسات طوال هذا الشهر وكنا نلتقط مانستطٌع اثناء التفقد
من االسالك المعدنٌة لصناعة ابر الخٌاطة ببردها على ارض المهجع االسمنتٌة.
مع دخول شهر تشرٌن االول ،بدا فرز السجناء حسب االحكام واستمرت هذه العملٌة فً تؽٌٌر تركٌب المهاجع حتى منتصؾ .٢٥٨١
كان ٌوما عادٌا من اٌام تشرٌن الثانً عندما فتح الباب الدخال الطعام وكان ضرب الكرابٌج كثٌفا على الشباب فهرب احدنا عبد الؽنً ،
وكان اصؽرنا ابن  ٢١سنة من حماة ،الى داخل المهجعٌ .الحظه شرطً فٌطلبه الى الخارج فٌرفض فتتجمع الشرطة على مهجعنا
وٌنهالون علٌه بالضرب المبرح .اصبح هدفا للضرب المبرح كل فتحة باب ٌومٌا حتى خشٌنا على حٌاته .خرج احدنا بفكرة عظٌمة وهو
ان نصنع له مكٌاجا بحرق مطاط من شورت لباس داخلً (كان التبػ الٌزال مسموحا مع قداحة للمهجع) وعجنه بسمنة الطعام ثم دهن
وجهه خاصة تحت عٌنٌه بهالة سوداء .فتح الباب وطلب عبد الؽنً فاخرجناه بهذه الصورة مستندا على اكتاؾ اثنٌن منا .ماان راه
الشرطة حتى امروا به الى المهجع..كان فرحنا الٌوصؾ ان انقذناه من ذلك الٌوم
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 ٥٩تشرٌن الثانً ٤٨٩٨
دق الباب فجؤة عند الصباح :مهجع وال ،الكل ٌضب ؼراضه.
ٌاشباب فرط مهجع.
تراكض الجمٌع الى ثٌابهم وحاجٌاتهم .فجاة اجد قاسم ٌقؾ امامً :براء ممكن تعطٌنً جالبٌتك ،ارٌدها ذكرى منك .كان موقفا محرجا
فهذه القطعة من الثٌاب جابتها امً فً الزٌارة وخاطتها بٌدها من قماش بنً داكن ثمٌن .لٌس لدي الكثٌر من الثٌاب فقد وزعت معظم
ثٌابً اثر عودتً من الزٌارة على من الثٌاب له .بدون تردد او ندم اعطٌته اٌاها .لم ارد ان اودع احدا فصلٌت ركعتٌن ودعوت "رب
انزلنً منزال مباركا وانت خٌر المنزلٌن" .كان البعض منا ٌبكً على فراق احبته .علً ان اعترؾ مستقبال ان اصعب لحظات عمري
كانت لحظات فراق :االعتقال ،فرط المهجع ،االعدام واخالء السبٌل .الزلت حدٌث عهد بسجن واعتزالً الناس من حولً كان عامل قوة
وحماٌة تجاه متؽٌرات السجن .خرجنا الى الباحة فاذا بالرقٌب اول ٌقول ببحة صوته المتمٌزة :وٌن ؼراض المهجع وال..لك شو ظانٌن
حالكن طالعٌن اخالء سبٌل .تفرق المهجع على مهاجع السجن وكان نصٌبً مع اربعة من اصدقابً الى المهحع  .٢٣كنت فرحا بهذا
الفرط المفاجا لعدة اسباب .اصبح مهجعنا قدٌما وبدات تطفو الى السطح خالفات بٌن السجناء منها ماٌتعلق باالعترافات المرافقة
للتحقٌقات ومنا ماٌتعلق بالخالؾ الدٌنً التقلٌدي الصوفً السلفً وان لم ٌكن بالحدة التً ساراها مستقبال .انهٌنا حفظ ماتواجد فً الصدور
وكانت رؼبة عامة الى هللا ان ٌفرط المهجع ونختم القران .كنت ارؼب حتى ان ال اخرج من السجن قبل ختم القران .كان فرحً اعظم
عندما دخلت مهجع  ٢٣الجد وسط المهجع الشٌخ هاشم ،احد علماء دمشق .كنت قد سمعت به وبشخص آخر عندما كنت فً جماعً حماة
اول اعتقالً فدعوت هللا وقتها ان قدر لً تدمر ان القى احدهما .هو االن امامً بعد اقل من سنتٌن!
كانت سنة  ٢٥٨٣قاسٌة حتى اٌار واذكر اننً كنت اردد دابما "عسى هللا ان ٌكؾ باس الذٌن كفروا" ثم سهلة نسبٌا حتى تموز ثم هادبة
نسبٌا بسبب التشبٌك وفرز السجناء حتى نهاٌة العام .الضرب ٌبقى امر ٌومً البد منه خاصة عند التفقد فطالما انه لٌس هناك كسور او
ظهور اللحم ،فالوضع هادئ! كلما خرجت إلى الباحة وخاصة للتفقد كنت أقرأ "رب أعوذ بك من همزات الشٌاطٌن ,وأعوذ بك رب أن
ٌحضرون" وأصبحت عادتً طوال سنً تدمر .كان الطعام قلٌال وكانوا ٌاتوننا باكٌاس من البصل ناكله مع الملح الذي انقطع بدوره
لسنوات واصبح ضمن قابمة العملة الصعبة .اشرس رقٌبٌن مرا علٌنا هذا العام هما مصطفى الطٌر وسهٌل العجوز (علوٌون) وهم من
القلة الذٌن عرفنا أسماءهم من جالدي السجن.
دخلنا مهجع  ٢٣وعرفنا على انفسنا "اخوكم فً هللا براء سراج..من حماة..سحب  "٢٥٨٥وكان علٌنا ان نستكشؾ المهجع المإلؾ من
تسعٌن شخصا .كان هم المهجع ان النكون مخبرٌن! عندما اطمؤنوا لتحرٌاتهم اصبح اندماجنا سهال وزال الحذر منا سرٌعا ،لكن بقٌت
التساإالت عن بعضنا البعض من اشخاص فضولٌٌن ولزٌادة االطمبنان .هذا المهجع ؼرفة واحدة حوالً  ٢٣ب  ٥امتار وله دورتا مٌاه.
خمسة شبابٌك ضٌقة مطلة على الباحة واعلى من مستوى القامة .المهجع ككل المهاجع مستقبال خلٌط من كل انحاء سورٌة :دمشق وحلب
وحمص وحماة وادلب ودرعا والالذقٌة ودٌر الزور و جسر الشؽور والتل .تجمع الناس عند المساء حول الشٌخ وبدا انشاد بصوت جمٌل
لم امٌزه من صوت المنشد ابً دجانة .انه نهاد البوشً من حلب موالٌد  ٢٥١٥من جماعة الطلٌعة .سٌكون صدٌقً المقرب فٌما بعد
وسٌترك فً اثرا الٌمحى.نهاد البوشً ،محمد ؼزال (موالٌد  ،)٢٥١١فهد نعال (موالٌد  ،)٢٥١٣محمود خوجة (موالٌد  )٢٥١١وعبد
المنعم زلط (موالٌد  )٢٥١٣كلهم من حلب ،عبد الباقً الصالح (موالٌد  )٢٥٣٨من دٌر الزور ،مصطفى زلخً (موالٌد  )٢٥٣٣واحمد
بكر جان (موالٌد  )٢٥٣١كالهما من جسر الشؽور .هوالء قسم من شباب الطلٌعة الذٌن تعرفت الٌهم هنا والذٌن تلقوا االلؾ كرباج فً
االستقبال وبالمالبس العسكرٌة
 ٧كانون االول ٤٨٩٨
اعدام خمسة اشخاص منهم واحد من مهجعنا من منطقة الجزٌرة شرق سورٌا بتهمة بعث عراقً (ٌمٌن) .لم ٌتح لً الوقت للتعرؾ الٌه
 ٥٣كانون االول ٤٨٩٨
اثناء التفقد ٌخرج احد السجناء ،محمد ،من الالذقٌة موالٌد  ٢٥١٣الى الشرطة وٌزعم لهم ان عندنا دروس دٌنٌة وتنظٌمات وتدرٌب جودو
وكاراتٌه فً داخل المهجع .هذا الشخص اعتقل صؽٌر السن ومصاب بنوبات صرع نتٌجة ضربه على الراس وهو نابم باخمص البارودة
وقت اعتقاله .عندما ٌصاب بنوبات الصرع كان ٌختنق بلسانه وٌضرب راسه بالحابط ثم ٌؽٌب عن الوعً رٌثما ٌتدراكه المسإول
الصحً بالدواء .عند المساء تاتً شرطة السجن مجتمعة ،ماٌعرؾ عسكرٌا باسم السرٌة ،وٌخرجون المخبر محمد لسماع اقواله مجددا.
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اثر ذلك ،خلٌل (من التل) ،عبد القادر وعدنان (من حلب) وعبد القادر (من حماة) ٌخرجون الى الباحة لتلقً الدوالب بمبات الكرابٌج .هذا
الشخص واخرون مستقبال سٌهددون اي انسان ٌنصحهم او ٌنتقدهم او ٌعتبرونه عدوا او ٌمنعهم زٌادة عن حصتهم فً الطعام او الماء او
مكان النوم او حتى تخفٌض الصوت ،سٌهددونه بهذه التهم الجاهزة سلفا من دروس وتنظٌم وتدرٌب عسكري او حتى صالة .هذه
االخبارٌات عرفت بٌن مصطلحات السجن ب "طق برؼً" .الاعلم اصل هذا المصطلح لكن ربما اتى من مٌكانسٌانٌة السٌارات فاذا
انكسر برؼً فشل المحرك او الجهاز!مع مرور الزمن ،اكتسبت خبرة توقع طق البراؼً .البد من مشادة ولو صؽٌرة ٌعقبها اجتماعات
مكوكٌة بٌن المقربٌن او مستشاري طقٌق البرؼً مع حكماء المهجع ومسإولٌه تنتهً بمساومات او تنازالت او طق البرؼً.
كانت اولوٌتً القصوى هً ختم القران فكنت احفظ ماتٌسر كل ٌوم حسب توفر الحافظ المتقن .وكالعادة الحفظ ٌتم بالتلقً وكنت اسمع
االٌة كاملة مرة او مرتٌن ممسكا بعقدة االبهام ،اعٌدها مرة اواثنتٌن ثم انتقل الى العقدة التً تلٌها حتى اتم  ٢٣اٌة/عقدة فً الكؾ االٌمن
ثم اتابع لالٌسر .ماهر من حماة كان صبورا معً طوال  ٣اجزاء ثم ختمت القران من خالل عبد القادر من حلب .كان لدي احساس ان
وضع السجن سٌسوء اكثر وكنت اخشى ان ٌاتً وقت من السوء الاستطٌع معه ان اركز ذهنً مع الحفظ .وزاد الطٌن بلة ان افرازات
السجن حسب األحكام كانت تتتابع وخشٌت ان تاخذ الحفاظ او المتقنٌن من المهجع .كنت اسٌر طوال الٌوم وسط المهجع ممسكا بعقد
اصابعً اراجع ماحفظته.حافظت اٌضا على عزلتً مع الناس اال لضرورة الحفظ او الجلوس للطعام فكنت ان لم امش ابقى جالسا مستقبال
القبلة اقرا القران..كان بعض الشباب ٌحاول التقرب بطلب قراءة القران فكنت اعتذر بحٌاء وان اجبرت بدات الختم لكن لم اكمله.
 ٦٤كانون االول ٤٨٩٨
آخر ٌوم من السنة..هدوء ؼٌر معتاد فً التفقد..الشرطة مستندة على حٌطان الباحة وهً تراقب المهاجع تدخل دون تدافع او كرابٌج..تلك
ستكون مٌزة التفقد فً حال قام بها الرقٌب اول محمد نعمة فً الؽالب
 ٧كانون الثانً ٤٨٩٩
ٌاتً الرقٌب اول محمد نعمة وٌطلب ٌوسؾ من الالذقٌة وٌاخذه الى زنازٌن الباحة الخامسة. .ربما طق برؼً مضاد..سمعته ٌقول
ضاحكا استطٌع ان اطق لكم براؼً عن بعد .ؼاب فً الزنازٌن حتى اوابل نٌسان
طوال شهر كانون الثانً كان التنفس ٌترافق بدخول الشرطة الى المهاجع وبعثرة محتوٌاته وخلطها ببعضها .نقضً الٌوم كامال فً البحث
عن اؼراضنا الخاصة
 ٤٥شباط ٤٨٩٩
هذا سٌكون اول اعدام لهذا العام حٌث اعدم حوالً ثالثٌن شخصا مع محكمة دامت حتى العصر
 ٤٩شباط ٤٨٩٩
اعدام ثان خالل اقل من اسبوع منهم عبد العزٌز جواد (بطل كمال اجسام من حماة) و احد االخوٌن فٌصل او عبد الرحمن الحٌط اٌضا
من حماة .عند العصر سمعنا تراكض الشرطة واصطفوا لفترة مستندٌن الى حابط مهجعنا..قطعنا الصوت والندري ماٌحصل..تنزل لجنة
الضباط لتنفٌذ االعدام بشخص واحد لم نتبٌن من اٌن اتوا به ولم نعلم له اسما .تلك ستكون المرة الوحٌدة التً سٌعدم فٌها شخص واحد بعد
العصر خالل وجودي فً السجن والندري لم لم ٌعدم مع من اعدم فً الصباح..هناك تحلٌل ٌبقى كتساإل ان هذا الشخص ربما ٌكون قابد
الطلٌعة المقاتلة عدنان عقلة وقد اتوا به على عجل من دمشق بعد ان انتهى اعدام الصباح..هللا ٌعلم ..فً اثناء ذلك كان هناك نقاش دٌنً
عام مع احد ممثلً التٌار السلفً من حلب وكان النقاش عن "القوة المودعة" وقضاٌا اخرى نوقشت وانتهى القول فٌها تارٌخٌا بٌن اهل
السنة والجماعة وبقٌة فرق االسالم .توقؾ النقاش طوٌال عندما وقفت الشرطة بازاء حابط مهجعنا..لم استسػ توقٌت ذلك الحوار العام
وان كان هاما علمٌا لكن لدٌنا اناس ٌفقدون حٌاتهم فً الوقت الذي نجري فٌه النقاش..دمهم اثمن..ربما قست القلوب او طال السجن حتى
اصبح االعدام امرا عادٌا..لٌس بالنسبة لً
 ٩اذار ٤٨٩٩
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انهٌت حفظ القران هذا الٌوم وكانت حفلة فً المهجع وانشدت "اخً ٌاحافظ الذكر" للمنشد ابو الجود وكان الطعام فتة حالوة مؽطاة
بالحلوٌات المخباة من اٌام المناسبات.خالل شهري اذار ونٌسان اتوا بالكثٌر من الطعام والنمورة والمخلل وحتى بعض الخضرة وتحسنت
صحة ومعنوٌات الناس وارتفع سهم المحللٌن السٌاسٌٌن والنتٌجة واحدة "مفاوضات"
 ٤٧نٌسان ٤٨٩٩
اجتمع ربٌس السجن بالوكالة العقٌد بركات العش ،ؼازي الجهنة قٌل انه ٌجري دورة اركان ،مع رإساء المهاجع واعلمهم ان حالقة الذقن
خارج المهاجع قد الؽٌت .كان فرجا عظٌما فكم سالت دماإنا من جرحنا عمدا اثناء الحالقة على ٌد الحالقٌن البلدٌة (القضابٌٌن) ،وكم ساد
الخوؾ والرعب عندما نسمع اصوات الجاطات البالستٌكٌة وهً ترمى بالباحة ٌصاحبها صوت ربٌس البلدٌة بصوته العلوي االجش
"حالقة..رؼاٌة وال" .كان علٌنا ان نرؼو ذقوننا بالصابون العادي ونخرج على دفعات للحالقة ونعود تسٌل دماإنا من الكبس المتعمد
للشفرة على الجلد وبما تٌسر من الكرابٌج واللكمات والصفعات..كان فرحنا الٌوصؾ .صاروا ٌدلون بالة الحالقة الٌدوٌة من الشباك فوق
باب المهجع وعندما ننتهً نعٌدها لهم.
حزٌران ٤٨٩٩
كانت هناك حفرٌات وسط باحتنا الثالثة وعندما ردموا التراب اخرجونا مثل بقٌة المهاجع لنعبد الطرٌق باقدامنا الحافٌة ذهابا واٌابا فوق
الحفرة
 ٥تموز ٤٨٩٩
تم اعدام حوالً ثالثٌن شخصا منهم هٌثم قره بوالد (مهندس من حماة ،نادي الطلٌعة الرٌاضً) ،تبعها محاكمة لشباب من الالذقٌة وحماة
بعضهم من مهجعنا
خالل شهر تموز تتابع فرز السجناء حسب احكامهم من السنتٌن الى المإبد .بهذا الفرز اختلت تركٌبة المهجع جذرٌا واصبت باكتباب
جراء ذلك فبدات احس بخطورة ماانا فٌه فانا لم احاكم بعد .هذه االفرازات جعلتنً اختلط قلٌال بالناس خوؾ ان افقدهم خالل الفرز
الفجابً .كان صٌفا حارا واصوات التعذٌب والكرابٌج التنقطع من الباحة الرابعة
 ٦٤تموز ٤٨٩٩
قربت ثالثة اسماء لالعدام هذا الصباح :احمد لحام من دمشق (توفً مرٌضا سابقا) ،باسل شرفة من دمشق (كان فً زٌارة الهله فً
الفرع) وشخص من عابلة الحوت من حلب وهو الوحٌد الذي اعدم هذا الٌوم.
 ٥٩آب ٤٨٩٩
بدات االوضاع تسوء بشكل كبٌر مع عٌد االضحى
 ٤اٌلول ٤٨٩٩
شوهد مسإول امنً كبٌر ٌتجول فً باحات السجن البسا بدلة سفاري .تكهن بعضنا انه اللواء حسن خلٌل .اثر ذلك تدهورت االوضاع
فاصبح الطعام قلٌال برؼٌؾ واحد لثالثة سجناء والدواء وشدة بالتعذٌب الى نهاٌة العام
 ٥٧اٌلول ٤٨٩٩
ٌقرا اسم باسل شرفة (موالٌد  ،٢٥١١من دمشق ،طالب ثانوي جنسٌته اردنٌة) على االعدام ثانٌة وكان قد عاد من الفرع فً دمشق اللٌلة
الماضٌة .كان الشٌخ هاشم مصابا بدسك شدٌد واالم فً ظهره فكان ٌحبو حبوا والٌستطٌع السٌر .طلب الشٌخ من ربٌس المهجع ان ٌرى
باسل من شق الباب وقت اخراجه لالعدام .بدا الشٌخ متاثرا بعدها.
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 ٤٩كانون االول ٤٨٩٩
تم الؽاء حالقة الراس خارج المهجع واصبحنا نشتري ماكٌنة الحالقة الٌدوٌة مع الدواء .سمحوا لنا بماكٌنتٌن .الحمد هلل ان ارتحنا من
تعذٌب حالقة الراس لكن سٌبدا تعذٌب من نوع جدٌد .فمهما كان شعرنا قصٌرا الٌتجاوز المٌلمتر الواحد فستجد التنبٌهات المتتالٌة :لٌش
شعرك طوٌل وال .فاصبحنا نحلق الشعر كل اسبوعٌن .االمر االخر انهم توقفوا عن تبدٌل الماكٌنات فكان على المهندسٌن ان ٌبتكروا
وسابل من المطاط والبالستٌك الجبار االلة على العمل حتى لو فقدت سنا اوسنٌن ،وكان علٌنا ان نشحذ اسنان االلة بحتها على االرض
واصبحت الحالقة مع االٌام اشبه بالنتؾ .الٌهم فهذا افضل من ان نجر الى الباحة للتعذٌب.
 ٦٤كانون االول ٤٨٩٩
كنت قد بدات بقراءة القران على الشٌخ هاشم ،عرضته علٌه مرتٌن خالل مكثً معه لتعلم التجوٌد ،وكنت جالسا معه مساء عندما اتت
االوامر باكرا من الخارج :عالنوم وال .هذا مإشر بنٌة سوء مبٌتة للٌوم التالً اول العام الجدٌد
 ٤كانون الثانً ٤٨٩٧
تعذٌب شدٌد اثناء التفقد كما توقعنا واصبح امرا ٌومٌا
 ٧كانون الثانً ٤٨٩٧
اعدام ماعرؾ بٌن السجناء بالمخبرٌن وهم الذٌن لم ٌصمدوا امام التعذٌب ثم االؼراء فاتوا بالكثٌر من الناس  .هم مخلص وعمر وطاهر
 ٤٦كانون الثانً ٤٨٩٧
اتوا الٌنا ب  ١٣شخصا من مهجع االحداث وهم الذٌن اعتقلوا تحت سن ال  ٢٨وكانوا حوالً ال  .٥٣٣اصبح المهجع مكتظا ب ٢١٣
شخصا والجو خانقا رؼم الشتاء القارس
 ٥٣كانون الثانً ٤٨٩٧
تاخر التفقد عن وقته المعتاد وكانت اصوات الصراخ تاتٌنا من الباحة االولى مختلطة بصوت الرعد الذي ٌمال ارجاء السجن .كان خوفا
عظٌما لكن اتوا ولم ٌضربونا ومر التفقد بهدوء ؼٌر طبٌعً خالفا لالٌام العشرٌن الماضٌة .عرفنا فٌما بعد ان احد شباب المهجع  ١فً
الباحة االولى صاح هللا اكبر عندما ضربوه اثناء التفقد فضرب بدوالب وسٌق الى زنازٌن الباحة الخامسة .تواقت ذلك بان بصق احد
شباب مهجع  ١فً الباحة نفسها بوجه ضابط امن السجن المساعد نزٌه سلٌمان فضرب هذا الشاب على راسه بحدٌدة فقتل على الفور
على باب المهجع .اولت ادارة السجن ماحدث على انه محاولة تمرد فتم اتخاذ عدد من االجراءات .اصبح السجناء القضابٌون (البلدٌة) هم
الذٌن ٌدخلون الطعام الى داخل المهجع .بات علٌنا عند كل فتحة باب ان نكتظ جمٌعا الى اقصى الداخل جالسٌن (بدل الوقوؾ) ورإوسنا
الى االسفل مؽمضً االعٌن .التشدٌد على ادنى مخالفة كحٌازة ابرة او ساعة او شفرة..الخ باشد انواع الضرب .اٌقاؾ التعذٌب تماما على
التفقد لثالثة اشهر تلت.
 ٥٦كانون الثانً ٤٨٩٧
اما االجراء االخٌر فكان ان اتوا بربٌس مهجع اختاروه من المهاجع ذوي احكام البراءة او السنتٌن (صار لهم فً السجن خمس سنوات
على االقل) .كنا على حذر منه الٌام وكان محًٌ الدٌن (طالب هندسة من دمشق ،موالٌد  )٢٥١٣اٌضا متحفظا حتى عامله البعض منا
لفترة من الزمن على انه مخبر للشرطة .تبٌن فٌما بعد انه شخص راق ومضح وعلى تقوى..مرضت طوٌال خالل شهر شباط وكنت على
توجس دابم ان انتقام الشرطة البد قادم وان هذا الهدوء ماهو اال مرحلة اختبار قبل مجًء العاصفة.
كان هناك الكثٌر من الشعر الذي صٌػ فً مهاجع السجن وفً هذه الفترة حٌث األبواب مؽلقة بدأت البحث عن القصابد فً جعبة القادمٌن
الجدد .حفظت الكثٌر وأبقٌت القلٌل
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أماه طال المشتكى فمتى اإلٌاب
ومتى ٌكون الملتقى بعد الؽٌاب
ومتى أرى أمً التً تحٌا العذاب
أمً التً رعت الطفولة والشباب
هذا السإال ٌهزنً ,هل من جواب

أماه إن عصفت رٌاح الفدفد
وتلبدت سحب الظالم المرعد
وؼزتك أهوال الحٌاة كمارد
فامضً على درب الخلود ورددي
بعد الظالم سٌشرق الفجر الندي
كان بعض هذه القصابد ذات كلمات بسٌطة لكن بوقع مإثر ووصؾ دقٌق لزاوٌة من حٌاة السجٌن و قد حولت إلى أنشودات تسهل حفظها
رباه ذكرك ٌحٌٌنً

وٌزٌل الكرب وٌشفٌنً

رباه إنك مطلع

خوؾ وعذاب ٌكوٌنً

التخفى دونك خافٌة

إٌمانً هذا وٌقٌنً

أسر وقٌود واكتملت

أصناؾ المحنة فً الدٌن

حتى األٌام تسابلنً

ولٌالً الصبر تنادٌنً

وتلح علً بإشفاق

أبعٌد عهد ٌنجٌنً

وكان من أروع ماحفظت أنشودة قل من قابلت بعد إال وقد سمع بها وكانت من األناشٌد المعتادة فً المهاجع
كم ذا التجؤنا ولٌل الظلم ٌإرقنا

كم ذا دعونا من األعماق راجٌنا

كم ذا استعذنا برب الناس والفلق

كم ذا تلونا بقصد اللطؾ ٌاسٌنا

كم من لٌال واآلهات تإلمنا

قٌد الجراحات إن كادت لتردٌنا

عرش الطؽاة وحكم الظلم منسحق

أبشر أخً فإن هللا راعٌنا

أبشر أخً سٌمسً السجن ملحمة

مثل األساطٌر تروى عبر ماضٌنا

وانه إلهً بفتح الباب محنتنا

وانظر إلهً بعٌن اللطؾ باكٌنا

أنت اإلله ورب الناس كلهم

نحن العبٌد فٌا هللا فاحمٌنا
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 ٤٩آذار ٤٨٩٧
احس بنسمات الربٌع تمال االجواء .هذا سٌكون اول ٌوم نبدا فٌه بادخال الطعام بانفسنا الى داخل المهجع.
 ٤٩نٌسان ٤٨٩٧
تحقق ماكنت متوجسا منه بدءا من هذا الٌوم فقد بدأ توزٌع حزم الكرابٌج على الباحات منذ الصباح و امروا برش الباحة بالماء من
بٌدونات المهجع كما هً العادة (هذه اٌضا ستكون الوسٌلة المثلى للقضاء على احتٌاطً المهجع من الماء بعد قطعه) .عم الخوؾ الناس
ونحن نسمع ماٌحل بالمهاجع التً سبقتنا .ماإن خرجنا حتى بدات التعلٌمات بان على كل منا ان ٌمسك باذنً من خلفه وان نركض على
رجل واحدة .ادى ذلك الى جروح وتقٌح االذان فٌما بعد .ثم اتت االوامر ان نشرب من الماء المطٌن المتجمع فً حفر الباحة .تكرر ذلك
مساء وكان اسوا اذ ادارة السجن ؼاببة وترك امر التعذٌب لمزاج العرفاء وقل عدد الرقباء .فً الوقت نفسه كثر الطعام واختفت شهٌة
الناس من الرعب فكنا نعٌد معظم الطعام كماهو برؼم الضرب على اخراجه والعاقبة فً تقلٌله مستقبال.
ٌجًء رمضان وسٌكون االول فً منع الصٌام رسمٌا والؽاء السحور .خلق ذلك تعقٌدا فمتى ناكل وهم ٌتعمدون االوامر بالذهاب الى النوم
قبل المؽرب وكٌؾ ناكل لٌال .اصبحنا نعجن الرز او البرؼل بالمرق ونحشو به الخبز الكله تحت البطانٌة الصوفٌة فً حر خانق .المنظر
مضحك نوعا ما وانت ترى عشرات االفواه تحاول مضػ سندوٌش البرؼل او الرز .كان الهم االكبر هو اٌضا منع خشخشة اكٌاس الناٌلو
حتى التجلب االنتباه ان احدا ما مستٌقظ .ماذا نفعل بالشاي؟ قررنا وضعه فً بدون معٌن لشربه وقت االفطار .مرة طلبوا كالعادة بدونات
الماء لرش الباحة قبل التنفس فنسً احدنا ان احدها شاي فكان ان انكشؾ امرنا وزاد التدقٌق علٌنا .وكان البد عند ادخال الخبز من اجبار
عدد منا على االكل والبلع الثبات االفطار .كنت احدهم فً ٌوم من اٌام رمضان عندما اجبرنً الرقٌب على اكل الخبز ودخلت المهجع
مؽتاظا رؼم تاكٌد الحكم الشرعً على صحة صٌام من افطر مكرها.
 ٤اٌار ٤٨٩٧
ماان دخلنا من عذاب التفقد حتى هجم محمد المصاب بالصرع واحد طقاقً البراؼً على الباب لٌدقه بعنؾ وٌطلب المساعد.
ٌاتً المساعد نزٌه سلٌمان على عجل :شو فً عندك وال..
سٌدي مخبٌٌن بالمهجع ابر خٌاطة..
ٌاتً وقت تنفس العصر فٌخرجون مهجعنا وتاتً الدوالٌب لضرب ربٌس المهجع خطار من حماة والمسإول الصحً د.شهٌر من حماة
وعبد اللطٌؾ من حلبٌ .اتون اٌضا بالبلدٌة لتفتٌش المهجع وقضم قطع الصابون بؤسنانهم للبحث عن ابر الخٌاطة .وجدوا االبر ووجدوا
خٌطان جدلناها من البولٌستر لخٌاطة الجروح .كان عصرا ملتهبا من الحر واصوات الكرابٌج .عبد اللطٌؾ فقد صبره فصاح هللا اكبر
على الرقٌب شوشو ابو الشوارب (لقبناه بذلك لضخامة شاربٌه) وقد علم بهذا اللقب فاعجبه وكان ٌمر فٌما بعد وٌصٌح بصوت عال:
شوشو ابو الشوارب .اثر تكبٌر عبد اللطٌؾ ادخلونا بسرعة الى المهجع وبتنا نخشى على حٌاة عبد اللطٌؾ .اتوا ثانٌة قبل المؽرب
للسإال عنه فاخبرناهم انه لٌس سلٌما عقلٌا واال فانهم سٌقضون علٌه ومرت بسالم .اعقب ذلك ان كان احد الرقباء ٌفتح نافذة باب المهجع
لٌسال :لك وال انا شو مسمٌانً..لك وال شو مسمٌانً .الاعرؾ من اي منطقة هو اعتمادا على لهجته لكن كنا نلمح الصلٌب الذهبً ٌتدلى
من رقبته.
 ٩تموز ٤٨٩٧
كان ٌوما آخر من اٌام طق البراؼً وكان ذلك عصرا عندما خرج احدهم الى الشرطة والتهمة حٌازة شفرة .تاتً الدوالٌب لٌدخلها ٢١
شخصا من المهجع ٌنتقٌهم المخبر على مزاجه .اما بقٌة المهجع فكنا واقفٌن على حابط مهجع جدٌد جدٌد على الركب الاالقدام واالٌدي
الى الخلؾ والكرابٌج تلسع ظهورناطوال تنفس العصر الطوٌل .على سطح مهجع  ٢١كان الشرطً ابو ؼضب (هكذا لقب نفسه وامرنا
ان نقدم الصؾ له بهذا اللقب) ٌصٌح مرؼٌا مزبدا :لك خدولً عنه طالبا من احد الشرطة ان ٌحل مكانه فً حراسته على السطح وكان
ٌؽنً بصوت بدوي :
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لو ماتخونون للموت ابارٌكم
مبال ٌاحٌؾ متل الحلم مرت لٌالٌكم
اووؾ اووؾ
تمكن من انهاء نوبته ونزل مباشرة ٌمسك الكرباج وكان سببا فً قلع عٌن ابو جاسم من حماة حٌث لم نتبٌن وجهه المنتفخ المسود من
كثرة الكرابٌج على وجهه.
اصبحت االمور تزداد شدة وسوءا فقد ساءت حالة المهجع من الداخل حٌث النتوقع متى موعد البرؼً التالً ،ومن الخارج فالتعذٌب على
أشده طوال الٌوم وزاد االمر تعقٌدا ان اصبح مهجعنا متمٌزا فً الباحة بانه مهجع المشاكل فكان الضرب علٌنا تحدٌدا حتى لو مر ٌوم
دون ضرب فً تنفس ما فسٌصٌبنا .صحٌا بدا النحول ظاهرا على اجساد الناس .االختناقات كانت كل ٌوم بسبب الحر واالزدحام
الشدٌدٌن فكان المصابون بالربو ٌتناوبون على شق الباب السفلً علهم ٌخففون نوعا ما من ازمة ضٌق التنفس .كان علٌنا ان نتناوب بان
ٌمسك اثنان بالعازل (وهو ماننام علٌه وهو قطعة من الخاكً خٌط بحجمها قطعة من البطانٌة وهً متران بمتر) للتهوٌة طٌلة الٌوم .حر
الٌطاق وكنت اجلس على االرض االسمنتٌة واراقب العرق المنسال بً حتى ٌتجمع على شكل بركة ماء صؽٌرة تحتً .مرة فتح الباب
عصرا وامرونا باالؼتسال بثٌابنا تحت حنفٌة الماء التً ٌستخدمونها لجلً الجاطات فً الباحة .اما الشرطً ابو الؽضب فكان بالء
الٌوصؾ والنستطٌع ان نتوقع كٌؾ سٌسلك بنا ذلك الٌوم .كنا نرتاح لمعرفة من سٌكون فً الباحة وكنا نحسبها مسبقا فكانت دورٌات
الشرطة تعود الى باحتنا كل ثالثة اٌام فكنا نرتاح لمجًء اقلهم سوءا ونشد االحزمة نفسٌا الستقبال ماٌخببه لنا اسواهم .مرة ابو الؽضب
امر باحدنا ان ٌصعد الباب وٌدلً بٌده من الشباك لٌتسلى بضربها بالكرباج حتى ٌرتوي .ومرة امر باصابع احدنا ان تدخل فً فتحة نافذة
الباب وكان ٌضؽط النافذة على االصابع لٌكسرها واخونا ٌستؽٌث.
منذ دخول تدمر كان تعٌٌن موضع الوقوؾ فً الصؾ قبل الخروج للتفقد طوعٌا وكان مكانً الدابم حتى االن فً كال المهجعٌن "على
الطرؾ" فً الصؾ الثانً .هذا ٌعنً التعرض للقسط االكبر من الضرب اثناء الوقوؾ واثناء العودة للمهجع اذ ساكون بٌن اخر من ٌدخل
بخاصة اذا نادى الرقٌب "الكل علمهجع وال" .فترى الناس تتدافع كل ٌحاول ان ٌنفد بجلده والكرابٌج تهطل كالمطر عند المدخل حٌث
ٌتجمع الناس .عند الباب اٌضا ٌتم التقاط عدد من السجناء لالستفراد بهم لمزٌد من الكرابٌج والصفع والركل .كان همً اثناء الوقوؾ
وعند العودة ان احمً راسً .كنت احمً راسً عند التراكض بان اضع راسً الى خاصرة من امامً وانا ممسك بجنبتٌه بٌدي بكل
احكام .سٌل الكرابٌج على الظهر كان امرا البد والمفر منه .لكن المصٌبة كانت عند الوقوؾ فالٌمكن حماٌة الراس فكانت الكرابٌج وهً
تدق الراس تتركه مع صفٌر فً االذان .بدات مشكلة اخرى تطفو فً صٌؾ هذا العام الملتهب .فالصؾ االمامً فً التفقد هو االكثر
عرضة لالٌذاء فاستهداؾ االعٌن والخصٌتٌن بالبساطٌر كان امرا محببا للشرطة.
خالل هذا الصٌؾ خرجوا علٌنا بتقلٌعة جدٌدة ولربما اتت من شرطً او رقٌب ذي قلب .فقد اتت االوامر للصؾ األول ان ٌستدٌر باتجاه
الصؾ الثانً الذي انا فٌه واصبحت الرإوس متداخلة واصبحت عٌون الشباب نوعا ما محمٌة وبت انا المعرض للضرب..
فً ٌوم من االٌام قبل التفقد ،نزل علً النعاس ولربما من انهٌار اعصابً فقد وصلت مرحلة الاستطٌع تحمل صٌحة فماادراك بالضرب.
الناس كلها منهارة متعبة وال من متطوع ٌاخذ عنً حمل ذلك الٌوم الملتهب..ارى رإٌا اننً خرجت للتفقد ،صففت فً الصؾ االخٌر
بانتظار العد التنازلً لمجًء الشرطة للباحة واذا بصؾ اخر من الرجال ورابً .طول احدهم قرابة مترٌن او اكثرٌ ،لبسون البٌاض
وعٌونهم سوداء واسعة .افقت من رإٌاي التً كانت كومضة مستبشرا .عدنا من التفقد ذلك الٌوم ولم ٌمسسنا احد .كنا بحماٌة هإالء
الرجال ذلك الٌوم
ٌوم من اٌام تموز واثناء الدخول للتفقد وعند الباب تم سحبً من قبل شرطً :ؼمض عٌنٌك وارفع راسك وال.مضى وقت ولم ٌضربنً
ففتحت عٌنً من تشنجً..فوجبت بقصر ذلك الشرطً وهو ٌلوح بٌده بطرٌقة ؼرٌبة قبل ان ٌهوي على اذنًٌ .بدو انه اؼمً علً فقد
وجدت نفسً داخل المهجع بالم راس شدٌد.
كان المالذ لً دابما هو القرآن وكان خوفً ان ٌضعؾ حفظً نتٌجة االمواج المتالحقة من البالء فكنت اقرا جزءا كامال عند الصباح قبل
ان ٌاتوا للتنفس النه كان من المستحٌل ان اركز على التالوة بمجرد بدء سمفونٌة الرعب :ابواب المهاجع والباحات الحدٌدٌة تفتح وتؽلق
بصدى مرعب ،هدٌر ركض االرجل الحافٌة للسجناء على ارضٌة الباحة المزفتة فوق رمال الصحراء كانت كدقات طبول الحرب ،ثم
صوت لسعات الكرباج الرتٌبة المترافقة بالصراخ والتوسل .الملجا الوحٌد لً هو من بدء السجن هو االلتزام بتكرار جملة واحدة ٌستقر
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القلب معها فكانت جملتً المفضلة "استؽفر هللا العظٌم الذي الإله اال هو الحً القٌوم واتوب الٌه" .اما المهجع فكان ٌتجمع منذ الصباح
الباكر قبل توزٌع الفطور لقراءة حزب االمام النووي والدعاء لٌال بصوت واحد .كانت االٌام تمر ثقٌلة واكثر من ان تحتمل .لم اكن
شجاعا مثل كثٌر من الشباب المضحً ولم اكن جبانا فاهرب .اال حادثة واحدة اشعر بالخجل تجاهها .كان الوقت عصرا وكان الضرب
على اشده.
الكل لبرا وال..
ٌخرج الجمٌع اال انا فاختبات فً دورة المٌاه ولو دخل الشرطة لكانت عقوبتً التوصؾ .الانسى منظر المهجع وهم ٌحاولون الدخول
للمهجع والٌستطٌعون للتزاحم وانهمار الكرابٌج .عبد القادر ٌبن من االلم .كم احتقرت نفسً ان فررت من الزحؾ فً تلك الموقعة.
عاهدت هللا اال افعل بعدها ابدا..ووفٌت بعهدي
كانت هناك رإٌا متداولة بٌن سجناء تدمر وكانت مصدر فرح وعزة وكبرٌاء .الرسول صلى هللا علٌه وسلم ٌخبر الرابً" :اصبروا آل
تدمر فان موعدكم الجنة" .راٌت الرسول صلى هللا علٌه وسلم نادرا وكان احداها فً اٌار من هذا العام وكان ٌقولٌ":ا عباد هللا فاثبتوا".
كانت مإشرا لما كان ٌنتظرنا طوال هذا الصٌؾ الملتهب .مع دخول تموز اٌقنا اننا وصلنا الى مرحلة ؼٌر طبٌعٌة من تارٌخ السجن
فالتعذٌب الٌطاق واالجساد ضعفت وبدات تتسرب االختالفات الى القلوب نتٌجة طول السنوات فً السجن .االخطر من ذلك كله هو قلة
عدد المتطوعٌن نتٌجة االصابات المتتالٌة فتم جعل الوقوؾ فً التنفس والتفقد دورٌا ٌبدل كل ٌوم .وبات ٌتوجب علٌنا ان نصطؾ طوٌال
داخل المهجع كل صؾ خمسة اشخاص وبات علٌنا ان نخرج كل صؾ ممسكا بٌد االخر لسرعة الخروج التً ان تاخرنا عنها قلٌال
فالجزاء ؼٌر محمود العاقبة .علً ان اعترؾ اننً كنت اقل خوفا عندما كان االمر طوعٌا.
 ٥٨تموز ٤٨٩٧
كان تنفس العصر اٌضا حافال بالدوالٌب نتٌجة طق برؼً اخر .واالن بدء بالء من نوع اخر هو قلة الماء فكان ال  ٨بٌدونات والتً هً
 ٢١٣لترا علٌها ان تكفً حاجات  ٢١٣شخصا طوال الٌوم .كان علً ان اصبح مسإول الماء السبوعٌن لتامٌن بقاء الماء للشرب الى
اللٌل بعد ان كان ٌنفد ظهرا نتٌجة عدم الخبرة اوسوء االدارة .كنا اٌضا نحاول ان نمص الماء من البواري الناشفة .المضحك ان المهاجع
المجاورة كانت تفعل االمر نفسه فكان اصحاب الربات القوٌة لكن بلثة الفم الملتهبة ٌستطٌعون شفط بعض االلتار للشرب وان كان الماء
ممزوجا بالبصاق وخٌوط الدماء .اما دق الباب لطلب ملء البدونات مرة ثانٌة فهذا اخر ماسنفكر به الن العاقبة معروفة ،ضرب وسباب.
 ٧آب ٤٨٩٧
بلػ بنا البالء مبلؽه هذا الٌوم فالحر واالختناقات باتت التحتمل مما دفع ربٌس المهجع الن ٌدق الباب بسببه .لم ٌجرإ بقٌة المهاجع على
دق االبواب بسبب االختناقات خوفا من التعذٌب وهذا ادى الى االستفراد بنا وكنا نؽتاظ لذلك فلسنا اكثر شجاعة لكن ؼٌاب البعض عن
الوعً كان ٌجبرنا بان نقوم بعمل ما انقاذا لهمٌ .فتح الباب :الكل لبرا وال .ماان خرجنا اال وامرونا جمٌعا باالنبطاح.وٌن المخنوقٌن وال
طالعهن .لم ٌجرإ بعض منهم ان ٌخرج فتطوع أخ من دمشق وبدإوا بضربه ومروا على عدد منا فضربوهم بالحدٌد على ظهورهم .كان
هذا الحدٌد مما ٌستعمل لبناء مهجع جدٌد فً الباحة السادسة فكان اللبن والخشب مما استعمل فً ضربنا هذا الصٌؾ .فجؤة والكرباج ٌعمل
بنا اذ اتى الرقٌب شوشو ابو الشوارب واوقؾ الضرب تماما وساد هدوء جمٌل لكن حذر .ابقونا هكذا الى ساعة متاخرة من العصر .ماان
دخل اللٌل اال وفتح الباب ثانٌة وامرونا بالخروج .قررت هذه المرة ان اخرج عاري الصدر .قلت لنفسً ارٌد ان اعانً ماعانى السجناء
االولون بعد المجزرةٌ .امروننا ان نجلس بارتٌاح وترتٌب بعٌدا عن بعضنا البعض وان نتنشق الهواء بعمق .كان نسٌم اللٌل باردا رابعا.
فجؤة احس بلمسة على كتفً .وقؾ وال.
اقؾ متوجسا واذا بطبٌب السجن ٌكلمنً بلطؾ :شو هاد؟
لم أفهم بداٌة لكنه اشار الى كتفً واعاد السإال .هنا تذكرت اننً تلقٌت عدة كرابٌج على ظهري فً التقفد قبل اٌام .اجبت :عقوبة.
قال :عقوبة تادٌبٌة؟
قلت نعم.
منذ متى؟
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اسبوعان.
اسمعه ٌصفر مندهشا :روح علمهجع.
الأدري ماذا شاهد على ظهري..أكٌد خرٌطة طرٌق باأللوان .ركضت بسرعة الى المهجع وكان بنطالً ٌنقط تعرقا برابحة تشبه الرمل
الرطب على شاطا بحر .بقٌت متوجسا الٌام بعدها خوؾ االستدعاء من قبل الشرطة للتحقٌق فً ذلك الحوار.االمر الجدٌد هذا الٌوم هو
ظهور محمد نعمة كضابط امن للسجن برتبة مساعد.
 ٩آب ٤٨٩٧
كان اختفاء ضابط امن السجن محمد نعمة ثم ظهوره الفجابً لؽزا محٌرا وعرضة لعدة تاوٌالت بٌن قابل انه كان فً سجن نتٌجة اختالس
او كان فً سجن كؤي سجٌن لكن جزءا من تدرٌب على دورة سجون .التاوٌل الثانً هو المرجح لدي اذ انه عاد بشخصٌة مختلفة تماما.
تعامله معنا ٌنم عن دراٌة بنا كسجناء وكسورٌٌن .لم تكن لهجته علوٌة وكان اشبه ماٌكون باهل حماة و خاصة عندما كان ٌنزل الى
باحات السجن بعد تفقد االقفال قبل المؽرب .كان ٌتجول بجالبٌة وٌعقد طرفها الى وسطه وكانه من منطقة الحاضر فً حماة .على الرؼم
من دموٌته التً سنعاٌنها اكثر مستقبال فقد كنا نتفاءل بوجوده فً الباحة الن التعذٌب ٌتوقؾ.
 ٥٧اب ٤٨٩٧
اعدام شخص واحد اخرج من الباحة الخامسة
 ٥٩-17اٌلول ٤٨٩٧كانت ابواب المهاجع تبقى مفتوحة عصرا دون تنفس
 11اٌلول  ٢٥٨١نقل السجناء ذوي التهمة الشٌوعٌة الى صٌدناٌا من مهجع  ٢٢ومهجع المستوصؾ خالل ٌومٌن
 12اٌلول ٢٥٨١
كان التنفس عصرا والوضع اشبه بالصٌؾ الماضً فكان الضرب علٌنا ٌتوالى ونحن نمشً مشٌة البطة ثم تم انتقابً للضرب بسبب
البدلة الحمراء التً البسها كل ٌوم .اثر ذلك ،الشٌخ هاشم نصحنً االالبسها ثانٌة الن اللباس االحمر مستهدؾ .فككت تلك البدلة الى
خٌطان واختفت الى االبد
 ٧تشرٌن االول ٤٨٩٧
نقل سجناء تهمة البعث العراقً الى صٌدناٌا .عصر هذا الٌوم توفً محمد الناعم ابو ابراهٌم من طلبة االزهر من ادلب بعد صراع مع
المرض الكثر من ثالثة اشهر .بدات احواله تتدهور مع مرور االٌام ولم ٌصدقه الناس اول االمر لظنهم انه ٌتظاهر بالمرض لٌتجنب
الخروج للتنفس .كان المسموح االبقاء بخمس من العجزة والمرضى داخل المهجع سواء فً التنفس او التفقد .ساءت االحوال اكثر فلم ٌعد
ٌرٌد ان ٌاكل وخشٌنا ان ٌعلم به انه مضرب عن الطعام فكنا نخلط الطعام كله وندخله بانبوب من انفه لٌاكل . .بقٌت حالته تتدهور حتى
كان لٌل الثالث من تشرٌن االول عندما دخل النزع االخٌر مع منتصؾ اللٌل .بقٌت ساهرا انا وشهٌر ،المسإول الصحً ،حتى توفً
رحمه هللا .كنت ارقب فمه ٌفتح برتابة واعٌد االٌة "فلوال اذا بلؽت الحلقوم ،وانتم حٌنبذ تنظرون ،ونحن اقرب الٌه منكم ولكن
التبصرون" .اتساءل ماذا ٌرى ابو ابراهٌم االن والاستطٌع ان ارى .لم ٌات المساعد مع الطبٌب اال قبل المؽرب بعد تحوٌل دفعة السجناء
الى صٌدناٌا .اسمع الطبٌب ٌمزح مع المساعد قابال له :بٌقربك؟ محمد الناعم وانت محمد نعمة .اسمع الضحكات واتعجب من قسوة
قلوبهم .ابو ابراهٌم مات ؼرٌبا مرٌضا وله اهل واصدقاء وحٌاة ومكانة..القٌمة لكل ذلك عند قساة القلوب هإالء.
ساد اثر وفاته حالة مرض من الفطر الذي اجتاح جلود السجناء فً مناطق مختلفة من اجسادهم وكان من نصٌبً ان نمت فطرٌات على
اسفل قدمً والٌوجد دواء .كان الما الٌطاق الٌام والاستطٌع المشً علٌهما الى ان اختفت تدرٌجٌا.
هنا بدات تتتابع دفعات نقل السجناء بتهمة االخوان وباحكام حتى عشر سنوات .الٌمكن معرفة االحكام لمن حوكم فً تدمر اما من كان فً
سجن المزة فكان ٌعلم الحكم قبل نقله لتدمر .وهكذا كنا نعرؾ وضع الدفعة المنقولة اذا تضمنت احدا ممن كان فً المزة واال فمن خالل
قصص السجناء لبعضهم البعض .خالل هذه االشهر الثالثة التً بقٌت من سنة  ،٢٥٨١كانت دفعات االخوان تنقل صباحا الى صٌدناٌا،
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اما مساء او بعد ٌوم فان دفعات من سجناء لبنانٌٌن  ،بمعدل دفعتٌن اسبوعٌا ،كل دفعة حوالً خمسٌن شخصا ،بدات تتوافد من فروع
التحقٌق والمعتقالت الى تدمر .كنا نمٌز انهم لبنانٌٌن من الكلمات المرافقة لصراخهم اثناء حفالت االستقبال تتناهى الٌنا من الباحة االولى
ثم ٌمرون من باحتنا مطاطبً الرإوس مطمشٌن ،كل ٌمسك بظهر من امامه الى المهجع المخصص .اصبح التطمٌش اجبارٌا لكل من
ٌنقل من باحة الى اخرى .تم نقل حوالً الؾ من االخوان الى صٌدناٌا وحل محلهم حوالً الؾ وخمسمابة من لبنان .كان التفاإل عظٌما
ان السجن ربما ٌؽلق و لكن بدا ٌضمحل مع مجًء اللبنانٌٌن ثم استبناؾ االعدامات التً توقفت طوال الصٌؾ
 ٤٥تشرٌن االول ٤٨٩٧
اعدام عشرة اشخاص من ضمنهم محمد صادق عون .اكثر ماآلمنً اننً سمعت ان هذه الدفعة ظنت انها منقولة الى صٌدناٌا ،لكن بدال
من ذلك سٌقوا الى ربهم
 ٤٧تشرٌن الثانً
اعدم محًٌ الدٌن جزابرلً (من دمشق) ضمن ستة اشخاص.اخرجوه من الباحة الخامسة
 ٤كانون الثانً ٤٨٩٩
اذكر ذلك الٌوم بوضوح..كنت اجلس لفترة طوٌلة عند الباب مع صدٌقً نهاد نراقب الباب من الشق السفلً..كانت تمطر فً الباحة..كلنا
امل ان الفرج البد قادم
مع دخول كانون الثانً  ٢٥٨٨بدا المساعد محمد نعمة بتوزٌع ثٌاب بدلة خارجٌة بلون ازرق لكل سجٌن مع ثٌاب داخلٌة .جاءت فً
وقتها اذ البرد شدٌد وبطانٌتان التكفً .بدا اٌضا التعمٌم بوجوب وضع الطماشات على االعٌن اثناء النوم! كان علٌنا ان نخٌطها من ما
توفر من قماش .وفقت لقطعة قماش بنٌة تمكننً من رإٌة واضحة لما ٌجري حولً بٌنما الٌستطٌع الشرطة ان ترى عٌونً..انجاز
مذهل ،الٌس كذلك
 ٢١آذار  ٢٥٨٨اعدام عشرة اشخاص منهم شخص من ال كعٌد واخر من ال هواش ربما من حماة
 ٥٩آذار ٤٨٩٩
كان فً المهجع مشكلة "تعلق"من طرؾ واحد وقد تفاقمت فً اللٌلة التً سبقت االعدام الماضً عندما علت االصوات لٌال بمرور
شرطة.
شو فً عندك وال؟
والشً سٌدي.
ٌتابعون الى باحة الذاتٌة بسرعة للتبلٌػٌ .دق ربٌس المهجع الباب طالبا المساعد الستباق االمورٌ .اتً المساعد ونضع المسإولٌة على
"المصروع" .تمر القضٌة بسالم لكن المساعد اضمر امرا .عصر البارحة كنا نجهز المهجع للصالة بان نرمً البشاكٌر على حبل مددناه
موازٌا للشبابٌك لستر الناس اثناء الصالة.
ٌصٌح شرطً علٌنا :مٌن طلع الى الشباك ونظر الى الخارج ،وال؟
الاحد وفعال الاحد.
بكرا بفرجٌك وال.
وهكذا اتى الصباح وكنت اؼسل ثٌابً عندما فتح الباب فجاة :الكل لبرا وال .طالع اللً كان عم بطلع من الشباك.
مافً حدا سٌدي.
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بدإوا بضرب ربٌس المهجع ثم المسإول الصحً ثم بدإوا بنا الواحد تلو االخر عشرة كرابٌج لكل واحد منا .كان هناك رقٌب علوي كنا
نسمٌه الروسً لشقار شعره وكان لطٌفا الٌضرب احدا .بدا ٌحاور ربٌس المهجع عله ٌعترؾ لٌجنبنا العقوبة الجماعٌة .لم ٌمكث اال ستة
اشهر ثم نقل الى السرٌة الخارجٌة فلم نعد نراه بعدها .جاء دوري وكانت رجالي متجمدتٌن من ماء الؽسٌل ثم برودة ارض الباحة فكان
وقع الكرابٌج على قلتها كاقسى ماٌكون وبقٌت اتالم لما بعد الظهر .عندما اخرجونا للتفقد وراونا نركض لناخذ اماكننا فً الباحة ،صاح
شرطً متعجبا :لك وهللا شٌاطٌن
 ٢٨نٌسان ٢٥٨٨
هذا اول شهر رمضان وكانت ذكرٌات رمضان القاسً من السنة الماضٌة التزال فً مخٌلتً فوجدت نفسً ادفن راسً بٌن ركبتً البكً
وادعو ان ٌمر بسالم وهذا ماحصل.مع دخول شهر اٌار طاؾ المساعد على مهاجع السجن وسجل اسماء وعدد كبار السجن والمصابٌن
بمرض عضال وقد تم اخالء سبٌل بعضهم فً  5اٌار.
كان ألم األسنان ٌذهب وٌجًء وكان لً خراج فً فكً األٌسر ناتا .األلم كان مقترنا بؤلم والتهاب الجٌوب الناتج عن الصفعات
والكرابٌج .أدى ذلك لفقدي ضرسٌن كان على أصداقبً أقوٌاء القلب أن ٌساعدونً فً قلعهما .األسلوب بدابً وهو إزالة اللحم ماأمكن
حول الضرس ثم لؾ خٌطان الناٌلو حول قاعدة الضرس .هذه الخٌطان مجدولة إلى عصا خشبٌة وكان على أحدهم تثبٌت رأسً بٌنما
ٌقوم قوي البنٌة بشد الحبل لٌخرج الضرس مع بعض من عظم الفك.
كنا فً التنفس وكانت نوبة الرقٌب المكسٌكً ,سمٌناه بذلك لشبهه بؤهل المكسٌك بشعره المطبق وشاربٌه المحفوفٌن بعناٌة .كان ظالما
الٌرحم وكانت صفعاته تثقب اآلذان ووقع أصابع ٌده على الوجوه كقضبان الحدٌد .سمعنا أنهم ٌدربون أصابعهم فً أكٌاس الرز لتقوٌتها
على الصفع وكثٌرا مارأٌنا أحد الشرطة معصوب الٌد نتٌجة ضرب مبرح لنا من ٌوم سابق .فجؤة :الكل ٌلقط بحص وال .بدأنا نسٌر مشٌة
البطة اللتقاط الحصى من أرض الباحة ,لم أجد ماألتقطه فالباحة نظٌفة تماما .فجؤة بدأ صوت الكرباج والصفع .أسؤل من حولً :شوفً
ٌاشباب؟ عمٌضربو كل واحد مامعو بحص .بحثت فً األرض مرات ولم أجد شٌبا .تذكرت قوله تعالى "هللا ٌنجٌكم منها ومن كل كرب"
وبدأت أرددها .مشٌت باتجاه الكٌس حٌث ٌجب علً إفراغ ذمتً من البحص .لم ٌكن معً شًء .أدخلت ٌدي فً الكٌس ونفضتهما كما لو
كان معً شًء .الشرطً ٌراقب اللتقاط ضحٌة جدٌدة وأنا أنتظر أن ٌستدعٌنً .أدخل المهجع وأنا الأزال أنتظر أن ٌسحبنً خارجا.
نجوت والأزال أتؤمل قوله تعالى "ومن كل كرب" فاهلل ٌنجٌكم لٌس فقط "منها" بل "ومن كل كرب" .مشهد هذا الٌوم أصبح مقترنا بهذه
اآلٌة من سورة األنعام منذ الٌوم.
 ٥حزٌران ٢٥٨٨
تؽٌر نمط المحاكم بدءا من محكمة هذا الٌوم فقد اصبحت المحكمة المٌدانٌة برباسة اللواء حسن قعقع وهو سنً من الالذقٌة بدال من العقٌد
سلٌمان الخطٌب واصبحت المحكمة على ٌومٌن فً االول استماع وفً الثانً تقرٌر للحكم واصبح الضرب اقل من ذي قبل خالل
المحكمة
 ٤٩آب ٤٨٩٩
وفاة وجٌه شحادة وهو استاذ مدرسة من ادلب نتٌجة ضربه على قدم واحدة فً موقعة  ١٨اذار قبل اربعة اشهر .ساءت صحته تدرٌجٌا
بعدها حتى دخل النزع االخٌر عند الظهر .بقً ٌردد االٌة بصوت عال "واما نرٌنك بعض الذي نعدهم او نتوفٌنك فالٌنا مرجعهم ثم هللا
شهٌد على ماٌفعلون" .بقً ٌرددها حتى خفت صوتهٌ .طلب المسإول الصحً من المهجع ان ٌقطع الصوت لٌستمع الى دقات قلبه .انتهى.
لم اتوقع وفاة وجٌه فقد كان شابا نشطا فً صحة جٌدة .كانت صدمة لم استوعبها
 ٥٥اب ٤٨٩٩
اٌضا ٌتوفى محمود سعٌد ضابط من ادلب .نتٌجة الضرب فً اٌار .اٌضا ٌوقؾ المهجع الصوت لالستماع لدقات قلبه .اثنان ٌموتان فً
مهجعنا خالل اسبوع.علمت الحقا ان حوالً المابة توفوا هذا الصٌؾ بسبب سوء التؽذٌة وقلة الطعام

42

سجن تدمر..باحة أولى..مهجع 1
 11آب  12 – 7322نٌسان 7337

43

 ٥٧آب ٤٨٩٩
امر فجابً بفرط المهجع هذا الصباح .كعادتً لم ارد ان اودع احدا .صلٌت ركعتٌن ودعوت هللا ان ٌاخذنً الى مكان افضل .تفرق
مهجعنا على باحتً االولى والثالثة بعد ماٌقرب من ثالث سنٌن .ادخل انا وصدٌقً سعٌد الى مهجع  ٥فً الباحة االولى وٌؽلق الباب.
اعرؾ عن نفسً "اخوكم فً هللا براء سراج ،موالٌد دمشق ،طالب كهربا سنة ثانٌة ،سحب  ."٢٥٨٥هذا المهجع هو اكبر مهاجع السجن
وكان ٌعرؾ سابقا اٌام السجناء القضابٌٌن بالمسرح وفٌه عدة مصاطب وؼرفة للكامٌرا مع دورتً مٌاه .تراوح عددنا خالل اقامتً فً
هذا المكان  ٢٠٣-٢٢١شخصا ولذا فكانت اول مرة استطٌع النوم على ظهري بارتٌاح بعد اكثر من اربع سنٌن .كل من فٌه كانوا
محكومٌن بالمإبد.
 ٥٨آب ٤٨٩٩
اعدام حوالً عشرة أشخاص لم استطع تبٌن أسمابهم الننً كنت حدٌث عهد بالمهجع فالاستطٌع االقتراب من الباب.كانت فرحة شباب
مهجع  ٥عظٌمة بدخولنا وكانت بالنسبة لً اٌضا فقد تخلصت من هاجس طق البراؼً الٌومً.
كانت اولى مفاجآت المهجع بعد ان عرفت عن نفسً على المأل ان اتانً احد االخوة من درعا فسالنً :شو بٌقربك نزار السراج.
انه ابً.
كان فً الكوٌت فً الستٌنات؟
نعم.
خالً كان ربٌس المحكمة االكلٌة فً الكوٌت وقتها وعندما احٌلت الٌه قضٌة مقتل والدك ،كانت مرفقة بامر وقؾ التحقٌق فٌها!!
طبعا استؽرقتنً عدة اٌام للتعرؾ الى نزالء المهجع ومعظمهم ذو ثقافة عالٌة وسٌاسٌون من الطراز االول .كان هذا المهجع اكثر هدوءا
ولسعته استطعت ان انام على ظهري وان اتقوقع كما ارٌد .بدات االنضمام الى صناعة الخٌطان البالستٌكٌة .طول الٌوم ترانً اقص
اكٌاس الناٌلو التً تخشخش لتكون خٌطا واحدا متصال عرضه  ١-٢سم وطوله حوالً الخمس امتار .ثم ٌبدا تحوٌل هذا الخٌط الى خٌط
حقٌقً بحكه وشده بقطعة قماش .هذا الحك ٌولد حرارة على البالستٌك تجعله ٌمتط الى اضعاؾ الطول االصلً .هذه الخٌطان بدأت تجدل
لتصنع تقرٌبا كل شًء .كم كنت اتمنى وقت المجاعات لو كانت معدة بنً آدم تستطٌع هضم البالستٌك .لم ٌبق شًء اال وصنعه "اكٌاس
الناٌلون" :الرفوؾ ،الشحاطات ،السترات التً تخفؾ من وقع الكرابٌج والبواري ،مالم ٌصنع خٌطانا ابقً لجعله طبقة اخرى للبطانٌة
لتقً زمهرٌر الشتاء الصحراوي .لكن ادى ذلك اال روابح سٌبة خانقة وخشخشات اثناء التقلب لٌال.
بداٌة شهر اٌلول ،كان باب مهجع "خمسة ستة" ٌفتح وٌؽلق تتبعه عدة دوالٌب لعدد من األشخاص ،مإشر على طق براؼً فً ذلك
المهجع .كان الطعام الٌزال جٌدا اثناء اٌلول وراٌنا البندورة الول مرة لكن مالبث الجوع ان عاد مع الخرٌؾ وامتد طوال الشتاء حتى
اننً كنت اقضً الساعات تحت البطانٌة لٌال اتضور جوعا واحلم خصٌصا بالحالوة .الاعلم لم الحالوة لها وقع خاص فً قلب السجٌن،
لم ابحث عن السبب طبٌا لكن اذكر انه حتى اخً عندما اخلً سبٌله بعد ٌ ٥٣وما كان اول ماقام به هو شراء حالوة الجبن !
وكالعادة فقد بدأت بالبحث عن معلومات علمٌة لحفظها وكم كان فرحً عظٌما أن وجدت حوالً  100بٌت من ألفٌة ابن مالك فً النحو
محفوظة .صرت أكتب  75بٌتا كل ٌوم على لوح صابون للحفظ .كنت أمسح ماء أو بصاقا فوق اللوح ثم أضع قطعة من كٌس الناٌلو
فوقه مما ٌوفر صفحة بٌضاء وبالضؽط بابرة الخٌاطة علٌها فان الكتابة تصبح واضحة .وهكذا أمضٌت األشهر أكتب وأحفظ وأنسى
ولشؽفً بها كنت أحفظ لٌال بعد نوم الناس تحت الضوء األصفر الخافت.
 ٥٧تشرٌن االول ٤٨٩٩
كان اسمً ضمن عشرات سٌقوا هذا الٌوم الى المحاكمة العسكرٌة .لم ٌكن هناك اعدام .جلسنا طوٌال على االرض االسمنتٌة الباردة
واالٌدي وراء الظهور والراس مدفون بٌن خواصر من امامً .كنت متشنجا لساعات خوؾ الرفس على الخواصر الى ان اتى دوري.
ٌسوقنً احد الشرطة الدخل ؼرفة صؽٌرة ٌجلس فٌها ربٌس السجن العقٌد ؼازي الجهنة وضابط امن السجن المساعد محمد نعمة والعقٌد
سلٌمان الخطٌب ،الحاكم العسكري السابق واللواء جودت حبٌب الحاكم العسكري الحالً وكاتب جالس جانبا .طلبوا منً ترداد تهمتً التً
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رتبها لً العقٌد ٌحٌى زٌدان ربٌس مخابرات حماة العسكرٌة بحماة .لم ٌكن لً خٌار االنكار .ربما دقٌقة مرت وانتهت المحاكمة .الاعلم
نتٌجة الحكم! اصبحت محكوما كؽٌري من قدامى السجناء وعلً من اآلن ان اجهز نفسً لالعدام كلما قربت أسماء فً الباحة.
 ٥٩تشرٌن الثانً ٤٨٩٩
اعدام عشرة اشخاص منهم عماد الخطٌب مسإول انزال شباب الطلٌعة المقاتلة الى سورٌة من تركٌا بعد احداث حماة ،سامح االبرص
وابو اٌهم شحادة ،كالهما كانا معً فً فرع التحقٌق العسكري بدمشق وحولنا معا الى تدمر .كانت االمور فً السجن تزداد سوءا مع
دخول الشتاء من قلة طعام وشدة تعذٌب .بدات ممارسات االٌام االولى التً اعقبت افتتاح سجن تدمر اثر المجزرة تعود من استعمال
لبواري الحدٌد فً الضرب وتكسٌر العظام .كانت احدى الوسابل هً استهداؾ قصار القامة بامر احدهم بالوقوؾ كالعادة مؽمض العٌنٌن
والٌدان للخلؾ ثم ٌمسك السجٌن من الكتفٌن لٌفتل كمؽزل مما ٌإدي لوقوعه على االرض وكسر عنق الفخذ .احد اصدقابً وهو محام من
دمشق كسر عنق فخذه فؤخذ اوال الى مشفى تدمر ثم نقل الى مشفى تشرٌن العسكري فً مدٌنة التل لٌؽٌب اشهرا ثم ٌعود معاقا .كانت قد
بدات تاتً دفعة جدٌدة من الشرطة وكان مهجع ٌ ٥إرخ لمجًء الرقباء والشرطة لمعرفة متى ٌؽادرون فرحا بذهاب المجرم منهم واسفا
على رحٌل الجٌد او الذي مل من الضرب والتعذٌب "فتحسن" .كان تدرٌب الشرطة ٌبدا بالتفرج اوال ثم ممارسة ضرب المصاطب
الحجرٌة فً مدخل الباحة الخامسة ثم ٌبدإون بالسجناء.
 ٤٨كانون اول ٤٨٩٩
هذه االٌام اتى رقٌب جدٌد وكنت ادخل الخبز عصرا منذ شهر فسحبنً جانبا وصفعنً .دخلت الى المهجع وانا ابتسمٌ :اشباب هاد
مابٌعرؾ ٌضرب كفوؾ ،اٌدو متل الرٌشة .الٌوم كنت ادخل من التفقد وكالعادة اعطٌت ظهري للضرب لكن ضربة واحدة من ذلك
الرقٌب جعلتنً اصرخ بالمقلوب .كانت قضٌبا مصمتا من الحدٌد بقٌت اتالم منها لسنوات مع اشتداد البرد.
 ٦٤كانون اول ٤٨٩٩
ساد ضرب مبرح لرإساء المهاجع مساء بعٌد ادخال مرقة العشاء .سقط على اثرها ربٌس مهجعنا ابو حسٌن من حلب فً ؼٌبوبة .مع
منتصؾ اللٌل توقؾ قلبه فاسرع المسإول الصحً فٌصل من حماة وهو مختص من سوٌسرا لثقب صدره بابرة وخزت قلبه فماكان من
ابو حسٌن اال ان شهق بنفس طوٌل وبصوت عال كمن عاد الٌه الهواء بعد اختناق ،عاد ابو حسٌن الى الحٌاة بفضل حسن تصرؾ
الدكتور فٌصل.
 ٦كانون الثانً ٤٨٩٨
قربت عدة أسماء لٌال من بٌنها محمد عٌد عباسً ،مصطفى حوا وابو انس من دمشق علمنا فٌما بعد انهم قابلوا زهٌر الشاوٌش احد
قٌادات تنظٌم اخوان دمشق مع اللواء حسن خلٌل .حسن خلٌل ٌقول للحاضرٌن :عدنان عقلة عندنا مقرفص بزنزانته متل الكلب وسعٌد
حوا فطس بعد ماالؾ كتابه :تجربة فاشلة وشهادة كاذبة .كالعادة تحلٌلنا االوحد :مفاوضات.
 ٤٩كانون الثانً ٤٨٩٨
كان ٌوما ؼابما باردا .شوهد ربٌس السجن ؼازي الجهنة ٌقؾ طوٌال امام مهجع  ١وهو ٌإشر بٌده ،ثم سمعنا صوت دق على بواري
المٌاه فً الحمامات فً الباحة الثانٌة .دب الرعب فً المهجع بٌن الناس فهذا مإشر على تجهٌز الحمامات لالستعمال بعد توقؾ منذ
صٌؾ  .٢٥٨٥وفعال بدأت المهاجع تساق بدءا من مهاجع الباحة السادسة وهم عراة اال من الشورت ٌؽطون اجسلدهم ببطانٌة مدالة فوق
الراس.
 ٤٧كانون الثانً ٤٨٩٨
كان رعبنا الٌوصؾ ونحن ننتظر دورنا للخروج والنعلم ماذا ٌنتظرنا وهل ستسمر الحمامات ام ان االمر مإقت؟ فتح الباب وخرجنا كل
ٌحاول ان ٌرى طرٌقه تحت البطانٌة المدالة فوق الراس وبالوقت نفسه ممسك ببطانٌة الذي امامه .نرمً البطانٌة جانبا ونركض عند
االمر الى داخل مقصورات الحمامات المفصولة عن بعضها بجدران عالٌة ٌقؾ فوقها الشرطة وباٌدٌهم الكرابٌج وٌامروننا باالستحمام ٠
او  ٥سوٌة تحت الماء بدرجة الؽلٌان والكرباج ٌلسع .دقٌقة مضت كدهر ثم ٌاتً االمر بالخروج ووضع البطانٌة ثانٌة لالنتظار فً الباحة
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الثانٌة رٌثما ٌنتهً المهجع من االستحمام .وضعنا النفسً الٌوصؾ فقد عادت ذكرٌات الحمامات وتعذٌبها الى السطح وبتنا فً حالة
ترقب لنوع التعذٌب الذي ٌنتظرنا
 ٤٨كانون الثانً ٤٨٩٨
اخرجونا ثانٌة للحمام ووزعونا فرادى بعٌدا كل عن االخر بمتر .كل منا جاث على ركبة واحدة ومؽط راسه ببطانٌته والشرطة تدور
بكرابٌجها بٌننا.
ٌبدأ شرطً لعبة التسلً بالسجناء .شو شعورك وال قبل الحمام؟
ٌجٌب احد السجناء :شعور النظافة واالمان.
اكشؾ عن ضهرك وال .وٌبدا الجلد على الظهر العاري.
ٌنتقل السإال الى سجٌن آخر :شو شعورك وال؟
ٌجٌب :خٌفان ٌاسٌدي وهللا خٌفان .اكشؾ عن ضهرك وٌبدا الجلد.
بدا ذهنً ٌتسارع للبحث عن جواب مقنع قد بجنبنً نفس المصٌر .شو شعورك وال؟
ماعندي شعور سٌدي.
فالتفت الى شرطً بعٌد صابحا :لك تعا شوؾ هدا عدٌم االحساس ،اكشؾ عن ضهرك وال.
كرباجان فقط .كنت على توجس دابما ان اجلد عاري الظهر منذ ان راٌت لحم االخ ابراهٌم اثر ضربه عاري الظهر منذ اربع سنوات.
كنت انجو فً كل مرة وبقً لدي شعور اننً ساذوق كل ماذاقه اصدقابً ولكن بشكل مخفؾ .او على االقل كل منا كان ٌشعر ان هناك
الطافا تحٌط به وان مصٌبته اخؾ من ؼٌره
 ٥٩كانون الثانً ٤٨٩٨
مر طبٌب السجن على المهاجع ٌسؤل :عندك جرب وال؟ أجبنا بالنفً .اآلن علمنا سبب الحمامات وهو الجرب والقمل الذي اتى مع
السجناء اللبنانٌٌن من المعتقالت وفروع التحقٌق .بقٌنا على توجس وخوؾ دابم ألسابٌع رعبا من عودة الحمامات خاصة عندما نسمع
الدق على بواري المٌاه..
مع بداٌة الربٌع كانت هناك حادثة لها مؽزى ومإشر كبٌر عما سٌنتظرنا هذه السنة .كان هناك عش للعصافٌر على حابط المهجع  ٨فً
الباحة الثانٌة وكنا نستطٌع رإٌته بوضوح من الشبابٌك الوسطى فً مهجع  .٥كان بعض الشباب على تفقد دابم لما ٌدور فً ذلك العش
من زواجات ووالدات وزوار او حتى نوع الطعام الذي ٌجلبه رب االسرة العصفور .احد االٌام راٌت اصدقابً متجمعٌن باكرا ٌراقبون
بؽضب ماٌجري فً بٌت اصدقابنا العصافٌر .كان هناك عصفور جدٌد شرٌر ضخم ٌحاول طرد اصدقابنا من عشهم .دام الصراع حوالً
الساعة وسط الزقزقات وتطاٌر الرٌش وؼضب اصدقابً من عدم القدرة على التدخل لفض االشتباك وطرد المعتدي .كان االحباط كبٌرا
عندما استطاع العصفور الشرٌر طرد اصدقابنا من بٌتهم .لم نعد ننظر لذلك العش كما كنا .اصدقاإنا رحلوا.
 ٥٣آذار ٤٨٩٨
عند الصباح الباكر قربت اسماء بصوت خافت على الباب .الٌوم اعدام .الجدٌد فً االمر ان صدٌقً سعٌد كان من بٌن االسماء .بعد ان
اعطانً ثٌابه وودع المهجع بكلمة ثابتة مإثرة ووقؾ بجانب الباب لٌخرج لالعدام ،لم ٌات الشرطة ألخذه .دام االنتظار طوٌال .نزلت
لجنة الضباط الى الباحة السادسة للتنفٌذ .تراكض الشرطة امامهم .ؼابوا بمقدار اعدام عشرة اشخاص ثم عادوا وصدٌقً ٌنتظر واصبح
كانه معلق بٌن الحٌاة والموت .عادت الشرطة بقوابم اسماء جدٌدة كان من بٌنها اسمه واسمً والكثٌر ممن دخل معنا تدمر .انها المحاكمة
الثانٌةٌ .بدو انهم ادخلوا اسم صدٌقً بقوابم االعدام للتموٌه او بالخطؤ .خرجنا مطمشٌن الى باحة الذاتٌة وجلسنا طوٌال على االرض
الباردة االسمنتٌة .برودة الربٌع فً كل مكان .هدوء كامل باستثناء صوت شرس خفٌض ٌامر باؼالق االعٌن تحت الطماشة .مرت
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ساعات وساعات حتى جاء دوري الدخل ذات الؽرفة التً كنت فٌها منذ ستة اشهر كانت االسبلة مكررة وكانه ٌتم التاكد من ما كتبه
ربٌس الفرع عنً .هل كان بامكانً االنكار .نعم والنتٌجة واحدة .لم اكن على استعداد لتحمل والحتى صٌحة او شتٌمة زٌادة .االعدام
اسهل .الاعرؾ نتٌجة الحكم وبات علً من االن فصاعدا ان اجهز نفسً رسمٌا لالعدام كلما قربت اسماء على الباب.ماإن عدنا من
المحكمة اال وفتح الباب على ؼٌر العادة لتنفس العصر وكان ظهري الٌستطٌع حملً من شدة الم الجلوس الطوٌل .أصبح واضحا أن هذه
السنة فٌها تنفس وقت العصر مثل سنتً  ٢٥٨٣و .٢٥٨١
ماإن دخل رمضان اال وبدأنا نسمع صوت مطارق هد ولم نستطع التؤكد فً البداٌة .تبٌن انها معول لفتح نوافذ فً سقوؾ المهاجع القدٌمة.
موجة خوؾ جدٌد فهذا ٌعنً ان التعذٌب اللٌلً سٌمتد من المهاجع الجدٌدة فً الباحتٌن السادسة والسابعة لتشمل مهاجع الباحات المتبقٌة.
وبات الناس ٌتنافسون فً قٌام اللٌل للصالة ونقول لبعضنا "اكسبوها ٌاشباب قبل ماتصٌر الصالة اٌماء" .استؽرق فتح النوافذ السقفٌة
طوال شهر رمضان وكنت اقرأ وأنفخ اآلٌة من سورة المإمنون "وجعلنا السماء سقفا محفوظا" على سقؾ المهجع عله ٌنجو من فتح
النوافذ .فعال فتحت نوافذ السقوؾ فً جمٌع المهاجع اال مهجعنا واٌضا استؽرقنا وقتا لنصدق اننا نجونا .علمت السبب فٌما بعد ان ضعاؾ
النفوس والسٌٌبٌن من السجناء الذٌن نقلوا الى صٌدناٌا لم ٌبقوا سرا مخبؤ لنا فً تدمر فتكلموا عن الصالة والمحاضرات الدٌنٌة والتطوع
لفداء بعضنا بعضا ان طلب احدنا للتعذٌب .فلجؤت ادارة السجن كخطوة اولى الى فتح السقوؾ لمراقبة السجناء وتعذٌبهم لٌال ونهارا .وبدا
واضحا أٌضا انتشار قانون لٌس بالجدٌد للتعذٌب وهو قانون المعلَّم والمعاقب واالبدي .صارت الشرطة تطوؾ لٌال على المهاجع واي
انسان ٌلمحونه ٌتقلب اثناء النوم او زحلت طماشته عن عٌنٌه او كان فً دورة المٌاه وتقول للحارس اللٌلً "هاذا معلم او معاقب او معلم
ابدي او معاقب ابدي"كما ٌحلو لمزاج الشرطً او الرقٌب .فً الٌوم التالً عند الصباح وقت ادخال الفطور او اثناء التنفسٌ ،طلب
الضحاٌا لٌذوقوا من اصناؾ العذاب والضرب المبرح كما ٌحلو للشرطة .هذا النظام بدأ رسمٌا مع أواخر  ٢٥٨١عندما اتوا بدفعة سجناء
كانوا متهمٌن بتفجٌر الباصات فً نٌسان ٌ .٢٥٨١بدو انه كان الهدؾ قتلهم بالضرب ٌومٌا فً الباحات بدل المشانق فاستشهد قسم منهم
فً الباحات من خالل التعلٌم الدابم واعدم الباقً شنقا وبقً النظام لٌشمل جمٌع السجناء .كان التعلٌم قاسٌا الن المعلم سٌبقى متوجسا
الٌؤكل والٌشرب وان كان التعلٌم اوالعقوبة ابدٌة فهذا ٌعنً ان هذا الشخص سوؾ ٌضرب مع كل فتحة باب وهذا ٌجعل الشرطة تعرفه
شخصٌا فبات من الصعب فداإه بالخروج للضرب عوضا عنه .أضؾ إلى ذلك أن األجساد ضعفت والهمم أٌضا ومع ذلك فقصص
التضحٌة والفداء لم تتوقؾ.
 ٨أٌار ٤٨٩٨
تمت محاكمة شباب الطلٌعة المقاتلة هذا الٌوم وكانوا حوالً  ١٣شخصا منهم اصدقابً الذٌن كانوا معً فً مهجع  .٢٣كان الناس
ٌتحدثون ان االعدام لن ٌطول بعد المحكمة وعلٌه فان امامهم ٌ ٥٣وما على قٌد الحٌاة حسب نظام االعدامات الكثٌفة فً فترة ماقبل
 .٢٥٨٠بدءا من هذا الٌوم بت ادعو هللا ان ٌؤخذنً معهم فقد طال المقام فً هذا المكان.عاد التنفس بعد انتهاء فتح السقوؾ وكان صباحٌا
فقط وكان وضع السجن وشراسة المعاملة ٌسوء ٌوما بعد ٌوم .رقٌبان سٌدخالن قاموس السجناء كؤعظم الشرطة اجراما وهما أبو البورٌة
وأبو الشٌاب حسب تلقٌب مهجعنا .أبو البورٌة رقٌب علوي قوي البنٌة وكانه كان ٌلعب رٌاضة كمال االجسام .التعرؾ الرحمة الٌه سبٌال
وكانت هواٌته الضرب بقضٌب حدٌدي نصؾ متر طوال .مرة كنت ادخل الفطور صباحا فرفسنً على وجهً رفسة لو لم تخطبنً ٌعلم
هللا نتٌجتها .أما أبو الشٌاب فرقٌب آشوري من منطقة الحسكة وكان أشقر عظٌم الجثة ولذا كان لقبه األول الدب القطبً لكن لقب ابو
الشٌاب ؼلب علٌه فٌما بعد النه كان ٌستهدؾ السجناء واضحً الشٌب وكبار السن .كان صوته رفٌعا الٌجاري ضخامته وٌحب ان ٌتكلم
العربٌة الفصحى.
 ٥٨أٌار ٤٨٩٨
كانت هناك حركة فرط مهاجع فً السجن وأتوا إلٌنا بعدة أشخص من مهجع  ١١منهم والد وولداه من ادلب وقد اعتقل الوالد بعد ولدٌه ب
 ١سنوات لٌجتمعا صدفة بعد سنٌن وكان ٌظن انهم اعدموا.
 ٧حزٌران ٤٨٩٨
كان التفقد مشهودا هذا الٌوم وما مر علٌنا مثله .كان تفقد السجن كامال ٌستؽرق نصؾ ساعة لكنه استؽرق ساعتٌن هذا الٌوم .عادة ٌبدأ
العد بمهجع  ٠٨من الباحة السابعة وٌنتهً فً المهجع  ٢٢من الباحة الثانٌة فكنا نجهز انفسنا للتفقد بالجلوس خمسة خمسة وقت نرى
الرقباء ٌمرون من باحتنا الى الباحة الثالثة وذلك بالنظر من شقوق الباب .كان ٌوما حارا وكنا نسمع صٌاحا ؼٌر معتاد ٌتبعه تراكض ثقٌل
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وبدأت األصوات تقترب .خرجنا للباحة وكان كل شًء كالعادة لكن ماإن جاء األمر بالعودة للمهجع حتى بدأ ضرب الكرابٌج بحقد
الٌوصؾ على االوجه واألعٌن .وكان وجوه بعض االخوة وورم العٌون ٌفوق الوصؾ .علمنا فٌما بعد ان الٌوم هو ٌوم وفاة الخمٌنً!
 ٤٣حزٌران ٤٨٩٨
كان االسلوب المفضل لدى أبو الشٌاب ان ٌربت بلطؾ على كتؾ الضحٌة و نحن جلوس على أرض الباحة مؽمضً االعٌن واالٌدي
معقودة للخلؾ .ثم ٌامر الضحٌة باالستلقاء بتؤن على ظهره وهو مؽمض العٌنٌن وٌداه التزال معقودة تحته ثم ٌقفز قفزة واحدة بثقله الهابل
فوق البطن .الكثٌر مات هذه السنة بهذه الطرٌقة نتٌجة تمزق االحشاء وٌقدر عددهم على ٌد ابو الشٌاب فقط ب  ٢٣٣-٣٣سجٌن .الذي لم
ٌمت ٌإخذ الى المستشفى العسكري بتدمر للٌلة واحدة فقط برحلة ملإها العذاب فً سٌارة النقل وفً المستشفى .كان الٌوم هو اللقاء
الوحٌد مع ابً الشٌاب حٌث امرنً على ؼٌر عادته ان استلقً على بطنً وقام بقفزته المعتادة ألصٌح بصوت مكتوم .الأظن جسمً
الهزٌل كان سٌتحمل قفزة البطن.
 ٥٧-٥٤حزٌران ٤٨٩٨
توقؾ التنفس تماما هذا األسبوع وشاهدنا ربٌس السجن العقٌد ؼازي الجهنة ٌنزل الى باحات السجن برفقة محمد نعمة وٌتؤمل طوٌال
بالشبابٌك ٌمنة وٌسرة وكان ٌشٌر بكعب قدمه وٌضرب به األرض .عرفنا معنى هذه الحركة فً أجسامنا فً األٌام المبة القادمة والتً
أصبحت تعرؾ ب "أٌام الموت".
 ٥٧حزٌران ٤٨٩٨
كان الحر ٌشتد وتشتد معه األوضاع فً السجن بشكل الٌحتمل وكان قدوم اللٌل منذرا للحراس اللٌلٌٌن بان الكثٌر منهم سٌعلم لٌضرب فً
الٌوم التالً وهذا ماحصل اللٌلة الماضٌة حٌث علموا اثنٌن من حراسنا وهم لإي وأبو صبري وكان الضرب مبرحا بالدوالب حٌث عددنا
على األقل  ٠٣٣كرباج حتى تفتح باطن القدمٌن وبدا اللحم .كان الرقٌب المشرؾ أبو البورٌة وبعد أن انتهى من ضربهم فً الخارج
لحقهم الى داخل المهجع وقال "هدا مجرد تنبٌه وال" .لم ٌتعاؾ أبو صبري على إثر هذه الحادثة وبات الٌستطٌع السٌر على ساقٌه إال
بمساعدة وبتنا نبقٌه داخل المهجع بالتفقد والتنفس بعد أن كان ٌضحً بنفسه فً سبٌل اآلخرٌن.
 ٤تموز ٤٨٩٨
كانت المإشرات كلها تصب فً أن أٌاما قاسٌة بانتظارنا وحتى مناماتً منذ أول العام كانت بحارا مظلمة وؼٌوما داكنة .وكان رعبا
عظٌما عندما أخرجونا إلى التنفس عصرا .كان ضابط أمن السجن محمد نعمة فً الباحة وبلباس عسكري جدٌد وعلى عضده األٌسر
إشارة رتبته الجدٌدة ،مساعد .كان ٌمسك ببورٌة مٌاه أطول منه وكان ٌدقها على األرض وأمرنا أن نلم الحصى من الباحة دون أن
ٌضربنا أحد .بدءا من هذا الٌوم أصبح التعذٌب الٌطاق لٌال ونهارا وكان الضرب بالعفس بالبسطار العسكري أو بالرفس على كل مناطق
الجسم وأصبحت خٌاطة الجروح بإبرة الخٌاطة أمرا اعتٌادٌا إثر كل فتحة باب .كانوا ٌخرجوننا تماما بدءا من  ٥صباحا و  ٣مساء لنبقى
تحت التعذٌب نصؾ ساعة .كانوا ٌؤمروننا أن نرش الباحة ببدونات الماء ثم نخرج بسرعة كل خمسة ممسكٌن باٌدي بعضهم البعض
لنجلس فوق حفر الماء وندفن رإسنا لألرض تقرٌبا ثم ٌبدأ انتقاء الضحاٌا للضرب والعفس والرفس .صرت أصلً ركعتً الشهادة قبل
كل فتحة باب وصرت ترى الرجال تبكً مما نحن فٌه من البالء .كان وقت العصر أثقل علٌنا من الصبح وأشد تعذٌبا وكنت أمضً
الوقت بقراءة القرآن مع صدٌقً مازن بتؤن وتنؽٌم بٌنما الصراخ ٌتعالى فً الباحات.
٤٣تموز ٤٨٩٨
كان ٌوما من أصعب أٌام السجن فقد أصٌب أكثر من نصؾ المهجع البالػ عدده  ٢٠٣سجٌنا بكسور مختلفة فقد كسر  ٠١فً تنفس
الصباح و ٠٨فً تفقد المساء .أحد أصدقابً من دمشق حاولوا فتله لكسر عنق الفخذ فكسر عظم الترقوة بدال عنه .كان الكثٌر من الشباب
الشجاع ٌخفً إصابته ولكن تستطٌع التحقق من ذلك من خالل عدم قدرتهم او بطبهم فً الركوع والسجود .بقٌت خمس سنٌن أرفض فكرة
اننً سؤموت هنا وكنت دابما أفكر بإخالء السبٌل .أما وقد أصبح الموت قرٌبا فقد كان علً أن أتجهز للموت دون التخلً عن تفاإلً.
خرجت بنتٌجة اطمؤننت لها وهً ان احتمال الخروج لالعدام ٌساوي احتمال الخروج من السجن والٌرجح أٌا من االحتمالٌن إال هللا.
الشك أنه تناقض الطبٌعة البشرٌة الضعٌفة فكنت أصلً ركعتً الشهادة وأدعو هللا أن أخرج لإلعدام مع أصدقابً نهاد وفهد ومحمد لكن
فً الوقت نفسه الأرٌد أن أموت هنا .كانت راحة نفسٌة كبٌرة وصلت إلٌها وصرت أقوم لصالة اللٌل بابتهاج وبكاء.
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 ٥٩تموز ٤٨٩٨
كنا فً التفقد وكان توزٌع الطعام على قدم وساق عندما سحب أخ من الالذقٌة اسمه محمد .محمد مهندس مدنً مرح وشجاع لكن صلعته
كانت سبب متاعبه مع الشرطة .سحب من الصؾ وضرب ضربا مبرحا أؼمً علٌه إثرها .صبوا على رأسه المرقة الساخنة حتى ٌفٌق.
كنت أنظر خلسة إلٌه وهو على األرض وأنا أنتظر دوري إذ عٌناي مكشوفتان لهم والأستطٌع إؼماضهما عندما أتشنج .بدأت الناس
تتساقط الواحد تلو اآلخر وأصبح تؽٌٌر رإساء المهجع ٌتم اسبوعٌا بعد أن كان فصلٌا .وكان طبٌب السجن ٌمر ٌومٌا على المهاجع بعد
تفقد األقفال :شو فً عندك حاالت وال؟ وكؤنه إحصاء لعدد الضحاٌا .كثر الطعام أٌضا مع تزاٌد التعذٌب وكان علٌنا تصرٌفه عبر دورة
المٌاه بخلطه بالماء .كانت البوارٌد الروسٌة تلقم عند كل فتحة باب وكان نداءهم المفضل عندما ٌؤمروننا بالمشً "أي حركة ؼٌر طبٌعٌة
بتكلفك حٌاتك"و "النملة أسرع منك وال" .كان السالح الوحٌد هو قراءة القرآن وكان من عادتً أن أقرأ جزءا من القرآن لمعرفة أٌام
الشهر وذلك صباحا قبل فتح األبواب وبذلك حافظت على دقة حفظً أما هذه السنة فكنت أقرأ بتؤن طوال الٌوم أمال إن مت مت وأنا أقرأ
القرآن وكان ذلك أٌضا أثبت للقلب وأبعد للخوؾ.
 ٤٨آب ٤٨٩٨
كنا فً انتظار التنفس وكنت قد وصلت إلى قوله تعالى "ألم تر إلى الذٌن ٌجادلون فً أٌات هللا أنى ٌصرفون" وكان الجو حارا وكانت
الناس تذهب وتجًء إللقاء نظرة على الوقت فً ساعة الٌد المعلقة داخل المهجع .إذ قربت أسماء معظم شباب الطلٌعة لإلعدام .كان
مصطفى زلخً (أبو حمود) من جسر الشؽور الوحٌد منهم فً مهجعنا .لم ٌرد أن ٌودع أحدا قبل أن ٌخرج .كنت متلهفا لرإٌة صدٌقً
نهاد إللقاء النظرة األخٌرة علٌه وهو ٌخرج من المهجع المقابل .كنت أنظر من شق الباب السفلً عندما خرج أصدقابً جمٌعا وكان نهاد
رافع الرأس ممسكا بخصر من أمامه .تذكرت بٌتا كان ٌنشده دوما بصوته الجمٌل
ومن نزلت بساحته المناٌا

فالأرض تقٌه والسماء

استمر اإلعدام حوالً السبع ساعات قبل أن تعود الشرطة من جرٌمتها .أصابتنً حالة من الحزن لم أجد لها فكاكا وكنت أخفً رأسً بٌن
ركبتً حتى الٌالحظنً أحد .وجدت تفسٌرا أراحنً فٌما بعد وهو اننا عندما نبكً على من نفارق فإنما نبكً أنفسنا أن بقٌنا وراءهم ولم
نذهب أٌضا ،ربما نوع من األنانٌة .وعلى كل هناك ٌوم قٌامة وهناك لقاء فلم الحزن .هنا قفز تفكٌري وماذا لو أخلً سبٌلً وعشت دهرا
وتؽٌرت حالتً اإلٌمانٌة ألجد أن أصدقابً هم أعلى مرتبة منً فً الجنان هذا إن كتبت لً الجنان أصال .أبتسم لبعد النظر الذي كان لدي
حٌث كنت آخذ عهدا ممن أحب أن ٌشفع األعلى لألدنى حتى نكون فً جنة واحدة .وهنا أٌضا الحظت أن الناس تفرض نفسها على
ذاكرتك فالٌمكنك ان تنسى األفضل والاألسوأ .نهاد فرض نفسه على ذاكرتً كؤفضل من قابلت وأذكر أننً كنت أمسكه من خناقه مازحا:
نهاد مضى علٌنا سنون ولم نختلؾ والحتى نتجادل؟ ٌجٌب مازحا بقبضته :دعنا نبدأ بلهجة حلبٌة محببة .فعال لقد قابلت أناسا فً القمة
وسترى معدنهم الصافً فً أوقات صعبة كؤٌام تدمر .كنا نتبادل قصص حٌاتنا وأسرنا كل لٌلة ونبتهج لتكرارها وأوصانً بزٌارة أهله
فً حلب لكن لم ٌتٌسر لً ذلك عندما أخلً سبٌلً بعد  ١سنوات على استشهاده.
 ٥٥آب ٤٨٩٨
جالل ،طالب هندسة من دمشق ،ضرب ضربا مبرحا كاد أن ٌموت ولم أتعرؾ إلى وجهه عندما عاد من التعذٌب وقد كسروا له أربع
أضالع دخلت إحداها فً ربته .كان شابا رابعا مضحٌا قلٌل الكالم دابم االبتسام وما من مرة فتح الباب إال وكان أول من ٌخرج .كان
الخوؾ حقٌقٌا أال ٌعٌش لكنه تعافى .كان الذي ضربه أبو البورٌة وعندما تعافى جالل تماما وعاد إلى حراسة الباب ،كنت أعرؾ أن أبو
البورٌة فً الباحة من انطباع القلق على وجه جالل.
 ٦٣و  ٦٤آب ٢٥٨٥
لم نعرؾ لم توقفوا عن التنفس هذٌن الٌومٌن لكن كانت راحة كبٌرة لنا وظن البعض أن التنفس المسابً توقؾ لكنه عاد لٌتتابع كما كان.
 ٤٨أٌلول ٤٨٩٨
أعادوا األخ محمد وهو محام من دمشق وهو الذي كسر عنق فخذه قبل عام ،عاد من سجن صٌدناٌا وقد ركبوا له سٌخ حدٌد فً فخذه
وبات ٌستطٌع المشً ولكن بعرج واضح وألم ٌشتد بٌن فترة وأخرى .كنا فً التنفس وقد استدعانً شرطً لضربً وعندما أمرنً برفع
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رأسً للصفع ،كنت أحس خٌال ٌده وهً ترفع ،إذ ناداه شرطً آخر "بلد" فؤمرنً بالعودة إلى الصؾ ونجوت .هذه الحادثة وحوادث
أخرى مماثلة كانت تإكد أن السجن ٌسٌر مثل الساعة وبؤوامر دقٌقة علٌا.
 ٥٤أٌلول ٤٨٩٨
استدعى ضابط أمن السجن رإساء المهاجع إلى مكتبه فً باحة الذاتٌة وأبلؽهم بؤن علٌهم أن ٌبلؽوا عن أي مخالفات مهما كان حجمها
وإال .أعقب ذلك ضرب جمٌع الباحات عصرا ببورٌة مٌاه .كنا نحس بؤن أمرا مرعبا ٌحصل من نوع الصراخ الذي ٌصل إلٌنا من الباحة
الثالثة.أتى دور باحتنا مع الباحة الثانٌة الٌوم .كان دوري على طرؾ الصؾ المواجه للشرطة وكان التنفس عصرا .مروان كان بجانبً،
طبٌب من حمص وشاعر مبدع ،فدفعنً إلى الداخل ونحن نخرج من الباب فماكان ممكنا مقاومته وأصبحت تحت األمر الواقع .ماإن
جلسنا حتى بدأ التعذٌب فؤصابه كرباج على الوجه .أصبح مروان شبه معاق بعدها وكان الٌستطٌع الثبات على قدمٌه عند الوقوؾ فترى
كل جسمه ٌهتز .أخرجوا المهجع الذي بعدنا وكنت أنظر من شق الباب فرأٌت بورٌة الحدٌد قد كسرت على ظهورنا وكان الشرطً
ٌحملها وقد طوٌت وتشققت .تذكرت بٌتا لقصٌدة تدمرٌة رابعة حفظتها فً فرع حماة وقت اعتقلت
الن الحدٌد وماالنت عزابمنا

والقلب ذو ثقة باهلل ماالنا

عندما انتهى التنفس فتح بابنا فجؤة فتراكضنا ظنا انه خروج آخر للتعذٌب.
طالع بدونات مً وال
أسرع عماد ،طالب من الالذقٌة ،وسمٌر ،طالب من ادلب ،بحمل بدونات الماء والخروج للباحة .عادا منهكٌن بعد دقابق مرت كزمن
طوٌل .كان عماد ٌتراقص فرحا وكؤنه عاد للحٌاة ثانٌة .قال لً"أبو ذر ،الباحة كلها دماء وقد أمرونا بؽسلها كاملة"
 ٤تشرٌن األول ٤٨٩٨
توقفت تنفسات العصر هذا الٌوم والحمد هلل موقفة بشكل ؼٌر معلن أٌام الموت المبة .الجدٌد خالل هذه األٌام أن الشرطة أتت إلٌنا ثالث
مرات بنشرات مطبوعة من عدة صفحات لقراءتها ثم إعادتها آخر الٌوم .كانت هذه النشرات على ماٌبدو من إدارة التعببة والتوجٌه والتً
ٌقصد بها الجنود والندري لم وجهت إلٌنا وهم الٌعترفون ال بآرابنا وال حتى بوجودنا .كانت تتكلم عن مٌشٌل عون وخٌانته والنظام
العراقً وتؤمره على سورٌة .وماعالقة سورٌٌن متهمٌن اسالمٌا بجنرال مسٌحً لبنانً! تم ذلك فً  ١١حزٌران و ٢١آب و ٢٢تشرٌن
األول.
 ٤٣تشرٌن األول ٤٨٩٨
بدأ المهجع والناس تتعافى تدرٌجٌا إثر انتهاء تنفسات العصر وأصبح الوضع نوعا ما أخؾ .قبل التفقد كان هناك حراك فً المهجع وكان
هناك نقاش بٌن ربٌس المهجعٌ ،اسر  ،طالب ثانوي من حلب ،وأٌمن ،مجند وحدات خاصة من دمشق .كان أٌمن ٌهدد أنه إن لم ٌتخل
ٌاسر عن رباسة المهجع له فسٌخرج للشرطة واتهام المهجع بدروس وتنظٌمات ..ماإن خرجنا للتفقد إال وسلط هللا على أٌمن الرقٌب
االسترالً ،سمٌناه لشبهه بسكان استرالٌا األصلٌٌن .كان هذا الرقٌب مختصا بالضربة القاضٌة .كان ٌؤمر الضحٌة برفع الرأس ثم ٌضربه
بقبضة ٌده على الصدغ فٌخر الشخص جثة واحدة وٌرتطم مإخر الرأس باألرض لٌنشق الرأس وٌصاب باالؼماءٌ .ؤمر اثنٌن بحمله إلى
داخل المهجع وقد أصٌب بارتجاج دماغ ٌستؽرق أسابٌع لٌتعافى .هذا ماحصل مع أٌمن .كانت آٌة ربانٌة إذ أن الناس التزال فً هلع من
أٌام الموت ولٌس بها قدرة على تحمل بالء جدٌد.
 ٥٧تشرٌن األول ٤٨٩٨
الرقٌب الصومالً ،سمٌناه بذلك لسواد بشرته ،كان أفضل من ؼٌره من حٌث المعاملة وكنا نستبشر بنوبته فً التنفس ،لكنه الٌوم أمر
بضرب شخص من مهجع  ٠حوالً  ٥٣٣كرباج ألنه نسً أن ٌلتقط حصاة من أرض الباحة .كان تنظٌؾ الباحة من الحصى أمرا دورٌا.
 ٥٥تشرٌن الثانً ٤٨٩٨
دفعة اإلعدام هذا الٌوم هً من أكبر الدفعات خالل سجنً .فقد أعدموا حوالً  ٥٣شخصا منهم مجموعة من شباب الرستن ،المدٌنة فً
الوسط بٌن حمص وحماة وكان من بٌنهم ابن أخت مصطفى طالس وزٌر الدفاع وكان أٌضا من بٌنهم صدٌقً ولٌد أبو صالح .ولٌد كان
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شابا راقٌا لبقا من حلب وله بنت صؽٌرة كان ٌذكرها بحنٌن دابم وكان قد جهز دشداشة بٌضاء لٌوم اإلعدام الذي ارتقبه ماٌقرب من عقد
من الزمن .كنت أراه ٌعتنً بهذه الدشداشة والٌلبسها أبدا إال أٌام األعٌاد فقد خبؤها لهذا الٌوم ،رحمة هللا علٌك ٌاولٌد.
 ٥٨تشرٌن الثانً ٤٨٩٨
إعدام حوالً عشرة أشخاص منهم ؼازي الطحش وأبو عبٌدة ،شابان من قرى ادلب كانا معً فً مهجع .٢٣
 ٦٤كانون األول ٤٨٩٨
فً تفقد آخر ٌوم من السنة خرجنا للعد الٌومً .كان دوري على الطرؾٌ .قترب منً الرقٌب االسترالً وٌامرنً ان أرفع رأسً
لٌضربنً على رأسً بضربته القاضٌة المعتادة .حاول معً عدة ضربات ولم ٌنجحٌ .بدو أنو راسً ٌابس زٌادة عن اللزوم .فً الختام
رفسنً على الخصٌتٌن وقال :أنا بفرجٌك ٌاكلب .لمحته ٌذهب إلى مهجع  ١الواقؾ فً منتصؾ الباحة وهو ٌحاول مع شخص آخر.
علمت فٌما بعد عندما التقٌته أنه حسان ،دكتور من خان شٌخون قرب حماة .وقع حسان مباشرة من الضربة األولى وشج رأسه وسالت
الدماء على األرض .واحد ٌجٌب مً وال .ركض مرعً الحسن ،طالب سنة ثالثة هندسة زراعٌة من ادلب لٌجلب بدون الماء لمسح آثار
الدماء على أرض الباحة .وهو ٌرش الماء أتت بعض نقاط الماء على بنطال أبو البورٌة فٌرفسه رفسة واحدة على قلبه فٌخر إلى األرض
لٌموت بعد دقابق داخل المهجع .أتبع حادثة قتل مرعً الحسن تحقٌقات لعدة أٌام عن سبب الوفاةٌ .بدو أن القتل حدث خالل أٌام ممنوع
فٌها القتل ولهذا حدثت التحقٌقات.
كان باب مهجع ٌ ١فتح وٌؽلق لٌؤتً بالشهود إلى مكتب ضابط أمن السجن محمد نعمة.
كٌؾ مات مرعً الحسن هللا ٌرحمه؟ تعددت األسباب والموت واحد
سٌدي تزحلق بالباحة
ارجع عالمهجع وال
بتبع ذلك ضرب مبرح للمهجع ١
تعود التحقٌقات
كٌؾ مات هادا وال؟
سٌدي تزحلق على باب المهجع
ارجع عالمهجع وال
ضرب مبرح للمهجع ثم تبدأ التحقٌقات
كٌؾ مات هادا وال
سٌدي تزحلق جوا المهجع
ارجع عالمهجع وال
ضرب مبرح للمهجع ثم تبدأ التحقٌقات
كٌؾ مات هادا وال
سٌدي تزحلق بالحمام
لٌش وال..لٌش مامنجبلك صابون كافً..لٌش ماتقول وال
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وهكذا انتهى التحقٌق وطوي الملؾ
أرى فً المنام أنً أدخل ووالدتً إلى مصر .أولتها بقوله تعالى:ادخلوا مصر إن شاء هللا آمنٌن .أمان قادم إن شاء هللا ولم ٌدر بخلدي أن
هذا األمان القادم سببه موت أخ عزٌز وهو مرعً الحسن .توقؾ الضرب تماما والتنفس لألشهر األربع القادمة وخاللها أٌضا أصابت
السجن موجة كولٌرا مما أخر التنفس ألٌار وكانوا ٌؤتون بالكثٌر من البطاطا والشاي لمعالجة حاالت االسهال المتفشٌة بالسجن.
المهجع ؼنً بالشعراء والمثقفٌن ومتمٌز بذلك عن المهاجع السابقة .صدٌقً بكري ,طالب بكالورٌا من حلب ,كان شاعرا مجٌدا ومنشدا
عذب الصوت وذو نكتة الذعة وبدٌهة حاضرة .تعلمت منه أصول النؽم وحفظت منه الكثٌر من الشعر.
الرٌح واإلعصار

والتدمري النار

وثورة فً دمابً

ٌمور فٌها الثار

أنا األسٌر أنادي

والقٌد ٌدمً فإادي

أورى عروقً ؼٌظ

ولهفة للجهاد

ٌاشمعة تستنار

كم ٌصعب االنتظار

تقسو علٌنا اللٌالً

وتصدق األقدار

أقرضت ربً قرضا

جزاه حورا وروضا

رباه خذنً شهٌدا

برا لعلك ترضى

والفجر ٌمشً الهوٌنا

ٌرسل خٌطا إلٌنا

أن سوؾ ٌؽدو القصاص

فقد ؼدا الدم دٌنا

وحفظت منه أٌضا فً وصؾ السجن والسجان ماكان ٌبكٌنً عندما أردده وكنت أدعو ببعض أبٌاتها أثناء اللحظات الحالكة لسنة 23
جدث إذا حل المسا

سكن المنٌة واألسى

لم ٌروه جرح السجٌن

لدماء طهر قد حسا

بالسوط ٌعمل داببا

نهما تراه وقد قسا

ألؾ المجازر وٌله

وهللا ٌعلم ما رسا
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ضاقت بنا الدنٌا فال

قٌدا نطٌق والفال

ذكراك تدمر فً الفإاد

ذكرى المحبة والوال

ورد عبٌق رٌحه

من أسود ٌعلو الظهور

مسك شذاه إذا سرى

أبكى الجماجم فً القبور

رباه عدنا نرتجً

رحماك فامنن ٌاؼفور

فلنا ترق وتشتكً

صم الحجارة والصخور

أبرار تدمر فً الثرى

وهللا ٌعلم ماجرى

وهللا منجز وعده

صبرا أخً لما ترى

ومن قصابده التً أعطاها لحنا متمٌزا الٌستطٌعه إال منشد من حلب

فً رٌاض الصالحٌن
كم ٌذوب القلب آه
وتبٌت الروح نشوى
كٌؾ تحٌا أوتلٌن
إن قول الصحب ٌوما

قبلهم نادى األمٌن

بدأ الدٌن ؼرٌبا

وبكم سار السفٌن

بٌن لج البحر ٌوما

وجبٌن الدهر حٌن

أٌن عمار وعمرو

قلب سل تلك الرمال

كم تلظى فً رحاها

حامل للذكر تال

ومسجى فً ثراها

صدق الوعد فنال
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حادي العٌس تمهل

مذ أتاك الصب ٌسؤل

فلقد باٌعت ربً

هاهنا بالسهم أقتل

ٌارسول هللا إنً

وله والصب ٌعجل

من لنا إالك ربً

ٌؽفر الذنب وٌقبل

مسنا الضر وأهال

وبك المكروب ٌسؤل

فارحم اللهم أسرى

بلظى والدرك أسفل

 ٥٨كانون الثانً ٤٨٨٣
أتى المساعد بؤوراق مجدولة وأقالم وأمرنا بملبها باالسم والموالٌد وتارٌخ التوقٌؾ وتارٌخ دخول تدمر .كان هذا مإشرا أن أمرا ٌجري
عن مصٌر السجناء
أواخر شباط ٤٨٨٣
تم استدعاء أصحاب الزٌارات (الذٌن زارهم أهلهم فً السنوات الثالث الماضٌة) وهم ندرة إذ قلما أتت زٌارة أهل لسجٌن منذ  ٢٥٨٥إال
أصحاب الواسطات مع حافظ األسد ،إلى مقابلة مع ربٌس السجن ؼازي الجهنة الذي ترفع إلى رتبة عمٌد .بعد أسبوع تم استدعاء كل
أصحاب الزٌارات وكانوا أربعة ،سامر من دمشق ،دكتور أسامة من الالذقٌة ،محمد وأحمد من درعا .ماإن عادوا إلى المهجع إال
وأخذوهم ثانٌة لمقابلة لجنة ضباط أتوا من دمشق .كانت األسبلة تدور عن وضع السجناء فً المهاجع ،طرٌقة تفكٌرهم ،جماعات التكفٌر
والهجرة ،روح االنتقام لدى السجٌن ،أي دروس أو تنظٌمات أو محرضٌن فً المهاجع..الخ .أصبحت هذه التحقٌقات أسبوعٌة حتى نهاٌة
العام وؼالبا أٌام األربعاء وكثٌرا ماأعقبها تعذٌب بالدوالٌب لبعض من ذكر فً هذه التحقٌقات.كانت االختالفات المذهبٌة واضحة فً
السجن وكانت تزداد عمقا مع طول مدة السجن .ففً مهجع  ٢٠كان هناك المتصوفة وأهل الطرق وفً مهجع  ٢٣كان هناك بعض من
السلفٌٌن أو الالمذهبٌٌن .الجدٌد فً مهجع  ٥أن بعض السلفٌٌن اعتنق فكرة الؽاء السنة والحدٌث وأصبح الٌإمن إال بالقرآن فسمٌناهم
القرآنٌٌن .كانوا خمسة أشخاص وكانوا ٌؤكلون سوٌة وٌصلون سوٌة والٌصلون معنا وكانوا ٌعتقدون أن صالتنا باطلة وأننا كفار .اثنان
من هإالء ادعى النبوة واحدهم شخص طٌب ومضح من ادلب ولكنه شارؾ على حافة الهلوسة أما الثانً ،أٌمن ،فكان ٌهدد بٌن الفٌنة
واألخرى مطالبا برباسة المهجع والهدؾ هو منع الصالة ألننا كفار لم نإمن به.
 ٥٧أٌار ٤٨٨٣
فً اللٌلة الماضٌة كان وقت صالة العشاء وكان ذلك بعد أن أخذ كل منا مكانه للنوم حسب األوامر .ولترتٌب صالة الجماعة كان على
الناس فً الصفوؾ الوسطى المكشوفة للشبابٌك أن ٌنسلوا الواحد تلو اآلخر وبعناٌة بالؽة وحذر شدٌد الواحد تلو اآلخر وعلى من صلى
فً النوبة األولى أن ٌندس عوضا عن المنسحبٌن .خالل عملٌة التبدٌل هذه حصلت مشادة بٌن الشخص المسإول وأٌمن .علت األصوات
فصاح أٌمن بؤعلى صوته :أنتم كفرة فجرة وهللا سٌؤخذنً من بٌنكم وسٌعذبكم ألنكم لم تإمنوا بً .كانت هذه المرة األولى التً ٌعلن فٌها
عن نبوته وبهذه الصراحة .لم ٌكن أحد من الشرطة قرٌبا ومرت اللٌلة بسالم.
عاد التنفس الصباحً بدءا من هذا الٌوم .التقطنً شرطً كنا نلقبه باألسود لسواد بشرته .كان أجش الصوت ذو قلب متمٌز بانعدام
الرحمة ،وكان إذا صفع أحدنا بقٌت آثار أصابعه خطوطا سوداء على الوجه لتجمع الدم وكان مؽرما بضربً السنة الماضٌة .نادانً عدة
مرات فلم أرد فصاح :أبو االنؾ المعقوؾ وال .رفعت رأسً ظانا أنه سٌصفعنً لكنه ضربنً بقبضته على أنفً فسال الدم مباشرة.
ادخل وال علمهجع ؼسل وارجع.
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فً طرٌقً الى المهجع وأنا أركض لمحت شخصا واقفا مع الرقٌب أبو الشٌاب لم أتبٌنه .عندما عاد الناس لم ٌؽلق الباب وكان الناس
ٌتهامسون ولم أدرك ماحولً إذ كنت مستلقٌا الٌقاؾ نزٌؾ الدم .أٌمن نفذ تهدٌده وهو الشخص الذي كان واقفا مع الرقٌب ٌخبره باتهامات
هللا أعلم بها .صعدت الشرطة الى الشبابٌك وساد جو من الرعب عن تكهن ماقال أٌمن وماذا تكون النتٌجة خاصة أن أبو الشٌاب القاتل قد
ٌتولى الملؾ .كحركة التفافٌة اتفق الناس مع ربٌس المهجع على دق الباب واستدعاء رقٌب آخر لشرح وجهة نظر المهجع وتبٌٌن الحقٌقة
وعلٌه تم ذلك وماإن شرح ربٌس المهجع ذلك إال وقال الرقٌب :معاقب أبدي بعد عدة صفعات ألٌمن .صار أٌمن خالل أٌام التنفس الالحقة
ولمدة شهرٌن هو الذي ٌضرب عوضا عن المهجع حتى أصابه الهزال وأشفق الناس علٌه بعد أن أشفقوا منه.
كانت هناك روابح تؽٌٌر فً السجن وكانت التنفسات ؼٌر طبٌعٌة هذا العام وكؤنها حقل تجارب نفسً للسجناء فؤحٌانا تؤتً الشرطة للباحة
لتنسحب دون اخراج أحد أو تفتح األبواب فقط .أحٌانا أخرى ٌؤتون وماإن نخرج إال وٌعٌدوننا .كثٌرا ماخرجنا للتنفس لٌبدأ الرقٌب
استفتاء :مٌن بدو ٌدخل ٌرفع اٌده .كنا نخاؾ فً البداٌة لكن تشجعنا فكان ٌسمح لمن رفع ٌده بالعودة للمهجع احٌانا وقد ٌعرض رفع الٌد
صاحبه للضرب فتم االتفاق فٌما بعد أن نرفع اٌدٌنا جمٌعا واال فال لتجنب استفراد بعضنا بالضرب .وعلى كل فلم تكن األٌام بقساوة سنتً
 ٢٥٨١و .٢٥٨٥
 ٤٣تموز ٤٨٨٣
كانت التحقٌقات على قدم وساق والدوالٌب والضرب فً أٌام األربعاء أمرا اعتٌادٌا .خالل ذلك دب الخوؾ فً شباب التكفٌر وعادوا
للصالة معنا ومخالطتنا .الٌوم استدعى ربٌس السجن ربٌس مهجعنا ٌاسر إلى مكتبه .خلؾ المكتب كانت هناك صورة معلقة على الحابط
لرقٌب من الشرطة العسكرٌة معلق على حبل المشنقة باللباس العسكري الكامل .هذا الرقٌب كما سمعت ،بسام السباعً ،كان فً سجن
تدمر أوابل افتتاحه بعٌد المجزرة وكان ٌساعد السجناء فؤمسكوه وأعدموه وعلقت صورته انذارا لمن تسول نفسه من الشرطة والرقباء
الذٌن سٌؤتون فٌما بعد .صوت الرادٌو ٌصدح بؤؼنٌة أبحث عن سمراء قامتها هٌفاء.
العمٌد متحدثا لٌاسر :هً عٌشة عاٌشٌنها؟ عٌشة الكلب أحسن من عٌشتكم! انظر كٌؾ الناس عاٌشة وٌشٌر إلى كلمات األؼنٌة .إذا
مابتؽٌروا من سلوكٌاتكم ،بحٌاتكم مابتشموا رٌحة إخالء السبٌل.
كانت هذه الجملة بالنسبة لً مبعث تفاإل أن هناك إذن تفكٌر من قبل السلطة بإخالء السبٌل مع أننا نحن السجناء حذفناه من
تفكٌرناٌ.توسط ٌاسر لدى ربٌس السجن النهاء وضعٌة المعاقب األبدي ألٌمن وتم ذلك لٌعود أٌمن من لقاء العمٌد وٌعتذر للمهجع على
المأل وسامحه الناس .وفً نهاٌة العام تنتهً تحقٌقات التكفٌر بدوالب شرس لعبد الناصر ،طالب طب من حمص ،زعٌم جماعة التكفٌر
وظل على خوؾ دابم ٌنظر نظرات قلق للباب والنعلم ماذا جرى بٌنه من حوار مع العمٌد وماكان من تهدٌد.أصبحت دفعات السجناء
القادمٌن لتدمر قلٌلة شهرٌة بعد أن كانت أسبوعٌة أما السجناء اللبنانٌون فقد تم سحب معظمهم من تدمر تدرٌجٌا وقد عوملوا مثلنا حتى إن
ربٌس مهجع  ٨قتل على باب المهجع ضربا حتى الموت وكان مهجعا للبنانٌٌن فً الباحة الثانٌة.
كانت صحتً تسوء مع هزال واضح وانعدام للشهٌة .الأستطٌع أكل أي شًء إال الخبز الذي كنت أٌبسه لٌكون ذا طعم ٌإكل .بقٌت مشتبها
بالسل لكن لم أنقل إلى مهاجع السل فً الباحة السابعة .اخترع أصدقابً وجبة طعام أطلقوا علٌها اسما مضحكا :خمخمٌناٌ .نقع الخبز
بالماء وٌترك لٌتعفن وٌنمو الفطر األخضر على السطح .هذا الفطر ؼنً بفٌتامٌن ب وبطعم حامض ؼرٌب لكن الرابحة كرٌهة ومنها
اشتق االسم .كانت وجبة ذات شعبٌة عالٌة هذا العام لكن لٌس بالنسبة لً.
 ٨أٌلول ٤٨٨٣
اللٌلة الماضٌة كنت أقرأ القرآن لٌال فوصلت قوله تعالى "ٌاأٌها الذٌن آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جمٌعا" عندما قررت أنه
حان وقت صالة اللٌل .كان مكان نومً فً وسط المهجع ومكشوفا للشباك وبذلك للشرطة فوق سطح مهجع  .٨انتظرت قلٌال أصؽً
السمع هل من خطوات للشرطً المناوب ثم انسللت من مكانً ومإن بدأت أمشً القرفصاء إلى مكان الصالة المستور إال وصاح شرطً:
لٌلً وال جٌبوا لهادا اللً هلق طلع من محله
سٌدي مافً حدا
هلق شفته
أصر األخ محمد من الالذقٌة مافً حدا
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الشرطً ٌرؼً وٌزبد :علم حالك وعلمه
ذهبت للصالة آسفا أن سببت خوفا وربما ضربا ؼدا للحارس اللٌلً محمد والذي كان متطوعا بالحراسة اللٌلٌة رؼم مرضه وضعؾ
صحته وقد رفض مصرا أن أخرج مكانه عند االستدعاء للضرب .كان الخوؾ حقٌقٌا لكننً قلت لنفسً إن كنت موقنا حقا فالٌجب أن
تدعو هللا أن الٌؤتوا للتنفس ؼدا بل الٌقٌن أن ٌؤتوا والٌضربوا أحدا من المهجع .عند الصباح أخرجوا مهجع  ١واستدعوا المعلمٌن
وضربوهم.وعندما خرجنا لم ٌستدعوا أحدا ونجونا والحمد هلل وكانت آٌة.
عادت األوضاع للتدهور بدءا من تشرٌن الثانً  ٢٥٥٣وحتى نٌسان  .٢٥٥٢توقفت التنفسات تماما وحل محلها تعذٌب شدٌد وقت ادخال
الفطور .كانت كمٌة الشاي كبٌرة مرفقة بكمٌة ضخمة من البرتقال وكانت هواٌتهم رفس حامل للشاي ثم اتهامه بكب الشاي وسحبه
للتعذٌب .وبات الضرب صباحا ووقت التفقد بالمزالج الحدٌد الذي ٌنزلق إلقفال الباب وفتحه وأصبح همنا األكبر االستماع لصوت الباب
وهل سحبوا المزالج أم ال .أما عند التفقد فقد أصبح األسلوب الجدٌد هو القفز فً الهواء ثم رفسنا بحركة كاراتٌه على المعدة أو الخاصرة
أو الرأس باتجاه الحابط وعاد تخٌٌط الجروح بوتٌرة متسارعة بعد كل تفقد وكنت أحد ضحاٌا تلك األٌام وكانت خٌاطة لشق فوق الحاجب
بإبرة خٌاطة عادٌة وبدون مخدر ولكن بٌد طبٌب ماهر من بٌننا .طورت عادة منذ سنٌن أن الأدخل المهجع إال وجثوت على ركبة واحدة
وأؼطً وجهً بٌدي داعٌا :رب سلم رب سلم ،خوفا على من هم ورابً حتى ٌصٌح الشرطً :شد الباب وال .كنا قد جدلنا من حبال
الناٌلو مقبضا مثبتا ألحد أعمدة الباب من الداخل وألن الباب قدٌم ففتحه وإؼالقه صعب وكان علٌنا أن نشده للداخل حتى ٌستطٌع المزالج
االنزالق فتحا وإؼالق .وبقدر ماكانت "علمهجع وال"محببة للنفس لسنوات ،فإن "شد الباب وال" محببة عند اإلؼالق أٌضا وكؤننا نفسٌا
النرٌد للباب أن ٌفتح والأن نخرج مطلقا وكنت أرى هذه اآلٌة تنطبق على باب المهجع "له باب ،باطنه فٌه الرحمة وظاهره من قبله
العذاب"
 ٧كانون األول ٤٨٨٣
كنت حارسا لٌلٌا اللٌلة الماضٌة وعلمت من قبل شرطً .عند المساء وقت إدخال مرقة العشاء،أخ ناجح وهو أخ مقدام من حماة دفشنً
بشدة لداخل المهجع وخرج لٌضرب عوضا عنً .وفً لٌلة أخرى علمت أٌضا وعند الصباح وقت إدخال الفطور ،كان عدد المتطوعٌن
لفداء اآلخرٌن ضخما عند الباب بحٌث لم أستطع الوصول للباب عندما طلبوا المعلمٌن للتعذٌب .أزحت الشباب بعٌدا لٌوقفنً ربٌس
المهجع بؤن أحدا ما سبقنً متطوعا .كان ذلك الرجل بشٌر ،مهندس من الالذقٌة وبالكاد ٌعرفنً فقد كان جدٌدا فً المهجع .لم أجد كلمات
لشكره على تلقً ضربات بواري الحدٌد عوضا عنً بقً ٌتؤلم منها ألٌام.
 ٥٣كانون الثانً ٤٨٨٤
كان ٌوما قارس البرودة والبرد ٌقص المسمار كما ٌقولون عندما سمعنا مهجع ٌ ٨تراكض للخارج وصوت بورٌة مٌاه تدق أرض المهجع
جٌبة وذهابا .الٌوم تفتٌش ألرض المهجع من وجود حفر وأنفاق .تم إخراجنا جمٌعا إلى الباحة حتى المرضى وعند العودة تم كسر ٌد األخ
ناجح من حماة بضربه ببورٌة الحدٌد وهو ٌساعد فً حمل المرضى.
 ٥٧شباط ٤٨٨٤
تم إعدام بقٌة شباب الطلٌعة الٌوم مع آخرٌن وكان من بٌنهم صدٌقً محمود خوجة ،طالب من حلب ،وعصام وزان أٌضا من حلب .تم
ضرب السجن بوحشٌة إثر هذا اإلعدام ألن الشباب صاحوا هللا أكبر وقت إعدامهم.
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 ٥٩نٌسان ٤٨٨٤
بدء فرز عام للسجن حسب األحكام فً الٌومٌن الماضٌٌن وبدإوا بتجمٌع المهاجع المفرزة فً الباحة السادسة وتشتٌت مهاجع السادسة
بدال منها على بقٌة الباحات .كانت عملٌة سوق السجناء ذهابا وإٌابا التتوقؾ وقد أتوا إلٌنا بدفعة كان من بٌنها أنس ،طالب من درعا،
وكان فً صٌدناٌا بسبب المرض وعاد للتو لٌقص علٌنا قصة حرب الخلٌج فجلس المهجع كامال ٌستمع لحدٌث السٌاسة بشؽؾ ٌتبعه
التحلٌالت السٌاسٌة المتفابلة بالفرج الوشٌك.قرئ اسمً مع آخرٌن وكنت رأس رتل طوٌل من المطمشٌن والشرطً ٌجرنً من سترتً
عبر الباحة الثالثة الى الباحة السادسة وسط هواء ربٌعً بارد .كان المستقر فً مهجع "ستة على اثنٌن" وهو مهجع طوٌل بدورتً مٌاه
وثالث شبابٌك سقفٌة وكان عددنا  ٢١٣شخصا وكانت األحكام على ماٌبدو  ١٣-٢١سنة وكان من بٌنهم الشٌخ هاشم الذي التقٌت به لثالث
سنوات فً مهجع  .٢٣أول مٌزة فً هذا المهجع الجدٌد هو أن التفقد داخل المهجع مما وفر الكثٌر من حفالت التعذٌب الٌومٌة التً
مررت بها فً السنوات السبع الماضٌة .وقد استؽرق األمر أٌاما للتعرؾ إلى من فً المهجع واختٌار األصدقاء الدابمٌن.كان هناك الكثٌر
من القصص بعد عقد من الزمن فً هذا السجن وعلى الرؼم من أننً مكثت مع شباب الطلٌعة لما ٌقرب من ثالث سنوات لكن لم أسمع
قصة اعتقالهم كاملة كما سمعتها من األخ محمد ،طالب بكالورٌا من حلب ،والذي التقى عماد الخطٌب ،مسإول الطلٌعة فً تركٌا ,فً أحد
المهاجع.
فً أحد أٌام أٌار أخرجت كمعلم من اللٌلة الماضٌة وكانت العقوبة التعفٌس بالبسطار على أرض الباحة بقٌت مضعضعا بعدها لعدة أٌام.
ومع ذلك فقد خؾ التعذٌب ،أو كنا نعتقد أن لمهاجع الفرز معاملة مخففة كما كثر الطعام وتحسنت نوعٌته ورأٌنا البامٌة ألسابٌع حتى باتت
كبٌرة ومملوإة بالدود المٌت المطبوخ .كانت الزٌارات للسجناء التنقطع إال أن الكثٌر من الثٌاب والطعام كانت تسرق وٌستبدلونها بثٌاب
علٌها آثار توزٌع الطعام والشحم األسود ،عالمة لباس السجناء القضابٌٌن.
التقٌت بشاعر رابع من دمشق وكان قد صاغ قصٌدة طوٌلة ٌحاكً فٌها قصٌدة هاشم الرفاعً الشاعر المصري صاحب قصٌدة رسالة فً
لٌلة التنفٌذ .بقً منها فً ذاكرتً عدة أبٌات تصؾ السجن واحواله
كم من عصا فوق الضلوع تحطمت

أن أنقذونً من ٌد السجان

كم لكمة أو ركلة فقبت بها

عٌن وأودى الصفع باآلذان

كم من سجٌن بات على الطوى

فطعامه قد قٌس بالفنجان

كم من مرٌض الدواء له سوى

دعوات صدق من أخ حنان

ماللمشانق كلما ألقمتها

فوجا من الشهدا بال أكفان

ضجت تهز حبالها نهما إلى

فوج جدٌد سابػ اإلٌمان

هب الشباب فؤعلنوها صرخة

هللا أكبر فوق كل مكان

من فوهة الرشاش من طلقاته

كان النقاش لمنطق العدوان

 ٤٤حزٌران ٤٨٨٤
توفً الٌوم عالء البابا ،طالب فٌزٌاء من حلب ،نتٌجة الضرب لسنوات فقد كان معلما لفترة طوٌلة منذ أن دخل سجن تدمر .فً حفل
االستقبال التفت إلى الشرطة وصاح بهم :شو نحنا ٌهود لٌش بتضربونا؟ فؤصبح معلما من وقتها وتعرض لضرب دابم حتى فً اللٌل .كان
عالء وسٌما لطٌفا لبقا مإدبا لكن الضرب أثر علٌه وعلى عقله .كنت الحارس اللٌلً وقد أشار إلً طالبا اإلذن بالذهاب لدورة المٌاه لكن
ماإن أتى الصباح حتى ساءت حالته ودخل فً سبات .دققنا الباب طالبٌن االسعاؾ لكن الشرطً أجاب :بس ٌفطس بتدق الباب وال .توفً
عالء ظهرا فؤتى طبٌب السجن ألخذ المعلومات :عالء البابا ،موالٌد  ،٢٥١٥اسم الوالدة نفوس قابل ,حلب ،حً الشهباء ،مقابل الوحدة
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الجامعٌة الخامسة ،سبب الوفاة التهاب الحجاب الحاجز .قٌل لً أنه من عابلة ؼنٌة وقد أرسله أهله مع أخٌه للدراسة فً أسبانٌا لكن
والدته كانت تحبه كثٌرا فعاد إلى حلب لدراسة العلوم فً جامعة حلب ولٌكون قرٌبا من والدته.
 ٤آب ٤٨٨٤
كان التعذٌب على أشده بمناسبة ٌوم الجٌش وتم جلد العدٌد منا عراة الظهور انتقاء عشوابٌا .منذ هذا التارٌخ أصبح تعذٌب ٌوم الجٌش
سنة .طبعا لم ٌتوقؾ التعذٌب لٌال وكانت أصوات الصراخ تؤتٌنا من بقٌة مهاجع باحة االعدام التً نقع فً وسطها .أحد األسالٌب المفضلة
كانت بؤمر الحارس اللٌلً بصفع سجٌن ما ٌنتقٌه الشرطً بشحاطة البالستٌك او تعرٌته اال من الشورت وصب الماء علٌه وعلى النابمٌن
حوله وابقابه بتلك الوضعٌة حتى الصباح ثم ضربه صباحا ثانٌة ،أو أمر الحارس اللٌلً بسحب ابرة الخٌاطة على جلد الظهر ثم فرك
الجروح بالملح حتى ٌرتوي الشرطً من نوعٌة الصٌاح المصاحبة لعملٌة الفرك .كذلك لم ٌتوقؾ رش الباحة الٌومً بالماء مع تنقٌة
الباحة من الحصى أسبوعٌا.تسارعت وتٌرة الزٌارات فً السجن بدءا من أٌلول إلى نهاٌة العام
 ٤٩تشرٌن الثانً ٤٨٨٤
بمناسبة الحركة التصحٌحٌة طلب محمد ،أستاذ ؼرٌب األطوار من دمشق ،أن ٌرسل برقٌة تهنبة لحافظ األسدٌ .ؤتً الشرطً وبعد أن
سمع الطلب أجاب قابال :علٌك وعلى الحركة التصحٌحٌة.
 ٦كانون األول ٤٨٨٤
المساعد محمد نعمة ٌؤتً بؤوراق وأقالم لكتابة أسمابنا وتوقٌعاتنا على مباٌعة الربٌس بمناسبة االنتخاب .أقنعنً شباب المهجع والشٌخ
هاشم بالتوقٌع بعد أخذ ورد وخوفا من االنتقام من المهجع "إال من أكره وقلبه مطمبن باالٌمان" .كانت صٌحات الجٌش حول السجن
تتعالى باالحتفاالت وتردٌد "قابدنا إلى األبد..األمٌن حافظ األسد"
 ٤٦كانون األول ٤٨٨٤
بدأت اخالءات السبٌل وكانت صٌحات االبتهاج تؤتٌنا من مهجع  ١٣بآخر الباحة .ماعدنا نستطٌع النوم لٌل نهار من األرق والقلق وشدة
التفكٌر .هل حقا سٌخلى سبٌلنا بعد أن محوناها من ذاكرتنا لسنوات؟ هل فعال انتهت أٌامنا فً هذا المكان .أكٌد أننً سؤصاب بكآبة
الٌعلمها اال هللا إن عرفت أنً باق بعد هذا الٌوم بؤربع سنوات .كان شعورنا ونحن نودع إخواننا إلى الدنٌا كما كنا نودع سابقٌهم إلى
اآلخرة وكؤنما قطعة منا تقتلع..ونبقى فً تدمر.
 ٤٧كانون األول ٤٨٨٤
تم نقل من تبقى من مهجعً ضهرو وأبو الشوارب إلٌنا وكان هذا مإشرا أن إخالءات السبٌل توقفت .طبعا رفضنا تلك الفكرة وأبقٌنا على
تفاإلنا بالفرج القرٌب .كنا نجلس وننشد لشد الهمم بؤنشودة تبعث الطمؤنٌنة فً النفس والأزال أحبها وتذكرنً بتلك األٌام
الصالة على المظلل بالؽمامة
خٌر خلق هللا شرؾ أرض رامة
تم إخالء سبٌل حوالً ألفً شخص وٌوما بعد ٌوم بدءنا نحس بالوحدة فكثٌر من المهاجع أصبحت خالٌة وكانت تمر لحظات من السكون
أحس فٌها أننا فً نهاٌة العالم
 ٤كانون الثانً ٤٨٨٥
وكالعادة رأس كل سنة أخرجونا لحفلة تعذٌب إشعارا بعام جدٌد وزاد من شدة المعاملة ٌقٌن الشرطة أننا لو كنا مواطنٌن صالحٌن لخرجنا
ولم نبق هنا إال لعظم جرمنا ولٌس النعدام عدالتهم.
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 ٦٤آذار ٤٨٨٥
آخر أٌام رمضان كانت قوابم إخالء السبٌل تتوالى قراءتها على الباب لٌعود األمل بالخروج من جدٌد وقد تم إخالء سبٌل  ٣٥٣سجٌنا
فرحنا لهم بمقدار حزننا على أنفسنا.
 ٤٤أٌار ٤٨٨٥
اعدام حوالً تسعة أشخاص منهم عثمان صبحً عثمان وهٌثم حداد .أمرونا من شبابٌك السقؾ باالنبطاح على األرض واألٌدي معقودة
وراء الظهور لما بعد وقت الظهر حتى نهاٌة االعدام .خطوات الضباط وكالمهم الهامس وروابح عطورهم تصل إلٌنا وهم ٌمشون جٌبة
وذهابا على طول الباحة مرورا بحابط مهجعنا
 ٨تموز ٤٨٨٥
الحر ٌشتد وعاد السجن لقسوته كما كان وعاد الضرب ببواري الحدٌد التً هً أطول قامة من حاملٌها كما ظهر الكرباج المفتول من
جدٌد فً الباحات بعد أن اختفى منذ  .٢٥٨٢الندري لم سحب الدواء من المهاجع لٌعاد إلٌنا بعد عدة أٌام تركتنا نضرب أخماسا بؤسداس.
وفً هذا الٌوم كان هناك تعذٌب شدٌد بالبورٌة لنزالء مهجع المستوصؾ .كانوا تسعة أشخاص جاإوا بهم إلى السجن فً  ٥شباط من هذا
العام سمعنا أنهم مجموعة ضباط أو صحفٌٌن وقد صب علٌهم العذاب صبا ولم ندر هل بقوا أحٌاء أم ال.
 ٤آب ٤٨٨٥عاصفة من التعذٌب فً ذكرى ٌوم الجٌش وجلد عدد من األخوة عراة الظهور بانتقاء عشوابً كالعادة.
 ٤٥تشرٌن الثانً ٤٨٨٥
آخر إعدام أحضره فً تدمر ولم أستطع تبٌن العدد والاألسماء فٌبدو أنهم وجدوا الضحاٌا قبل أن تصل قابمة األسماء إلٌنا.
 ٥٥تشرٌن الثانً ٤٨٨٥
تم إخالء سبٌل حوالً  ٣٣٣شخص وبعدها بقلٌل تم نقل صدٌقً معاذ ،مهندس من دمشق ،إلى صٌدناٌا بواسطة من أهل زوجته .طلبت
أن ٌنقل مكان نومً إلى مكانه تٌمنا باللحاق به .كان مكان النوم تحت نافذة السقؾ مباشرة ولم ٌكن مكانا محبذا فربما ٌؤتً شرطً شرٌر
وٌتبول علٌك وأنت نابم.
 ٤كانون الثانً ٤٨٨٦
جو إرهاب ٌعم السجن بمناسبة رأس السنة فكان الصٌاح طوال اللٌل ٌتبعه تفتٌش ٌومً للمهاجع أثناء التنفس الصباحً .نعود من الضرب
لنجد ثٌابنا مبعثرة ومخلوطة ببعضها.
 ٧كانون الثانً ٤٨٨٦
كنا قد دخلنا كالعادة من التنفس وكانت المعنوٌات عالٌة فكنا نتراكض فً مكاننا داخل المهجع ونحن نبتسم مشجعٌن بعضنا البعض .فجؤة
قرئ اسم شخص عند الباب فصاح ربٌس المهجع باسمً فلم أرد .فصاح ثانٌة وصاح الشباب خلفً :جهز نفسك ،زٌارة .أجبتهم بحدة :أي
زٌارة؟ مافً حدا .أخذنً الرقٌب بعٌدا عن الباب وكان ٌسؤلنً عن اسمً وموالٌدي واسم الوالدٌن ثم طلب منً أن أبصم على ورقة ثم
أعادنً إلى المهجع .تجمع الناس حولً متسابلٌن فؤشرت لهم بابهامً وعلٌه أثر الحبر فبشرونً بالفرج إلى سجن صٌدناٌا العسكري كما
حصل مع صدٌقً قبل شهر .كان المهجع ٌهنبنً ولكنه كان حزٌنا وسؤلنً صدٌق عن شعوري فؤجبت :أنا عند حرؾ الواو من قوله
تعالى "نبلوكم بالشر والخٌر فتنة".
كان لً صدٌق من حماة ٌمزح دابما معً وٌقول :أبو ذر التعذب حالك ،عشرٌن سنة بدك تكملها لسنة  .١٣٣٥كان ٌؽضبنً بمقولته تلك
وكنت أؼضب بمجرد سماع متشابم مخافة أن ٌتحقق .ذهبت إلى ذلك األخ وقلت له مارأٌك؟ لسنة ١٣٣٥؟ فابتسم حزٌنا :لقد هزمتنً.
ودعت أصدقابً واحدا واحدا ثم توقفت عند الشٌخ هاشم وقبلت ٌده ،لم أقبل ٌد شٌخ قبله ،وقلت له :من لم ٌتعرؾ إلٌك لم ٌعرؾ دٌنه حق
المعرفة.
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قبٌل المؽرب أخرجونً وبقٌت جالسا على األرض ووجهً إلى الحابط أمام الورشة فً مكان تنفٌذ اإلعدام-كم من آالؾ صعدت إلى ربها
من هذه البقعة حٌث أجلس -حتى انتهوا من تفقد أقفال المهاجع فً الباحتٌن السابعة والسادسة .ذلك القفل الذي نعرؾ طعمه جٌدا فً
رإوسنا وظهورنا .أصوات رإساء المهاجع تؤتٌنً من بعٌد بجملة تقدٌم الصؾ كموسٌقا حزٌنة :استاعد..استارح..استاعد..المهجع جاهز
للتفتٌش حضرة الرقٌب .أخذونً إلى الباحة الخامسة..صوت خشخشة مفاتٌح..أدخل إلى زنزانة صؽٌرة وٌؽلق الباب .رفعت الطماشة عن
عٌنً فإذا بؤخ مرٌض ٌبدو أنهم حملوه على بطانٌة وتركوه على مصطبة مرتفعة داخل الزنزانة .لمست كتفه فارتجؾ خابفا ظنا منه اننً
من الشرطة فطمؤنته وكان الٌستطٌع الجلوس وٌبدو انه ٌؽٌب من شدة المرض..تعارفنا باختصارأخوكم فً هللا هشام مرستانً..نجار من
حلب..اعتقال ..٢٥٨٢لً طفلةٌ .ذكرها بلهفة وأمل .صلٌنا العشاء و تركته ٌرتاح .تؤملت المكان..الضوء خافت..صوت ماء ٌنقط من
حنفٌة كفلم رعب..الجدران وسخة والباب مرتفع عن األرض وصوت حركة جرابٌع طوال اللٌل .لو لم أكن محوال لصٌدناٌا لمت رعبا
من دون تعذٌب وكؤنه زنزانة من العصور الوسطى أو محاكم التفتٌش .بدا واضحا أمامً من فتحة فوق الباب حابط مهجع  ٥و
..٢١ذكرٌات التمحى .لكن أجمل مافً المكان هو قوة صوت األذان واضحا عند الفجر .ماإن صلٌنا حتى اقتربت خطوات وخشخشة
مفاتٌح.
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سجن صٌدناٌا
 5كانون الثانً  73 – 7331تشرٌن الثانً 7335
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 ٨كانون الثانً ٤٨٨٦
ساقونً عبر الباحات..الثالثة..أمر أمام مهجع ..٢٣..٢٠الباحة األولى..مهجع ..٥أحس باألضواء الصفراء من تحت طماشتً..شرٌط من
الذكرٌات تمر من أمامً مع هدوء هذا الفجر البارد.أنا على ٌقٌن أن صدٌقً جالل ٌقظ ٌراقب ماٌدور فً الباحة .فً باحة الذاتٌة أبقونا
فً ؼرفة جالسٌن على أرض اسمنتٌة قارسة البرد ربما لثالثة ساعات وشرطً ٌصٌح بٌن الفٌنة واألخرى :وطً راسك وال ،بدي ساوي
هٌك وهٌك بؤمك وأختك ٌاأخو ال...وٌاابن ال...مع بزوغ الفجر ركبنا سٌارة السجن ذات الشبابٌك المقضبة .كان الهواء الكانونً القارس
ٌعصؾ بنا .كنا خمسة :اثنان على الحماالت وثالثة مقٌدٌن اٌدٌهم إلى بعضهم البعض فً وضعٌة مثلث وجوهنا لداخله التسمح ألي منا
أن ٌقً نفسه شر البرد..توقفت السٌارة وقفات طوٌلة حتى تمنٌت لو لم أخرج من تدمر..شاهدت من زاوٌة طماشتً أعمدة تدمر األثرٌة
منورة باألضواء الصفراء من قواعدها..ظلم شاحب وجبروت.عند مشارؾ دمشق كان المشهد الٌنسى ،حٌاة وحركة وضجٌج ،الناس لها
شعر على رإوسها ،مشهد لٌس بالمؤلوؾ .توقفت السٌارة عند المشفى العسكري بمدٌنة التل ثم تابعت بً وحٌدا إلى سجن صٌدناٌا .أجمل
رابحة تمأل المكان وتنساب إلى أنفً ،البصل مع البٌض المقلً .فً باحة واسعة بدأ حفل استقبال ؼٌر منتظر .شرطٌان أو ثالثة بالكرابٌج
ثم تبعنً أحدهم رفسا حتى الطابق الثالث إلى جناح ج ٌمٌنٌ .تلقانً عدد من الشباب إلى ؼرفة رقم  ١ألبقى بها حتى المساء .اتً الشباب
لً بماآكله وٌقدمون لً برتقالة ضخمة فقلت لهم "كلها لً؟" فٌضحكون وأصبحوا ٌذكروننً بها تندرا علً .محمد من درعا ،مٌسر من
حماة ،عبد المولى من حمص ،طالب بكالورٌا ٌحملون أمتعتً وفراشً إلى مسكنً الجدٌد فً ؼرفة رقم  ١ج ٌسار.
كانت ؼرفة واسعة فٌها عشرة نزالء كلهم طالب بكالورٌا ولكل منا فرشة مرٌحة للنوم .أجهزة الرادٌو فً كل مكان وكان هناك جهاز
تلفزٌون عند ربٌس الجناح أبو مطٌع .أول حمام بالماء الساخن منذ تسع سنٌن وكنت أبكً وأنا أؼتسل بالصابون المعطر .وقد صنع
الشباب وشٌعة كهربابٌة مع أسالك تدلى داخل بدون ال  ١٣لترا لتسخٌن الماء وعندما ٌؽلً تنقل الوشٌعة إلى بدون آخر وهكذا كان الماء
الساخن بالانقطاع للحمام والجلً والؽسٌل .تداركنً الشباب مباشرة بالمال فعند الصباح دعانً األخ محمد ،طالب بكالورٌا من حماة،
لكؤس شاي وتعارؾ وكان قد جهز كٌسا فٌه كل االحتٌاجات األساسٌة للسجٌن مع ألؾ لٌرة أصر علً أن آخذها ثم تتابع المال من أبو
مطٌع ،طالب بكالورٌا من عابلة ؼنٌة من حلب ومن مٌسر ،طالب بكالورٌا من حماة ومن آخرٌن من ادلب .كان تكافال اجتماعٌا رابعا
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حتى إن رجال قدٌرا من بٌروت ،األستاذ أبو أسامة ،قال لً ٌوما :براء إن لم تلتق أهلك فنحن أهلك واعتبرنً رصٌدك المالً الدابم وبؤي
وقت .فٌما بعد تكفل مٌسر بالمال بالتوقؾ.
كانت نتٌجة االنتقال من تدمر لصٌدناٌا فً برد كانون سعاال الٌنقطع وعندما تم عرضً على طبٌب الجناح ،طبٌب من حلب أبو أحمد،
كان علً أن آخذ دواء ولمدة شهر لٌتوقؾ السعال .فً طرٌق عودتً من عند أبً أحمد ،رافقنً طرٌؾ ،طالب بكالورٌا من حلب وقد
كان أستاذي فً اللؽة الفرنسٌة فٌما بعد ،إلى ؼرفتً وفً الطرٌق طلب منً أن أنتظره قلٌال لٌعود بمعطؾ فرنسً جمٌل رجانً أن أقبله
هدٌة .جناح ج ٌتؤلؾ من جناحٌن ٌمٌن وٌسار فً كل منهما عشر ؼرؾ كل منها  ٣ب  ٣متر وطول كل جناح حوالً الستٌن مترا وكانت
الؽرؾ فً الوسط بٌنما الممران على الطرؾ لتطل بشبابٌك كثٌرة على مناظر رابعة تمتد إلى جبل الشٌخٌ .لتقً الممران لٌشكال مساحة
أوسع اتخذها الشباب ملعبا للعب كرة الطابرة حٌث أقاموا دوري كرة الطابرة بٌن فرق متعددة وكانت الكرة صنع الٌد من القماش
ومحشوة بؤكٌاس الناٌلو ..
ٌتم فتح األبواب السابعة إال ربع صباحا إلخراج الزبالة وتجمٌعها فً ساحة الطابق وفً التاسعة ٌبدأ التنفس بمقدار ساعة فكان بعض
الناس ٌركض بٌنما ٌمشً اآلخرون ٌتحدثون أو ٌقرإون الكتب .كان التفقد ظهر كل ٌوم حٌث نقؾ على شكل حلقة مفتوحة تجاه باب
المهجع .كنت أتحاشى النظر إلى الشرطة وكؤنً فً تدمر واستؽرق األمر أشهر ألستوعب الجو الجدٌد .كنا نشطؾ الممرات ظهرا
وٌسود همس لقٌلولة مابعد الظهر حٌث ٌجلس البعض ٌتحدثون مع شرب المتة وفصفصة البزر .أما عند المساء فكان الناس تتزاور وقبل
إؼالق األبواب عند المؽرب بساعة كانت حركة السٌر جٌبة وذهابا تتسارع على طول الممرات والناس تتحدث وكؤنهم فً سباق مع
الزمن قبل إؼالق األبواب.
"ومضى ٌوم آخر" كانت جملتً المفضلة كل ٌوم إثر إؼالق األبواب.أمضٌت أٌاما فً ضٌافة ؼرؾ الجناح بهدؾ التعارؾ حٌث أقضً
اللٌل نتحدث ونتحاور ونتناقش .كان علً أٌضا أن أستوعب الوضع السٌاسً فً الخارج ومحاولة معرفة ماحصل فً ماٌقارب عقدا من
الزمن .لم أصدق أن االتحاد السوفٌٌتً قد سقط وأن ألمانٌا قد توحدت ولم أفهم وضع حرب الخلٌج أو مصر وعودتها للجامعة العربٌة.
وضع الجزابر والبوسنة والهرسك وؼٌرها كثٌر مما كان علً أن أستوعب وأفهم الخلفٌات ألبدأ هواٌة التحلٌل السٌاسً المتجذرة فً
عروقً .مماحٌر أصدقابً هو انتقالً إلى صٌدناٌا دون معرفة الحكم أو الواسطة التً نقلتنً من تدمر إذ المتوقع أن ٌؤتً األهل لزٌارة
السجٌن خالل أٌام لكن مرت األٌام ولم ٌؤت أحد .حاول عدد من الشباب ذوي التهمة الشٌوعٌة مرتٌن من خالل أهلٌهم أن ٌبحثوا عن
العنوان أو األقارب لكن دون جدوى وكان أكثر تفصٌل جاءنً عن وضع أسرتً أنهم فً أمرٌكا وأنهم بخٌر .عندما جاء الخبر فً المرة
األولى فً شباط كان فرحً الٌوصؾ بؤنهم بسالم وأمان خارج البلد فقد أمضٌت السنوات فً تدمر متوجسا عند كل قراءة اسم أو مجًء
دفعة جدٌدة من السجناء أن ٌكون أحد من أهلً من بٌن القادمٌن اللشًء إال ألن خالً المراقب العام لإلخوان ولتفاهة التهم التً قبع الناس
بها فً السجن لسنوات وسنوات.هذا أعطانً راحة نفسٌة فبدأت بدراسة كتب تعلٌم االنكلٌزٌة من سلسلة  Essential Englishحٌث
خصصت درسا واحدا فً الٌوم باالضافة لسماع االنكلٌزٌة الخاصة من ال  BBCو صوت أمرٌكا وقراءة المجالت االنكلٌزٌة وؼٌرها .لم
ٌمض وقت إال وأصبحت معلما لالنكلٌزٌة ومتعلما للفرنسٌة وكنت أقضً الصباح الباكر مع صدٌقً معاذ لمراجعة االنكلٌزٌة .خالل الٌوم
كانت مواعٌد التتناهى للعلم والتعلم والقراءة ومراجعة القرآن وكتب الحدٌث والتفسٌر وؼٌرها .كان أصدقابً ٌسخرون منً لم أتعلم
االنكلٌزٌة وربما أعود لتدمر وكنت أجٌبهم ولم ال فالموت مع تعلم اللؽة االنكلٌزٌة خٌر من الموت دونها .أفادنً هذا التعلم بشكل
الٌوصؾ بعد إخالء السبٌل فقد نجحت باالمتحانات المطلوبة للدراسة بالجامعات األمرٌكٌة قبل السفر ألمرٌكا.
وصلتنا ذات ٌوم رسالة من ثالث صفحات من جناح آخر فً وصؾ دقٌق مذهل لمجزرة تدمر ممن حضرها وكان فً السجن بتهم
الإخوانٌة .كان ضرب السجناء عنٌفا قبل ٌوم حٌث تم عد السجناء مساء .فً الصباح الباكر من  ١١حزٌران  ،٢٥٨٣أتى الرابد فٌصل
ؼانم وناببه النقٌب بركات العش ومروا على باحات السجن وأخذا وثابق معٌنة من مكتب ادارة السجن .كان قد تم فرز السجناء بتهمة
الإسالمٌة فً مهاجع خاصة .بقٌت طابرات الهلٌوكوبتر تحلق مدة فوق السجن لتحط فً المطار القرٌب وتم استبدال الشرطة العسكرٌة
بسراٌا الدفاع .تم اقتحام السجن حوالً التاسعة صباحا برمً القنابل أوال إلى داخل المهاجع من الشبابٌك ٌعقبها فتح األبواب ورمً
السجناء بالرصاص .كانت الحفر فً الحٌطان والناتجة عن اطالق الرصاص تبدو واضحة فً زواٌا المهاجع التً مررت بها خاصة فً
دورات المٌاه حٌث ٌبدو أن الناس قد تجمعت برعب هربا من الموت المفاجا .استمر اطالق الرصاص واالجهاز على السجناء حتى
الظهر كانت خاللها سٌارات تطلق أبواقا عالٌة فً المدٌنة القرٌبة للتؽطٌة على أصوات الرصاص .عند المساء طاؾ ضابط أمن السجن
على المهاجع لإلجهاز على من بقً حٌا من الجرحى ولم ٌنس تشلٌح الساعات الٌدوٌة وأخذ المال الموجود فً جٌوب القتلى .بقٌت الجثث
ثالثة أٌام وامتأل السجن بذباب الٌعلم عدده إال هللا وهو ٌطوؾ بٌن الجثث التً بدأت بالتفسخ واتنشرت الروابح الكرٌهة فً كل مكان .بعد
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ذلك تم نقل الجثث مع الثٌاب والبطانٌات للدفن وتم ؼسل المهاجع كاملة تمهٌدا الفتتاح السجن ثانٌة الستقبال اآلالؾ تحت ؼطاء قانون
.٥٥
 ٤٣تشرٌن الثانً ٤٨٨٦
جاءت إلى السجن لجنة ضباط وقابلت كل السجناء فً الجناح طوال الٌوم باستثناء المنقولٌن حدٌثا من تدمر مثلً.
 ٥٩تشرٌن الثانً ٤٨٨٦
تم إخالء سبٌل حوالً  ٣٣شخصا من جناحنا البالػ تعداده حوالً  ٢١٣معظمهم من شباب تحت سن ال  ٢٨وقت اعتقالهم ومضى
سنوات على انتهاء مدة حكمهم .تم ذلك لٌال ولم ٌسمحوا لنا بتودٌعهم وكانت هذه االجراءات المتشددة لمنع اٌصال رسابل ألهالً
المعتقلٌن .ساد جو من الكآبة بعدها لما ٌقرب من شهر مع مجًء الشتاء فالتكاد ترى أحدا ٌسٌر فً الممرات ؼٌري .تبع ذلك عدد من
إجراءات التضٌٌق أولها إؼالق جناح ج ٌمٌن وفصله بجدار عنا ونقل من تبقى فً ج ٌمٌن إلٌنا ثم تم منع إبقاء جرات الؽاز التً
نستخدمها للطبخ فً الجناح أثناء اللٌل .تم أٌضا نقل السجناء ذوي التهمة الشٌوعٌة إلى الطابق الثانً وذلك إثر إمساك رسالة حاولوا
إخراجها تصؾ الشرطة بخفافٌش الظالم وتصفنا نحن ذوي التهمة االسالمٌة برفاق النضال .كانوا قد صنعوا عودا للؽناء من خشب
السحاحٌر وإذا رأٌته تظن أنه مصنوع فً الخارج .كانوا ٌؽنون أؼنٌة من الفلكلور الشعبً وعندما كانوا ٌبدإون بالؽناء الجماعً ,كنت
أقول للشباب فً ؼرفتً :النشٌد الوطنً ٌاشباب..ونبتسم
 ٥٧كانون األول ٤٨٨٦
عادت لجنة الضباط ثانٌة لمقابلة من تبقى وكنت هذه المرة من بٌنهم .كان معظم الحوار مع اللواء حسن خلٌل .كان السإال الذي كرره
علً :ماذا كنت تفعل بٌن  ٢٥٨٥-٢٥٨١وكٌؾ النعلم شٌبا عنك وكٌؾ اختفٌت من راداراتنا ولماذا لم تنسحب .كان من الصعب إقناعه
بؤننً لم أكن منظما فلن ٌصدق إال ماكتب عنً فً فرع التحقٌق ومابصمت علٌه مطمشا .كان ٌصٌح وٌرؼً وٌزبد وكالمه من تحت
الزنار وكم استؽربت لهجته الحقودة فً  ٢٥٥٠فتصور معً لهجته فً  ٢٥٨٣فالعجب أن أعدم اآلالؾ لمجرد سالم أو حضور درس
فً مسجد او كاسة شاي.
انقلع وال ،نتواجه السنة الجاٌة..
كان هذا آخر ماصاح به قبل أن أخرج .بقٌت متفابال أن هناك إخالء سبٌل لً ٌبحث لكن وفاة باسل األسد فً  ١٥كانون الثانً أوقفت كل
شًء .لم ٌعد ٌجرإ السجناء على رفع صوت المذٌاع والاالبتسام وأطال عدد من الشرطة لحاهم عالمة حزنهم.
 ٥٥كانون األول ٤٨٨٧
كانت مفاجؤة مخٌفة عندما قرئ اسمً مع عشرٌن آخرٌن هم كل من نقل من تدمر إلى صٌدناٌا بواسطة .ركضت بسرعة ألوقظ صدٌقا
لً فً ؼرفة أخرى لتودٌعه .تم نقلنا جمٌعا الى جناح الباب االسود الذي هو جزء من جناح ب ٌمٌن فً الطابق نفسه لكن فصل عنه
بحابط لٌحتوي على أربعة ؼرؾ فقط .فً بقٌة الؽرؾ كان هناك اناس من تهم مختلفة بعضها تجسس ولم نختلط بهم كثٌرا .كان وضعا
نفسٌا صعبا فلم ٌعد هناك تنفس وٌسمحون فقط بساعة فً الٌوم خارج الؽرفة .كان احتمال إعادتنا الى تدمر قابما وكان من الصعب العودة
إلى تدمر بعد أن استعدت انسانٌتً قلٌال هنا .مع مرور األٌام بات احتمال النقل إلى تدمر ٌتضاءل ولكن لم نعرؾ تماما سبب نقلنا إلى
جناح الباب األسود الذي ٌستخدم عادة للعقوبات وعزل السجناء المشاؼبٌن .واضح أننً بدأت اإلصابة باكتباب شدٌد فقد كنت أبكً طوال
الوقت ،الأستطٌع النوم وكنت أمضً الوقت سٌرا الٌتوقؾ إال عند وصولً للحظة إنهاك .بقً الشباب فً الجناح السابق ٌراسلوننا وكان
مٌسر ٌرسل مناصفة ماٌؤتٌه من طعام وثٌاب من أهله .كان قد أرسل إلً رسالة فٌها قصٌدة رقٌقة أذكر منها
أخً كنت بلسما للكلوم
وكنت شقٌقً وأمً الرإوم
وكنت أمانا بسجنً اللبٌم
فماذا أقول بٌوم ألٌم
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أخً فحٌاتك هذا الكتاب
به قد علوت سنام السحاب
وؼٌر الكتاب نعٌب الؽراب
ودرك الشقاء المهٌن المقٌم

وختم رسالته بهذٌن البٌتٌن
وعند فراقنا لألحباب نؤسى

ولكن لٌت ٌنفعنا أسانا

وإن كنت فرقت ٌادنٌا كراما

وأحبابا ففً األخرى لقانا

كان صدٌقً مٌسر شاعرا مجٌدا وكان ٌقضً اللٌلً ساهرا ٌرمق السقؾ باحثا عن لفظة صعبة تناسب قافٌته وبحر قصٌدته وكنت أسخر
منه وأقول له كفاك صفا للكلمات ثم تسمٌها شعرا .كان قد أمضى وقتا على قصٌدة أطلعنً علٌها ولم أتمالك نفسً أن قررت حفظها وبقً
منها أبٌات ٌصؾ فٌها نفسه عند إخالء سبٌله
لبن تك دارنا أمست خرابا

لقد بقٌت على قلبً مالبا

وأوقن أننً سؤعود ٌوما

إلٌها أنهب األرض انتهابا

أسٌر بدرب حارتنا فٌهوي

فإادي كلما ازددت اقترابا

فٌقفز ٌسبق الكفٌن قلبً

لٌقرع فً التٌاع الشوق بابا

تقول الدار أهال ٌاحبٌبً

أطلت عنً أٌا ولدي الؽٌابا

فمالك قد رحلت عنً صبٌا

وشعرك ٌابنً الٌوم شابا

وٌعجز أن ٌكلمها لسانً

فكان الدمع مدرارا جوابا

أقبل كل شبر من بناها

أعطر منه ثؽري والرضابا

 ٤٩آذار ٤٨٨٨
علمنا أن الكثٌر من أصدقابنا على أهبة إخالء السبٌل الٌوم .بقٌت مستلقٌا على األرض أراقب حركة المرور وسط الطابق حتى بدأ خٌال
األقدام ٌتتابع على مرآتً العاكسة للبالط .لحظات الوداع هً أصعب لحظات الحٌاة واألصعب هو منع هذا الوداع .خالل أٌام أتتنً ثٌاب
صدٌقً مٌسر وكتبه وأشعاره و عشرة آالؾ لٌرة مع رسالة رقٌقة حزٌنة .إثر إخالء السبٌل وعدنا ضابط أمن السجن بعودتنا إلى جناح
أصدقابنا .كان هذا الوعد بمثابة تؤكٌد أن العودة لتدمر ثانٌة وكانت راحة نفسٌة التوصؾ.
 ٤٥نٌسان ٤٨٨٨
كان لقاإنا بؤصدقابنا رابعا ،ؼسان ومحمد أعز أصدقابً من حلب وكان عناقا طوٌال .كان الجناح الٌزال بحالة فوضى منذ إخالء السبٌل
وواضح أن الكآبة النفسٌة كانت مانعة من لمس أؼراض إخوة أعزاء شاركونا عناء حٌاة السجن لكنهم رحلوا .حزننا على فراق أصدقابنا
عند إخالء السبٌل الٌختلؾ أبدا عن حزننا على سابقٌهم وهم ٌخرجون لإلعدام ،كلتا الحالتٌن فراق وفً كلتا الحالتٌن نخلؾ وراءهم .فً
الٌوم التالً جاءت األوامر باالنتقال جمٌعا إلى الطابق الثانً جناح ب ٌمٌن .كنا حوالً الخمسٌن وكان عددنا قلٌال فً المهاجع ،كل ستة
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أشخاص فً ؼرفة .أصبحت مسإول مكتبة الجناح حٌث جمعت كل الكتب الموجودة وأصبحت أعٌرها بشكل رسمً وأعتنً بها .الزلت
على كآبتً لكن خفؾ عنها وجودي مع إخوة رابعٌن أحبهم لكننً كنت متوجسا من إخالء سبٌل قادم أخلؾ بعده .كان مرعبا بالنسبة لً
أن أبقى فً السجن أي دقٌقة إضافٌة وٌبدو أن مناعتً تجاه السجن قد ضعفت منذ أن دخلت العقد الثانً فً السجن وزاد علٌه أن نقلً
للباب األسود كان مإشرا أن حكمً ربما عشرٌن سنة إلى المإبد ومجرد التفكٌر أننً باق فً السجن ٌزٌدنً ؼما إلى ؼم .لحماٌة نفسً
من هزات اخالء السبٌل التً كنت أشعر أنها قادمة ،ألؽٌت كل مواعٌدي بتدرٌس اللؽة االنكلٌزٌة أو قراءة القرآن مع دخول الصٌؾ .كان
المكان أشبه بمصٌؾ ،نسٌم بارد ومنظر سهل صٌدناٌا والمزارع ٌبعث الراحة فً النفس .كنت أصعد فوق أنابٌب التدفبة وأبقى طوٌال
أتؤمل السهول وأدعو هللا أن ٌخلً سبٌلً.
 ٩تشرٌن األول ٤٨٨٨
قامت لجنة األمن القومً بمقابلة الكثٌر من السجناء البارحة .كانت األبواب مؽلقة طوال الٌوم وماكان من وسٌلة لمعرفة ما ٌدور خالل
المقابالت .جاء دوري الٌوم وكان داخل الؽرفة اللواء حسن خلٌل والعمٌد هشام اختٌار .كانت األسبلة معظمها مع هشام اختٌار وحسن
خلٌل ٌستمع وكنت أعلم أن هذه المقابلة ستقرر إخالء سبٌلً أو ال وكنت أخشى أن ٌدخل حسن خلٌل على الخط بسبابه وشتابمه كما فعل
قبل سنتٌن .فعال لقد وفى بوعده عندما هددنً بمقابلتً بعد سنة وهاقد مرت سنتان.
لٌش ماانسحبت من التنظٌم لما عطٌناكم فرصة االنسحاب؟
سٌدي كنت خٌفان
خٌفان من مٌن؟
من اإلخوان
ولٌش تخاؾ من اإلخوان! نحنا الدولة مانعرؾ حالنا إال دابما أقوى من اإلخوان .وٌعود بكرسٌه للوراء متباهٌا
كالمك مظبوط بس مو بحماة .بحماة اإلخوان كانوا أقوى.
ٌبدو أنهم أعجبوا بردي فانتقلت األسبلة إلى منحى آخر
شو بتساوي فوق بالسجن؟
أقرأ
ماذا تقرأ؟ كتب دٌنٌة؟ كتب فكرٌة تنظٌمٌة إخوانٌة؟
الأبدا ،اهتمامً هو كتب التفسٌر والحدٌث والفقه ،التعنٌنً كتب السٌاسة
كم تحفظ من القرآن ؟
أنا خاتم
كله؟
نعم كله
ٌلتفت هشام إلى حسن خلٌل صافرا :وهللا أحسن منً أنا مانً حافظ إال السور المسنونة ،الكهؾ وٌس و..
عندما اعتقلت كنت أحفظ ستة أجزاء من القرآن
ومٌن حفظك إٌاها؟
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ٌجٌب حسن خلٌل متهكما :شٌخه حفظه إٌاها
الأبدا ولكنً من أسرة متدٌنة
طٌب إذا طالعناك شو الضمان انك ماترجع للتنظٌم؟
سٌدي انا تركت التنظٌم قبل اعتقالً فمن ؼٌر المنطقً أن أعود إلٌه بعد هٌك سجن .
لم أجد من جواب ؼٌر هذا ألننً قلت لهم قبل سنتٌن أننً ؼٌر منظم فلم تنفع.
لٌش شبو السجن؟
نسؤل هللا العافٌة
هنا ٌشٌر إلً حسن خلٌل :اطلع ابنً اطلع
عدت إلى الجناح وروٌت ألصدقابً ماحصل وكنت مبتهجا أن إخالء السبٌل قادم لسبب بسٌط أن حسن خلٌل لم ٌشتمنً هذه المرة .لكن
أصدقابً ٌثٌرون مخاوفً أن صراحتً كانت زٌادة عن اللزوم .كنت متفابال وزاد من تفاإلً أن عصفورا كنا نطعمه فً ؼرفتنا قرر
الرحٌل وهرب من الشباك .طبعا حزن صدٌقً محمد الذي كان ٌعتنً به لكن العصفور بلؽنا رسالة أن وقت الرحٌل قد اقترب .وكان
التوجس ٌزداد مع اقتراب  ٢١تشرٌن الثانً ذكرى حركة حافظ أسد التصحٌحٌة ،موعد محتمل إلخالءات السبٌل.

69

 ٤٨تشرٌن الثانً ٤٨٨٨
استٌقظت باكرا على جلبة وضوضاء وحركة الشباب فً هرج ومرج .أتى المساعد ضابط أمن السجن وأبلػ أصدقابً أن باصات إخالء
السبٌل قد وصلت .التفت إلى أصدقابً وأنا أجلس بشكل ؼاضبٌ :اشباب اذا انتو طالعٌن إخالء سبٌل ،طٌب خلونا ننام .كان أملً
بالخروج ٌساوي رعبً بالبقاء وأنا أتٌقن أن لحظة الحقٌقة قد حانت أمامًٌ .ؤتً ربٌس السجن العقٌد محًٌ الدٌن محمد ومعه قوابم
األسماء :اللً بٌطلع اسمه ٌضب اؼراضه إخالء سبٌل.
لم أستوعب أن اسمً قد قرئ إال عندما أحاط بً صدٌقاي ؼسان ومحمد وهما ٌقوالن بصوت باك مهنا :أبو ذر ،ماذا تنتظر ،ضب
أؼراضك ،نحن باقٌان هنا.
مو ممكن ،الدفعات قادمة.
النعتقد فهذه دفعة األمن العسكري ولن تؤتً مرتٌن.
وزعت أؼراضً لكن صدٌقاي رفضا أخذ المال ألن أسرتً لٌست بالبلد والمن معٌل .لم أستطع إقناعهما ودسا المبلػ ثانٌة فً جٌبً وأنا
خارج .تم تفتٌشنا بدقة منعا ألي رسابل او كتب أو مذكرات ثم ألقى ربٌس السجن كلمة وداع فً الطابق األول أننا أصبحنا مواطنٌن
صالحٌن بعفو من الربٌسٌ .قترب ضابط األمن منا مبتسما :مابدنا نشوفكن هون مرة تانٌة فؤجبته دون إبطاء :لٌش شو بقً بحٌاتنا لحتى
نرجع! فٌنظر إلً باستؽراب ولم ٌجب.ركبنا عدة مٌكروباصات ونحن مقٌدٌن لكن المعاملة كانت حسنة هذه المرة .بقٌنا ننظر إلى السجن
حتى ؼاب عن األنظار .أحس بصدٌقاي محمد وؼسان وحجم الكآبة التً ستنزل علٌهما مساء .منظر الصحون الالقطة للفضابٌات والتً
تمأل أسطحة المنازل كان ؼرٌبا .مر الباص تحت جسر الثورة .حركة العاصمة ازدحام وسٌارات وضجٌج .دخلت الباصات إلى فرع
التحقٌق العسكري..المكان مؤلوؾ..الخوؾ هذه المرة أٌضا لكن المكان ٌحتفظ بذكرٌات ألٌمة ورهبة .وضعونا فً المهجع  ،٥المهجع
نفسه الذي ؼادرت إلى تدمر منه قبل حوالً  ٢١سنة .كنت أتؤمل كل شبر من حٌطانه وأرضه وساحبات الهواء ذات الصوت المتمٌز .لم
ٌكن هناك أي بطانٌات للجلوس .المفاجؤة األضخم كانت أن أعادوا إلٌنا ساعات الٌد التً أخذت منا فً تدمر قبل  ٢١سنة .كانت لدي
مٌدالٌة مفاتٌح ذات إطار ٌدور منذ أن كنت فً الصؾ الحادي عشر ،لم ٌعٌدوها إلً ولم ٌعٌدوا المعجم..سٌبقى فً ذاكرتً ومخٌلتً وهو
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ٌرفس بعٌدا بالبسطار العسكري .أحاول أن ألبس الساعة لكن إطارها البالستٌكً ٌنكسر بسبب تقادم الزمن .الأزال أذكر أننً اشترٌتها
ٌوم  75تشرٌن الثانً  7321قرب فندق الكندي بدمشق وكانت محببة إلى قلبً .كان الوقت مساء عندما جمعونا فً ممر واسع جثٌا
ننتظر .كان هناك سجناء من تدمر عرفت بعضهم لكن لم نستطع ان نتكلم عبر الممر الفاصل .بدأنا نتململ فقال لنا ضابط ٌدعى العقٌد
عمرٌ :اشباب تحملتونا  ٢٣سنة ،تحملونا هالكام دقٌقة .بدأت حركة دإوبة لعناصر المخابرات وسمعنا قرقعة السالح وساد هدوء وبدأت
الناس تهمس :هناك مقابلة مع ضباط .صعدوا بنا إلى الطابق األول أو الثانً إلى ماٌبدو مكاتب وثٌرة .كنا ننظر إلى بعضنا البعض
والوجوه محتقنة من الخوؾ .هذه هً المقابلة مع ضباط األمن القومً التً ستقرر إخالء السبٌل ولٌس المقابالت السابقة .أدخل إلى ؼرفة
واسعة ،علً دوبا ربٌس المخابرات العسكرٌة ٌجلس على كنبة ،حسن خلٌل ناببه وهشام اختٌار ربٌس فرع المنطقة ٌجلسان وراء طاولة.
كمال ٌوسؾ ربٌس فرع التحقٌق العسكري واقؾ وراء علً دوبا .علً دوبا ٌتكلم بهدوء والباقً ٌستمع باحترام باد على المالمح
ابنً أنت جاء أمر إخالء سبٌلك بعفو من سٌادة الربٌس
هل زارك أهلك؟
ال
ٌلتفت إلى هشام اختٌار وٌتهامسان
فً أي سنة أنت؟
سنة ثانٌة ،هندسة كهربا ،جامعة دمشق
شو بدك تساوي إذا طالعناك؟
أرجع أدرس
بدك ترجع عالجامعة ،شو؟ عالجامعة ،فهمان؟ بدنا ٌاك تعٌش عالهامش
إذا طالعناك بتتعاون معنا؟
إن شا هللا
ٌبدو إنو مانو ناوي ،رجعوٌ ،قول هشام اختٌار مخاطبا علً دوبا
ٌجٌبه علً دوبا ،وهو ٌهز بٌده ورقة إخالء السبٌل وٌنظر إلً :اطلع ابنً اطلع ،وٌن بدو ٌروح؟ مابدو ٌراجعنا!
خرجت من الؽرفة وأنا بالكاد أصدق أننً نجوت بورقة إخالء السبٌل.بعض من أصدقابً لم ٌكن محظوظا وأعادوه إلى السجن.وضعونً
مع عدة من أصدقابً الذٌن طلبوا تركهم فً دمشق فً مٌكروباص .طلبت أن ٌنزلونً أمام الجامعة القدٌمة بجانب بناء سانا .صاح بً
صدٌقً رابد :لوٌن أبو ذر؟ أجبته بلهجة فٌها مسحة ؼضب مازحة :التقلق ،اتركنً بحالً .كانت التاسعة والنصؾ لٌال.أجمل منظر أراه
مع حرٌتً الجدٌدة منظر أضواء البٌوت وهً تنحدر على سفوح جبل قاسٌون .نسٌم لطٌؾ بارد .جابع جدا فنزلت إلى ساحة فٌكتورٌا
وأكلت بنهم سندوٌشة شاورما التً كانت رابحتها تمأل األجواء .هل أذهب للبٌت؟ ماذا لو كان أهلً الٌزالون فً سورٌة؟ الوقت لٌل ولٌس
مناسبا وربما تكون صدمة ظهوري بعد اثنً عشر عاما أمرا لٌس بالجٌد فقد سمعت قصصا كثٌرة عن إؼماءات نتٌجة الظهور ؼٌر
المتوقع .قررت أن أذهب إلى فندق وأنتظر للصباح .دخلت فندقا وراء وزارة الداخلٌة وطلبت ؼرفة
مفرد لما مزوج؟
مفرد
آسؾ ماعنا ؼٌر مزوج
خرجت ثم عدت قابال :مزوج بس الأرٌد أحدا معً .كنت سمعت قصصا من السجن أن الفنادق بٌوت دعارة وكلمة مزوج تعنً مومس .
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ممكن بطاقة الهوٌة؟
لٌس معً بطاقة ولكن لدي أمر إخالء سبٌل ٌعرؾ بً
آسؾ الأستطٌع
لقد خرجت للتو من فرع التحقٌق العسكري وعلى ذمتً لن ٌحاسبوك
آسؾ الأستطٌع ,النقبل سكان دمشق فً فنادق دمشق!
ممكن أستخدم الهاتؾ؟
المانع
ٌرن الهاتؾ فً البٌت وٌلتقطه صوت نسابً فؤطلب والدتً لكن الهاتؾ ٌؽلق علً .فما كان منً إال أن أخذت سٌارة تاكسً إلى المنزل..
أؼرب منظر أراه هو األشجار الكبٌرة العالٌة على اتوستراد المزة بعد أن تركتها شتالت قصٌرة ..تزداد دقات قلبً وأنا أقترب من باب
البٌت .ؼٌرت رأًٌ وأنا أهم برن الجرس فدققت باب الجٌرانٌ .فتح الباب وٌطل شاب لبق
هل أبوك الٌزال هنا؟ كانت كلمة "الٌزال" ؼبٌة أقلقت محدثً فقال بلهؾ :طبعا
ٌتعرؾ الجٌران علً فؤدخل
ظنناك فً تركٌا ,تدرس!
تركٌا؟ أدرس؟ كنت فً السجن  71سنة
أهلك ؼادروا منذ سنوات ألمرٌكا وانقطعت أخبارهم .منزلكم مإجر لطالب من لبنان
ممكن أهاتؾ عمتً؟
طبعا طبعا
تؽٌرت أرقام الهاتؾ منذ سنوات لكن استطعت الحصول على رقمها
مرحبا عمتً ،أنا براء ،ممكن أراك؟
طبعا ،هل خرجت بشكل رسمً؟
نعم
أخذت تاكسً وكان الوقت منتصؾ اللٌل ،ابن عمتً ٌشٌر إلً من بعٌد.
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 ٥٣تشرٌن الثانً ٤٨٨٨
حٌاة جدٌدة ،كل شًء حولً ؼرٌب .مكثت عبءا على بٌت عمتً لشهرٌن ونصؾ قبل أن أستؤجر منزال فً الوسط التجاري لدمشق فً
حً الجسر األبٌض .كنت أسٌر كثٌرا فً المطر وأنا أحمل شمسٌتً وأتؤمل بما حولً وكؤننً فً حلم .دابما أحببت تلك الرابحة ،رابحة
التراب إثر نزول المطر .علم أهلً بخروجً ذلك الٌوم وكان صوتا رابعا صوت والدتً وإخوتً على الهاتؾ .كان والدتً ؼٌر مصدقة
وهً تنادي باسمً متسابلة .أصبحنا نتكلم على الهاتؾ باستمرار طوال العام ،وكان أمرا مكلفا للؽاٌة لكلٌنا .لم ٌكن لدي أزمة مال والحمد
هلل فقد أرسل لً إخوتً ماٌكفٌنً ثم نزلت إلى حماة ألستلم من وكٌل العابلة ماتجمع من آجارات على مدى عقد من الزمن.ذهبت إلى بٌتً
فً حً المزة للحصول على أوراقً الثبوتٌة التً تركتها ورابً منذ  ٢١عاما .فتحت الصنادٌق وسط ؼبار ٌعج وعناكب وحشرات مٌتة
فً ثناٌا الثٌاب واألوراق .واضح أن زمنا ثقٌال مر علً وعلى أسرتً .أجهشت بالبكاء وبصوت عال ولدقابق دون أن أتمالك نفسً.
تركتنً عمتً وحٌدا أستعٌد هدوءي
 ٧كانون األول ٤٨٨٨
عند إخالء السبٌل عٌنوا للسجناء موعدا لمراجعة فرع التحقٌق العسكري بعد ثالثة أسابٌع .كنت خابفا للؽاٌة فالأرٌد رإٌة سجون
والمخابرات .قلت لعمتً أن تبلػ سالمً ألهلً إن لم أعد .فً فرع التحقٌق قدموا لنا قهوة وشاي ،أمر ؼٌر معهود من مخابرات وبفرع
تحقٌق مشهور بسمعته وسطوته .أدخل إلى ؼرفة فٌها ضابطان واضح أنهما علوٌان من لكنتهما وواضح أنهما ثقٌالن من هدوءهما .لم
أرهما بعد ذلك.
اسمك ،والدك ،والدتك ،أخوالك؟
هذه المرة األولى التً ٌطلب منً اسم أخوالً
أحد الضباط :عدنان خالك ،ماالكنٌة؟ سعد الدٌن؟ عدنان سعد الدٌن؟ هو ماؼٌره؟
نعم هو ماؼٌره!
هللا الٌعطٌه العافٌة ،خرب البلد
لم أعقب وكان ذلك أؼرب ماصادفت فلم أسؤل عنه مطلقا بعد ذلك ،ذلك االسم الذي أخافنً أن ٌكتشفوا قرابتً منه طوال سنً السجن.
بقٌت قلقا بعدها أن أطلب الستجواب عنه لكن ذلك مر وأصبح ذكرى .كان هذا اللقاء الوحٌد فً فرع التحقٌق العسكري وكان الهدؾ منه
هو فرز السجناء المخلى سبٌلهم إلى فروع معٌنة للمراجعة الشهرٌة وعادة ٌحال السجناء الى الفرع الذي اعتقلهم .الؽرٌب أنهم أحالونً
إلى فرع المنطقة للمخابرات العسكرٌة بدمشق بدل أن ٌحٌلونً إلى فرع حماة الذي اعتقلنً .لم أعرؾ سبب ذلك أهو خطؤ أم التباس أم
أمر مدروس وعلى كل كان ذلك لمصلحتً إذ كانوا أفضل تعامال مع المراجعٌن فً العاصمة مقارنة مع نظٌراتهم فً المدن وكنت أسمع
القصص من أصدقابً فٌما بعد .أعطونً قصاصة ورق مطبوع علٌها تارٌخ ومكان المراجعة .عدت من الفرع ذلك الٌوم وكؤننً أخلً
سبٌلً للتو.
 ٤شباط ٤٨٨٩
الٌوم هً المراجعة الثانٌة فً فرع المنطقة .أجلس قلٌال فً ؼرفة المساعد أحمد .كان لطٌفا ٌسؤلنً بلهجة علوٌة واضحة ،كٌؾ صحتك؟
الحمد هلل .عند انتهاء اللقاء واضح أنه كان بانتظار أمر ما .المعلم بحب ٌشوفكٌ .قودنً إلى ؼرفة واسعة مكٌفة .العمٌد هشام ٌستقبلنً
بمودة واحترام.
كٌفك ٌابراء
الحمد هلل
لسعك ضعٌؾ شو القصة؟
وهللا مثلما تقول والدتً :حٌاتً متل الطالع بطلوع
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ولو نحنا ماطالعناك لنعذبك لوال ان وجدناك اهال الخالء السبٌل لما فعلناه
أٌن أهلك
بامرٌكا
وماذا ترٌد؟
أرٌد أن أراهم
لم الٌؤتون لرإٌتك؟
الأدري
والدتك تكلمت بشؤنك كثٌرا ،هللا ٌسامحها لكن التظن أننا أخرجناك بسبب ذلك وإنما ألنك أهل لها .خذها وعدا منً ،جواز سفرك علً
لكن علٌك أن تكؾ بحث الشرطة الجنابٌة عنك ألنك مطلوب بتهمة التخلؾ عن الخدمة العسكرٌة وهم الٌعلمون أنك كنت عندنا (ٌقولها
وكؤن األمر طبٌعً أن ٌالحقنً الجٌش بتهمة عدم االلتحاق بالجندٌة بٌنما أنا معتقل عند مخابرات الجٌش ألكثر من عقد من الزمن).
فقط أرٌد منك شٌبا واحدا عندما تنهً ذلك :قبل أن تسافر أرٌدك أن تزورنً لتودعنً.
سؤفعل
ٌصا فحنً وأنصرؾ .خرجت من عنده والدنٌا التسعنً من فرحتً لكن هل هذا معقول ولم ومتى..عشرات األسبلة وأمل حذر.
 ٤٧شباط ٤٨٨٩
أستؤجر شقة فً حً الجسر األبٌض على سفح جبل قاسٌون وسط الحً التجاري .كل شًء على ماٌرام إال أن جرس الهاتؾ كان ٌرن
كلما عدت إلى الشقة ألسمع صوتا ٌحقق معً أٌن كنت .ترك ذلك أثرا سٌبا وشعورا بعدم االطمبنان .كنت أدافع األٌام مدافعة أحاول
تمضٌة الوقت بالقراءة لكننً كنت أحس بؤننً على الهامش بالشهادة والعمل والأسرة .كان وقع األٌام ثقٌال ٌخفؾ عنً أننً حر طلٌق،
دمشق الجمٌلة تنساب أضواإها على السفوح من شقتً ،أزور أقاربً بٌن الفترة واألخرى ،أكلم أهلً هاتفٌا كل أسبوع وأزور أصدقابً
فً دمشق وحماة مرتٌن بالشهر.
 ٤أٌار ٤٨٨٩
اقتنع الطالب المستؤجرون أن ٌتركوا لً منزل العابلة فؤمضٌت شهرا كامال أنظفه بعد أن انتقلت إلٌه .أصبحت الحٌاة رتٌبة هادبة
الٌعكرها إال المراجعة الشهرٌة للفرع فكنت أرمً الستابر وأرتب البٌت وكؤننً مؽادر بالعودة .أمقت دمشق قبل مراجعة المخابرات ثم
أحبها بعد المراجعة وهكذا كل شهر..استطعت بعد جهد ومراجعات للدوابر الحكومٌة أن أكؾ بحث الشرطة الجنابٌة وأنهً الحجز عن
األمالك وأن أحصل على تصرٌح العودة للجامعة والبدء بمعاملة الجندٌة لتقدٌم طلب جواز سفر .كان سفري شبه أسبوعً لحماة لمالحقة
المعامالت وكانت أؼنٌة حبٌبً ٌانور العٌن وأؼنٌة ساكن وأؼنٌة بؽنٌلال وبدقلال وؼٌر بحبك مابقال متل فرض الصالة بالباصات والتكاسً
وبكل مكان..
تموز ٤٨٨٩
بسبب معاملة جواز السفر التً تبدأ من شعبة التجنٌد بحماة والتً تحتاج لموافقة المخابرات فً المدٌنة نفسها ،تم استدعابً لفرع
المخابرات العسكرٌة بحماة عن طرٌق الدكتور مروان الفرا وهو وزٌر سابق وجار للعابلة عندما كنا نسكن فً حماةٌ .قع الفرع بعٌدا عن
المدٌنة فؤخذت سٌارة أجرة .ذكرٌات التحقٌق تتراءى أمامً وأنا أدخل ؼرفة االنتظار ألرى صدٌقا من تدمر منقوعا فً مراجعته هناك.
تبادلنا التحٌة باألعٌن دون أن نجرإ على الكالم .ساقونً بعد انتظار إلى ؼرفة ربٌس الفرع العمٌد حلٌمة .الؽرفة واسعة مضٌبة وملٌبة
بؤناس ٌبدو أن لهم عالقات معه.
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ماإن رآنً حتى صاح بً :لٌش هادا مابراجعنا
ألأعلم ،بعد إخالء السبٌل فرزونً لفرع المنطقة
مٌن سمحلك تقدم على جواز سفر؟
العمٌد هشام من فرع المنطقة
استشاط ؼضبا وهو ٌسمع اسم العمٌد هشام
ولٌش بدك جواز سفر
بدي شوؾ أهلً
ولٌش أهلك مابٌجو ،ألنهم مجرمٌن متلك
أهلً مانن مجرمٌن ،أجبته بحنق
خدوا عالقبو وحقق معه
أرعبتنً الجملة األخٌرة وفعال أنزلونً إلى القبو حٌث كنت قبل اثنً عشر عاما إلى ؼرفة جدرانها ذات طبقة فلٌن عازلة للصوت.
استؽرق االستجواب حوالً الساعتٌن ،أو هكذا شعرت .بعدها أطلقونً لكن ماإن وصلت إلى ؼرفة الحراسة الخارجٌة حتى سمعت صوتا
من الؽرفة ٌعتذر باسهاب :وهللا سٌدي مالً خبر.أعادونً ثانٌة إلى مبنى الفرع .هنا أسقط فً ٌدي وظننت أنً معتقل المحالة .أصعد إلى
الطابق األول .الممرات تشطؾ بالماءٌ .تركوننً أسٌر وحدي إلى ؼرفة العقٌد الشعار أحد محققً الفرعٌ .سؤلنً بلباقة عن اسمً وإن
كنت أرٌد شٌبا :طٌب مع السالمة ،سلّم .قلت له :هل هناك شًء آخر ترٌده منً؟ الأبدا فقط أردت أن تمر بً الأكثر.أدركت أن العقٌد
شعر باإلهانة أنهم أخلوا سبٌلً دون أن ٌمررونً به فكان ماكان لكن أعصابً تلفت بسبب خاطر سٌادته وهللا أعلم كم كٌلو نقص وزنً.
كان إخالء سبٌل حقٌقً .تتابعت األٌام وحصلت على جواز سفر لسنة واحدة وللوالٌات المتحدة فقط .كانت العقبة التالٌة هً الحصول
على تؤشٌرة زٌارة من السفارة األمرٌكٌة بدمشق والتً رفضتنً فً المرة األولى ثم منحتها لً فً آخر تشرٌن األول .خالل مراجعات
الفرع التً أصبحت أكثر تسارعا من قبل ,بدإوا ٌضؽطون علً نفسٌا بإجباري على حضور جلسة تحقٌق مع مهربٌنٌ ,شتمونهم
وٌضربونهم وأنا جالس فً نفس الؽرفة.
 ٩تشرٌن الثانً ٤٨٨٩
كنت مترددا هل أزور العمٌد هشام اختٌار أم ال كما طلب منً أول العام .قررت زٌارته وكان لبقا لطٌفا كاللقاء األول بداٌة العام
براء الأرٌد منك شٌبا إال أن تعتنً بصحتك وأن تسلم لً على والدتك وأن تبقى على اتصال
أعطانً قصاصة ورق علٌها اسمه ورقم صندوق برٌده
 ٤٥تشرٌن الثانً ٤٨٨٩
لم أودع أحدا من أقربابً توجسا أننً ربما أعاد من المطار.
موظؾ المخابرات فً المطار ٌنظر إلى شاشة الكمبٌوتر قابال كنت ممنوعا من السفر لماذا؟
الأدري
ٌدق قلبً بشدة وأنا أمشً خلفه.
أدخل ؼرفة متسخة فٌها الكثٌر من الخزابن واألوراق
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أنت ممنوع من السفر
كٌؾ ممنوع وقد كنت عند العمٌد هشام األربعاء الماضً!
ٌتلعثم قابال :ماقلنا شً
هنا أدركت أنه ٌرٌد رشوة فقلت له :كم ترٌد
اللً تطٌب به نفسك
أعطٌته مابة دوالر وأبقٌت مابة أخرى
انفرجت أسارٌره وأصبح شخصا آخر مختلفا :بس التقول لحدا
أقول لمن؟ أنا مسافر
أدعو هللا أن تقلع الطابرة قبل مٌعادها قبل أن ٌؽٌروا رأٌهم وٌعٌدونً .فعال أقلعت الطابرة إلى شٌكاؼو متوقفة بلندن قبل مٌعاد اإلقالع
بعشرٌن دقٌقة .جبل قاسٌون قالح المنظر من بعٌد ،سورٌة بلد ظلم..ألمح خلٌج اسكندرونة وهنا أرتاح قلٌال أنهم لن ٌستطٌعوا تؽٌٌر مسار
الطابرة .هذا هو إخالء السبٌل الحقٌقً .كنت قد خبؤت هذه اآلٌة منذ سنوات إن مكننً هللا من الخروج من سورٌة:
"الحمد هلل الذي الذي نجانا من القوم الظالمٌن .رب أنزلنً منزال مباركا وأنت خٌر المنزلٌن".
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خاتمة
المقالة التً نشرت فً جرٌدة النور فً مدٌنة أتالنتا ,والٌة جورجٌا.
سجن تدمرالعسكري فً سورٌة :إرهاب دولة أم دولة إرهاب؟
 31نٌسان 3122

طوال خمس عشرة سنة ,منذ إخالء سبٌلً من سجون حافظ األسد ,الربٌس السوري السابق ,قمت بعدة محاوالت لكتابة
مذكراتً لكن لم أستطع .كانت محاولة الكتابة أشبه بالدخول ثانٌة فً كابوس لذا أجد نفسً بعد عدة صفحات أتوقؾ وأمسح
ماكتبته ,لٌس بعد اآلن .الفظابع التً ترتكبها قوات بشار األسد ,الربٌس الجمهوري الورٌث ,ضد المتظاهرٌن المسالمٌن فً
المدن والقرى السورٌة والتً أشاهدها كل ٌوم على الٌوتوب وقنوات التلفزٌون لم تدع لً خٌارا .التندٌد بهذه الفظابع ,قوال
وعمال ,هو واجب أخالقً وإنسانً .ألخذ فكرة عن الظروؾ التً ٌعٌشها السورٌون تحت الحكم العسكري منذ أن جاء فً 2
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آذار  7321ولتفهم مطالب الحرٌة التً ٌنادي بها السورٌون ,إن كانت الحرٌة تحتاج لتوضٌح ,أحب أن أعبر عن رؼبة
حملتها منذ سنٌن.
كانت لً أمنٌة ان أرى سجن تدمر العسكري القابع فً وسط الصحراء السورٌة قرب اآلثار الرومانٌة الشهٌرة .مع أننً
دخلت ذلك السجن كسجٌن سٌاسً ضمن سجناء [عدٌمً] الرأي فً الحادٌة والعشرٌن من عمري ومكثت فٌه تسع سنٌن لكن
لٌس لدي تصور كاؾ عنه .كٌؾ؟ دخلت سجن تدمر فً  ١حزٌران  ٢٥٨٥وخرجت منه فً  ٣كانون الثانً  ٢٥٥٠منقوال
إلى سجن صٌدناٌا العسكري ،لكن فً كلتا الحالتٌن كنت مطمشا ،عندما دخلت وعندما خرجت .وهذه "الطماشة" أو
"الطمٌشة" ،وهً قطعة القماش او الجلد التً توضع على العٌنٌن لمنع النظر ,ستالزمنً معظم سنً تدمر عند اإلنتقال عبر
باحات السجن وأثناء النوم ،نعم ،أثناء النوم ،ألن سقوط الطماشة وأنت نابم ٌعنً الضرب المبرح وربما الموت ،فالنوم لٌس
عذرا فً تدمر .
حتى بعد إخالء السبٌل لم أجرإ أن أذهب إلى تدمر ولو إللقاء نظرة من الخارج على ذلك المكان المجهول .أمضٌت سنوات
أبحث عن صور للسجن على االنترنت وحصلت على عدد قلٌل أخذها بعض السٌاح من قلعة تارٌخٌة تطل عن بعد .لن ٌخطر
ببالً ٌوما أننً سؤستطٌع رإٌته من الجو  ،شكرا لخدمة ٌ .Google Maps and Earthتؤلؾ السجن من سبع باحات مزفتة،
ٌحٌط بكل باحة عدد من الؽرؾ نسمٌها مهاجع مختلفة االحجام عددها ٌزٌد على األربعٌن .الٌوجد ترتٌب لترقٌم الباحات أو
الؽرؾ ،وبعض المهاجع لها أسماء ؼرٌبة .فمثال مهجع "جدٌد جدٌد" فً الباحة الثالثة ,اسم ٌتالؾ من كلمتٌن ولٌس خطؤ
كتابٌا ,أو مهجع "أبو الشوارب" فً الباحة السادسة.
الٌوجد فً سجن تدمر أدنى مقومات الحٌاة .كل شًء ممنوع من األقالم والورق الى إبر الخٌاطة إلى الكالم إلى فتح العٌون
إلى الوضوء والصالة .كل لوازم الحٌاة فٌه شحٌحة من الماء الذي أحٌانا كان علٌنا أن نمصه من البواري إلى الهواء (كانت
االختناقات الناجمة عن الحر واالزدحام أمرا اعتٌادٌا) إلى الصابون إلى الطعام واللباس .سبلت كثٌرا عن تدمر وأجٌب بؤنه
الخوؾ بكل مرادفاته :الرعب ،الفزع ،الهلع..اللؽة التستطٌع التعبٌر .الخوؾ شعور داخلً أن قلبك تحس به عضوٌا بٌن
رجلٌك ولٌس فً صدرك ،الخوؾ ٌتكون من شكل الوجوه والتفاتة األعٌن كلما اقترب موعد حفالت التعذٌب بمختلؾ
تسمٌاتها :االستقبال ,التنفس ،التفقد ،الحالقة ،المحكمة ،الحمامات ،الخ ....أي فتحة باب من قبل الشرطة العسكرٌة تعنً
المصٌر المجهول من الضرب المبرح وإلى الموت .الخوؾ فً تدمر له موسٌقا تصوٌرٌة كؤي فلم رعب .صرٌر األبواب
الحدٌدٌة الثقٌلة الصدبة وهً تفتح وتؽلق ،هدٌر أقدام السجناء الحافٌة فوق الرمل المزفت كدقات طبول الحرب ،صوت تلقٌم
البوارٌد الروسٌة من فوق األسطحة المطلة على الباحات ،صوت لسعات الكرابٌج برتابة المبالٌة ،ثم صوت الصرخات التً
ٌؤتً صداها عبر النوافذ المرتفعة إلى حشود السجناء الصامتٌن المنتظرٌن .مجموع هذه األصوات ٌتداخل كل ٌوم من الصباح
وإلى المساء لٌصوغ ماأسمٌته "سمفونٌة الرعب" .وهذا الخوؾ بمرادفاته خاص بتدمر والٌشبه أي خوؾ آخر .إنه شعور
مقترن بالمكان أو ربما باسم تدمر نفسه الذي ٌحمل الدمار بٌن طٌاته.
الشك أٌام التحقٌق كانت قاسٌة بالنسبة لً فً فروع المخابرات فً حماة ودمشق أوحتى صٌدناٌا فٌما بعد .لكن تدمر أمر
مختلؾ تماما .إلى اآلن الأعرؾ كٌؾ قذفونً مع أفراد دفعتً العشرٌن من طالب الجامعات السورٌة من السٌارة الى
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األرض .هذا االستقبال الحافل بالصفعات والركالت ولسع الكرابٌج والشتابم سٌصبح الحٌاة الٌومٌة الرتٌبة حتى بات حلما فٌما
بعد وقؾ التعذٌب فقط ولٌس إخالء السبٌل .منظر الحٌطان الصفراء وهم ٌسوقوننا عبر الباحات كؤنك فً رحلة عبر التارٌخ
إلى العصور الوسطى.آثار طلقات الرصاص وبقاٌا الدم المتجمد على الجدران الداخلٌة والسقوؾ لمهاجع  71 ,1و  75كانت
ذكرى مستمرة للمبات من السجناء الذٌن قتلوا فً  11حزٌران  7320على ٌد قوات أسد .مرت علً سنوات كنت أحس فٌها
أننً فً العالم االخر باستثناء لحظات سماع األذان من مساجد البلدة القرٌبة .الأزال أذكر أول ٌوم أخرجونا فٌه ل'التفقد' وهو
العد اإلجباري للسجناء .الركل والرفس والعفس من كل حدب وصوب ثم العودة إلى المهجع تحت وابل من لسع الكرابٌج.
الأزال أذكر نفسً وأنا أنظر بوجه محتقن ألصدقابً محاوال التقاط أنفاسً "ٌاشباب هٌك بدنا نعٌش؟" .لم ٌخطر ببالً أن هذا
هو األول من آالؾ قادمة من األٌام .الحمد هلل أن حجب الؽٌب .لم ٌتركوا وسٌلة للتعذٌب أواإلهانة إال واستخدموها فً تدمر،
وكانت صرخات األلم وح ّدتها أو حتى توقفها الفجابً أو المتدرج ٌنبا عن وسٌلة الضرب بالكرباج أو بقضبان الحدٌد .مرت
علٌنا أٌام كنا إن رأٌنا الكرباج نستبشر ألنه أخؾ وطؤة من الرفس ب"البسطار العسكري" أو الضرب بقضبان الحدٌد.
صدقونً ،الكرباج أخؾ .وحتى لو كنت تترنح من األلم ،فعلٌك أن تإدي التحٌة العسكرٌة بضرب األرض برجلك الٌمنى
تعبٌرا عن االمتنان.
مع مرور السنوات كانت تدمر بباحاتها السبعة تزداد عذابا وقسوة ،أشبه ماتكون بجهنم مصؽرة .كل ٌوم ٌمضً وتبقى فٌه
حٌا فقد كتب لك عمر جدٌد .تدمر كانت منعطفات موت إن نجوت من واحد خدشك اآلخر .إن نجوت من اإلعدامات
األسبوعٌة ،لم تنج من موت الباحات .وإن نجوت من الموت أصابتك الكسور أو أمراض الجرب والسل وفقر الدم وسوء
التؽذٌة .كثٌر من أصدقابً المتشابمٌن كانوا ٌرددون" :تدمر :الداخل مفقود والخارج مولود" و "ولدنا هنا وسنموت هنا" .ربما
هذا صحٌح ألكثر من أحد عشر ألفا أعدموا شنقا ومبات قتلوا فً الباحات نتٌجة التعذٌب أو فً المهاجع نتٌجة المرض.
الزالت لدي أمنٌة :أن أدخل سجن تدمر ثانٌة ،ال كسجٌن معاذ هللا ،لكن ألصور الباحات والمهاجع التً عشت فٌها ،ألتؤمل،
ألصلً ،ألبكً إخوة لً ضحوا بحٌاتهم وصحتهم من أجلً وحمونً بؤجسادهم ألبقى حٌا أخط هذه الكلمات .كثٌرا ماكنا
نتناقش فٌما بٌننا ،من باب التفاإل ،ماذا سنفعل بسجن تدمر إن عادت سورٌة حرة ورحلت دكتاتورٌة االسد .كان تصوري أن
نجعل سجن تدمر متحفا للدكتاتورٌة فً أروقته لوابح زجاجٌة أنٌقة توثق باألسماء وبالتوارٌخ حجم الجرٌمة التً ارتكبت فً
هذا المكان .أما زاوٌة الباحة السادسة حٌث أعدم شنقا أحد عشر ألفا ،على أقل تقدٌراتنا ،من الشباب السوري المثقؾ
فؤتصورها مسجدا لتذكر أرواح أبطال الحرٌة األوابل الذٌن قضوا دون أن ٌعلم بهم احد.
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آخر بطاقة لمراجعة الفرع لكننً سافرت قبل الموعد بؤربعة أٌام
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بعض من مراسالت األهل للضؽط على األسد لمعرفة مصٌري
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