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المقدمة

 هنضته، ومسرية تطوره حركة يروي تارخي شعب للك
 إال يه ما موجزة واق يف أروهيا اليت القصة هذه وإن

 ميارسه الذي والظمل اإلضطهاد قصص من غيض من فيض
 أن عيل لزامًا اكن وهلذا اإلنسان، أخيه عىل اإلنسان

 جتربة أكتب أن سنني، منذ أعيثه كنت حمل مع أتعاىط
 تذكرمه األعني أمام وماثلة لألجيال حارضة لتبىق املعتقل

 األوراق هذه اكنت وهلذا أسالفهم، من قبلهم حتملوا مبن
 واملزايدة. املبالغة من ذرة طياته يف حيمل ال صادقا توثيقا

 تدوين يف لآلخرين حمفزة التجربة هذه تكون أن أمل ولكي

جتارهبم.
الثور الهشيد عبد



(١
الفجر ع جاؤوا

 واستقرت تواءمها األجفان وتوسدت العيون هسدت

 روضة يف العبور آفاق يف اكتحليق حيث إىل األحالم يب
 يطل مل ما شيثًا ،ما شيائً املنام لذة أخذتين دعة.الوا البقيع

 املجار الزقاق تعرب قاسية أحذية قعقعة مسيع أرقت حىت
 متخدرة زالت ما بأصابع جفين أفرك استيقظت ملنزلنا.
 فرايش من مجي ورفعت أناميل خفضت املنام، بكرة
الباب. مبقبض لإلمساك متحفزًا الباب جهة عيين معطيًا

 املجاور لملطبخ متلالً الدايج الظالم يف خرجت
 متأنيًا محالً جدي محلت الضوء أشعل أن دون ،حلجريت

 متحرك، وجود عن تمن حركة أية خطوايت من تصدر ال يك
 اخلاريج، الشارع عىل املطلة اخلثبية للنافذة توجهت

 )دريشة( نمسهيا كنا القدمي، اخلثيب النوع من النافذة اكنت
 للداخل التلل فرصة واهلواء للضوء يتيح خثب من تتكون

)الدريشة(. خلف ملا نظراته بعث من الناظر ميكن وال
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 صفان يقف حيث النافذة من الفيل اجلانب يف هذا
 فتنفرج النافذة من العلوي القم أما املائل، اخلشب من
 األمعدة من صف أمامهام ليبدو صغريتان بوابتان منه

 البوابتني خالل ومن مغلقة فذةالنا اكنت املطلية. احلديدية
 ،خلفهام ضوء وجود عن ينبئ هادئ شعاع تلل املقفلتني
 النافذة من الميىن البوابة يف صغري ثقب يف عيين دسست
اخلارج. يف جيري ما خرب متجليًا

 تسديد من ألمتكن رجيل ورفعت جسدي قربت لكما
 بعض يل الحت أخرياً ،بؤبؤآمها أتع الثقب يف عيين

 األمن رجال من حثد الزقاق، يف الريعة احلراكت
 رصد من عيين تمتكن مل الشغب، مقاومة باسلحة املدجج

 أحد ينتظرون كأهنم الزقاق، يف دائبة حركة فهناك ما، وجه
آخر. أحدًا حيرسون أو ما

 هذا بىل املطبخ، وتدخالن تتحبان برجلني شعرت
 إهنم هامًا خاطبين )املجمل( من ينفتل )حممد( أيخ

 نافذة خالل من رصدهتم ولقد بالعرثات الثارع ميألون
 فتح مين طالبني ونادوين الحظوين لقد احلديدية، املجل

 لفتح مهروالً وأبادر سأخافهم أين يعتقدون اكنوا هلم. الباب

 افتح عيل..... رصاخهم أمسع مل وكأين الباب،
 النافذة. عن مدبرًا ووليت مصاء آذانًا أعطيهتم .......الباب.
 عدم من متيقنًا كنت ،أنفمك عىل إتعبوا :نيف يف قلت

اإلقفال. حممك حديد البيت باب الباب، فتح استطاعهتم
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 وأصوات الباب عىل املتتالية الرفسات صوت مسعت
 أهنم ما للحظة اعتقدت اخلارج. يف املتعالية رصخاهتم

 نيف أخذت منرصفني، ويعودون املحاولة من سميلون
 عويل من خليف يدور ما متناسيًا جحريت إىل ودخلت
الباب. وأنني األحذية

 اآلخر عىل جفنًا وأقفلت الرسير فوق جسدي طرحت

 عامل إىل للولوج أفاكري عىل الضغط يف واسرتسلت
 عىل خفيف قرع واستليب وجزية لدقائق عيين غفت السبات.

النوم. ملكوت يدي بني من جحريت باب

 عىل يطرق من يدعو سبب عن أحبث واقفا هببت
 أهل من الطارق سيكون بالطبع اللحظات، هذه يف الباب
الوقغ! حنونة الطرقات دامت ما الييت

 أيقظهم اخلاريج الزقاق يف الدائر الصخب يكون هل
 اعتدناها حالة فتلك هذا أعتقد ال أرسهتم؟!... من ورشدمه

 ظهرًا هلا أدرنا ولطاملا البلد، يف األحداث تتايل مع
الفجر. أذان إال يهنيه ال غطيط يف وغرقنا

 اإلستغراب، هاجس خيامره ببطء املفتاح أدرت
 الباب أخذت ....بكينة. وأنزلته املقبض من يدي مكنت

واإلطار. الباب بني من الغرفة يقتحم الضياء بدأ حيث إىل

 رفع مفزوعًا، أيب وجه بدا آخره، عىل الباب فتحت
يبغونك... وقال: وجهي يف بالدهشة املمتلئتني عينيه
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 التأكيد ملست عندما زيتب| اليدة قالت مكا )يطلبونك(.
 أنا وقع، قد البالء أن أيقنت قالت: وسبهيا أخوهتا قتل عىل

 اللكمة تلك تكيف اكنت حان، قد الرحيل أن أدركت كذلك
 أسئلة غربة عن لكتعيري املتيقظة اإلجابات لك لترتمج )يبغونك(

املفر. الصبح من أوحض اكنت اللكمة تلك حائرة.

 الشتاء فصل على المشرعة بالبرودة محمالً الوقت كان
 عادة اللباس حتت تلبس الصوف من بيجامه البسًا وكنت

)الداكك(.

 زوجيت بعيين عيناي والتقت للخلف، وجهي أدرت
 عنفوان إال جيففه ال قلقًا عينهيا حبر يف قرأت احلائرة،
 من الظهور نية معه أمحل ماملأل رأيس أعدت الصرب،

 وعطفت جحريت لباب املحاذية العتبة من هبطت احلجرة...
 برجال اكتظاظها إال راعين مفا الضيقة املنزل لساحة عيين

 مستنفرة أسلحة املنزل، يتخم بأمكله جيش األمن....
 واألسلحة اجلنود هذه ألك أمر! ربع من بأقل للهجوم
 مقدرهتم يف يثقون ال دامئًا هكذا مه بىل أعزل؟! العتقال
 يف مقيدين الثالثة إخويت أمزي أن استطعت أخرياً علينا....

املنزل. فناء

 ملمثًا واكن أحدمه بادرين املنزل ساحة توسطت حني
 انطلقت نعم...... بكية: أجبته الهشيد.... عبد أنت وقال:

 لكمته ذكرتين خذوه، قال: إصبع بإشارة عائدة ذاهبة يده
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 قياسًا وغلهم أخذمه أبرد وما فغذوء« وخذوء الكرمية باآلية
وغله. اجلبار ألخذ

 من بسلك تقيدين يدي عىل أحدمه يد إنقضت
 ضيقت لكما وثيقًا.... شدًا وشده إقفاله أحمك البالستيك،

 ميكنك ال األمر هناية توسيعها. ميكنك ال اللك دائرة
بقطعه. إال السلك من الفاكك

 أو ثالثة هرع قبضهتم حتت بوقويع استوثقوا حني
 البارد الروتني من بعضًا جيرون احلجرة لداخل مهنم أكرث

 كنت ولمك ألسريمه. إدانة دليل يعتربونه معا البحث يف
 سيدخلون احلجرة، داخل نامئين صغريين طفلني عىل قلقًا
 قبضة يف اجلامدة املحتجرة قلوهبم خملفني احلجرة اآلن

 غري صالتنا مواضع يدنون بأحذيهتم سيدخلون أسيادمه...

قوهتم. ودناءة إزعاجهم حلمج مكرتثني

 مين، أكرب غنمية يريدون يكونوا مل مه الواقع يف
 بعرثوها أوراق وبعض مكتبيت عىل خاطفة نظرات أجروا

 ظفرت عندما احلجرة... من خارجني قفلوا ما ورسعان
 بالغرتة املتقنع سيدمه يب...أمرمه الغجرية جهمهتم

الثالثة. إخويت رساح بإطالق احلمراء

 علهيم بالدعاء المساء أبواب تفتح وقفت أيم
 آذان هلم قلوب.... بال وكأهنم دعواهتا، جبيل ومتطرمه

به. املحيطني سيدمه أوامر سوى هبا يمسعون ال



 بني عينيه يرجع عامًا الستون عملته ما ولكرثة أيب
 يتلفظون جنود من ينتظر وماذا وحموقاًل، مسرتجعًا حشودمه
1 املعوجة؟ املكرة بالعربية

 املثاهد هذه مثل عىل املراس اكتسب فقد صربه أما
 ما كثرياً علهيا، للتعود واضطر به مرت و هبا مر ما كرثة من

 جتاه منيعًا قلبه بات اخلاص... للقسم سابقًا استدعيت
األخري. احلدث

 املنزل، فناء يف ملقاة مقاش قطعة إىل أحدمه توجه
 عصب رأفة... بال عيين فوق شدها طويال.. جزءًا مهنا قطع
 معصوب مييش أن اللك يريدون هكذا بإحاكم، عيين

سيواجه. ما يبرص وال يرى وال طريقا يتقن ال العينني....

 أيم بيمنا واقتادين األير زندي عىل العكري قبض
 بلغة رئيهسم أجاهبا ولدي؟!... ستأخذون أين بصوهتا: تتبعه

 الغد يف فهو كذبا قوله يكن مل إليمك.... نعيده غدًا الواثق:
 يف متوقدًا الرجاء ويبىق الرجوع يف أمالً هلم يعيد

 العبارة ميارس فهو باعتقاده كذبًا قوله يكن مل ذاكرهتم....

 عىل يكذب هو األقل، عىل مرة مائة اليوم يف ذاهتا
 أغلب يف مه وهكذا سيده عىل يكذب ومرؤوسه مرؤوسه

 أنفهسم عىل الكذب مبعاقرة ساعاهتم يقضون هتمحاال

 يف رسابا يسقونه وعودمه يف يثق مفن حضايامه.... وعىل
األحالم.............
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٢) 
رحيلبعيد

 من هبوطًا اقتادين حني اإلبصار من عيناي تمتكن مل
 البيت من أخرجين )اجليب(... سيارة إىل مزنلنا درجات

 مل الفجر، وقت اقرتاب مع الباردة النمسات حفارصتين
 نوعًا شفافيهتا برمغ القامش قطعة عرب الرؤية من أمتكن

اجليب. حيث مرتاً ٥٠ بعد عىل يب مىش ما..

 عىل بلمكة دفعين احلديدية.... اجليب عتبة أصعدين
 ظملة ظملات..... ثالث يف وجهي عىل انكببت ظهري،
 جدي يكن مل الباردة. اجليب وأرضية والعصابة..... الليل...
 جسم بكتلة شعرت لوحده... اجليب أرضية عىل حتوذًا

 من املحاذي الزقاق من السيارة حتركت ..جبانيب. خضم
 ينقيض ال نوم وجفاء لوعة يف أحب من خلفها تاركة مزنلنا

 وهبطت األذان، وقت حلول مع مناأل واستدارت أبدًا.....

 املجد من عيل( )حممد بصوت األذان ترنمية آذاين يف
الصالة لتأدية يدعونا األذان القدر، خلرية ويا الوسيط.
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الرمحن. طاعة عن بقيودها والعبادحتجنا

 يب مسافرة حملتنا أذان عن شيئلفشيثًا السيارة نأت
 تقاس وال قوته.... تقدر وال مدته تعرف ال جمهول إىل

 الرنيط... خماطبًا جبانيب األسري زمييل تلكم مافته،
 رسيعة أذين صيوان لكماته عربت تؤملاين... يداي عكري
 عن انقطاع بعد المساع إىل املشتاق تلقف أذين وتلقفهتا
 جارنا إال اكن مفا املتلكم صوت املع ترمج البرش،

 يرتكهبا جحة جمرد العكري مع لكامه اكن )عباس(...
 برلكة مطلبه إمخاد العكري استطاع هبويته... إشعارًا لريسل

 أرضية سطح عىل امللىق رأيس جنب القابع حذائه من
 توضيب يف العكريني كعادة بإتقان مملع حذاء اجليب،

 بربيق أشعر كنت ولكين احلذاء ذلك أر مل مظهرمه...

جوانبه. من يزنلق وء
 للصمت جاري اجتاب العكري من رافضة برلكة

 شوارع جتوب اليارة يل.... صوته شفرة إيصال بعد
 توقفت حىت ميينًا، وأخرى مشاالً تارة منعطفة النابس
 دعواهتا يف أيم صوت يشبه أم صوت أيضًا ههنا أخرياً...

 عناء تتكبدن األمهات، أيهتا قلوبكن أصرب ما . ...علهيم.

 يف هبم تقذفن مث أوالدكن وتكبري والرتبية والوالدة احلمل
 وأخرياً اجلوع..... ويقتاتون القهر يستنشقون املعاناة، خضم

العني. من النور انزتاع عيونكن من ينزتعوهنم
 غزوة يف غنامئمه من ثالثًا اإلثنني حنن إلينا أضافوا



 مودعة لالنطالق )اجليب( اليارة واستعدت هذه، الفجر
 فلذة ختطف أيادهيم صور جواحنها يف تتعر أم بدعوات

 جيبًا ليس اإلسفليت الشارع يهنب اجليب وانطلق روحها....
واجلبروت. القهر بعتاد مدججة قافلة إهنا واحدًا

 تيقظ مع السنابس أرض املغولية القافلة غادرت
 مكبلني.... مرمغين بنا غادرت نعم سباهتا... من األنفاس
 قريتنا أعتاب إىل النظر عن أجفاننا مطفئة بتا غادرت

 ال ويك صبانا مراتع نودع ال يك أعيننا أوصدوا احلبيبة....
امللكويت. الفجر إرشاقة مع هلا صورة آخر نلتقط

 زوار وقافلة رويدًا رويدًا مسائنا من ينحسب الليل

 رؤية إىل اجلائع الهتام الفارغة الثوارع تلهتم الفجر
 يف تومض أسثلة الثالث.. صاحبنا عن ماذا الطعام...
 كذلك ملعرفته فينا والرغبة الفضول يتحرك ومكا أفاكري؟

 بصوت متنجدة حنجرته وباحت فقط قليالً هو. اكن
 صوت ذو صاحبنا لك..... لل آملمها يداي رشيط ينادي:
 صوته حبة لنا يبعث يارس هو هذا نعم )يارس( إنه مبحوح
يواسيه. جوابًا أحدنا من ميع عله بوجوده إشعارًا

 وما بدين إىل القارص بنسميها تبعث الفجر أنفاس
 اكتاح عىل عازم والشتاء وحيجب ييق أن )الداكك( ىع

 عابرة للقلعة أسوار السيارة دخلت واألجاد.... البالد

 حاذت فقط دقائق بعد تقصده..... وهدف عمل عىل شوارعها
القلعة. معق يف حائطًا بنا



 املاكن، ميآلن وخصب ضوضاء أمساعتا إىل تناهت
 معيقظة أمساعنا اكنت )اجليب( من وأنزلونا اجلنود ترجل

 احلائط إىل أسندونا أبصارنا، عن عوضًا حوهلا يدور ملا
 مرتعة ة الل تلك يف شباكهم اكنت نعمل. ال ما انتظار يف

 من باملزيد تأيت دقائق مخس لك سياراهتم واكنت بالصيد
ألرسى. ا

 الشعب عىل القضاء مصموا أهنم فكرة تراودين اكنت
 غري عىل تأيت أحداث احلياة فيف بعجيب ليس بأمكله،
 تسرتعبه ال مبا أحيانًا تنقلب الزمن وجعلة ميعاد!

 هذه أخيه، بقتل يتورط قابيل حيسب اكن من التوقعات،
 وخلفت اخللف إىل املوازين جعلة فهيا ارتدت مرة أول

 يف ممكن توقع ولك اليوم ذلك منذ النتاجئ، يف اختالالً
الواقع. حساب

 أستطيع بعضها ،هلا حرص ال أصوات مسيع طرقت
 األقدار قادتنا ممن والكثريون واآلخرون صاحهبا تملس
 يف الليايل. لك وال ليلة عناء جباهنا عىل يرمس ملصري
 االعتقال أخبار عىل البالد استفاقت الليلة تلك صباح

 ليلة أحشاء يف باتوا معتقل مائة عىل يربو ما املباغت،
املصري. جمهولة

 من غايهتم اكمتلت جديد ليوم الضياء خيوط بزوغ مع
 يف نلح أخذنا احلائط، قبال املوقوفون واكمتل األرسى،

 لدورة أحدمه اقتادين أخرياً املياه، لدورة الدخول طلب

١٦



 الفجر، لصالة وتوضأت مهنا حاجيت أهنيت حيث املياه
 رغبة لفم أتاحوا وما نقاءها، ودنوا أقداهسا هتكوا صالة

 جندي عني برعاية مزنو ركن يف صليت الصالة... طلب يف
قبضته. من انفاليت خيشاه ما لك

 غنامئ من احلصيلة جمموعة إىل الرشيط أعادين
 مستشىف إىل برتحياك األوامر وجاءهتم الفائتة، ليلهتم

 تفتا ال وأيدينا بالظالم مدججة أعيننا زالت ال القلعة....
 يف أوقفونا بعيد. غري األرس علهيا حيل مث رساحها يطلق

 جيري الدكتور عىل واحدًا واحدًا يدخلون منظم... تسلسل
 اكملة، البيانات جيل اكتب ويتلوه الرسيع... الفحص
 إمنا شياًئ، حياتك له تعين ال من بصحتك يعتين أن مضحك

 هو ولرمبا هؤالء..... مثل منه اكتخلص يستطيع ال روتني هو
 أن أوىل العاملي فالرأي نعم العاملي... الرأي من خوف

الله. من خيىث وال منه خيىش

 اللعني السلك ذلك يف ومعصمي حفوصاهتم أهنوا
 إىل سيارة يف املستشىف من أخرجونا تتقطعا، أن تاكدان

 أمثالنا الحتواء أعدوها خمية القلعة، ساحة يف كبرية خمية
 أصواهتم كمت تبارش زنزانة هلم تهتيأ ومل املقام هبم طال إن

 الوشايات وأحصاب اجلدار آذان يريض ال مبا اجلهر عن
الرخيصة.

 أنظارنا مكممة واحد سرير فوق وضعوهما اثنين كل
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 جيوبون الرثطة جرياننا... عىل للتعرف بعضا بعضنا نتملى
 لكمة بادرة شفاهه من تبدر من يصفعون حولنا املمرات
 أفواهنا فيه تتنفس ملجأ اهلمس اكن هنالك ،لصاحبه

هلا. حرص ال بتساؤالت

 الرشيط يدركها ال يك وخنتزهلا اللكامت خننق
 من يصادرها لكمة مطلع عن املمرات بني الباحث

 وبيهنم بيننا الفاصل احلد فهي اللكمة عن يبحثون شفاهنا....
 هبا صدعنا اللكمة!.... إال املصري هلذا بنا جاء ما أن وظين

 البدء )يف قيل مكا وحقًا فيه حنن ما لك فاكن مرفوضة
اللكمة(. اكنت

 نصفس انقضاء معلنة المساء كبد يف المشس استوت

 هنارنا من الزوال عىل الوقت شارف الهنار... من مثوارها
 حمراكت أصوات مامعنا صكت وجزية مدة بعد ذاك.

 ما شيائً التخلص من متكنت ذاك حلظة كبرية.... حلافالت
 الرؤية جحب عىل املجرب القاميش االتر ضغط من

 مد عىل خمية شاهدت منه... النظر أتلصص رصت عين....

 معصيب لكمه خشص مائة عن يقل ال حبثد تعج البرص
العيون.

 جرت فقط حلظات بعد النجاس( )الشيخ مهنم عرفت
 وذا جريائً الله رمحه الشيخ اكن ...الرشيط. وبني بينه مشادة
 العصابة من الشيخ تضايق األمر خالصة ترتاجع، ال عزمية
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 األمر بادئ الرثيط هبا، وألىق فانزتعها عينيه عىل اجلامثة
 األمر اكن أي يتجاوز أن جببروته يدر ومل الثيخ يلحظ مل

 صاح مأساته..... رفاق يف ترحان لعينيه العنان ويطلق
 عن العصابة نزعت ملاذا : معنفًا الشيخ يف الرثيط

 أمعى تراين أال املنترصين: بهتمك الثيخ أجابه عينيك؟!
 أجاب: ولكنه املوقف من الرشيط هبت البرص!؟! كفيف

العصابة. تضع أن عيك جيب أوامر هذه ولكن نعم... نعم

 اإلنان أوامر يعبد إنه اإلنسان! هذا أمر غريب
 يه هل ،فهيا الرتوي ودون لعقله إمعال دون هلا ويستجيب

ذاك. غري أو حق
 خالقه أوامر ويطيع يتجيب أن يتنكف لكنه

 فليته له، مصلحة من خالقه أوامر يف ما مع له.... املوجهة
 نفعًا له ميلك ال مثله لعبد ينصاع مكا خالقه ألوامر انصاع

 فاضطر للرشيط، الشيخ يتجب مل األمر آخر رضاً.... وال

املوضوع. لتنايس الرثيط
 قبالة توقفت ، حمراكهتا هتدر احلافالت جاءت

 ماكن إىل لرتحيلنا استعدادًا الرثطة حركة نشطت اخلمة،
 تصعد راحت أرجلنا احلافالت... حنو يقتادوننا أخذوا ما..

 مقعد يف خشصني لك أجلونا املهبم، بلملصري قلق مث
 يف تدور أعيننا األمايم... املقعد عىل ملقاة رؤوسنا واحد،

 من حويل جيري ما أتمل أن استطعت لكيت خانق، ظالم
عيين. حول املترايخ القامش خالل
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 رشيط مقعدين لك بني ،وبآرسينا بنا حافلتنا امتألت
 لصاحبه، أحدنا من مهة تصله وىع لعل بيننا طرفه يدير

 نأمة للك وفاقًا جزاء واللمكات بالصفعات مبوطة أيادهيم
صوت.........
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(٣)
استقبال حفل

 راحة يف الشوارع تقطع القملعة من اليارة انطلقت

 البال يف الراحة يعرف ال من جوفها يف تقل بيمنا وامطنان
 ذلك لملجهول.... بنا تري احلافلة قلب. امطئنان وال

 املكبة رؤوسنا شياًئ، عنه نعرف ال الذي األسود املجهول
 يرضب منا لك تأمالهتا، يف غرىق األمامية املقاعد عىل

 طالت وقد بنا؟ يذهبون ترامه أين أسداس، يف أمخاسًا

 لملصري السري من أىق لملجهول الري بنا؟ املسري مسافة
دليل. بال تقصده قدر من أهون وتقصده تعرفه فقدر القايس.

 بالدنا يف أن خنل مل طويلة دروبًا احلافلة سلكت
 من :مكتوم هبمس مقعدي رفيق يسالين ،كهذا بعدًا

 والصفعة إال مامعه يف امسي هتيج أمكل مل ، أنت؟!
 يسلطون ساكت.... الرثيط: صوت يتبعها قفاي يف متقرة
 وعند لكمة أي مولد لدى وقوف فهم اللكامت لتغتال أكفهم

اللكام. حنو نية لك جفر انبعاث
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 بوابة أمامها وفتحت السري يف السيارة تراخت أخريآ
 إال يه ما دخوهلا... بعد اليارات مجيع فدخلت واسعة

 فوق جعالهتا استقرت حىت املتلكئ الري من حلظات
 من الرشطة حركة لنا اتضحت الزنول. حمطة معكة األرض

واالستعداد. الهنوض يف حولنا

 الرثطة بارش باالنفراج، األوتوماتيكية البوابة انزلقت
 راكب أول نزول مع احلافلة، من نا بإنزال معنا مشوارمه آخر

 ومبختلف اجلهات لك من االستغاثة صيحات انطلقت
 أصوات باموت... عيل... يا آه.... آه... ..الصياغات.

وكهول. وشيوخ شباب متنوعة،

 حتت جيري وماذا األمر؟ يكون أن ىع ماذا
 أمعاق من استقبال بوجبة يضيفوهنم إهنم احلافلة؟
 أتعرث رحت وتركين، الباب من الرشيط أنزلين حفاوهتم،

 قد ها جعب واندهاش... توىج يف خطوايت أحسب ببطئ
 ال أترامه لآلن... رضهبم بريد يصلين ومل اليارة من نزلت

 حىت بالتوجس الثقيلة خطوايت يف مازلت يبرصونين؟!
 قليالً تراجعت رصيف... عتبة صعدت بعدما حائطًا صدمت

 رفاق من وصيحات وتوجعات باستغاثات حارض مسع ولكي
 الطريق... أجد علين للميني واستدرت تراجعت ماسايت،

 خثنة يد من صفعة ت وجاب ....الميني إىل خطوات ثالث
 حيهنا الظهر عىل جلدي حبزام أخرى ورضبة الرأس عىل

الصحيح. يق الط هو هذا أن أدركت
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 أحد يد كأهنا شيطانية يد يب أمكت األثناء تلك يف
 وظيفة ها تشاطر أخرى و وتتعتعين تدفعين يد جهمن، خزنة

 اكن عيين، عن صابة سقطت عندها . .مين. والنيل البطش
برص. وصف يدركه ال مهرآل رأيت ما

 آخر وصف اجلانبني، عىل وقوف الرشطة من صفان
 غنامئه يقتاد األخري والصف لسرينا.... معاكس باجتاه مييث

 من حصته نيل يف يتفاىن هؤالء لك املمر، داخل إىل
 حقد، قوة من أويت مبا أجسامنا من والتشيف إجياعنا
 يف بارعة ألسنهتم ألسنهتم.... من أىق تكن مل أيدهيم

 برئت أيدهيم جراح وأحسب والبذاءة، الفحث مفردات
لكه. الدهر تربأ ال ألسنهتم وجراح

 واللمكات بالصفعات مفروث عربناه طويل ممر
 باألفالم ذكرتين مشاهد والياط. األحزمة وسقطات

 ختتلف نسخ نعم الرأي، ملعتقيل فهيا جيري وما املرصية

 وازع من وانسالخها اهلوية يف وتتفق وأجحامها مواقعها
الضمير.

 الضيافة فن ابتاكر يف لآلخر أستاذ أحدمه أن يظهر
 ميكنك ال عروقهم، من تقطر املضيافة الدماء واالستقبال...

 اسهتتارمه مبستوى تليق ضيافة دون علهيم ضيفًا حتل أن
اإلنسانية.... باملشاعر
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(٤)
الغربة في ضيوف

 حىت الشتامئ وحزم والرفات الرلكات بنا سارت
 القامش قطعة سقطت ذاك، من أضيق ممر يف أدخكتنا

 العذاب صور تلتقط عيوين صارت عيين... عن )العصابة(
 لتعيد أليدهيم وقت ال الصفوف لك يف الرشطة املر.

 بوجبة أجامنا بتوضيب مثغولون عيين... عىل العصابة
االستقبال.

 تواجه زنازين جانبيه عىل طويل...تتصدر طويل ممر
 كآبة الرصايص اللون زادها حديدية أبواب ..بعضًا. ها بعض

 عربية أرقام صفحهتا عىل ترتيع األبواب املاكن، كآبة عىل
 جو.... جسن يف (٢ )العنرب هو هذا نعم األسود... باللون
 حتايا مع الزنازين إىل يقاد األرسى من املتدفق الزمخ

القهري. االستقبال

 حبصيلة مصحوبًا ٤٧ الزنزانة يف الرشيط يب زج

 ملىق نفيس وجدت جسدي... أحناء يف األوجاع من وافرة
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 جبانيب نظام، غري عىل ابفنجية وفرش أرسة جمموعة عىل
 من ينفرج متعب وهشيق زفري العيون... معصيب رفاق ثالثة

 حسنة عىل باو واإلجهاد التعب آثار لنفلهسم،

حكايل. وحاهلم وجوههم...
 ال رخيص الفضاء... زمن يف اإلنسان أصبح رخيص

 غائبة وحقوقه حاب أي لنفسه حيب وال ملثاعره يأبه
اإلنسان. حقوق زمان لل يف

 هبذه معرفهتا مدى لرتصد للوراء تعود ذاكريت
 عن يفرج ريمشا سأنتظر ولكن أعرفه كأين البعض الوجوه،

 مفتول وجد كثة حلية ذو الثالث الوجه مالحممه... بايق
 الرثطة، أيدي وحسب شد من أزرهتا تقطعت ثوبه البنية...
 عروقه تقرحت مرفيق البالستيكية... باألحزمة مغللة األيدي

 من أنفاسنا نلتقط زلنا ال البالتييك، احلزام ضغط من
 الباب أجادنا عىل أقفملت هذه.... القر رحلة عناء

وجزية. لفرتة امليكة احلديدية

 أمساعنا... تطرق اخلارج يف الصخب أصوات
 مفتحة األبواب بأصوات ممتزج والتثيك التأمل أصوات

 احلديدي العمود حسب األثر... حادة األبواب مغلقة...
 يثبه الصوت ذلك الباب.. جبد بارتطامه خصبًا حيدث
الدماغ. أمعاق يف نصلها يغور سكينًا

 انفرجت األمل مزيان يف بأمكله دهر يه حلظات بعد
 رشع وقمل ملف حبوزته األصل ميين رشيط ثانية، الباب
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 سألىن وصلىن عندما ملفه... ىف اكملة أمسائنا تدوين ىف
 ممتعضًا شفتيه زم الهشيد، عبد أجبته: امسي... عن

 مل الهشيد، عبد إيش الهشيد؟... رب عبد قائال: واستكر

 لدي توجد تكن مل مين... إجابة إىل حيتاج استاكره يكن
 مل أيضًا هو باحلجة، احلجة ومقارعة والرد لألخذ الفرصة

... رد ملر ين كن

 رؤوس أجسادمه، فوق املمحولة رؤوهسم من جعيب
 يتدبرون أفال األجوف... احلفظ سوى يعربها ال ببغاوات

 آلله وإن يقول: القرآن أليس أقفاهلا، قلوب عىل أم القرآن
 ال أيضًا، كأولنك عقليته الرشيط هشيد«؟! شءر غ ض

 حفب.. األوامر اتقبال عىل جمبول عقل نقاش... تقبل
 لري اجلبارة القوى حىت يربطها.. من إال يفكها ال األوامر

 إال ملير الذي اكألمعى الرتكيبة... تلك تغيري عىل قدرة هلا
 األلوان بايق لتقريب حاولت مهام معاه، قبل األسود

لكها. النتاجئ عىل مهمينًا األسود دخل ...لفهمه..
 أعاد ،أمساءنا الذهبية السن صاحب الرشيط جسل

 لعيين املتاحة احلرية من مكرًا ثانية العصابة عيين عىل
 تستعيد أنفاسنا بدأت العيون. املغليق رفايق أوجه يف ترسح

 خلفه، الباب مغلقًا ي الرشط دلف إن ما الطبييع... وضعها
رفاقه. يصحبه آخر وعاد إال

 أتيح لو معمتة... سوداء بالسيكية أهوازًا حتمل أكف

 رحلة يف أجادنا فوق صنعت مبا لباحت اللكام هلا

٢٧



 راحوا الفوالذية، بالقيود أيدهيم غصت بعضهم القدوم.....
 جديد.... قيد عهد ليبدأ اليالمبكتة القيود من أيدينا حيررون
 )اهلفكري( الفوالذي القيد يف اليد ويدخلون السلك يقطعون

 قفالاإل فتحة يف البارزة القطعة دخول مبجرد مبارشة......
 هيلع ضغطت لكما كسابقه القيد هذا مشواره... األرس يبدأ

ايد. معصم حول دائرته تضايقت

 تقليدًا.... )البالسيك( والثاين أصالً القيد هذا أحب
 سوار هبا حييط يد لك ....اعتقالنا يف معتقلة أيدينا باتت

 كأهنا حلقاهتا.... حممكة سللة الكفني بني وجتمع فوالذي

 طوهلا يتعدى ال سللة فراغ... يفضضها مل مغلقة خلقت
 عىل لتتعرف الطويل ليلها من أءيننا فكوا بوصات، ست

صارت. أين ولتعمل إليه.... وصلت بعدما ولتدرك رفاقها

 وليل جديد سكون بكونه.... علينا هبط الليل
 غربة يف ليلة أول األوان، هذا قبل نعايثه مل جديد...

 ونتامر فهيا نأنس الليلة... تلك أطول وما ، ملعتقلا
 من اللكام ننزتع اغتصابا.... الفر ذغتصب جمبرين...

 يف حيمل ال الغراب كسواد سواده ليل رغبة، بال أفواهنا
 تلفح ومناته اكللحفاة، بطيئة ثوانيه ليل مينا.... طاقاته
 مهنا لرنتوي حبالنا مند العميقة اكلبرئ ليل بصقيعها... جلودنا

أمننا..... من ترثدنا األفايع اال تصادفنا فال
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(٥)
٤٧ الزنزانة

 والصور.... املاكن تتصفح أرسها من أعيننا استفاقت
 اخلرسانة من األربعة جدراهنا زنزانة األرس... يف حنن أربعة

 إثنا يتعدى ال املاكن إرتفاع للسقفس. إىل إضافة للصلبة
 يتوسطها تقريبًا أقدام مثانية العرض ، بالكثري قدمًا عرش

 هذه يف قدمًا.... عرش أربعة حدود يف الطول وكذلك الباب،
 هنضنا نعيث... أن علينا جيب حنن أربعة املخزتلة املساحة

 باألثرية، أشبه ابفجية أرسة إقامتنا... ماكن ترتيب نبارش
 الغبار من عاصفة وجهك يف لتثري فوقها واحدة رضبة تكيف

 أمجل املوىت، تأباها األرسة من املنبعثة الراحئة اخلانق...
 إهنا زنزانتنا... رفقاء أحد قال مكا األرسة، هذه حلقيقة تقدير
هبا. جفاؤوا البحر عىل وجدوها موىت أرسة

 االرسق.. عىل بصامهنم باقية السابقني الزنالء بقايا
 اللحاف أغطية باإلسفنج... ملتصقة الشعر من متعددة أنواع
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 أردأ يكن مل إن طبعًا األرسة حال يثبه حاهلا كذلك
 اكملة.... رأس فروة ليكون يكيف هبا العالق الشعر حاآل...

 ما لك ليحجب الداكن القهوايئ باللون لتكون اختاروها
مرة. أول وجودها منذ ماء يالمهسا مل أظهنا ،علهيا يتبىق

 حنن طابقني... ذو األمين اجلانب عىل رسير
 هيلع والثاين الفيل القسم يف أحدنا ينام أن يعين أربعة...
 بالنوم التلمي علهيام الباقيني اإلثنني أما لألعىل، الصعود

 حراكتنا تقليص مجيعا علينا البالط، عىل ملىق فراش عىل
 يعترب ولعله األطراف فائضة جساننا حيسهبا مساحة يف

 من أوتينا مبا علهيا شكره يسعنا ال تفضل وفرشه أرسته
ثناء.

 ذات علهيا تقلبوا الكهف أهل حتسب حنيفة وسائدنا
 منذ فارقهتا ما الرؤوس حتسب . المثال. وذات الميني
 األحبة لفراق احلر بدموع ريان مشبع قطهنا فوقها، ألقيت

 ولدماء املجهد... العرق راحئة منه تفوح قطهنا واألمهات...
 بيضاء الوسائد أغطية قطهنا، صفحة يف نصيب اجلراح
 تتفرق رمادية فاستحالت رجعة غري إىل بياضها غادرها
ماحهتا. عىل العرق خرائط

 من آالم وكأن كتلك وسائد عىل العني هتجع ال
 تغفو ال ،تتوسدها رأس أي يف الغليان يف تلح سبقوا
وإرهاق. تعب من إال العيون
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 محام الزنزانة من األخري الطرف يف البوابة أمام
 مرحاض عىل حيتوي ملوتانا... حنفره الذي القرب مباحة
 الزنزانة عن معزول احلمام الزاوية، يف مثبتة صغرية ومغسلة
 وينغلق ينفتح الرخيص اخلشب من باب مكثوف. جبدار

 واملياه.... الرطوبة ألكته منه الفيل جلانب احلمام.... عىل
يسرت. ال ساتر إذن الباب

 من للبحر... املحاذي املعتقل سور عىل تطل الزنزانة
 نستنشق للسقف املتامخة الزنزانة أعىل يف القابعة النافذة

 أعيننا تتطلع املربعة النافذة هذه من الغاي..... احلرية هواء

ونعميها. احلرية مجال من ظهورنا وراء توكناه ما إىل

 إحدى افرتشنا األجام... يقتص والذع بارد اجلو
 برفقة وعشاء مغربًا الصالة لتأدية البالط فوق البطانيات

 جالدينا. سياط علينا صلت ولكن نصلهام مل فاتا فرضني
 حتريك يسعك ال البعض... لبعضها مغلولة األيدي مرافق

 التوأمني وضع وضعهام يف تثهبان ، اليرسى دون الميىن
 األول من يصدر ياكد ال واحدة... بويضة من املتولدين

 نف يف ذاته الفعل أصدر قد اآلخر واكن إال فعل
مرآة. يف كأهنما الزمان....

 الوضوء... إسباغ يف رشعنا الضيق احلمام ذات يف
 الوجه إىل ليصل بتأن فرتفعه الميىن اليد يف املاء تضع

 تبدد قد نصفها ويكون إال املاء قبضة تصل ال فيتوعبه.....
تشاغهبا. أخرى ويد اليد رفع لصعوبة اجلانبني من
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 هبذه الصالة حتارص مل التفتيش حمامك حىت
 اإلحرام تكبرية عن أم أكفنا؟ تغل الصالة أعن الصورة...

 موؤدة تؤدى القيد بذلك اإلحرام تكبرية معًا؟.... اليدين تقرن
 )اهلفكري( رفقاء يوما عرث مثانية بقينا هكذا مغتصبة....

 برفقة .نصيل. ننام.. نألك.. ساعة... وعرثين أربعًا

)اهلفكري(.

 يف حىت لنا املالحق املزجع رسوهلم هذا )اهلفكري(
 وما للهساد أجفاننا تستسمل املضين األرق بعد النوم....
 جبينا... أحد عىل تقلبنا إن )اهلفكري( صقيع إال يروعها
 الفوالذ من )اهلفكري( الربد... شدة يف أخذ الوقت

أجسامنا. يف العاتية برودته تتصور أن لك القايس...

 تلك لك أليدينا توأمًا الفوالذي القيد بات نعم
 وتنثين صدورنا فوق ملقاة وأيدينا عيوننا تنام الفرتة....

 وللخيال املعتقل... يف حىت باحلرية تنعم ال وأكفنا أطرافنا
 لصاحب القاسية احلالة عن مروعة مرة آفاق يف حيلق أن

احلمام. إىل الدخول أراد إن القيد هذا

 يف يتفنن إنه قبضته... يف وحنن آرسنا نف تمطنئ ال
 ساعاتنا عىل املرارة بإضفاء ويتلذذ لإلنانية اإلهانة بعث

 وبني قمي من عشناه ما بني كبرياً الفرق اكن ومك الطوال...
 املؤمنينيجلة أمري وصايا نعيث كنا ....جساننا. من ذقناه ما

 نكن مل طعاممك، من أطعموه قائاًل: أسريه عىل يويص
 طعامنا عن لنبحث يدعونا أن نتوق كنا طعامهم.... يف نمطع
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 التثبه استطاعوا إن المكال... قدوة بعيل بالتثبه هلم وأىن
 والدمه إنه يزيد... ويشهبون يتشهبون فإهنم ، ما بأحد
 دستورمه وكأنه صعوا والصغار بالناء صنع فمكا الرويح

سلوكياته. بلك يقتدون
 تعذيبنا يف قاوته برعت مهام أنه جساننا يعمل ومل

 حية بكربالء حنتفظ إننا فنا...أسال من جتاربًا ذاكرتنا يف فإن

 إىل كربالء من مربقني األرسى بصور وحنتفظ أعيننا يف
 من لقطات أحيننا ويف وعشية صبحًا السياط تباكرنا الشام...
 تالمذة ومه هؤالء... تالمذة حنن الطويلة... أمئتنا جسون

 وإن احلاب يوم عدل حمك عند معهم لقاء ولنا معذبهيم
ييقاتا«. اكن ئ ألكح يوم

 واكنت وقدره.... الله بقضاء املؤمن صالة صلينا
 من أكرب الله املجتبرين... وجوه يف صادعة اإلحرام تكبرية
 أنفاس عىل الصالة من ألنتنا وسملت سته... عىل متردمه

.........ورسالته ولدينه لله خملص لك
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(٦)
المعتقل رمضان

 بني حمجوبني عىل مىض هنارًا مودعة المشس تغرب
 قلوب من قدت جدران خرساء خرسانية جدران أربعة

 األفق لتحيل تغرب مرئية، غري المشس تغرب ..بنائهيا.
 احلرية أرجي من املحرومني هؤالء لقلوب دام أمحر بثفق

 خلفها جالبة الغيب زاوية يف الهنار منحية تغرب الفواح...
 األبواب خلف املوقوفني شكوى يلفع اسوداده بشدة ليال

احلرمان. يلوكون احلديدية

 تصبح مافاهتا... من بأبعد االعات تمتدد الليل يف
 تاجًا ينصهبا كرامة عن حيث شعب عىل بأمكله معرًا عة
 أطراف ويف ...لبه مطا من خير قيدًا سوى جيد فال ،مته ها

ليلها. لرفقاء ذاكرهتا مبخزون األفئدة تبوح األخرية

 من أدىن أو قوسني قاب اكنت األوىل االعتقال أيام
 سفر يف علينا الفضيل الهشر أقبل ..الكرمي. رمضان هشر

 ممتعًا مجيال نعيثه كنا هنا عن بعيدًا رمضان هشر ....مكروه
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 بيوت يف ليالً القرآن وقراءة وبالزتاور والطاعة... بالعبادة

 املآمت نعمر آخر... من خارجني بيت، يف داخلني القرية
الرباكت. بليايل املستبرشة بالوجوه

 إن فاحلناجر هنا وحنن أما هناك... نقضيه كنا كذا

 ويؤرق اخلاطر يثيج ما ترتل فإمنا ذاكرهتا ويح من رتلت
أثرًا. زنازيننا يف لملصحف اكن ما األوىل األيام الفؤاد....

 كبري. علينا فضل هلم اكن زنزانتنا يف السابقون الزنالء
 غلتنا يروي ما جند مل الزنزانة يف خمبًا نعتربه قد ما فتننا

 قرطاسا اجلدار من صنعوا االبقون صدورنا... ويثيف
 اجلين؟! حيتاج يشء وأي إليه... حيتاجون ما فيه يدونون

ومناجاته. الله بسوى املثاعر تتعلق ال كتلك حمنة يف
 ذكرًا أو وحشتنا يؤنس دعاء لنا أودعوا جانب لك يف

 من وافر بمك مزينة اجلدران بنا... حييق مه عن يفرج
 ذكر من أمجل زينة وأي حبق.. مزينة املأثورة... األدعية

علني. أعىل يف هبا ويمسو الروح عىل بملًا يضيف

 للصواب مدد وأنت حبمدك الثناء افتتح إين اللهم
 العفو موضع يف الرامحين أرمح أنت أنك وأيقنت مبنك

 .مع والنقمة.. الناكل موضع يف املعاقبني وأشد والرمحة
 القبلة.... جهة احلانط اتقبل ليلة لك العثاء من االنهتاء

 لوحة . .حنا.. مجيال لنا أسدى سبقوا الذين رفاقنا أحد
 مجيل خبط ..املناجاة. لذة عىل املثابرة يده أبدعهتا رائعة

 نامع رصاص بقمل اكماًل.. االفتتاح دعاء رمس مهذب
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 االفتتاح... دعاء بساتني يف ألتنعم احلائط استقبل جدًا..
حبمدك. الثناء أفتح إين اللهم

 مقاطع الدعاء... فقرات تالوة يف مشاعري تسرتسل
 فضاء إىل وتنقملك برقهتا القملب شغلف، متازج الدعاء
 هادئ بلحن القراءة ومرارته... اجلن ينسيك مالئيك

 الرشطة ألمساع الصوت يتطرق ال يك هادئ حزين...
 نقارف يدامهوننا ال ويك عقائدنا... عىل حتامالً اململوئني

اجلدار.. صفحة من القراءة

 القرآن من خنة جاءتنا أيام عدة وبعد أخرياً
 فرحيت اكنت ع.. لألستاذ أرسلت مالبس بصحبة الكرمي

 الظهور فرحة إال تعادهلا ال فرحة معنا.. القرآن بوجود
 غامرًا... شوقًا للقرآن الثوق اكن بىل املعتقل... من

 آياته مقاربة يف بارشنا مهام اإلهلي... الفيض ذلك القرآن
 الجسادغيلة اإلمام اكن لذا عطائه... لرحشات فقراء نيىق

 ميع واكن واملغرب املثرق بني من مات لو يقول:
استوحثت. ملا القرآن

 القرآن نقرأ الصايف الدعاء منير من الزتود بعد
 معنا كرمي الوقت تركيهبا... جبمال الساحرة آلياته منثدين

 أدرك لو نعمة ملرات... والوقوف التأمل فرصة لنا يتيح
 مهنا.. حرمانا عن توانوا ملا هبا ابهتاجنا مدى خمتطفونا

 مباحًا اكن ما ولك ممنوع القلب يف الرسور يبعث ما فلك
عنا. حمجوبًا بات اخلوايل أيامنا يف
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 اشتدت األجواء... عىل صقيعه إحاكم يف جاد الشتاء
 نتجنب ثالجة كصقيع اجلدران زنزانتنا... يف الربودة
 أول البحر من لنا تبعث فتحة األعىل ويف علهيا.. االستناد

 تشاهبه ال شتاء جديد... صبح لك تبكري مع الثتاء من الحف
جالدينا. يف املثاعر برودة إال

 الرثيط تنادي صيحات تنطلق الهبمي الليل أحثاء يف
 يستيقظ واللتيات اللتيا بعد الزنزانة.... بوابة أسفل من

 النداء.... مصدر إىل يصل حىت ممتملالً ينفتل أحدمه....
 من اجلواب ينبعث يف؟ شنو متائاًل: البوابة قبالة يقف
 أذان قبل االغتال أريد أنا ملهتب: جخل يف البوابة أسفل

 يف ما هذا شنو... قائال: الطلب من الرشيط خير الفجر،
)نذك(.

 قبضته.... يف املشيئة ملرب يعانهيا رزية من خير
 وقت حلول قبل االغتال هيلع أقل، أو الفجر عن ساعة

 حبمج عابئ غري الرثيط إنرصف الصيام، ليدرك اإلمساك
 يريد اكن احللول... أقرص يسلك أن صاحبنا اضطر املعاناة...

 يستطيع ال فانيلته.... نزع من ليمتكن )اهلفكري( ليفك الرشيط
 احلمام... إىل للدخول أخرياً اضطر مقيدين. والكفني خلعها

 األسريين... كفيه يف جمموعة وضعها رأسه... من الفانيلة خلع
 اكن لو اكلرباكن.... فوهته من يتدفق واملاء األنبوب أمسك

 إال اكن ما برودة درجة بأقىص ثلجته ثالجة من متخرجًا املاء
جملدًا. صقيعًا رأسه فوق ينحدر املاء ذلك....
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 إال يه ما شاء، أىن يرتادها للهواء مباحة النافذة
 تبيح النافذة هذه البعض.... بعضها ب لصيقة معودية قضبان

 رأسه يغل وصاحبنا هذا لك الشتاء..... جلليد الزنزانة
 من أخرضاً ومشًا فهيا فيطبع رقبته فوق ببطء يزنلق واملاء

 صااكً األمين للجانب األنبوب أحال الرهيب. االرتعاش أثر
 طاقة ال ما حتمل عىل أعصابه قارساً أرضاسه... عىل

 انتفاض ينتفض جده عود بات ،علهيا ألعضائه
 منرصفًا واسمتر ضعفه غالب الربد.... من املرصوعني

 برثته، عىل خدرًا أضفت بلسعات يلكله األيرس للجانب
 نصيهبا الفانيلة إعطاء دون املاء إيصال من يمتكن ال الكف

 ....مهنام مزنوعة غري كفيه يف مكورة الفانيلة املاء... من
 العاتية، الرياح يف اكلسعفة وأطرافه الصعبة وظيفته أهنى

 بقت قطرات االمهتان، أعتاب عىل مرصوعة أطرافه ترتعث
 الباقية القطرات نثف اإلعتداء، مهمة تمكل جده عىل

 أطرافه بقت وإال املاء صقيع يزيل سواها فال بسهمال ببايق
الهنار. إال جيففها ال

 قبل التفاصيل... يف متثاهبة تعرب واأليام الليايل
 املعتقل باب يغلقون احلور وجبة تقدمي بعد الصباح

 العدد، جيرد أحدمه يعود مث فيه.... الثقيل القفل وحيمكون
 يأيت متتالية أيام ،شديدها البرثة أمسر اكن أحدمه

 ذاك وبعد العد ىف يبدأ الزنزانة... يتوسط يدخل إلحصائنا...
 ليعدنا حلظات بعد يعود يفتأ وما الباب مقفالً يرتاجع وذياك
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 األستاذ قال وجهه بتقاسمي علينا أطل لكما جديد.... من
 ال األم بلده يف املدارس أحسب لباليك( )جامك ع..:
 يكون هيلع بناء مناجهها.... مضن من الرياضيات تعترب

 ومن بالتسلسل ال بالصفات األعداد حيفظون خرجيوها
 حتتضه أمًا أرضنا اكنت موطنه يف املعيشة به تردت

 هبا يروض عصًا يده راحة يف وتضع خبفطها، وترضعه

الكرامة....... إىلعيث التائقني اجلياع



(٧)
ألربعة أربعة

 ومل جسين عىل شاخ جسانًا أن يومًا لك قيل إذا

 أن فلك بالقليل ولو يريد ما إىل النفوذ من اجلين يمتكن
 يف وحنن اعتقالنا عىل األيام أساس.".تتاىل الشك تعمتد

 عن نا يفصل مييننا عن جدار ..اخلرسانة. من صدوق
 مشالنا عىل يقع آخر وجدار املصري يف لنا أحصاب
 اجلن ساعات أيضًا.... آخرين أحصاب عن ويفصلنا

باملغامرات. حشهنا عىل جتبرك الفارغة

 للقبضلت لنا عادت متتالية.... بقبضلت اجلدار قرعنا
 اكنت تلك األيدي لغة بالتجاوب.... خيبرنا برد املتتابعة

 حيمكها لغة القامعني، قهر عىل والتغلب للتواصل معرباً
 لتكون وضعت اكنت اخلرسانية احليطان البليغ... الصمت
 أصبحت لكهنا واألرواح... األجاد يفصل منيعًا حاجزًا
 استولدت وكأهنا االستئناس قبضات مع التعايط يف مطواعة
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 ما شيائً اإلمسنتية كتلها أذابت يشاطرنا...وكأهنا إحساسًا

شقائنا. حرارة مع لتتناغم

 مكا أربعة ، حولنا يدور معا تفصلنا جدران أربعة
 عىل هبا نقفز سبل لنا اكنت تكون...بعددها أن هلا أرادوا

 جدران أربعة أمام حبريتنا للتنفس وسائل أربع جدراهنم...
حريتنا. وأد يف جاهدة

 ال بوصات، ٣ يتجاوز مسك ذات احلديدية البوابة
 بثالث القاع عن تقرص أهنا إال مهنا.. للولوج ثغرة ترتك

 هو ما بلك أنظارنا إلمتاع وظفناها صغرية ثغرة بوصات...
 األرض، عىل اجلد باكمل نستليق زنزانتنا.... خارج

 نتواصل للبوابة... حماذيًا األرض عىل اخلد ونفرش
 جهد مع لنا.. املواجهة الزنزانة مع املقتضبة باللكامت

 جانبهيا... عىل أخريني زنزانتني رؤية من نمتكن ميض
 مسؤولية للعيون تاركة كبهتا عن التيف يف اللكامت تنطلق

 اخلطر رسالة إرسال يف مساندهتا ولألذن املمر، مراقبة
 حتتفظ األحذية قدوم مع الرشطة.... أقدام وقع بروز لدى

 فوق احلروف وتنطفئ ....لواجعها مبكنون األلسنة
أمهنم. سكية وتقلق تزجعمه أصواتنا الشفاه....

 وجودك وأدرك الصوت مصدر من الرثيط حتقق إذا
 مسامعك ليصك الباب رلك خطواته، تالحق البوابة أسفل
 لللكامت... احلياة تعود انرصافه مبجرد احلديد... صوت
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 ممن تعرف ال حيث واالستئناس الرتدد يف العيون وتسمتر
العيون. إال ختاطبه

 أصابع مع والتخاطب التجول حرية لألصابع طلقنا
 تهنض احلر وعند واألحضان الملن عن تعويضًا خماطبهيا
اللكام. من بالداخل من حق لتقيض البوابة عن األجاد

 برجل هلا الوصول نستطيع الميىن الزاوية يف النافذة
 الزنزانة مييننا عن اجلدار... فوق وأخرى الرير طرف عىل

 وبيهنم... بيننا الفاصل اجلدار عند تقع نافذهتا ٠.٠٤ ة
 إذا نريد... من ونستديع الرسير نتلق اخلاصة لألحاديث

 العاجلة... املخزتلة املصاحفة نستطيع األمر يف متادينا
 رمبا، حظنا لسوء ..املراقبة. برج يرصدها اخللفية الطريق

 خلف جوالت أيضًا هلم الرشطة ، منا قريبًا الربج يقع
 بتائق يظفرون علهم أحيانا ويراقبون أحيانًا يتنصتون زنزاناتنا
 حتفظ ملن الويل النافذة.... يف صورته وجدوا للحرية
 اهلبوط إال هيلع ما زنزانته... رمق عىل ويتدل مالحمه

 واألهواز اململعة األحذية من دمسة لوجبة واالستعداد
اع-11

 يف عالقة أجادنا برحت ما ذاك القاتل الضيق ومن
 وال فهيا، الدماء تتثنج واألرجل ، األيدي تتعب النافذة...

 منل وال ئنا.....أصدقا مسامع يف قراحئنا سكب من نلك

بيننا. التوايص زرع من

 جتاذبنا )م(.... من عاجل بنداء النافذة تسملقت

٤٣



 واختلفنا كثرياً رؤانا يف اتفقنا اخلارج.... يف حياتنا أحاديث
 يهنش قلق عىل هلجته دلت اللكام خامتة يف كثرياً،

 قمسات آخر، موضوع باختالق التخيف حاول تفكريه....

 لكامه بطء يف ولكن ،كشفها من اجلدار ميكين ال وجهه
 . . ..اخلايف برسه يل باح ختامًا . ..يداخله مه إىل يثري سقم

 الثانية لملرة رساً الزواج إىل وتدبريه تفكريه سوء به أودى
 ساملة.... راحة له يرتك ال والندم العربية، الدول إحدى يف

 عند كبرياً مبلغًا منه طلبوا ورمبا فارقها إن أهلها من خيىش

األوىل... زوجته من خيىث وهنا الطالق...

 يد بالنافذة... مرفقًا جدي محل يف تتناوبان يداي
 جرعة مين )م( استقبل مها....مها تبدأ واألخرى تسرتحي
 العائلة أمجل ما خافض... جبناح وابتلعها اللوم من وافرة
 أصعب وما والتعاون.. بالتقامس حياهتا أعباء حلمل مهيأة

 يف والثانية أرض يف األوىل رضتني بني الرجل جيمع أن
 عىل إحدامها حياة سفر.... جواز بدون يطؤها ال أرض

حضايا. أبناء بيهنام وما األخرى حاب

 بعد األمر إصالح عىل وعزم )م( قرارة يف الندم انترص
 مشالنا عىل (٤٩) ،الزنزانة الغامضة اجلن أزمة من االنعتاق

 كوبًا لنا يرتكون الرشطة ...معها للتواصل وسيلة من البد
 راحة مبقاس كوب واحلليب..... الشاي أكواب من كبرياً
 مثخنة قاعه داكنة.... حكلية زرقاء حافة ذو أبيض طالؤه اليد...

)مشتدر(. ء النا تمسهيا نوعية والتعرجات، بالصدمات



 معلية نبدأ و أشبار عدة احلمام جدار من حندد
 فيصل طرقات، عدة اجلدار عىل بالكوب بالقرع االتصال...

 مه اهلاتف..... رنني مبثابة (٤٩) الزنزانة إىل الصوت
 اجلدار، باجتاه فوهته ، الكوب يضعون حنن مكا كذلك

 املفتوح النصف من مفنا منكن إغالق.... نصف حالة يف
 الطرف الفضفضة.... حنو جيب مبا نبوح الكوب... من

 وتمتر الكوب، من املفتوح اجلزء يف أذنه يلوي املقابل
 املعاين... مرتايم وإهساب واسع، تفصيل يف األحاديث

 املاكملة املحتدث خيمت اللكام مأرب من اإلنهتاء عند

 متتاليتني، مرتني بالكوب اجلدار ويقرع )حول( بإشارة
 متتاليتني مرتني القرع بعد اآلخر املحتدث اخلط فيستمل

أيضًا. اجلدار عىل

 أختدم كنت اليت جدًا القليلة املرات من مرة يف
 )جعفر األخ مع احلديث شاقين العرصي.... اهلاتف هذا

 أصبحا (...٤٩) زنزانه يف صاحل وشقيقه هو حيث الدرازي(
 الرشطة هفوات من هفوة أظهنا واحد... قفص يف زميلني

 كيف وإال ...لدهيم. النباهة عالمات من عالمة بل هناك....
 مأوى يف أخيه إىل أخًا تضم أن عواطفهم لضيق يتىن

 والتوادد التالمح ينبعث البعض بعضهام يريان حني واحد.
 خشص يرضاها ال احلالة هذه عهنام. موليًا القلق وينرصف

جسان. قلب حيمل

 ألفاين الباب.... بفتح الرشيط باغتين املرة تلك يف

٤٥



 ما املقلوب.... الكوب يف لكايم أرسل اجلدار عىل منكبًا
 بني عالقة مييز ال الذئب بفطرة لكنه صنيعيت، أدرك حبته

 إمنا جهومه.... جراء معدته عىل العائدة والفائدة اهلجوم
 الفطرة هبذه والناب، الظفر ومتكني اهلجوم فطرة يه

 قال: املتدفق للغضب من وبثحنة عيل..... انقض السبعية
 للخروج وسيلة أفضل الصمت اكن يسوي(؟ شنو )أنت

 جزاء أقل زنزانتنا من الكوب مصادرة واكنت النتاجئ بأحن
يداي. اقرتفته ملا

 يف لكهنا يثيل( من قفا )عىل منازلنا يف األكواب
 الشاي فهيا خنزن كنا الكثري.... لنا تعين اكنت ذاك ظرفنا

والوجبة. الوجبة بني الطايغ اجلوع أثناء الستخدامها

 الوظيفة هذه وتكيف الفراغ... بعد اهلاتف وظيفة وهلا
 أشواك تقلمي إىل هبا يتوصلون مقطوعني عىل عزيزة لتكون
أحثاهئم..... من الغربة
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(٨)
المضطهدين أخبار قناة

 ترى ال أشواكه فراش عىل اجلين جد يضطجع
 فال اهلم سيول ليفرغان جنبان يتقلب تزال... وال

 مه األبعدين.... األحبة مبشاهد مألى العيون تنقيض.....
 أجفاننا من نفتح الثاين، أقصاه يف وحنن الوطن أقىص يف

واألوهام. الرساب إال يواصلها فال أقصاها

 أحبته أطياف من يزتود ببطء..... الذاكرة صور يحتي
الفؤاد. رشاين في متعر الوله الغالني...

 خامدة..... األنوار تنكىف ليلة لك من العارشة عند
 يف ملقاة كتل واألجسام واحدة صورة ذات الوجوه لتصبح

 وسائد عىل اهلامات ترتيخ الكنكريتية.... األقفاص زوايا
 الظالم عمتات ومن باألعىل.... معلقة آماقها املعتقل...
 يرى األب واألمهات، والزوجات األبناء صور تنبجر

 أمه أحضان يشاهد واإلبن عينيه... تضاحك أبنائه ابتسامات

٤٧



 الزوجات أطياف املهيضني، جاحنهيا بني لتضمه مرشعة
 يف العيون تغرق ال النيان.. قيود تكر ماثلة الثالكات

الكيب. األرق مع رشسة معارك بعد إال املنام

 األحالم تزورها أن مناها لك األجفان، تصطك عندما
ملامًا. إال تأيت ال الفضاء ذاك يف األحالم الوادعة....

 قلوب ... علهيا. اهلزال أثر بدى بصدور مغلفة قلوب
 وحضور الفرقة ياكبدون أعزة عىل اخلوف يشغملها

 القيود مادامت بالتوتر.... حبىل الزالت البالد املدامهات..
 الثعيب الغضب اجلراح..... أنني هيدأ ال املائت عىل موثقة
 إن ما لكنه رمادًا.... وامتحال تالىش اجلالد فيحبه خيبو
الغليان. فوهة وجهه يف وترتجل إال يثريه

 لنا جتد فال عنا تبحث تطري بعيدًا هناك أحبتنا وقلوب
 هشر يف هتا....خفقا يف باالمطئنان يوقع خرباً وال أثرًا

 األضوية تثعل احلر هنايات انقضاء عند والغفران التوبة
 أهل أرسة من أجادها األرسى تنزتع الزنازين... يف

 بالضغط األصابع ومتتد هسادها من االنتباه تكقط القبور....
 مير ..رقدهتا. من تفيق علها ...احلختدرة. األجفان عىل

 من كومة بالتسلسل..... الزنازين عىل بعربهتم الرثطة
 مفتاحًا يتخرجون الزنزانة رمق بنفس بأيدهيم... املفاتيح
 تفك الباب، من ينزتعونه يفتحونه... القفل... يف يدسونه

النظرات. ذابلة عيوهنا وجوه فتطل حصارها الباب
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 من وكوبا اليب( )البالليط من حصنا منا للك يقدمون
 سواد يالحقها أقراص ألربعة باإلضافة الصنايع احلليب

قطرها. اكمل حول التنور

 الفجر صالة ننتظر احلور.... بتناول واجبًا نقيض
 أقدامنا نصف وترحيب.. حتية بركعات نستقبملها الوادعة...

ووقار. سكينة يف الفجر صالة مؤدين

 يف المشس وتتعر نصفها، الهنار ساعات تنقيض
 مجعًا الظهر صالة بعد ، الزوال وقت معلنة األفق وسط

 ذهبوا لنا أخوة ننتظر االنتظار... أعصاب تنشد بالعرص....
 هلا يطلب راح أمراضًا املعتقل أجواء ورثته مه بعض صباحًا

 وقوعه األقدار شاءت وبعضهم القلعة.... مستشىف يف دواء
 هلم احلظ حضك وآخرون )اللجنة(.... بيد اليوم ذلك يف

أهلهيم. من زيارة عىل حصلوا مؤقتًا....

 األخبار باألخبار، حمملة بعودة أولئك لك ننتظر
 املجهول، عن للكثف النف يف حاجة حتايك الزالت

 هناك الدنيا قامت لو .. ظاملينا. يريد مكا ناء ركن يف نعيث
 ما يؤملنا الوطن هذا من عضو حنن نعمل، ال قعدت أو

فرحًا. رؤيته وتفرحنا يؤمله،

 يعودون ...الرباكن. محم من أحر عىل ننتظرمه
 عىل سامهة وأعيننا ...خطواهتم. اللتقاط ممرة وأمساعنا

 خلف الزالت ألرسار تتحرق نا وقلوب أقدامهم... صور

٤٩



 .مستقرة.. هادئة صالهتم العائدون يؤدي ألسنهتم..
القرار. تعرف ال انتظارمه يف وأعصابنا

 بعني ثقيلة جفة حييلها األزمنة.... بعقارب يلعب االنتظار
الاكرهني. عىل الربق من أرسع خفيفة هشة ويرمسها الراغبني،

 الزنازين إحدى من أحدمه يصعد األمر هناية يف
 االتصال وقت يأزف هنا العائدين... أحد عىل ينادي

 جذع منيل احلديدي، الرير عىل نصعد الرابعة.... بالوسيلة
 فتحة والباب، السقف بني الهتوية فتحة حيث لملني جدنا

 متتد بوصة، ١٤ تعدى لرمبا وطول بوصات ٨ بارتفاع
 فتحة يف مكا األملنيوم من قطع ارتفاعها يف معوديًا

 لتوازن القطع من قطعتني بني تدخل أيدينا املكيف....
االعتقال. اء فض يف حتلق األخرى بيمنا اجلد...

 بقليل احتفظت أو القطع، مزنوعة الفتحات هذه غالبية
 الفتحة.... يف الفم وأسفل احلاجب بني ما نثبت مهنا،
 الزنزانة يف أمامنا الواقف صورة نكقط الفتحة داخل باكظر

 حتت الفىل الفتحة رؤيته من متكنا مل وما املواجهة...
 تغضناهتا يف نرى وجوه العليا الفتحة من أخذناه الباب،

 يف الزنازين للك ومتفرعة ممتدة الفتحة أنفنا... عن صور
 حىت الثالثني من الزنازين تبدأ حيث )الثالثينيات( من مقنا

ت(. )للستينيا

 خيتلف صوته.... يصلك الفتحة هذه يف يتلكم من لك



 عن الزنزانة بعد حبب ضعفًا أو قوة الصوت
 زنزانته، عن مندوب يتعلق فتحة لك عند ....املامع...

 آذان يف يفرغها اهلبوط وبعد اليوم حصيلة رأسه يف يدون
.لتفاصيلها املتثوقني

 األخبار نتسقط نصعد واجلمعة اخلمري عدا يوم لك
 يف أطيافها حتوم اخلارج يف األوضاع وسيهئا.... حسهنا

 وتأجج األزمة بانفراج يويم وهدوئه الوضع استقرار أذهاننا..
باخلارج. مه من ذاكرة يف أننا تؤكد كذلك وتوترها احلالة

 مرات ...حرفًا.. حرفًا الفرج بأحرف يتعلق املعتقل
 ينيف.... وآخر يؤكد خرب متاقطة متصادمة األخبار تأتيك

 اخلالص يود مفن اخلبر.... صناعة يف ونف دور للناقل
 االسمترار يرى ومن عامة. اهلدوء ألنباء ينحاز باالستقرار
 أحناء يف قامئ التوتر أن يرحج الوسائل بأقىص باملطالب

الوطن.
 الهتوية فتحة التحليالت، هبا حارت ظاهرة أجعب

 لمترير ممتازًا وبريدًا والصورة... للصوت بريدًا اكنت تلك

 الفضل يف سبقونا الذين ألخرى.... زنزانة من الرضوريات
 يقولون أال تلك.... التواصل وسائل اخرتعوا واملعتقل

 تربطهم طريقة اخرتاع مه عملي إذًا االخرتاع أم احلاجة
املحنة. يف بأشقاهئم

 نزعوه مقاشيًا إطارًا استخدموا ترى؟ يا صنعوا ماذا
بطريقة جعلوه هلم.... املقابلة للزنزانة وأوصلوه اللحاف من
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 هلم: قلنا اخرتاعهم اختدمنا لكما ويعود.... يذهب البكرة
 بالنظرة جعيبًا يل هذا !لنا أسديمت ما عىل شكرًا

 حبل وجود لآلن أفاكري تقرع ظاهرة أجعب إمنا الطبيعية...

 وليستا متجاورتني زنزانتني بني يصل اكلسابق رسي
 فينحرف مستقميا احلبل يري أن يعين هذا .. ..متقابلتني

 أخرى مرة للميني ينعطف هبا بأس ال مسافة وبعد للميني
 هلم تسىن كيف املجارة.... للزنزانة بسيط مسري بعد ليصل

 ٨ تكون الويلة هبذه البكرة؟! طريقة وبنفس متديده
 للثامنة األوىل بالزنزانة ما نقل وميكنك متواصلة زنزانات

 مكا )الدك( اهلواء وفتحات اخللفية النافذات طريق عن
هناك. متى

 من جزءًا هبا نفك وسائل وأربع تعتقلنا جدران أربعة
 أربعة حنن كنا ممنرة أمجل وال حنن.... وأربعة قيدنا
 بالنافذة متلق واحد اجلالد... بنظر انهتااكت بأربعة تنعم

 يغمر والثاين صورة.... وال بصوت وطرًا منادمه من يقيض
 أيضًا.... صورة وال بصوت قرحيته به جتود مبا الكوب

 يسرتق البوابة أسفل من عينيه ومكن األرض افرتش والثالث
 ونصف بصوت حمادثة اهلوز.... حذر اسرتاقًا املحادثة

 نصيب عىل حاز والرابع واألبيض..... سوداكأل صورة
 ذكرياته اجتمعته مبا البوح يواصل الدك من األسد

 الرشطة أقدام عن بعيدًا والصورة بالصوت بوح السابقة....

الباب...... يقتحموا مل ما عيوهنم وعن

٥٢



(٩)
األدوار تغيرت اليوم

 تبادر القضبان.... خلف وللتنفس للحرية الروح تتوق

 أسوار خارج الدنيا أتأمل العليا للنافذة بطالقة أكفنا

 واإلياب.... الذهاب ميارس الزال البحر أراقب اجلن...

 الصيادين.... تنتظر سطحه فوق ساكنة القوارب زالت وال

 أرض ترقد شاطئه من اآلخر الطرف عىل بآخره البحر هذا

 عىل اجلن.... سور عىل طائر حيط البعيدة.... قرييت
. ...حنوي متجهتان عيناه الطائر ......بالذات الشائك السلك

 ما يوم يف املقادير، خلرية يا وجهي.. يف حدق طويالً

 تبعث وبرمغه احلرمان تبتلع القضبان خلف طائر يا كنت

 قبضة يف ضيق فضاء يف حتلق كنت ، جشيًا تغريدًا

 اليوم للحرية.... حتن جسيا بك أعبأ ال وكنت القضبان....

 وأطلقت القضبان خلف أدخكتين األدوار، األيام عكت

واليوم. األمس بني كبري الفرق ، للرحي جناحيك

٥٣



 جئت واليوم انتبايه، من طرفًا أعرك مل باألمس

 بين من ولست جتك باألمس وتزورين.... تواسيين
 يا سافر علينا.. جننا بين أيدي جارت واليوم جنسك....

 بني يتلظى شوقا احلديدية القضبان خلف من وخذ طري
 جهتنا... من بريدًا يمتنون أحبة ترى علك خذه أضاليع....

الاكفر. وجنة املؤمن جسن الدنيا عيل^للة: قال مكا هلم قل

 لوحده املاء واألوساخ.... الغبار من تلكست أجسامنا
 إرث عن نبحث عقب، عىل رأسًا الزنزانة قلبنا يزيلها، ال

 قطعة املفقود.... بالكزن ظفرنا أخرياً يفيدنا.... السابقني من
 واحدة... ملرة االستحامم تكيف ال الصابون، من مسهتلكة

 راحئهتا جحمًا.... تزيدها األتربة )اليفون(.... خلف ملقاة
 هذه مثل أنوفنا متارس مل أمد منذ .... رؤوسنا. صدعت

الرواحئ.

 عىل توزيعها علينا لواحد، يكيف ال إرث )الصابونة(
 وإال األقل عىل راحئهتا تمش أن أجامنا عىل أربعة....

 برمغ علينا باملعتقلني.... املتربصة اجللدية األمراض أدركتنا
الصابون. براكت من بيثء الزتود الربد

 معتقالً تكون أن ميكن فال هناك، ممنوع الصابون
 ورد الفعل كقانون املظلوم ...يتومهون. ونظيفًا... وحمقًا

 وخيالفه املقدار يف يساويه فعل.... رد فعل للك الفعل.....
 الصابون.... من أنىق مبادؤنا الصابون، منع إذا االجتاه، يف



 نذوب ال وحنن راحئته.... وتتبخر ويتحلل يذوب الصابون
نكون. أيمنا غالب الكرامة وعبق حتلل وال

 نسيناها األوىل األهشر تلك األسنان ومعجون الفرشاة
 ذلك، اكن نظام ولرمبا التحقري يف مبالغة جمبرين...

رشيعهتم. علينا حرمته الشامبو كذلك ،تأديبنا يف به يقتدون

 قيد عىل يبقيك طعامهم ع.... األستاذ يقول مكا
 لبس يف وتبدأ المشس ترشق عندما يقويك، وال احلياة

 يأتون ريمثا اإلفطار.... قبل نصيل الوداء، عباءهتا
 يف بعض بعضنا نشبه أربعة ونبىق الصالة نمت باإلفطار،

الكفني. بني الرابط القيد ويف املظلومية

 اخلضار من حصن علينا... الفطور توزيع يف يرثعون
 ترمس لكمة رغيف .ورغيف. خنر( )خشر املطبوخة املهرتئة

 يف تتسابق وأطرافه منه الفرن راحئة تفوح لقرص صورة لك
 ذابل جسد رغيفنا رغيفًا... منيه مفجازًا رغيفنا أما نظامها،
 عىل نرص أحيانا.. رداءته عىل نعرتض القطع يف اكجللد

 القرص يتبدلون أحيانا.. الرثطة بعض يتجاوب استبداله،

 يف آخرين نصيب من يبىق ولكنه منه.... رداءة أقل بآخر
 إمنا الله.... عبد ملا اخلبز )لوال احلديث يف املعتقل...يقال

بالله.... كفر ملا اخلبز لوال يقال أن يناسبه اخلبز هذا

 أهنم األخوة أحد يذكر األسود.... الشاي من كوب
 اخلضار يستبدلون األحد ليلة يف فيه، )الاكفور( يضيفون



 مع بالعدس ميلء حصن بالعدس..... خنر( )خشر املطبوخة
 هلا يتع ال البطاطا من قطعة فيه جتد وقد املقطع البصل

ن. إنسا مف

 أحسهبم ما ...يقولون. مكا األنبياء طعام العدس
 اإلبقاء يف القوي مشيئة ولكهنا أنبياء نكون أن لنا يريدون

 رحت متناهية، الال العدس مرات من مرة احلياة.... عىل
 لقمة.... السابقة..... أقراصنا من بقطع مغلفًا العدس أعب

 اكدت مفي يف فرقعة إال أوقفين وما متتابعة... لقامت
 عن أحصايب احلدث أوقف مهنا... تتفتت أن أرضايس

 متسلسلة أصابيع جتارست لتيجة، خيلصوا ريمثا األلك
 حبمج كنكريتية قطعة اكنت .واخترجهتا. مفي... إىل

إإ ..تقريبا بوصة نصف

 خصبًا فأصدرت الباب.... صفيح فوق هبا ألقيت
 »إهنم : )ج( قال بالذاكرة... أعود حيمنا لليوم أمسعه الزلت

 من اهنارت أم قوية زالت أما !أسناننا حتمل مدى خيتربون
اإلمهال؟ جفوة

 يزنالن واجلمعة اخلىم بطيئة، رتيبة علينا تعرب األيام
 صيحهتام تأخذنا مثود، بقوم الصيحة نزلت مكا علينا

 واجلمعة اخلمىي يف جامثين.... زنزانتنا زوايا يف فنصبح
 العنرب يغلق مستشىف... مرتادي وال أهلية.... زيارات ال

واالنتظار.... السام فهيا جنتر ساعة ٤٨ اخلروج، عن أبوابه
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 وتنفرج باآلخرين يأنس بالطبع، مدين اإلنان
 لكنه إنسان املعتقل يف الصاحب إنسان.... برؤية أساريره

 أصبح أحصابه.... بأرواح روحه متاهت املدة طول مع

املرآة. يف اكلنظر لآلخر منا النظر

 الروح مللء تكيف ال )الطيفان( فوق النورانية األدعية
 األقدار رمت أن علينا الله من نعمة ..اإلميانية. بالطاقة
 حتتفظ طرية الزالت ذاكرته زنزانتنا، يف . ع. األستاذ
 رياضه يف حنلق هاته أستاذ يا نعم الصباح.... دعاء بفقرات

 راح األملنيوم.... من قطعة لألستاذ استللنا صباح. لك
 اجلدار.... طالء يف اللكامت يرصع مجيل خبط األستاذ

 الليل قطع ورسح تبلجه، بنطق الصباح لسان دلع من يا اللهم
 مقادير يف الدوار الفلك صنع وأتقن تلجلجه بغياهب املظمل
 الدعاء كتابة أمت تأججه... بنور المشس ضياء وشعشع تربجه
البوابة. من بالقرب اجلدار صفحة يف كبري... واحض خبط

 وجودها يالحظوا أن خناف الوجود... عزيزة األدعية
 بالعثور هبجتنا ويقطعون فزييلوهنا ،هبا وتعلقنا اجلدار يف

.العاطرة بساتيهنا عىل

 منإزالهتا.... القهر يمتكن ال بوسيلة بدمناالحتفاظ ال
 حىت القدب.. ة ذاكر إىل اجلدار ذاكرة من حفظًا أنقله رحت

الصبح. صالة عقب بتالوته مستعينًا حفظه أمكلت

 الله.... على بالثناء استهالل الدعاء فقرات في
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 .املخلوقني.. عن واالنقطاع القدسية بساحته واالتصال
 أعىل يف سارحة حملقة قلوب يف اجلون ستجدي مفاذا

 قوة تزداد بالله... قهتاعال توثق النفس يه هذه عليني.
 أعىت هتزمها فال وترضعها هتجدها يف تنرصف راخسة...
 تتقاذفها ما... شيائً الطريق عن تغفل حني ولكن القوى...

الضعف. مبصريها ويعصف والكون.... اهلموم

 اكن بإرادته لك وضعفاء.... أقوياء الجسن يف هناك
 أخذ ماذا ولكن الكثري.... يعربها اختبار حمطة وهو كذلك،

 اشاذا... كنت إذا مدرسة االعتقال حدة، عىل لك مهنا
 بيىن جدل جرى املرات إحدى هذا، غري الرثطة يعتقد

 أنمت قال التعامل.... يف كأكرثمه املعاملة أساء رشيط وبني
 إال يجسن ال قال ذاك؟.... وكيف له قلت جمرمون!...

 يقل: أمل يوسف؟ النيب يف تقول ماذا له: قلت املجرم..
 الجسن أيمتىن ..٠إسه. مثائ٠ًيت مما إك آحث آليجن >رب

 رخن أليجت ىي وقليت القرآن وقال ؟٠٠[جمرر ليكون
 ماىف يا يقولون: أيضًا الدنيا أهل ومبنطق ينني...

جواب. بدون انرصف أن جوابه اكن مظالمي... اجلن

 رمضان.... هشر انقضاء عالمات الحت قد ها
 الغربة الفائتة...طعمه الرمضانات عن خيتلف رمضان

 غري عيد العيد، ويطل اجلوع... إىل باإلضافة واحلرمان

 الكربياء أهل اللهم قانتني.... العيد الة نتصبنا سعيد.
 واملغفرة التقوى وأهل واجلبروت اجلود وأهل والعمظة
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 جعلته الذي اليوم هذا حبق اللهم والرمحة، العفو وأهل
 الذي ...حناجرنا. يف اللكامت وختتنق عيدًا.... لملسملني

 حنن أمسملون حقًا?؛:.... هذا أعيدا عيدًا، لملسملني جعكته
بثكولني. ثالكة الصالة نمت ....حقًا

 الصور بنا تعود ،تأمالهتا يف متكورة أجادنا تزنوي
 عن بعيدًا الفرحة أيعيشون ،بدوننا عيد يف أعزتنا إىل

 الباكء خينقهم أم بالعيد شفاههم أتنفرج أحضاننا؟...

 أبناءنا يلب من حمبوسني.... حنن مكا الدموع وحيبون
 احلنان، قبل خدودمه عىل ويطبع الثياب من اجلديد
 ...املجهول يف غائبون . ؟.. غائبون وحنن اجلديد أيلبون

 بانتظار عيوهنم هسدت أفهل اآلن شعورنا يعيثون أترامه
املنرصمة؟. أعيادمه يذكرون راحوا أم اليوم

 دنا...أكبا فلذات وبني بيننا حالت جساننا قوة نعم
 عيدمه، أجهضوا صغار أملًا... أعيادمه يف وزرعت

 رؤوس يقبل من اليوم ومهنم..... منا العادة واختطفوا
 عيد لفراقنا... رؤوهسن من الشيب ينزتع ومن أمهاتنا؟...

 العيون تسح املتيب... يقول مكا عيد... يا عدت حال بأية
القيود.... به غدرت عيد عىل فياضة
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(١٠)
لإلنذار زهراء يا

 السبت معنوياتنا.... يف بالنضارة حممالً السبت يعود
 الدىج..... بسواد أسود سبت إىل يب يعود األسوار هذه خارج
 السنابس ململت هناره هناية سبتًا.... مثله األسابيع تلد مل سبت

 أرضها يف خملفة فهيا اجلراح زجمرة هدأت ،جراحها
 زارها تكمتل.... مل هشادة مشاريع ، أخرى وجثث ثهيدين...

هتا.طرقا يف يعوي الكون الضياء.... مهمشة الليل

 خلف الطلقاء براحئة منعشًا أمالً يفتح هنا السبت

 يومني نتاج لتجمع القملعة من القافلة تعود أسوارنا....
 لك يف )الدك( يف اآلذان تهتيأ وعندما صامتني،
 الرثيط، ترصد عني من )للعرب( بد ال حينذاك الزنزانات....

)بالدك(. متلبسني إدراكهم قبل باهلبوط املسمتعني لينذر

 كيف )الرادار(.... املراقبة جهاز يقع زنزانتنا باطن يف
 من قطعة قطفنا !...جتاوزها من الضائقة الظروف مكنتنا
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 قطعة عىل وحصلنا الدك.... يف الراخسات األملنيوم قطع
 الثغرات يف جاد وببحث مهرتئة... الصابون من صغرية

 من متكننا ال صغرية مرآة عىل عرثنا الزنزانة يف املتفرقة
اكملة. الشاحبة وجوهنا رؤية

 املهنكة... بالصابونة األملنيوم قطعة يف املرآة ألصقنا
 لتفجري العاطفة إحلاح عند الرادار... جهاز تصنيع مت قد وها
 العامة... التحليالت أو التشاور أو احليين الوالء ترانمي
 صدره معطيًا األرض فوق أحدنا ميتد ذلك.... لك عند

 يدفعه والسبابة.... الوسىط بني الرادار يضع لألرض....
 للعنرب... الرئيسية البوابة كشف من يمتكن حىت للخارج

 بالميىن، النظر بإمغاضها....يركز إجازة اليرسى العني يعيط
 بسيط جهاز املسافة.... بعد مع احلارس حراكت فريصد

 تشفيه يف الجسان يتفنن مكا اكمالً.... بالغرض ييف بدايئ

كربه.. عن التنيف يف اجلين يتفن
 تلك مع بالدخول.... الرثيط ألقدام بادرة أول مع
 بدخول معاك صاحبنا من اإلنذار ينطملق األوىل اخلطوة

الرشيط.
 لكمة اكنت اخلطر بقدوم لإلنذار املختدمة الثفرة

 زهراء يا : مناديا صاحبنا من واحدة مرة تكيف زهراء( )يا
 يبتعد حني الصمت... بالزتام أمرًا فواهلأل اآلذان لترتمج

 رادارها عن جمردة بالعني مبراقبته صاحبنا يواصل الرثيط
 بأس ال خبطوات يتعداه ...)للستينات(. داخال يتعداه وعندما
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 وختبرمه )للستينات( لتصل مدوية زهراء( )يا ب هيتف هبا..

لدهيم. مراقبة ال حيث الرشيط... بقدوم

 )يا اإلنذار شعار أس من الواقع يف أعمل ال
 الرؤية... بنضوج ويويح موفق اختيار بالطبع لكنه زهراء(،

 فيه يؤكدون املظلومون يرفعه باملظلومية... إعالن زهراء يا
 زهراء يا الزهراءعلكا.... ملظلومية امتداحًا مظلوميهتم بقاء

 البيوت عىل األول اهلجوم فيه وقع يوم إىل باملع تعود
باألرسى. املمتلئة الزنازين هذه حصيلته واكنت اآلمنة....

 مضيع... حبق ارتباطًا النف يف تبعث زهراء.... يا
 اكنت زهراء( )يا نعم الوجود، يف قامئة به املطالبة الزالت
 احلثر يوم شيعهتا تلتقط من يه أليست اخلطر، عند أمانًا

الرديء. احلب من اجليد للحب الطري التقاط

 ذلك اللكام... من املراقب صاحبنا يمتكن ال حني
 ثالث تكيف بالصمت ملزمًا ويكون الرشيط يعاجله حني

 بقبضة حامكًا... الصمت ليكون اجلدار عىل متتالية رضبات
 العنرب فميتىل تلك.... اخلرسانة كتلة عىل قرعًا نوجه اليد

 الرثطة وجوه يف نقرأ الطبول... كقرع مدو ممخف بصدى
 ببساطهتم... يعصفان واالندهاش االستغراب خمفية... حرية

دخوهلم.. وقت معرفة لنا يتىن كيف يفكرون

 رأسه يطيل الن يف كبري الرشطة أفراد أحد
 هامته اكنت نعم الصفر( )بطاسة )م( رفيقنا شهبه ..باحلناء.
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 يقول اكن الرشيط هذا النحاس.. كآنية باحلناء مصبوغة
 الرشيط يدخل ملا شفرة(... عندمه )هذول : رفاقه ألحد

الليل(. رسى )يا يقولوا

 يف خربته تسعفه ومل شفرة... وجود مداركه التقطت
 زالت وما ..عشقنا أمعاق يف )الزهراء( مبعرفة معايشتنا

 مداركه لدى بارزة غري ومالحمنا نظره... يف مهبمة صورنا
. علينا افرتاء لك تصديق عىل املقترصة

 خنوض آلخر، زمن من بنا األيام تتقل الصور هبذه
 اجتياز يف تسعفنا عاككزياً شداثده من ونصنع الضيق

 من اخلرية يف بارعني صاروا وظائفهم بطبع العقبات،
 أهنى عندما رشطهتم من األول الفريق اإلنسان... كرامة
 ماكن... غري إىل يغادرنا أن هيلع وصار )عنربنا( يف نوبته
 مبارشة العيد بعد ،الوضع عىل سيطرته يبدي أن هيلع اكن

 اجلدران، يف النظر يمتلون راحوا الباب، فتحوا جاؤوا،
ممنوعات. عىل باحتواهئا يثعرون مرة ألول وكأهنم

 والقراءة للكتابة ميت ما لك متحية عىل أجربونا
 مبللة... القامش من بقطع مددناها جمبرة أيدينا بصلة..

 من نبضات حمونا وجداننا... عىل غالية نصوصًا حمونا
 قاس عقاب أعضائنا... بعض أزلنا وكأمنا أزلناها قلوبنا..

أقاه. ما ذاك

 وأزالوا بل نواظرنا... عن الكتب بحجب يكتفوا لم
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 أخيل وال أرمحك )ال يقال ومكا ،أبصارنا من مجيل ؛لك
 إال يشهبها ال مرحلة اكنت عمليك(.... تزنل الله رمحة

 تكن ومل بروحنا... حيل آخرًا اعتقاالً اكنت نعم االعتقال
 حببر نقلها علينا فرضوا لو حاأل، أحن الباقية الزنزانات

 لتا ميحون كيف ممنونني. لفعلنا حموها قبل دمائنا من
بنسفها. يسمتتعون ومه خبها

 حنن كذلك ، العيد يف والعيديات اهلدايا تعىط أال

 نىن ال ونبىق وتنتقل العصور تروح عيدية أعطينا
 أغىل إثرها يف شيعنا جنازة إىل العيد أحالوا عيديهتم...

 أحبة من فقدنا ما عىل )فاحتة( العيد يف نصبنا مقتنياتنا.
ومأثوراتنا. أدعيتنا

 بعض بقاء إال هبا اخلطب خيفف مل فاجعة اكنت
 من يمتكنوا مل صدورنا صفحات يف حمفوظة األدعية
 إتالفها... يف إجبارنا عن توانوا ملا متكنوا ولو حموها
 اقتحامها من مصونة القلوب تبىق أن األقدار وتشاء

 مما خنًا طبعنا قلوبنا حنايا يف أرسارها... يف والتفتيش
 الهنار وانرصم حمتنا... يف لنا عزاء فاكنت خنه استطعنا

 املقابر مصت صدرها عىل جامث وزنزانتنا مدبرا ووىل
 ويعترصها البغيض... الكدر زواياها يف جيول ٠القاتل..

 صور وتنفلت البوم نعيب خميكهتا يف ويعشعش املرير األمل
انفالتا.... أجفاهنا يف النحس
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 مألى مقربة لتكون واتسعت هبمومها ضاقت زنزانة

 من واملحرومني واملصادرين املحموين قبور بالقبور...
العاملين.... رب مناجاة
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(١١)
عشوائي صيد

 الفارغة بالصحون حمملني الرثطة ينرصف ما خلف
 بني االختباء إىل املجونون يعود اخلالية، واألكواب

 قصص زنزانهتم لرثاكء يردون يعودون األربعة... اجلدران
 األلسنة تغدو اهمتاماهتم، يداعب ما وجل طفولهتم....

 بعضها يف القلوب تفضفض احلنني.... لكماهتا من يفيض
 أحصاهبم ويغرقون بيهنم، املعارف يتبادلون البعض،
 من الذاكرة يف ما نفذ إذا حىت اخلبرات... من حبحي

 ولرمبا خمتلفة بصياغات القصص نفس أعادوا خمزون،
 الاكسيت، كرثيط ذاكرهتم لبث يعودون يه... يه اكنت
سواه. بيدك يصح ال حني مساعه تعاود

 يشء... لك يف طويالً ويتحاورون شواغلهم حيكون
 الثخصية... والشؤون السياسة يف والدين... الدنيا يف

 نف عىل ويفيقون ينامون داموا مفا طبعًا أحيانا، يتنازعون
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 لك ألفوا الوجوه، نفس يه طرفهم، أداروا أيمنا الوجوه....
 ال وما حيبونه ما خمتوا أحصاهبم، وجوه يف التفاصيل
 للطبييع من بذاته... الثخص ألفة بعضهم ألفوا حيبونه...

 اخلالف بوادر تبدر أن املرحلة هلذه يصلون حني
 األرضية، الصفات ذواهتم يف ترتسب برش مه والزناع...

ينبيغ. ال معا مزنهني مالئكة ليوا

 هلا طريق وأقرب الصندوق، هذا خارج تقع الدنيا
 النظر يقول حديث هناك املربعة... النافذة يف يقع ولرؤيهتا

 أبدد البحر عىل املطلة النافذة من إذن الغم، يذهب للبحر
 تغازل النجوم أسود... كباط أمواجه هادئ... حبر الغم....

 زوار.... صفوه يعكر ال وادع الساحل بوميضها، البحر مياه
 احلياة، رمق يه تسد صيد عن تبحث بعيدة، القوارب بعض

 قد صيده.... بنوعية يتكهن ال شباكه يليق حني الصياد لعل
متنوع. بصيد شباكه تأيت

 متنوع بصيد جاءهتم الصياد أهيا خمتطفينا شباك كذلك
 هذا يف ما لك واحدة ليلة يف شباكهم مجعت عثوايئ....

 املضطهدين، ممى إال ممسى جيمعه ال مزجي .... )العنرب(
 وعددًا الدين( )رجال العمل طلبة من وافرًا مكًا عنربنا يضم
 )األساتذة( من به بأس ال وجمموعًا )الرواديد( من كبرياً

 يف يلتيق ال مزجي الفائت.... هذه بني مه ممن وآخرون
 ب متى ما واحد ماكن يف مجعته مزجي واحدة، معادلة
االحرتازي. االعتقال أو األمنية( )القمعة
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 الصيادون رنا...وقد قدرك هذا الصياد أهيا بىل
 املحتركة القوارب من حتفظهم مبصابيح قوارهبم يعنونون

 مزخرفة والمساء الصيادين مبصاحي مزخرف البحر . ليال..
 مجاالً تضوعان متناظرتان لوحتان النجوم، مبصابيح

وتصربا. حرسة تعرصنا يهنام وزنازيننا ..وحسرًا.

 )الثيخ قصة تبارحين ومل النافذة، يف نيف رأيت
 أوثقوا الستينات، يف زنزانة قدره اكن الثيخ النجاس(...

 الشيخ يرحت مل ،أوثقونا مكا )اهلفكري( يف كفيه
 بصابونة معصميه دعك )اهلفكري( عىل حتايل لصنيعهم

 يف باهلفكري ألىق )اهلفكري(... من كفيه وأخرج وجدها

)اليفون(.

 املقيدين، رفاقه بني طليقًا اكتشافه من هلم بد ال اكن

 قيدوه يكونوا أن الشيخ نىف )اهلفكري(؟ أين سألوه
 أعاد و هكذا وغللوه، آخر )هفكري( له جلبوا باهلفكري...

 يف رفيقيه مع باهلفكري وألىق ثانية... الكرة الشيخ
 خمتلفة الرشطة نوبة ولكون الثالثة... لملرة قيدوه )اليفون(،

 مرة لك )مو يقولون ومكا لكن اخنداعهم.. يدركوا مل
 يف متسملقا الثيخ اكن الثالث..... القيد بعد اجلرة( تمل

 إال غفكه من استفاق وما براحة.... ويتلكم حياور النافذة
 جرم املهشود... باجلرم الرثيط أدركه تفتح.... والباب
 األخرى، للزنزانة التحدث وجرم املسلوبة، للحرية التطلع
.البحري للساحل بالنظر يسمتتع عدوه ولعلهم
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 فانفرجت )اهلفكري( من الثيخ يد خللو الرثيط تنبه
 وأبلغ مرعًا وذهب الباب أغلق امكين... بصيده أساريره

 السؤال أعادوا باألهواز... مدججني جاؤوا النوبة.... ريئ
 يف وقوعهم أدركوا علهيم. املعتاد اجلواب أعاد الشيخ! عىل

 وانهتى أبهيا، بكرة عن الزنزانة نقبوا االستنفار.... بدأ الفخ!
 )اليفون(. باطن يف ملقاة )هفكريات( ثالثة عن التنقيب هبم
 الرير، رجل يف اهلفكري من طرفًا وضعوا أن العقاب اكن

رعهبم. لك لتجاهله جزاء الثيخ. كف يف واآلخر

 يعرب األعضاء... مهمشة أجادًا مضت ما يا جحر
 يتوارثون نفها، اآلهات ويتبادلون نفها احلجر املعتقلون

 ظهر يف أمساهئم وسائل من أوتوا مبا حيفرون اآلالم....
 ليقرأها للتالني... سلوة ون أمساءمه حيفرون اجلدار....
 زهرة دماهئم يف وتنتعش بالعنفوان، جمجللة الالحقون
احليين. اإلباء أشعة عيوهنم حلظات من وتطل الصمود...

 وتشوقت الله، أحباب أحسارها يف هتجدت زنزانات
 حقيقة فهيا عاشوا وأبناء آباء .. هئا.أبنا من يتمية لنظرة آباء

 قاسية... جدران تفصلهم بعض، من قريبة أجاد احلرمان...
 يف واالبن ظهره املعيشة حنت معره من التني يف أب

 يصل اهلواء، فتحة عرب يتخاطبان والده... عن قصية زنزانة
 عىل القلق ه ينتاب اإلن )الدك( صفاحئ من ضعيفًا الصوت

 الوصايا يتبادالن األمراض، بتبعة املالحق األب أبيه، شيبة
أال البعض... مها بعض من حضنهيام ميألن أن يسعهام وال
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 تأسفًا تتصدع أال فهيا؟... متع ما هول من اجلدران تذوب
والثبور؟ بالويل تضج أال احلدث؟.. حرارة من يطرقها ملا

 يف أب من أكرث نرى أن ألمكننا اإلحصاء اتسع لو
يراه..... وال ابنه صوت ميع )العنرب( ذلك
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(١٢)
السجناء هدايا أغلى

 يكرب األشياء.... طعم خيتملف املعتقل غيابة يف
 وجود فال اآلن أما باخلارج تافهة اكنت ألشياء الثوق
 أمنية تصبح هبا، تعىن وال أمامك تراها الىت التفاحة هلا...

 تقضمها يديك بني جتدها أن حملًا وتصبح بل اكألساطري،
بلذهتا. متتثيا

 ماضيًا يتذكر للحائط ظهره يسند . ع. األستاذ
 حارضه.... من أمجل لكنه مجياًل... يكن مل وإن مجياًل...

 إن مهنا.. باقة يف الزهور أرجي تنسم إىل احلنني به يعصف
 يف األستاذ رشع صورهتا، من أقل فال الزهور توجد مل

 منا يطملب اكليت سلة احلائط... فوق الزهور سلة رمس

الرمس.. كراسة يف رمسها املدرسة يف املدرس

 لك فراشه فيه ميد الذي الركن يف اللة رمس أمت
 لوحة األملنيوم، بقطعة الرصايص باللون أمتها ليلة...
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 يف الاكمن الثوق بعمق إحياء حتمل األبعاد، متناسقة
 لنصل وسيلة ألف الخرتعنا بقينا ولو بقت لوحة الذات...

 ألوان من األلوان صنع من الالحقون متكن مكا تلويهنا إىل
البالستيكية. األكياس

 جبماهلا.. الثعور يفقدنا مل اللوحة يف املفرد اللون
 طبقة يزيل عبقا بىل عبقا.. شذاها باقة من نتنفس كنا

 أنباء وتتايل تضييق من زنازيننا عىل املتالحقة األكدار
 خشصه، يف املواهب تعددت . ع. األستاذ حمزنة...

 قدير الفنية... اإلماكنيات ومتعدد ومممص ورسام... خطاط
الدين. يف وضليع الفلسفية، املواد يف

 مبدع الضمري، براحة اإلبداع صفة تعطيه أن تستطيع

 وتسبغ ونابغهيا، مبدعهيا الدول تكرم أال واسع... مبعىن
 التقدير، أومسة ينال األستاذ هو ها تقديرها... من علهيم

 من مك عند وأودعوه إبداعاته... وعطلوا حريته صادروا
 باجلرح إحاسه يف يعبثون املعاملة... ذل يومونه املرتزقة

والتحقري.
 يتنكر بالوطن يثعر وهو هيلع الدنيا تضيق ال كيف

 غري عىل هيلع حلوا ألغراب ويعطيه قوهتم، يسلهبم ألبنائه
 وساما وينصبوهنا جلده من يلخوهنا هويته يرى منه.. رغبة

الدخالء. صدور عىل

 يف اهلموم...وتثحذ عينه حتارص الليل آخريات ويف
 جاالً األستاذ ألجد ليال أستيةظ األرق... سيوف وجهه
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 من يعرب النافذة من يتدفق الضياء من وخيط ،فراشه عىل
بالثيب. وافرة ال ذقنه شعرات هناية إىل واصأل رأسه شعر

 مستعرًا... اشتياقًا تنفث عيونه وكأن يراين وال أراه
 اجلدار تستعرض هابطة ...السقف. يف صاعدة عيناه تدور

 ا ومشال ميينًا حيركها رأسه املاكن... ختاطب وكأهنا
 أمله يتقمصين روحه، حالة تالمين املتضايق... حتريك
جضره. مراقبة عن وأرسح

 الثجن يقظة من املتكررة والصور املرات أكرث ما
 يصنع أفاكرنا، خبايا من يتربمع غنيًا أمالً لكن تلك....

الجسانني. وجوه يف مزجمرة هتب إرشاقة
 جديدة ومالب مصحفًا يل أهل ال أرسل أخرياً

 تفوح ثياب لنا؟... عيد ال أنه يعرفون أال العيد.... مكالبس
 الطرف يف أصبحت اليت احلياة احلياة، راحئة مقاهشا من

 حبمج علينا... تتتاىل الثياب وبدأت البحر، من اآلخر
حرة. تثبعنا اكنت هبا فرحتنا

 أصبحت الواء عىل والقدمية اجلديدة الفانيالت
 فتأيت رأسه... من اخليط األخوان يستل البتاكراتنا... خضية

 اخليط جنمع واحد.... خيط صورة يف متفككة لكها الفانيلة
 يكة خيوطًا منه ونكون اخليط نفتل واحدة.... كرة يف

جنها. يف نبدأ
 تأيت األبعاد... ثالثية حروفًا فانيالتنا خيوط من حنيك

لكما ممتزجة. بألوان أخرى ومرات واحد بلون مرة احلروف
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 منا للك بالطبع أيدينا... يف الصناعة استقامت أكرث مارسنا
علييغ^ل... اإلمام لكمة تفتنا ومل أقرانه، عن متيزه قدرة
 القرآنية ثقافتنا واكنت حمكته... أوىت ىشء ىف تردد من قال:

 كثرياً... حري أوت فقد أحلمكة تومنيؤت تقول:

 مث عقدها.... إحاكم أتقنت حىت األحرف حياكة مارست

 يف ويبالغون أجحامها يف يبدعون زماليئ لبايق تركهتا
 رأيته ملا وانرصفت أوقاهتم.... هبا يطرزون جودهتا....

أمه...

 هذا وبطالته.... فقره جراء من اجلائع الشعب هو هذا
 وجه يف به يمشخ حتررًا معتقله من يصنع هو

 أرضه إثراء عن أياديه تعطل فملاذا .....مستصغريه.
 بفلذات وطهنا لتعمر تطلق وال أياديه تقيد ملاذا ...ووطنه.

ملاذا. ملاذا... جهودها...

 الفنية.... األحرف حياكة أحصايب طزر التايل يف
 الفراش: غطاء من نقتطعه جلد عىل أحرازا هلم أكتب رصت
 آلقئذ إحلي آلوجوء ووعنت ومحعسق« ه وكهيعم أكتب

 ما أصغر إىل لتتحول القطعة نطوي ظملا(.. ححل من خاب وقد

 خيط أسفلها من ويتدىل مبهارة األخوة علهيا فينج ميكن
 املتبقية الدجاج عظام الرقبة.. حول هلا حامالً ليكون مسيك
 العظم حول زماليئ حييك الصنعة، تطوير يف سامهت أيضًا

 املنظر، حلوة خفيفة ميدالية لتكون متداخلة بألوان بأمكله
الثىت. بوسائلهم بيهنم فميا اجلناء يهتاداها
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 خفيًا، تزاورًا نع املغلقة... احليطان تعرب هدايا

 عن املحبوسني أحوج مفا املجهدين، أثقال من خيفف
 عناءها... راحهتا وسع يف حتمل لكف وزهرهتا الدنيا

 أعيهنم فتنام أجوافها... يف األحراز تنتصب هدايا يتبادلون
تنام.... ال عينه من حفظ يف ساهدة
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(١٣)
للنار الجنة من

 من اكخلروج األهل مقابلة إىل الزنزانة من اخلروج
 من اكخلروج )اللجنة( للقاء مهنا واخلروج للجنة... النار
 اكلتجول لملستشىف الزنزانة من اخلروج أما للنار...... اجلنة

 اجلنة، يف ونار النار، يف جنة الزنزانة والنار... اجلنة بني
 يف ويتعذب ..بالتسلمي. مهنا اهلاربون نعميها يف يتقلب

بالتوهمي. هلا الراهبون حجميها

 امسي قرأ املعتقل، باب الرشيط فتح ميعاد غري عىل
 مفي من انطلقت اكماًل... امسي قرأ كفيه، بني ورقة من

 خلفه الباب باخلروج، يل أشار الدهثة!، ختامرها )نعم(...
 لرتحي فرصة الزنزانة، من خرجت أمكله، عىل مفتوح
 الستينات يف حملقة عيين راحت الزنزانة... غري يف النظر

 أسري ثالث أو ن زنزانيت لك بني للثالثينات، بعدها وانعطفت
للجدار. وجهه معطيًا العينني معصب
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 عن بعيد قدر يف فصاروا زماليئ عىل البوابة أقفل
 محراء، عصابة األخرض بنطاله جيب من استخرج قدري....

 اعتقل حممر.... أسود ظالم يف وغرقت عيين فوق ربطها

 عن جهد من لديه ما بلك يبحث وراح )باهلفكري( كيف
 يردعه مل األعضاء... لك إىل تتلالن كفاه ممنوعات...

 خمفيات يف يده بدس ولع له موضع، أي عن حياء
 أي عن أعزل؟؟ جد يف يبحث ماذا عن األجاد...

 ملا للبحث جلودنا خللف التلل وسعه لو يفتث؟ حمظور

تراجع!

 املتصيدين، أعني عن اجهتاداتنا ختفيه حرز عن يفتث
 ذاك سوى وليس إرادهتم... بدون األسوار تتجاوز رسالة أو
 املتربصني أذى عنك حيجب حرز ...عنه يبحث ما

 أن الله يريدون ال عليك... يتكرثونه احلرز حىت جبدك..
لك. حافظ خري يكون

 يقودوننا بنا وانطلقوا العنرب من املطلوب العدد ململوا
 القيود برمغ متفتحة وبصائرنا مقفلة أعيننا اكلعميان...

 نوافذه الباص )الباص(... أركبونا واالضطهاد... والعسف
 من يراك وال باخلارج ما ترى حاجب بالصق مغلقة

باخلارج.

 البل... متعددة أقدار إىل بنا تري السيارة وراحت
 الهواء هو هذا ويداعهبا... لبرثتنا يرتب اهلواء من نمي
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 كنا ما هذا والنثاط... باحليوية الروح يفعم ريا نقيا إذن...
 خميكتتا تري السيارة سري مع اخلوايل، أيامنا منه حمرومني
 جزءًا كنا اليت اليومية حلياةوا الشوارع تفاصيل يف بعيدًا

ما. يوما مهنا

 مل عنفواهنا يف زالت ال اخلارج، يف احلياة يه هذه
 متملفعة نراها كتا عهنا بتوقفنا توقفت نعتقدها كنا تتغري...
 فميا سادرة هبا وإذا افتقادنا... عىل حزنًا اخليبة بوشاح

 موزعة تتنقل القلعة.... إىل بضحاياها السيارة تصل يشغلها،
 األحبة للقاء وحصة للعالج حصة مواقعها، إىل احلصص

 تثعر خشبية، جحرة أدخلونا والبالء... لالمتحان وحصة
 عىل صفًا أجلونا ،أرضيهتا عىل يضغط جسدك بثقل

 هذه عىل ينتظرنا، ما نعمل ال )مصمدين( جلوس.. األرض
 خيف إىل بنا تىع أرجلنا الصباح... ذلك بدأنا احلالة

غامض.

 واقتادين يط الرث نادى ببطئه، قاتل طويل انتظار بعد
 احلجر إحدى يف وهبوط... صعود بني خمتلفة ممرات يف

 جحرة فرأيت أرسها، من عيين فك أدخلين... اخلثبية
 عىل الطاوالت... من صف مهنا الميني ،عىل واسعة

 مه المشال وأحصاب مدنية مبالبس جلوس ضباط كراسهيا
 املحققني... من وصفان الطاوالت من صفان كذلك..
 حلظة وجاءت احلجرة... هناية يف الصفني بني أوقفوين

 اكن اآلخر فأجبته... امسي؟ عن أحدمه سألين احلساب،

٨



 قلت: سابقًا؟.. استدعيت هل اآلخر!... بالسؤال جاهزًا
 قلت: استدعائك؟ سبب ما ثالث: مف من الؤال قفز نعم..
 دينار.. ٣٠٠ بغرامة عيل القايض حمك عزائية قصيدة ببب

.المثال وأحصاب الميني أحصاب عىل الصمت ساد

 أجبته: تعمل.. ماذا المشال: أحصاب أحد قال
 معلك، طبيعة يه ما يعين وحض قال خطاطًا... أمعل
 واخلثب، القامش من اإلعالنية اليافطات أخط قلت:

الثخصية. والكروت والزفاف الهتاين وبطاقات

 إدانة... أدلة لدهيم توجد ال بأنه تويح األسئلة طبيعة
 حتقيق... بدون معتقالً تكون ال يك حاصل حتصيل يه إمنا
 بعيه هو بىل وجهه.. مالحم تثخيص استطعت الضباط أحد

 جحرة نافذة من نظرت وملا زفافه.. بطاقة بيدي كتبت
كونه من أيقنت احلجرة، جبانب قابعة سيارته رأيت التحقيق

هو...

 عقبت ،له رشيح وبعد معيل طيعة عن سألين ملا
 فغر زفافه... بطاقة خططت لقد يعرف.. )الضابط..( بقويل:
 أي : له أحدمه قال حنوه... تنفلت وأعيهنم أفواههم الباقون
نعم. قال: يل؟: أرسلهتا اليت الزفاف بطاقة بطاقة؟

 حدهتم... خفت ألذهاهنم املعلومة هذه وصول بعد
 يكتب من أنين يثبتوا أن كثرياً حاولوا أن بعد ذلك واكن

للدولة. املناهضة اليافطات حيرر ومن اجلدران عىل
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 مذعامه... حصة عدم هلم أثبت جحة وبقوة ببساطة
 زمعوه ما أكتب أن ميكين وال معروفًا خيط كون بسبب

جحيت. أمام أيدهيم يف ما أسقط معرفيت... دون

 يف أعادين وجوههم... عن ليرصفين الرشيط نادوا
 األرض... عىل جالسًا كنت ما ماكن وأدخيك ، العصابة

 ولة ال فوق جامثة، اولة ط زواياها إحدى يف ضيقة جحرة
 كزمة من اقتلعت سيكة وخثبة وعيص أهواز جمموعة

 إزاحة من والطاولة املاكن رصد استطعت )املعول(...
)الصامدة(. من بسيط طرف

 مفرتشني ،صدورنا إىل مضمومة أرجلنا جلوس
 احلجرة من آذاننا تقتحم باكء أصوات األرض...

 اهلواء.. تشق عيص أصوات متأملين... رصاخ املجاورة...
 قع..قع... األرجل.. عىل وقعها أصوات تتبعها شط.. شط...
 بقيت لكهنا نرها مل صور باملواساة، مشاعرنا المت صور

 يف القيد حممكة ألرجل صور تصوراتنا... يف حمفورة
 يف تهنش بأجادمه قلوب ال من وأيدي )الفلقة(
 يمسعون اكنوا لو بىلا هيأ يمتعون ال ااكن وومك حلومهم...

 غادرت وحني قلوب.. بال اكنوا حني لكهنم قلوهبم... لذابت
معك. خذينا لقلوهبم اآلذان قالت أجادمه، القلوب

 برفقة املجهول جاءنا املجهول، انتظار يف حنن بيمنا
 يف إمعانا امليكة اخلثبة واختطف علينا دخل أحدمه،
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 مشال عىل اجلالس من ابتدأ الضيافة... واجب تأدية
 منطقة عن فقط يسأل اآلخر، تلو واحدا يسألنا الباب...

 مل صلواهتا يف له دعت وأمه حمظوظًا اكن مفن السكن...
 البالد أو سرتة... أو السنابس... أو الدراز... من: يكن
 إحدى بامس تفوهه فيكيف أسودًا فأله اكن من أما القدمي
القرى. تلك

 أنت؟( وين )من سألين حنوي... العقاب حصة جاءت
 قادمة... غادية اخلثبة عيل هبطت الناب... من أجبته:

 قساوة من تسمل مل الرأس حىت نضارته... جدي من آخذة
 وأجادنا إال إكرامنا من يده انهتت وما وحاملها... اخلثبة
الدم. فهيا تكتل سوداء بقع متألها

 الزنزانة... جنتنا إىل عدنا القصري الرعب رحلة بعد
 بقيت مديدة وملدة الرضب... سقطات بأعضائنا برحت وقد

 يف وعدنا اليوم... ذلك وجبة من رضبة ثقل من تعاين كتيف
 املصادرة أعيننا رمغ املثاهد مبرارة مشبعني الهنار منتصف
أجفاهنا... من الضياء
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(١٤)
الكتاب عن بعيداً

 أرانا بعدما انرصف ،عنا حممود غري الشتاء انرصف
 صف إىل الزنزانة حول وبعدما العناء حلظات زمهريره من

 الرياح رصير معه حيب انرصف بيهنا... نكن ثالجة
 نرها مل أمطارًا كنانته يف حيمل انرصف األمواج... وتالمط

 ولسان متوعدًا عنا الثتاء وىل قطراهتا... بربكة تبلاك ومل
 ستعضون يب... كفرانمك عىل ستندمون قائال: يهتددنا حاله

تأسفًا. أصابعمك عرش عىل

 ختن بدأت اجلو أجوائه، من يقلب املناخ راح
 الربد... تقيك ال اكلعراء يه اكلفرن الزنزانة صارت أوقاته.

 فيه متلك ال الذي العراء ىه الصيف... ىف حتميك وال
كفوف. وال أرجالً

 املروحة .املروحة. فتح الرشطة من نطلب أخذنا
 صدق يعطيه، ال اليشء فاقد ..تصنيعها. وتعيد احلرارة تأخذ
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 بلهيب علينا يزحف الصيف هو ها لنا.. توعده يف الثتاء
 الصيف.... ما أدراك وما للصيف ظهريته، وتعر مشسه،

اإلفطار. وجبة بتناول به هنار لك نفتتح

 يرافقه )الباقلة( من وحصن احلمليب، من كوب
 )خنج(... إىل )الباقلة( يتحول التايل اليوم ذابل... رغيف

 ما قضينا وهكذا )اللوبه( دور يكون الثالث اليوم ويف
 انتظام... ويف بالتتايل تزورنا الثالثة االطعمه العام يقارب
 أحدمه يتخلف وال نوبهتم نظام خيتل ال أشقاء ثالثة

أبدًا. رابع هلم ويل

 الرغيف... فيه نغمر احلليب أو الشاي من الفاضل
 الغيل حبل فوق جيف حىت ندعه بالثاي، الرغيف يترثب
 فوقه ننرث حبل النافذة.... إىل اهلواء فتحة من املمتد

 املاكن... من هبا العالقة األوساخ وإزالة غلها بعد بنامال
 حال.... بأي غيل ولكنه الدرن اكمل مهنا يزنع ال غيل
 بعيد. حمل الصابون حيث وحب... القراح باملاء غيل

 الاكيف الوقت يأخذ ، الرغيف ثبتنا احلبل ذلك عىل
 وها جفافه... أمت قد الرغيف يكون األصيل ويف ليجف...

بالبوسة. لنا أىن ولكن جاهزًا )اجلبايت( هو

 ال قد الوجود.... غالية املعتقل داخل الرغبات تلك
 استطعنا أخرياً رخيص(... موجود )فلك خارجًا هبا يعتىن

 حالرة بني الفم يف أطرافه تتكرس )جبايت( عىل احلصول
الرغيف. ولذة الشاي
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 أفريقيا... جماهل يف اكلنائني البالد من قيص ركن يف
 خواطرنا... حيايك قمل وال منيره.... فيض من نعب كتاب ال

 املفارقات أجعب ومن ناظرنا.... عن حمجوبة سعادة الكتاب
 فهيا أدخلونا عنربنا، بوابة أمام خضمة مكتبة وجود لدهيم

 يك أدخلونا نقرأ... ليك ال االعتقال... من أهشر ثالثة بعد
شاحبة. بوجوه فوتوغرافية صورا لنا يكتقطوا

 اخلشب من مكونة . ..كبرية لوحة املكتبة تتصدر
 السياسيني السجناء أحد صنعها الدوار... باملنشار املحفور

 حىت يكقيان^ آحبرتن ومرج آية جسد لقد السابقني....
 والئه عن تعبرياً البحرين خارطة جسم يف جسدها ..آخرها.
وطنه. أبناء عليه جار وإن لوطنه الدائم وحبه ألرضه

 متعددة صورًا عيين والتقطت واحدة صورة يل التقطوا
 وقيد الغبار حارصها والثبور.... بالويل تضج مهجورة لكتب

 بال هنا مهجورة كتب اجلدران.. حارصتنا مكا صفحاهتا
 كتاب...ميحون بال مهجورون قراء هناك وحنن قارئ....

 يف ما بأقوى والتسلح مثارها باقتطاف )للجنائيني( فقط
فوائد. من سطورها

 أن علينا اكن الزائدة... ولثقافتنا لنا فعقابًا حنن أما
 وقعه يف يثبه حرمان ، يرغبون ما مدة القراءة جنهل
 فرصة لنا أتيحوا ثقافيًا، قارصين كنا إن البيطء... املوت

 الوطن حيتقر أهكذا ناجضين كنا وإن نضوجنا هبا نمتم
مثاره؟! أنضج
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 مدة جتديد مهنا اهلدف اكن ، رسيعا صورنا التقطوا
 القانون بدون جمراه القانون يأخذ أن من بد ال توقيفنا...
 بامس وميرر قانونًا يمسى االلتواء حىت احلياة.... تتحيل

 بامس ميى دفاع البطث... يف وتفرط تظمل أن القانون،
 وجتاوز فوىض فتلك مطلب لكمة متع أن أما ، القانون

 أن القانون باستطاعة كثرية وأمساء الطبيعية... للقنوات
باملال. رصيده ميأل من لينرص يتكرها

 رياضتنا الكئيبة.... أقفاصنا إىل الرشطة أيدي ترجعنا
 يف حنرك متتالية، ملرات وعرضًا طوال الزنزانة ذرع يف

 اجلن يف حىت ،فهيا وجتمد تتخرث ال يك الدماء أعضائنا
 ويف الليل انتصاف وعند حق.... وللروح حق للجد

 بدرًا... متامه ليلة ىف للقمر بناظري أطل احلديدي، رسيري
 وطربًا.... نشوة احلر يفعم بغناء تتألأل حوله من النجوم

 بني حتلق املاء... رحب يف منطملق بدر يا أنت فرح
احلاب.

 وجودي ضياء يفتقدون أعزة عىل بأنوارك طل أت بدر يا
 يف وتليق اخلجىل... دموعهم ومتح أتسامرمه بيهنم؟...
 ليلة لك هلم أشوايق أحتمل يعقوب؟.. صرب صدورمه
 املطفئة مبنازهلم متر ال أنك أم املنام؟. قبل هبا ليتدثروا
أمعاق ختترق بكينة أشعته وتناجيين البدر أنايج األنوار.

روىح-
 خارج رويح حتلق املؤرق، رسيرها يف عيناي تغفو
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 ظملة عىل تطل ،املستضعفني زنازين بني الزنزانة
 أجاد مساوية... بأنوار تزهر لكهنا مظملة جحر جحرمه....

 بايق يف ناظري أرسح الدىج، أحشاء يف أقدامها صفت
 وأرى املاء... يف كفوفها مرثعة أكفًا أرى احلجر...

واإلكرام. اجلالل لذي الترضع أحناها مقوسة ظهورًا

 ريب الله استغفر الزنزانة.... هذه يف هنا أكرث أطوف
 يف ذائب لسان إليه... وأتوب ريب الله استغفر إليه... وأتوب

 مقام هذا املواجهة... الزنزانة من صوت مسيع ويطرق الله
 أمسع: آخر لطرف رويح وتنطلق النار... من بك العائذ

العفو... العفو... العفو...

 الدايج... الواد نوايح يف هيمس آخر وصوت
 فقد ندايئ، متع لعلك ماكن لك يف موجود يا أناجيك

 األهوال أي موالي يا موالي حيايئ... وقل جريم عظم
لكىف. املوت إال يكن مل ولو أنىس... وأهيا أتذكر

 عن الباحثون أين الزنازين؟... خلف املتنصتون أين
 أبرزوا لقد أسلحهتم! املعتقلون هشر لقد قوموا! إدانة؟ أدلة

 حملقني جسونمك من وحترروا قلوهبم كنانة من الليل أسلحة
 قيودمك الفوالذية.... قيودمك من ساخرين المساوات، يف

 الهنار يف عملهيم تنترصون إهلية.... وأجسادمه فوالذية

الليل... يف عليمك ويترصون
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(١٥)
والضمير الردة بين

 . .نفه. من راحة في أجسادنا مفترشأ يسري الوقت

 ساعات فيها... يحكى وال تحكي ال صامتة النهار ساعات

 بعد الجدران، تحاصرها أجساد إلى الحياة فيها تعود الليل

 أرواحنا من مضض على العشاء، بوجبة يمى ما تناول

الطب. رجل المجن ممر يعبر وأعضائنا...

 لكن ممرض!... أم صيديل أم طبيب أهو أعمل ال
 لك البوابة له الرشيط يفتح طبيب. بوجه يويح ال شلكه
 يبيغ )أحد معتقمليه الرشيط يأل حدة... عىل واحدة

 يهتافت للطبيب... حباجة يكونوا مل لو حىت طبيب(...
 يستنشق البوابة حدود عىل ولو هبا يقف علة الصطناع اللك

 األدوية )املمرض( مه يعيط اخلارج... من القادم اهلواء
 امسه يدون الطبيب لفحص حيتاج من املؤقتة.... املهدئة

القلعة. يف للعيادة يؤخذ الغد ويف
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 يذيقون علهم البسيطة األدوية لتناول اللك هيب
 مكنات حىت ، القايس الطعام غري آخرًا طعامً بطوهنم

 رؤوهسم. يف األرق جضجي تقتل لعلها يأخذوهنا الصداع
 يف بوضعها يومهونه أحيانًا... الرشيط عني عىل يتحايلون

 تورمت يدي صدورمه... صفحة يف ميرروهنا لكهم مفمه...
 تردي مع صارت معصمي... يف ألك البالتييك... القيد من

 ليس املمرض... عىل عرضهتا تورمًا... تزداد هناك الظروف
 أن بعد القلعة لعيادة زيارة يل كتب عالج، عربته يف لديه

 عىل يرتتب ما للك املؤولية بتحمله الرثيط هددت

ليدي. املتردي الوضع

 وضعه عىل جاهدًا داومت مرمهًا... الطبيب يل كتب

 حبوزة تبىق األدوية احلرجة... املرحلة أجتاوز يك
جيلبوهنا. استخدامها موعد حلول عند الرشطة...

 هلم عنوانًا تكون أن للقوة ميكن ال هؤالء الرشطة
 بأوىه يتعلل وحنقًا حقدًا الوظيفة مألته بعضهم مجيعًا....
 حبل بإزالة وأمرنا جاء اكلذي لنا.. اإلهانة لبعث األسباب
 ببعضها... املربوطة األحلفة أطراف من املكون الغسيل

 لنا حق وال برشاً... لنا اكننا ناظريه... أمام بإزالهتا أمرنا
 النظافة تلك حىت .. نظيفا. اكن ليته ويا النظيف... اللباس يف

 من فضالً ميتلك مهنم البعض علهيا... حيدوننا املهلهلة
 حيلة ميلك ال لكنه بؤس.. من ناكبده ملا به يتأمل الضمري

 لك اآلخرين اآلخرين.... من خيىث هو عنا... هبا ينفر
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 معامكتنا يف بهتاونه الوشاية خيىث اآلخر... عىل عني
شدتنا. مع لتعاطفوا

 أجادنا يف وعقده كبته عن ينفس مهنم آخر
 ممرض معاينة أو وجبة لتقدمي يأيت ال نراه كنا ومشاعرنا...

 إحدى واجلبروت.... بالشدة إحياء يقبضته واهلوز إال
 اهلوز أعىط قلياًل... للذهاب الرشيط هذا اضطر املرات
 من الثاين الرشيط تأكد أن بعد وذهب.... الثاين للرثيط

 سألته وعاد.... باهلوز وألىق ذهب متامًا صاحبه انرصاف
 يعامل ملاذا مثكنا؟ برشاً ألمت أجاين هكذا.. تصنع ملاذا

اكحليوان؟. اإلنسان

 والثاين عريب أصل من األول الرشىط اكن لألسف
 يف عليك ضيفًا كونه يدرك بعضهم عريب... غري أصل من

 حوزته... يف ضيفًا بوقوعك حمكت األقدار ولكن وطنك
 األصل حبريين عن وجوههم يف نبحث احرتام.. بال ضيفًا

 وجوده لألصيل ميكن ال متناقض خليط أبدًا... جند فال
 الدماء يف نتشارك نا كقلوب قلبًا حيمل األصيل بيهنم،

 األصل به يعود األصيل الوطن... لهنضة وخضها
باألصيل. يرض ال يل األ فنا....إلنصا

 تأىب قلوبًا ذلك املتناقض اخلليط يف وجدنا هذا مع

 يكون ما عادة مهنم السن صغار .. الضمري.. ملييت اخلضوع
 بقبضة مماكً نفسه حيسب أعطافهم، يف الغرورختتاأل
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 متبخرتأ مثيته... يف خيتال أنفه... بطرف خياطبك الكون...
 بعض الفضاء... يف لتاه الزمان أسعفه لو الوظييف... زيه يف

 وبعد الزنزانة يدخل املعاملة.... سوء يف ميعن اكن هؤالء
 داخل تكون أن ولك اكلصاروخ بالباب يقذف خروجه
 أمساعك... يف الصارويخ الصوت جحم لتعرف الزنزانة

 بذيئة لكمات ألىق الزنزانة، يف الساكنني أحد خاطبه حني
 به.. بلغت مكا أرذله إىل العمر به بلغت ممن تصدر ال

 مرة الفعل وأعاد أحرفها.... هتيج من القمل يأنف لكمات
وانرصف. أخرى

 يف جيهتد وجهه من تقطر املاحة اكنت البعض
 متلفتة... بعني معنا احلديث ويتجاذب متخفيًا العون تقدمي
 لإلهانة.... احلجج يفتعل أحدمه اكن السن صغار ومن

 عن وغابت المشس غربت عندما املرات إحدى يف ناديت
 حاجيت: عن سائال الرثيط هذا جفاء ناديت مسائنا،

 قلت اكم( رمق )زنزانه قال األضوية.. يثعل أن منه فطلبت
 بالباقني! لك شأن ال أنت قال: أشعلها.... الزنازين لك له

 أدرك كنت تشاء، مكا له: قلت بنفسك.. عليك فقط أنت

قليل. بعد خيبته مدى

 أثعل البوابة: أمام اجلال الرشيط عىل نادى
 بعد النتيجة... ينتظر واقفا مازال -٠.٤٧ للزنزانة اإلنارة

 مهبوتًا... ظل ..مجيعها باإلضاءة الزنازين أرشقت حلظات

 أجابه بس(... ٤٧ )زنزانة للرشيط قال هزميته يداري وليك
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 وانكفأ هزميته جرجر واحد... بزر تعمل لكها الرشيط:
أمثاله. من مبغرور إال تليق ال خيبة )جزمته( يف حيب

 يف طاحفة النفسية بالعقد تثعر مهنم البعض
 الضعف... يف إفراغها الظروف له أتاحت وقد ترصفاته...

 فيصدق... الرشيط يكذب حني يصدق... فال يصدق من يف
 ومه والضمري... والفطرة للوازع انصاعوا إن مثلنا برث مه

 لإلنسانية يتنكرون حني غادرة وضباع اكرسة وحوش
 لك يف واحدا فتجد النظيفة العنارص عن تبحث والرمحة....

 يف أنام أجفاننا... هتجع مهنم القاة صور عىل ألف...

 عن تنفض واسع، بعيد عامل يف رويح حتلق النامئين...
 ملية سفينة يف مبحر أنا ها أتعهبا... إهنااك جدها

 فصارت بعنف، األمواج حركت العواصف باملافرين...

 جزيرة فتبدو األمواج تنفرج اكجلبال.... موج يف السفينة
 عىل ط للهبو النف تتوق بأجشارها، خرضاء صغرية،

العاصفة. غضب من والالمة شاطهئا

 السفينة، داخل سيوالً جباهلا من تصب األمواج
 من العاصفة متكنت . . . لمشال.وا الميني بني تضطرب السفينة

 أمواجها غياهب يف تغرق أردهتا السفينة، عىل اإلنتصار
 عن تبحث أرواح وشباب... وشيوخ ونساء أطفال الغاضبة...

 صعدت قادر، بقدرة حنوي انقذفت طويلة خثبة جناهتا،
 انهتت حىت إسقايط... حماولة تؤرحجين واألمواج علهيا

 عىل عيل، مىمغ اخلرضاء، اجلزيرة شاطئ عىل اخلثبة يب
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 بالطرف متعملقتان يداي متأله... متفرقة قطرات وجهي
 عنفواهنا من شلكت العاصفة اخلثيب... اللوح من األضعف

 رقبيت عىل تضغط العاصفة رقبيت... هبما ختقان قبضتني
قبضهتا. من التخلص أحاول بثدة...

 حول بلهيبه حميط احلر نويم... من فزعًا فززت

 أجزاء ميأل العرق حويل... يتدفق احلرارة من حفحي رقبيت،
 حمل . .احلديدي. الرسير بعمود متشبثتان ويداي اكملة وجهي

 فيه يصب غائر جرح عن يفتث زنزانة يف ليلة لك برعبه مير
 رؤوس يف تعبث آخر هلا ويل أول هلا أحالم ويالته...

 ، رغبة غري عىل هتبط أحالم حرماهنم.... املتوسدين
 وأحالم الف، أغوار يف مكبوتة برغبة هتبط أخرى وأحالم

الثيطان... نفثات هبا تويح
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(١٦)
اإلبتالء يحل حين

 وال أفواهنا تعرب ،ال طعم بال تأتينا الطعام وجبات
 ما رأيته لو مسك المسك، وجبة األربعاء يوم تتذوقها...

 الصخرة، عند نسيه الذي نون بن يوشع حوت إال حسبته
 الضري ما ولكن فوائدها... التجميد أذهب جممدة أمساك

 مقيل مسك الطعام.... لقمة إىل التاثقون أولثك سيتناوهلا
 قطط حىت تأنفها ومسكة رز حصن منا للك نفسه عىل ملتو

الشوارع.
 من بفخذ مصحوبًا الغداء يأتينا اجلمعة يوم يف

 أما منا... للك اخل من يتمية ورقة صاحبته ولرمبا الدجاج
 اجلنائيون... يطبخه برياين الربياين... غري فال األيام بايق

 يف الوجبات يعد األجانب، اجلنائني أحد معهم يصطحبون
 ود بلكمة منه نظفر ال يك أجنبيًا يصطحبونه الصحون،

الغربة. كرب تكثف
 وعىل عليا الباب ويغلقون الغداء وجبة يقدمون عندما
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 يتأفف الطعام... يف طويال . ع. األستاذ حيدق وجباتنا،
 )العيش أستاذ يا لك قاناًل: أخاطبه الطعام.... رداءة من

 تقف لعلك )الزنت( مغضبا وينفجر فئ عيناه حتملق زين(...
 أخرياً ضاحكني. اإلخوان بايق وينفجر أيضًا... صفهم إىل

 للبقاء األلك من مناص ال حيث ويألك األستاذ يتجيب
 ووجبات والوجبة الوجبة بني لنا يقول مكا احلياة قيد عىل

أخرى.
 بسيط شاب )ج( املعرفة. من واسزتادة مسر وجبات

 فيه أحدق الفطرة... سلمي السليقة، بريء والفهم، املدارك
 ليؤىت جىن قد يكون أن هذا عىس ما مفكرًا وأرسح أحيانًا

 لصعوبة دراسته إمتام من يمتكن مل مرير. معتقل إىل به
 يف لطلبنا )ج( استجاب يعيلها. أن هيلع عائلة لديه الظروف.

العربية. أجبدية تعلميه

 بقطعة اجلدار فوق العربية احلروف األستاذ رمس
 عىل الصعب من اكن الصفر... من املثوار وابتدأ األلمنيوم

 إليصال واسعًا جهدًا بذلنا وهتجهتا... األحرف حفظ )ج(
 ال اكن قاباًل، يكن مل اتيعابه ولكن لديه... املعلومات

 القاف بني يفرق وال واخلاء اجلمي بني المتيزي يستطيع
والفاء.

 القرآن قراءة هي للقراءة به الدخول وسيلة كانت
 لما سواها وجدت ولو سواها لة وسي ال حيث الكريم....

 قصار على له فتحناه مصحفاً )ج( أعطينا منها.. خيراً كانت
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 بني وتوقف تأتأة يف اللكامت يقرأ )ج( راح الور...
 إىل وصل إذا حىت اجلمعة سورة يقرأ راح والثاين، احلرف

 وصوله.. ولدى قرأها إهلأه آنفضوأ ملوًا أو جيلرة ازأ >وإدا

 قلب يكفه مل علهيا.. انقضوا إن... إن... قرأ... هلوا.. أو
 )علهيا(... لكمة إىل )إلهيا( لكمة حول وإمنا قاف إىل الفاء
 العبث ينبيغ وال الله كتاب انه لوال مجيالً جناسًا اكن لقد

 وصوله وعند مع، جزء أعطيناه التالية الليلة يف بآياته....
الفخار(. )إن قرأ فوه لىف آلفجار ووإن إىل

 تقع معه فسافر ما أحدًا تعرف أن أردت إذا يقولون:
 املكرهني املجربين سفر أيضًا، سفر هذا ذاته... حقيقة عىل
 فيه ختتار وال ماكنًا.... وال وقتًا فيه ختتار ال سفر خيار بال

 برفقة لكها اللحظات تعيرث املاكن هبذا قرينًا... وال صاحبًا
ويصربون. تصرب ويألكون... تألك املحنة.... أحصاب

 الصابرون الرجال، معادن تكشف أيضًا املعتقل يف
 يف عزميهتم.... من يقللون واجلازعون بمثوخهم، يتألقون
 تعاش حيث املعطاءة الرحمية األيدي لك تكثف املعتقل
 بنعميها اللحظات وتتقامس ...ومرها. حبلوها األوقات
 التعاون... عىل جتبرك أخرى حياة املعتقل يف ، وحجميها

 ومكا األذى، حتمل واجباهتا... من التنصل تستطيع ال حياة
 األذى، كف اجلوار حن كرة الاكمظطياة اإلمام يقول
األذى. حتمل اجلوار حن وإمنا

 اآلخرين، خصال أمام لوجه وجها تصبح هناك
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 بعضها إخفاء يف صاحهبا اجهتد مهام بأمكهلا معراة خصال
 كفيل اكلصحراء األطراف املترايم الوقت يفلح... ال

اللوك. من خافية لك بكثف

 القمعة طالته من عن الزنزانات، إحدى عن حيكئ
 يف انتصب أنه حيىك ، منه صدر ذنب دون بثباكها األمنية
 احلنني ويعترصه طوياًل، املاء يف يتأمل العليا النافذة
 دونه تقف والقضبان ذلك له أىن ولكن قاربه... يف لإلحبار

 لواجع صدره يف وتتجدد للبحر بنظرة يبعث راح والبحر....
 نازف وبقلب لملاء... ملهتبة ونظرة البحر، ملالقاة الثوق
 الفضاء حنو كفه أخرج املاء... يف جفيه فتحتا تتع

 تطلق أال رباه إهله... خياطب وراح رفعها املديد....

 هو بىل به؟! ختترين امتحان هو أيل رباه رسايح؟....
 رسايح أطلق رباه االمتحان.... يف سقطت وأنا امتحان!...

امتحانك. يف جنحت أين أحدًا أخرب ولن

 يف للجازع وامتحان باجلازع، للصابر إمتحان هو بىل
 مصيبتان.... املصيبة لصاحب اجلزع اكن لذلك نفه،

 هدف عينيه نصب فيف يرجع، وال جيزع ال الرسالة صاحب
ينمثدها. وغاية

 انكر معا تفتث لذاهتا النف تعود املعتقل ويف
 الذي الكرس إصالح؟... وأي كرس؟ أي إصالحه... يف لتبدأ

 فال النف مرآة تصفو هناك والندم.. بالتوبة إصالحه ميكن
متويه. صفاءها يرنق وال غبث صفرها يكدر



 حادثته الله.... جنب يف فرط ما عىل أحدمه ندم
 يف قرص ما عىل حتره أبدى يراين، وال أراه ال كنت حني

 املايض له شهبت أعصابه.... يف ينخر الندم ماضيه...
 اآلن هيلع يتقهنا.. ومل فدت لكهنا صنعها، حاول بطبخة

 فهيا يستفيد جديدة طخة يف ويبدأ العمل يستأنف أن
 يفكر يزال ال أنه عىل أحل.... السابقة.... الطبخة أخطاء من

 فساد يف الكبري االحمتال إىل نهبته املاضية، الطبخة يف
األوىل. يف والتفكري عهنا انشغاله حالة الثانية الطبخة

 تدوين استطعت النىف... يف الحسر تأثري للدعاء
 اإلمام دعاء ومهنا هلا احلافظني صدور من األدعية بعض

 مغام ذنويب عىل ظلل )إهلي التائبني مناجاة يف اجلاد»
 اكنت هنالك ...رأفتك( حساب عيويب عىل وأرسل رمحتك
 المساوات جببار تتحصن حصني.... حلصن تلجأ النفوس

 عنايته... يف ويه هلا التعرض عىل القادر مفن واألرض،
 الذي الله الله... حب ملالقاة واالستعداد الصرب علهيا وإمنا

 الروح يف بالء اكجلن، ابتالء وأي ابتاله، عبدا أحب إذا
 ٠يرسف الله أحب ملا هلذا والوطن... واألهل واجلد

 لذلك نتيجة اجلن مبحنة وابتاله اجلمال، أعطاه
اجلمال...



(١٧)
تموز أفران في

 رؤوسنا، شعور استطالت األيام بنا طالت لكما
 احلرية... لثعورها مطلقة راحة، يف أذقاننا واسرتسلت

 امتدادها.... ىف الشيب خيتبئ سوداء الثعور.... كثيفة حلانا
 ومشاأل ميينًا تنعطف طليقة اعتقالنا... برمغ طليقة شعراهتا

 وال يقومها مشط فال هناك ونصف هنا نصف تتكع أو
علينا. دوليًا حمرمة حبناها األمواس تشذهبا، أمواس

 ...رعبًا. منا ومللئت فرارًا منا لوليت علينا اطلعت لو
 لك من الشعر يكوها النعومة، ثلجية بيضاء وجوه

 وأصبحنا وجوها... الكهوف اككين أصبحنا جوانهبا....

 البدايئ... اإلنسان وأفالم التارخيية األفالم يف لمنثل مهيئني
.وهراوته لباسه يتقصنا

 جاؤوا ،مضيرمه استفاق متباعدة هشور بعد إال ليس
مثن... بال عزيزة ورؤوسنا حلانا شعور أهديناه حبالق لنا
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 جسن يف مشاعرنا مجعوا مكا واحد كيس يف شعورنا مجع
 من ويقلبنا علينا، قبضته حيمك راح حار الصيف واحد..

 الذي السعري جحم تدرك ال سابقه.... من أسوأ إىل حال
 نقرأ ثانية.... وتعود منه خترج أن بعد إال جدرانه يف نعيش

 يف زنزانتنا بوابة انفراج مع الرشطة وجوه يف اإلحاس هذا
 ونعرف وجوههم، ترثي اللهب من لفحة نقرأ وجوههم...

وهلة. أول يف الوراء إىل أقدامهم رجوع من ذاك

 هواؤه ومشاله ميينه عن الزنازين حيتضن الذي املمر
 مع الرئيية. البوابة من املترسبة التكييف منات تعربه

 بزاهتم وميأل الرشطة من هيطل العرق نرى املمر برودة
السوداء. بالبقع اخلرضاء

 وأحسب ...املعني. التفسري كتاب لدي أصبح أن بعد
 صفحة هو قرآنًا... لكونه منع دون األيام تلك مروره

 ملعاين تفري جانهبا عىل املحصف من صفحة يتوسطها
 أحاديث من جمموعة الصفحة أسفل ويف اللكامت، بعض

 املؤلف يستوحيه واحد، موضوع جيمعها ت املعصومني
القرآنية. الصفحة موضوعات من

 أكتب رشعت بالقامش غلفته األملنيوم قطعة من بقمل
 موضوع يف األحاديث أمجع تصنيفها.... حب األحاديث

 واحد نسق يف أمجعها أو بالتسلسل حلفظها واحد
 الصرب الثنائيات، عىل مثال رباعيات، ثالثيات.... ثنائيات...

تكره. ما عىل وصرب حتب، ما عىل صرب صربان،
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 حفظها واكن األحاديث تلك اكنت املعرفة من سيل
 ...والفطنة. احلمكة ربيع يف وتزنه متعة تعادهلا ال متعة

 الفهم عىل املرتكز احلفظ عىل عودهتا لكما الذهن حافظة
أكرث. للحفظ استجابت

 يوم لك للحفظ، برناجمًا لنفسه أعد األستاذ كذلك
 عىل بعينيه مير ..الزمر.. سورة من آيات جمموعة حيفظ
 من األستاذ يقرأ املعىن، هامضًا الصياغة ىف ممتعنا اآليات
 عند مصححًا مبارشة املحصف من أتابعه صدره.... مكنون

بأمكهلا. السورة حفظ أمت حىت التصحيح لزوم

 عىل اكن األحاديث... نتبادل تلك المتوزية الليايل يف
 من قصة أو مسامعنا عىل يلقيه مرجتل درس إعداد منا لك

 بالعامل يدور ما يمسعون ال من آذان هبا يشنف حمفوظاته

اخلاريج.

 قرحيته به جتود ما علينا ليليق )ج( عىل النوبة جاءت
 يف ابتدأ اكماًل... آذاننا انتباه )ج( استمل الربيئة... البسيطة

 بعدما زوجته، فقد رجل هناك اكن ما يا باكن قصته رسد
 األب عزم .سنوات.. مخ سن يف صغرياً طفال له خلفت

 األب اختيار يكن مل بابنه... تعتين بأم ليأيت الزواج عىل
 عىل لصغريا الطفل تبول من ختىث األب زوجة موفقًا،
فراشه.

 من خيلصها حل عىل األب زوجة اعمتدت بينة دون



 بالطفل تأيت المشس غروب مع ليلة لك راحت تومهها...
 لك مطلقًا... التبول من مينعه ربطًا خبيط.... عضوه وتربط

 أبيه، زوجة قوة من الطفل مل املنوال.... هذا عىل ليلة
 اسمتر أبيه... زوجة من كثرياً عاىن لقد لديه، حيلة ال ولكن

 يردد اكن نفسه... مبخاطبة للنوم ذهابه عند ليلة لك الطفل
 تربيط جانا الويل.... جانا الليل... )جانا املهتمض بصوت
ال...(.

 ألكرث ترديده مسع مرة، ابنه رسير جبانب األب مر
 القاسية.... املعاملة حقيقة عىل األب اطالع بعد مرة... من

ابنه. من معتذرًا القاسية الزوجة فارق

 قفامه عىل اجلميع واتلىق حاكيته من )ج( انهتى
 ...القصة. من العربة عن نساله )ج( إىل عدنا حضاًك...

 أن بعد نفوسنا إىل )ج( أعادنا يدوم، ال الظمل قال:
وطرافته. مبرحه أخرجنا

 )ج( لسان هبا تفوه سنة يدوم، ال الظمل بىل....
 وعناده، بشقاوته وخيالفها بفطرته يدركها اإلنسان بفطرته...

 الظمل عواقب عن تروي الذهن يف حارضة التارخي وأمثلة
املعترب. وأقل العرب أكرث ما ولكن...

 أجادنا بأجادتا... اإلحاس إىل )ج( أعادنا
 الهساد أرادت إذا أجسادنا القاتل... الوجه بدثار املتدثرة
 منهتاه حىت الليل أول من منه... بد ال دثارًا الرطوبة تكتحف

اجلم أعضاء من تتفجر العرق وسيول املنام للعني يرىق ال
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 العرق... رحشات من حبر يف الوجه السواء.... عىل لكها
 اجلد وبايق العريق.... بغسيلها الفراش يف غائرة واألرجل

العرق. من مزيدًا تنتظر ألخرى لزجة بقعة من يتقلب

 إال تترص وال اللهيب، ماكحفة يف األجاد وتمتر

 تلك جوزنزانتنا.... عن الرطوبة تنجيل الهنارحني للوع مع
 زنزانتنا... إىل البحر من يه ليال.... تغادرنا ال اليت الرطوبة

 صفحاهتا عىل جتري واأللسنة العناء.... يف جاهدة األجساد
واألذاكر. اآليات

 تستنفر ،املظلومني وسائد عىل الرأس هبوط ومع
 بييو آلذى وتبزنك آياته وتالوة الله.... بذكر هبجهتا الروح
 يبلومك وآليؤة آملوت خلق أللىي ومف قيرئ شقو لك عىل وهو لمللل
 يف الشفاه وتافر أ^ففور آملزز وهر معأل خلدن أبك

 لك من النازف العرق بإحلاح عابئة غري اآليات رياض
الظاملين..... جربوت عىل اإلرادة وتترص األطراف....
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(١٨)
القضبان حسينياتخلف

 دول وتمنيح الرغبات وتضمحل األجساد تترصم
 الوجود، مساء يف ألقًا احلين ويبىق همينات..... وتزول

 ب العنجهية وجه يف اهلاتف الرشيعة، إلحياء حثشاشته الباذل
 العزة مبيثاق األعوام ليبتدئ يعود احلين ألنه )ال(...

الباسل. اإلباء بهشر الهثور يفتح والكربياء....
 برمغ مدبرون وحنن املحرم فيقبل العام هذا أما

 أن جساننا أيستطيع احلسينيات.. يف مواقعنا عن إرادتنا
 عقيدتنا من انزتاعنا من أيمتكن احلين؟!... عن يفصلنا

 تقوى ال ال.... وألف ال وجداننا؟ قرارة يف املتغلغل وحبنا
 يف احلين احلين! بعطاء المتتع من نا حرمان عىل قدرة

 يف نور وللحسني باللحظة لللحظة يصاحبنا نف أمعاقنا
نرى. ما لك به نبرص أعيتا

 أجوافها يف تتكر وحناجرنا أقبل اجلديد العام هذا
مكتوب وحنن باحلين تضج الدنيا والغبنات.... العربات

١٠٩



 وهناية قدرنا الصمت يكون لن ال للصمت.... شفاهنا عىل
 العبودية عىل المترد احلين من تعملنا لقد انصياعنا،

 من تعملناه ملا اختبار حمل عزميتنا لتكن واالسرتقاق.....
عاشوراء. دروس

 حال..... لك عىل حنيهيا أن جيب نعم عاشوراء
 ، احلين حواريو ميألها حسينيات باخلارج اآلن هناك

 هناك حني.... بيا الضجيج قاعاهتا يف يطوف حسينيات
 الهشيد.... ببطه الرسول معزية رقات ال تعرب مواكب اآلن
واللوعة. بالجشن الرادود صوت يصيح هناك

 ونبذل أداهئا عىل ونمترن أحلانا حنفظ كنا هناك
 يف فنحن اآلن أما الله... عبد أيب خدمة يف واملين الغايل

 عىل حنيهيا ولكن شعائرنا..... بإحياء لنا متح ال أرض
 اخلطباء له، حنتاج ما لك جيمع العنرب حال... لك

 من للتقرب يتوقون د والروادي متوفرون، والثعراء موجودون
 وخيمي األضوية تغلق أن بعد احلين، حمرم يف احلين.

 يف احليين الوالء ينتعش الزنازين عىل بأرسابه الظالم
 يبدأ وسامعني.... منثدين اهلواء فتحات منتيط العروق....

 بذكر لصوته منصتني نظل علينا... جماهلم بإلقاء اخلطباء

 قصائد من قراحئمه يف ما بإلقاء الرواديد يقوم مث احلين..
 دور ألداء يتحمون الرواديد غري اآلخرون حىت عزائية....
رادودًا. يكون أن اللك عىل مرحلة تلك الرادود...

 وإلقاء كربالء حول نقاشات والعزاء القراءة تتخلل
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 حمرم غرة يف قصيدة كتبت الثعراء... من جديدة قصائد
: مطلعها

يعز والعدل االحرار أبا

 تغزو اإلسالم يف اليغ وكف
مهنا: واكن بيتًا، العرشين تتجاوز ال قصيدة اكنت

ليثا عاشوراء قصدتللطف

 يزب ال وغاها يف هصورا

عيل من قلب جنحيك ويف
 حرز األهوال يف القلب وذاك

 األمعاق يف تنفجر العارش من األيام تقرتب ولكما
 باحلين رابطة من هلا ملا املثاعر وتلهتب األحزان رشارة
 االبقة.... العاشورائية الصور من ذاكرهتا يف يتبلج وملا

 ومنزجه )الدك( أمام نقف العزاء بواجب نقوم كنا عرصاً
 فوق األملنيوم بقمل أكتب احليية، وأحاسيسنا بأصواتنا

االنهتاء. بعد وأحموه قراءته أود ما اجلدار

 املحرم.... من السابع اليوم من األيام اقرتبت حىت
 الذكرى.... وملجرد دعرة بال يتدفق الدمع ترى هنالك

 إننا بىل معهم..... وكأننا باخلارج جيري ما ونعيث نتذكر
 أرشك قوم معل أحب مفن عهنم، غبنا وإن معهم

 طقوهسم ونعثق معهلم من حمرومون وحنن معهم...
 اآلن ونقول نتذكرمه شعاراهتم، يف نبضاتنا وتنصهر
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 انهتى االن نقول مث العباسية... هبيبة املوكب خيرج
 االن... ...املشاركني. عىل الوجبة ووزعت املوكب
 املثلث.. اهلم وقع صدرنا يف له آن ولك اآلن.....

 عىل األعوجية عربت مكا ضلوعنا فوق تعرب ساعة ولك
 دمائنا من ترثب متيض واللحظات احلين^ة... جد

الطاهرين. حممد آل أجاد من الظبا رشبت مكا

 الرشطة مضايقة تشتد تلك األخرية الليايل يف
 املحرم.... من الثامن ليلة يف منا.... ييدر ما وللك ألنثطتنا
 ألعىل يصعد اكن أحدمه علينا.... الرنطة عني اشتدت

 أليق كنت حيمنا الصوت.... مصدر يتسقط الزنزانات
 إىل مسرسعًا الرشيط جاء )الدك( من األخوه عىل قصيديت

 وصول بعد الصمت ساد الزنزانة.... مفتاح وبيده العنرب
 الذي من وسأل الزنزانة دخل إنذارنا.... جهاز من اإلشارة

 بيده يكن ومل غليله.... تثيف إجابة نعطه مل يقرأ؟.... اكن
تتيجة. بال اخلروج إال

 ظهر ويف املضاعفة بكآبته العارش جاء إذا حىت
: مهتلها يف أقول قصيدة أعددت كنت العارش

النظر وامعن الباليات بالديار قف

والعرب املاضني عن بواقهيا واسأل

 املصاب ذكرى يوم يف العزاء بلحن أتلوها ورحت
األبيات: إىل وصويل حىت
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يومها السبط نداء أنس ال انس إن
 انفطر وقلبه منفرداً غدا حين

فلم ناصر من هل قوم يا بهم يدعو
 غدر أو خان كذوبًا إال هبم يلق

 شعائرنا يف حقنا البزتازنا الرثطة بتقصد وملعرفتنا
 النوايا جميء يرصد البوابة أسفل الرادار صاحب وضعنا

 الزنزانة خلف التفقدية جوالهتم يرصد وآخر املفتعلة....
 )م( تلىق جفأة باألعىل.... هو من يف حيلة لنا ويل

 خلفها... الرشطة خطوات من حيرهسا النافذة يف الواقف
 بنا يراد ما أدركنا األعىل... من )باهلوز( رضبة تلىق جفأة

رش... من

 دخل قليلة، دقائق بعد العنرب، يف الصمت وانترص
 بيده ، والوعيد الرش قرأنا عينيه ويف مغضبًا الرشيط علينا

 تناول األجاد عىل )اهلوز( تلكم إمنا يتلكم مل )هوز(....
 أثر وقعها من رضبات بعدة باألسفل الواقف )ج( صاحبنا

 باألعىل الرسير عىل جالني لنا وانتقل يفوح.... الضغائن
 )م( ميهله مل عنيفة... األوىل الرضبة )م( )م(،جرع و أنا

قواه.... باكمل باهلوز وأمك رضبته يثين حىت

 بعد إال )م( من اهلوز انزتاع من الرشيط يمتكن مل
 الرثيط أخذ له... مغفور غري لمييض يدعه أن رجوته أن

 ياجلواب، ظفر وما يقره( اكن )مهنو يسال وابتعد اهلوز
 حياريك الله عبد أبا يا عليك الالم يتوعدنا... وذهب
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 يف يليق ال عليك الباكء حىت زمان... لك يف األمويون
 غريب الغرباء... غريب يا ظالمة من أعمظها وما رشيعهتم،

الوطن. يف غرباء وحنن األوطان عن أذت

 حبب متأججة مشاعرنا وتعود الرثيط مييض
 انفرد ساعة عاشوراء.... ظهر يف اآلن حنن نعم احلين...

 اهلام أعضائه من أخذت ساعة الهشداه.. بيد اجليث
 الرشيفة جهبتك دماء متح تقف أنت اآلن حصصها...

 عن بعدنا عن تأسفنا منح الزنازين هاجرة يف وقوف وحنن
 من الهسم انزتاع حتاول أنت اآلن الغالية.... مآمتك

 شعبنا عن القهر انزتاع حناول وحنن املقدسة أحثائك
 أمالً ولدت يوم عليك الله سالم نعم املعذب....
 لألحرار.. عملًا قتلت يوم عليك وسالم لملستضعفني

للثائرين.... وشافعا حيا تبعث يوم عليك والسالم
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(١٩)
وتصدير صناعة

 تأيت اجلدار، طالء فوق الناحلة أيدينا تدونه ما لك

 وال فمتحه الرطوبة هيلع تأيت ليكتني.... يف الرطوبة هيلع
 تلك تصنع ماذا آه باهتًا.... وظال خافتًا أثرًا إال له تبيق

 رمغ املتقشفة البىن ذات أجسامنا بأجامنا؟.... الرطوبة
 يف الثعر ويستطيل بنيهتا تضمر أجامنا إرادهتا....

هئا... أعضا

 ال الثعر، هذا امتداد هبا نقلص وسيلة من البدنا
 فيه.... مبا شيائً فتغري هذا املر الواقع عىل تطرأ حيلة من بد

 مكتوبة األدعية من بعضًا فوجدنا املروحة يف حىت حبثا
 بطول صغري منثار قطعة إىل باإلضافة )اكرتون( ورق عىل

 يبدأ ميل ألف مشوار املثوار.... سنبدأ املنشار هبذه الكف.
 إىل نتوصل الناحجة غري املحاوالت من وبيشء خبطوة،

الناحجة. املحاوالت
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 األملنيوم، من قطعتني استل العمل يف )م( ابتدأ
 يف القطعتني ثقب املجاورة، الزنزانات من استلفناها ولرمبا
 مهنام لك يف صار مهنام.... الناتئ الطرف بواسطة وسطهام
 عىل قادرتني لتكونا مقدمهام من القطعتني يربد بدأ ثقبًا...
 بني الناتئة األطراف من صغرية وبقطعة هئما....بالتقا القطع

 يراقب وآخر البالط من بقطعة املتواه وبالطرق القطعتني،
 الصوت... مصدر عىل باالستدالل الرثطة يفاجئنا ال يك

 وبطريقة مقبض، إىل حيتاج لكنه جاهزًا، املقص وأصبح
مسياك. مقاشا الطرفني عىل حاك احلياكة

 وجنحت بطالقة يقطع راح ،شعورنا يف املقص جربنا
 ونعريه نتخدمه مقص... حبوزتنا وأصبح إذن التجربة
جليراننا.

 منيه كنا جهرًا... املقص بامس نرصح أن نستطيع ال
 بل بدائيًا مقصًا اكن آلخر... ماكن من وإيصاله لنقله )عبود(

 نفوسنا حاجة ويقىض بالغرض يىف ولكنه بداىئ من وأقل
املعذبة. أجسادنا جتاه واجبًا ويؤدي

 من البارد باملاء منأله )ترمس( لنا اكن الصيفس
 الباب..... لنا فيفتحون الرثطة، ننادي كنا اخلاريج املبرد
 الرتمس يبىق فيعود..... باملاء )الرتمس( ميأل أحدنا يذهب
 ال الهبًا عرقًا تنضح أجادنا وتبىق البارد، شبه باملاء ميدنا
 مالزمة تعيث صغرية )فوطة( نتخدم هنار.... ليل إفرازاته تقف

واألجام.... الوجوه من املتدفق العرق ملح لكفوفنا
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 من أكرث تلبس أن تتطيع ال القاتل احلر ذلك يف
 وترتك ، اجلسد من سرته جيب ما به تغيط رسوال نصف

 من ونبعث مرة الف اليوم يف منوت كنا عاريًا.... الصدر
جليد.

 لالختدام.... ومطلوبًا عزيزًا )عبود( املقص أصبح

 ابتكرنا األمر آخر ويف املتباعدة! للزنزانات إيصاله جيب
 الرتم لمنأل الرثيط ننادي إيصاله.... من متكننا طريقة

 بالرتمس أحدنا يذهب البوابة، الرشيط يفتح حني باملاء.....
 لملربد.... يصل مالبسه، حتت )عبود( خبأ قد يكون أن بعد

 فوق املوجود اللوح يرفع باملاء... الرتمس امتالء أثناء
 الزنزأنة يف اآلخرون أما حتته، املقص وخيبئ املبرد

 الوجوه من بوجه الرشيط إشغال أحدمه دور فيكون
 )الرتم( صاحب مع الذهاب له يتسىن ال حىت باللكام....

هناك. ومعله حركته مراقبة وال

 دقائق بعد املمهة، نصف وتنهتي صاحبنا يعود هكذا
 يف تبدأ املقص.... الستالم املحتاجة األخرى الزنزانة تبدأ

 ويقوم الباب الرشيط هلم يفتح وهكذا البارد.... املاء طلب
 وبات املقص... التقاط من زميله يمتكن ريمثا بإشغاله اآلخر

 بعد السميا الستخدامه فراداأل من العدد هذا يكيف ال املقص
 شفرته هتيئة إعادة املطلوب اكن إذن شفرته.... وضعف لكله
 وبادر ...حدهتا..... للثفرة أعيدت صالحيته.... نفذت وإال

زنزانتنا.. مصنع يف آخر )عبود( صنع يف )م(
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 صدورنا جتعل بنا حميطة لكها ،وحاجة وصيف حمرم
 الناري... عريه بأتون االنفالت أهبة عىل براكن فوهة

 عن حمجوبون هنا، وحنن األوىل أيامها مضت عاشوراء
 أن جسان أي يستطيع ال رزيهتم.... يف البيت أهل مشاركة
 يستطيع فال احلين... عن حيجبنا أو احلين عنا حيجب

 مصمي يف جرح احلين قلبه.... عن أحدًا حيجب أن أحد
 وعلهيا إال خفقة تصدر وال األنفاس بتعداد حنييه قلوبنا.....

 احلين، بامس معنونة الدم يف الكريات احلين... ذكر
 املستبدين.... وجوه يف الثورة شعار ترفع احلمراء الكريات

 رمز وأي للعامل، السالم شعار ترفع احلمراء والكريات
احلين. غري للالم

 نزيف من فيض يف يغرقون املعتقل يف الثعراء
 عاطفهتم غزير من تعيط تفتأ ال قراحئمه قراحئمه،

 يا ولكن ويكتبون يكتبون احلين. عاشوراء يف إبداعات
 يكتبون األمر أول يف يكتبون؟... ومباذا يكتبون؟ أين ترى

 عن حتجزمه اليت احليطان حوهلم.... الواقفة احليطان يف

 يف احلين حب عملهيا يكتبون مآمتمه يف احلين
 توفر.... لو القرطاس يف تدوينه يستطيعون ال جحزمه....

 تلك له... وسيلة ال من وسيلة احليطان يف املتكمتة الكتابة
 حرص ال بدواوين لباحت باللكام حليطاهنا أذن لو الزنازين
لددها.

 بمكنون فيها أبوح التفعيلمية شعر من قصيدة كتبت
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 الفاسد، واقعه إصالح يف الهشيد السبط بهنضة اعتقادي
...مبتدهئا. يف أقول الفاسدة.... يزيد بسلطة والتنديد

القلوب قيثارة يا حني

الشعوب أمل يا

اخلافقني عىل اجلهادي اللحن وتر يا

الثائرين حنجرة يف والعربة العربة نغمة يا

باجلائرين تعصف عزفت أو عرفت إن نغمة يا

ياحني حني

احلزين ودج يف

الدروب أمل يف ممزوجة

الشعوب أمل يا

 أيدي من القصائد حفظ يف الفريدة الوحيدة الوسيلة
 الوحيدة الوسيلة املدونة... احلروف عن الباحني العابثني
 ظهر عن نمظته ما أحفظ رحت هلذا القلب... يف حفظها

 أسبوعيًا علهيا أعود لكها.... القصائد حفظت قلب....
 أيدهيم عرثت إن األيام.... تعاقب يصحوها ال يك بالقراءة

 هلم أىن القلوب..... حتتوي ما عىل يعرثون ال الورق، عىل
القلوب. خفايا إىل بالتوصل

قلوبنا دأبت ،قصائدنا مصادرة عىل أكفهم دأبت مكا
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 قضباهنم... جتاوز واستطاعت وسائلهم عىل االنتصار عىل
 جمبولة قلوبنا قصائدها.... األسوار خارج لملنتظرين لتقل

 الذي هيزم، ال الذي احلين احلين، خبصال المتتع عىل
يريد..... ما منه ويأخذ الزمان حيرك
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(٢٠)
النمل مدرسة في

 ياتواهلوا آخر طعم هلا يصبح املعتقل يف الرغبات
 زمن يف الرغبات اكنت إذا خمتلف... معىن هلا يكون

 األرس زمن يف فإهنا العجب وتثري أحيانًا تضحك احلرية
 عنقه يف ربط رصصورًا )م( اصطاد أكرث، غريبة ستغدو

 توجهيه يريد اليت للناحية يشده أخذ ...نامعًا. رقيقًا خيطًا

إلهيا.

 رىب أمريكيًا جسينًا أن باخلارج اكن ملا )م( قرأ
 من ولكن طوياًل، به العناية وتعاهد جنه، يف رصصورًا

 الرشطة. أحد حلذاء حضية صار الرصصور أن حظه سوء
 يطالب ضده قضية ورفع الرشيط، غفلة من اجلين استاء

الحقًا. القضية يكب اجلين أن ويبدو بالتعويض.... فهيا

 وأنت وقال: ساخرة حضكة مفه من األستاذ اغتصب
الرشيط يدهسه أن بعد الرصصور؟ هبذا تعمل أن تريد ماذا
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 الدنيا وإن ههنا... ليس إليه تمطح ما إن ! ؟ هيلع ستقميدعوى
 تعتقد اليت هذه أمرياك واملغالطات... باملفارقات ملليئة

 حبذاء رصصور قتل ملجرد فهيا دعوى يرفع من بوجود
 وال وعنجهيهتا بطغياهنا العامل تدوس هذه أمرياك رشيط....

 دعوى قبول يف لهتاعدا ترينا يه بيمنا ألحد.. اهمتامًا تعري
 قمية لك ليست بأمكلك فأنت ،هنا أما ، رصصور قتل بشأن

 وال قضية بدون هنا كنت ملا وإال حساهبم، مزيان يف
 فكيف مذنبني... لنفهسم يرون وال يقتلونك هنا إهنم ذنب...

بكثري. تعتقد مما أهسل أمره إن احلثرات. من برصصور

 عند الله.... عند إال يكون ال حق من عنه تبحث الذي إن

 الطائر حىت معلت.... مبا نفس لك توىف القيامة يوم يف الله
 بدمه متثحطًا القيامة يوم يايت ...نفسه. وتزهق تصطاده الذي
 ومل بليمح يستفد مل قتلين؟ ملاذا سله رب يا : يقول شاكيا

الله. مساء يف وأحلق الله رزق من آلك يرتكين

 احلرية، ترتاد للضعيفة خملوقاته رؤية لنا األقدار تشاء
 تلك المنل حيطان.... دوهنا تقف وال أبواب تعيقها ال

 يريد مكا تتحرك وال تريد مكا تنتقل االحرة، احلثرة
 جيث كأهنا أرسابًا.... أرسابًا تسري معهلا يف منمظة غريها
 إىل أجامنا بأمعدة ننحدر عقوبات... لقوانني خيضع منظم

 األوىل تنعطف طريقها نعرتض بأعيننا... نالحقها القاع....
.ميينًا بأمكله اجلير ينعطف ....ميينا
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 تشييع دون الباقون مير ال رصيعة إحداها تقع حني
 وضعنا أبرزصفاهتا.... من الرسعة رؤوهسم.... فوق جثهتا

 هدفها... إىل لتصل فيالقها باكمل تسلقته رقيقا خيطًا هلا
 عىل تاكتفت الطعم.. حلو واءالد من بقطع هلا ألقينا وملا

 فوق حتمل ذاك لصغريا جبمها خمابهئا.... إىل ونقله محله
 حيى شيائ تعرف ال ...وزهنا. أضعاف جسدها
 )اهلطط( عنربنا يف الياثسون يمسيه الذي اليأساليأس...

والسام. الضيق مقة عن تعبرياً
 عىل معملًا المنلة تكون البغيض اجلن هذا ىف

 الله ملثينة ويا للعجب يا )اهلطط(.... دابر وقطع الصمود
 جبمسه، ضعيفًا خملوقاته.... من خلقًا يبعث آن شاءت الىت

 مجاعات مجاعات المنلة هذه تتجمع إرادته. بصالبة قويًا
 اإلنسان يد شاءت ولو هلا.. طعامًا الدجاج عظام من تنحت
استطاعت. ملا ذلك من بأحن العظام تنظيف

 البعض لبعضها ومالحقهتا رسعهتا يف تشبه المنلة هذه
 ٣ التعييات، بداية يف تالحقنا اكنت اليت السيارات تلك

 الصباح منذ بعضًا.... بعضها تتبع رسيعة خمتلفة سيارات

 )سياريت( السيارة تراقب البيت حول إحداها حتوم الباكر
 يف خمتبنًا زال ال أم وخيرج لميتطهيا صاحهبا جاء هل

 لوصويل وهلة أول منذ اخلفية املطاردة تبدأ البيت،

 الغيرلديي^رخابيادادا: يبط لسيارق
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 الفجر.... أذان عند اكن وإن للبيت رجويع حىت الصباح من
 تواجدي مواقع جيلون بأول... أوالً حتراكيت جيردون
 عن األخرى ترشدها سيارة تاهت إذا ..والتفصيل. بالوقت

 اختذ ميينًا، انعطايف أحدمه تكهن إذا وجودي، موقع
 معىن... وبال خسيف رصد طريقًا.... له المشال الثاين

يرصدمه. من يرصدون

 تغيب ال يك أحدمه يرتجل اليارة من ترجلت إذا
 إحدى يف املرات من مرة ترجلت عندما صوريت... مرآه عن

 . ..بعد عن خليف ٥قدما مفشت مشيت ...العمل جوالت
 . ..مبارشة اليسار عىل لملبىن تاصدًا وكنت يسارًا انعطفت

 وجدته افتقادي.... عند دهشته أرأقب ورحت املبىن دخلت
 أين وجودي... عن يبحث الدوران يف اكملروحة ورأسه

 انفرجت أم ...وابتلعتين؟. األرض انشقت هل اختفيت؟
ولتين؟. وتنا املاء

 عىل املطلة النافذة يف جدي من جزءًا أبرزت
 نفه، إىل احلياة وعادت فرآين... فيه املتواجد الثارع

 يالحظوا فمل اخلروج يف أيخ سيارة استخدمت أخرى ومرة

 القرية... مدخل يف يب املتربص ملحين عدت وملا خرويج
 سيارة مبتابعة سياريت متابعة استبدلوا خطامه... أدرك

 يالحقون مه بيمنا سياريت الختدام ثانية عدت أيخ...

 يالحقون أهنم أدركوا هبا بأس ال فرتة مرور وبعد أيخ...
وجهه. قمسات يألفون ال من
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 اكلمنل ليسوا لكن صفاهتم، من املرعة اكلمنل، مه
 لدستور خمالفهتم يدركون ال مه ولرمبا النباهة، ىف

 الدستور لكون ويتجاوزه هذا يعمل بعهثم من ولكن الوطن،
 مادة أي من امللص يتطيع هو جييب... يف وليس جيبه ىف

 دامت وما برفيته.. القبول إال لك وىب كثرية... مبخارج
 يرى هو املواد... جل يف أنفها تدس للقانون( )وفقًا عبارة

القانون. نفه
 األستاذ عن أفرجوا اعتقالنا من هشور ترصم وبعد

 أفندتنا يف غارت الزنزانة وغادر أغراضه تأبط يوم ع...

 جنزم ا وإنكنا رساحه إلطالق فرحنا افتقاده... خناجر
 نعتقد يفارقوننا ممن كثري رساحه.... بإطالق باليقني

 انرصاف حلظات آخر. جسن يف ببقاهئم نفاجأ و خروجهم
 حلظات خلفه تركهم من حلوق يف وجشن له هبجة األستاذ

 يسدها ال الفضاء.. بوسع واسعه هوة النىف ىف ترتك
 هو به.. وأنسنا حضاكته مواقع ويف ماكنه يف فراغ يشء...

مصاحبتنا. من فقيد فقيد... غري انه إال اكلفقيد
 يف ليلة أول تعادل اكنت األستاذ خروج بعد ليلة أول

 مشاعرنا عىل األرس يتجدد الليلة بتلك املاكن... ذلك

 فيه... حنن ما يف بقاءه نمتىن وال بيننا وجوده نمتىن ملرات...
 من ساكنهيا أحد بانرصام الزنانني لك تعيهثا تلك حالة
 الشوق برسائل مصحوبا اهب أستاذ يا الله أمان يف هتا...أحنا

ما....... يوما عائدون إنا هلم وقل األحبة... ألغىل الدافق
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(٢١)
األجساد برهوت

 حقيقة... باخلارج جيري ما نعمل وال تفوت أهشر
 وجوه سوى يل . . تفاصيل^ها. نسينا اآلدمية الوجوه

 من اكمأل... يومًا تنا بصح تبىق الرشطة نوبة الرشطة...
 الثانية.... النوبة تتلوها مث التايل، اليوم يف الفجر إىل الفجر
 ثالثة لك األوىل.... النوبة تعاد مث متتابعة، نوبات ثالث
 نألفهم، ال يك بأمكله... الرشطة طامق يستبدل هشور

معنا. اللطف ويألفون

 آخر... كوكب يف وحنن كوكب يف اخلاريج العامل
 أصبح عامل ذلك أجل هناك.... إىل تنقاك فضاء سفن وال
 أو إليه، حين ماضيًا بات فيه ما ولك األحالم، حمك يف

 صار الصيف يف البارد باملاء محام ٠—االم حىت ..مستقباًل.
 اكحلممي... احلنفية من تتدفق املياه نفوسنا... يداعب حملا

مهنا. للهروب سبيل ال ولكن النار عىل قدر من خترج كأهنا
مع احلديث أجتاذب وقفت لملتعر اجلو ذلك يف
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 حمك يف طويالً غاب الذي املقابلة بالزنزانة )ف( جارنا
 اكن مرضية، نتيجة إىل نصل فال مبصريه نتكهن الغيب...

 بعد لنا أعادوه تلك.. لملحادثة وقفيت من أهشر قبل ذلك
 وكأمنا للرقاد... جوع عينيه ويف مرهقًا ذابالً أسابيع... عدة

فارقنا. منذ مغض ذاقا ما جفناه

 غيابه قصة أذين يف يسطر لالنه العنان أطلق
 ...اللجة. عىل ضيفًا اكن الفانتة األسابيع تلك املجهول...

 من العرشات وعىل هيلع قضوا وجالس... واقف بني عاهشا
 هكذا ساعة... نصف واجللوس ساعتني بالوقوف فراهئم

 أرخص وما اإلنسان... أرخص ما الليل منتصف حىت
وكرامته! بصحته العبث

 وادي يف العيث أو الربزخ حياة إال تشهبها ال حياة
 هذا املعذبة.... لألرواح املعد الوادي ذلك برهوت...

األرواح. برهوت وذلك األجاد برهوت

 علهيا... املتتالية العصا وجبات من قدميه قاع تورمت
 الوجبة دور وحيين إال كعبيه يف األمل أزيز وهيدأ تربد إن ما

 واأليدي األرجل جمموعة األجاد تعلق هنالك الثانية...
 الظهر.... عىل بأمكله اجلم ثقل يزنل ، واحدة ربطة يف

 تتظر اكلذباحئ هكذا... مدالة األجاد تبىق طويلة لساعات
القصاب.

 تعرف ال قلوب مطلقاً، بالرحمة تبرمج لم قلوب
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 وال وزنًا للدين تقمي وال طعاًم، وال معىن لملشاعر

 مفك )من املحتاورون: يقول ومكا يعرتفون مه احرتام...
 يف يتحادثون املجاورة احلجرة من )ف( مسعهم أدينك(...

 الهنار... وحض يف ألك ي أحدمها رمضان... هشر هنار
 ألت قائاًل: رمضان هشر يف يألك أن صاحبه استنكر
 البرش حلوم من نألك وحنن لنا صوم وأي أجابه: صامئًا...

 املبرح العذاب هذا يعد أال لملساء!... الصباح من
 عىل والدهشة الصمت ساد حلومهم؟! يف ألكًا بأجسادمه

 ليحيك عاد بعصهيم وطرًا جسده من قضوا وبعدما صاحبه...
 من يعاين زال وال باملعاناة.... املترعة قصته ملاميع

جبسده. عبهثم خملفات

 االعتقال قبل عشهتا مبعاناة معاناته تذكرين
 دة القيص تلك بسبب وإيقايف استدعايئ مت . .بهثور..

 وأمسعوين بالرشيط جاؤوا ، للجنة ذكرهتا اليت العزائية....

 قبل نصا كتبوا اكنوا نصها.... كتابة مين طلبوا قصيديت...
 وحتمتل واسعة مضائرمه بصلة... لملقصيدة ميت ال ذاك

 باطن يف ما حيثون مه اآلن اكماًل... النص كتبت التلفيق...

 مهنو عقايدمه )باعوا تقول اكنت القصيدة النص...
 الثيخ اتباع عىل أحرض أين عىل أرصوا يأيدمه(....

 قلب يف املعىن يكن مل )الثيخ...( من والنيل اجلمري
 قلب يف املعىن إمنا األدب.... أهل يقول مكا الشاعر

 تدفع القضية يف ما لك )إخلص.... قال خمبرمه )املخرب(
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 بال معد واحلمك سلفا جاهزة الهتمة وتطلع( دينار ٣٠٠
 الذي ذاك العقيد.. جاء تالوا... مبا هلم أسمل مل قايض...

 ذاك غري يديع من ولك أحدًا، ميسس مل أنه يديع
 بعض ألىق حييطونه.... أوامره وعبيد جاءين اكذب....

 إىل لمكات يده بقبضة يوجه وراح بوجهي.... بذيئة لكمات
 يعضالبأ شعرت حىت . ..ومتتالية بقوة لمكات .. ..صدري

 يزنف رضباته مبوقع شعرت ..تكرها. من أصواتًا أصدرت
دما.

 لكما .املظلومني.. أجاد من جنومه العقيد مجع
 جنمة قفزت اآلالم من جوًا وأشاع الدماء من مزيدًا أسال

 التاج وصاحب كتفه... عىل التاج استوى حىت كتفه... إىل
يسألون. ومه يأل ال

 )مهدي( مبعية أنا الثالثة... حنن لنا اإلفادة كتبوا
 القصيدة كتب )الثيخ( الهتمة بنف جميد( و)الثيخ
 ال أخرى قصيدة كتبتوللقيت وأنا ها...ألقا وأهدي(

 مت الرشيط.... نف يف جاءت احلظ ولوء تعجهبم...
 أحالونا الالحق اليوم يف جديد... هنار ينبلج حىت التوقيف

 لألوامر. يعمل اكملخربين هناك .القايض الصحمكة... عىل
صلة. من به املهنة لرشف يل

 ال مبا اإلجابة يف جمبر بأنك يعمل أسلة يألك
 حق عن دفاعًا دينار ٣٠٠ بغرامة حمك هذا مع تعتقده...

يتفوه. ملن تأديبًا أو )الشيخني( بني واةاملسا
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 وأشغاهلم مرعني.... حصهنم إىل أعادونا
 إحضار برضورة أبلغومه بأهالينا.... اتصلوا تالحقهم...

 أطفاهلم قوت من ولو إحضارها علهيم غرامة... دينار ٣٠ ٠
 أمن قانون ذاك مناقثة... دون األوامر تلبية علهيم هيم... ال

 حيركها شطرجن أجحار والقايض، والعقيد املخرب الدولة،
قضاياه. لصاحل الثيطان

 أحد القايض... أمام املثول بانتظار املحمكة يف كنا
 من )مهدي(: يأل )مهدي( وبني بيين جالس املخربين

 ترى يا ماذا الليل ظالم يف )جاؤوا قصيدة ألىق الذي
 برأسه استدار ولو شافية.. بإجابة احلخرب عاد ما يبغون(؟!
 أنا كنت له.. حماذيا ضالته لوجد األخرى للجهة مشااًل..

القصيدة. ألىق من

 واستالب الراحة بقتل البثع دورمه متثل قصيدة
 اخللق الله خلق منذ اآلمنني...دورمه أجفان من المطأنينة

 إال قساوهتم ختتلف وال صورمه تتعدد هذا.. يومهم حىت
 ويعودون ومأمنك أهلك من خيطفونك وتنوعا... زيادة

برش.... ال ولكن اكلبرث... وراحهتم أهلهم عن يتحدثون
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(٢٢) 
األسير القلم تجليات

 ال جاهال إال تكون أن ينبيغ ال ذاك جهنم يف
 اكخليانة الكتابة تغتفر، ال جرمية القمل القمل.... ما تعرف

 التجهيل.... قادة حق يف عمظى خيانة الكتابة نعم العمظى...
 يف عاش من ولكن النك، يف تقع أن جيب ال األحرف
 العمل ، أبدًا عهنا الرصاص يردعه ال والقمل اللكمة أحضان

 علينا فرض الكتابة أنفاسنا... من نفس لك مولد مع يولد
 أمنية تلك الزنزانة.... يف قمل عن أحبث آن... لك يف أداؤه

 أن يصح معا البحث من بد ال إذن مهنا... أقرب احلرية
 السيفون.... خلف قدمية فرشاة عصا وجدت قملًا... يكون

 القصب.... كربية بريهتا استقامت حىت ألرض يف حككهتا
 الشاي استخدمت طريق كبداية للكتابة، احلبر توفري يبىق

حكبر. احلاجة عن الفائض

 عىل وأكتب الشاي يف الفرشاة( )عصا القمل أمغر
أحمه الشايه... بلونه اخلط بظهور مسمتتعًا اجلدار...
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 اخلط.... عىل الميىن يدي تعويد الكتابة...ابتدأت وأعيد
 يه فاليرسى اكلريى، يل ولكن للكتابة..... طوعهتا حىت

 وحموًا شايًا اجلدار أشبعت للكتابة.... املعمتدة وسيليت

مقاش. يقطعة

 حنن وأفكر.... بالشاي اجلدار عىل اخلط أشاهد
 أن بإماكهنا األلصيوم قطعة ويشبت.... أقوى حلبر حباجة
 احلبر حمتوى جسدها يف إذن اجلدار..... عىل تكتب

 فيه وأحك البالط عىل املاء من قليالً أسكب املطلوب....
 هبا بأس ال مكية عن القطعة تتخىل بقوة.... األملنيوم قطعة

 الربادة بقعة يف القمل وضعت املاء... يف الربادة من
 يشري مفرحًا قويا اللون اكن اجلدار، يف كتبت ورفعته...

التجربة. بنجاح

 أسرياً.... تكون أن يكيف خمتزن..... عمل التجارب
 مضاعفة، مصيبة تلك ويائسًا، أسرياً تكون أن أما

 قانون به نتجاوز حرب إىل توصلنا املتواصلة وبالتجارب
 له اجلمعة، ليايل يف ملحة حاجة له مكيل دعاء التجهيل...

 حنن بذاهتا. متفردة ذكر حرارة وله الف يف خاص وقع
 يف خمبأ إنه جنده، أين من ولكن الدعاء... هلذا حباجة

 النخة نقلنا الزنازين... عىل املتوزعني احلافظني صدور
 زرقاء قطعة ويف )الدك(.. جبانب اجلدار عىل منه األوىل

 رشعت واحد قدم يف العرض من قدمني طوهلا القامش من
 يف بالغرض...جعلناه األوىل القطعة تيف مل الدعاء.... بكتابة
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 من مكيل دعاء مجعة ليلة لك نقرأ أخذنا متجانتني قطعتني
)الدك(. يف مجاعيًا وإما الزنزانة يف منفردين إما القطعتني

 أحيانا ننقلهام األول.... اإلصدار اكنتا القطعتني هاتني
 األول اإلصدار أجل انقىض وملا ألخرى.... زنزانة من

 التلمي أثناء (،٤٥) للزنزانة تسلميها عند منه قطعة ضاعت
 الرياح تتقاذفها القطعة عيين بأم رأيت النافذة.... خالل باليد

 من غال جهد عىل املحتوية القطعة تلك الزنزانة... خلف
 القطعة يه ها نعم القلب.... شغاف يقرع نص وعىل العمل
 بادية أحرفها اليد.... تناهلا وال العني تصلها هناك.... ملقاة

 أليدينا حيلة وال قراطري، كومة بني متكورة اكلنور....
 خطوات ولو أجامنا حتمل أجنحة لنا ليت هلا... للوصول
بالنظر. إلينا جيذهبا احلر مفعول ألعيننا ليت إلهيا....

 بال الرشطة أرجل علهيا متر النورانية احلروف تلك
 غيابة إىل تنفذ حروف اكرتاث.... بال داسهتا ولرمبا اعتناء
 إصدار من بد ال إذن والقنوع.... بالكينة متحه القلب

 هيلع اخلياطني آثار مزقت أبيض رسوال لدي للدعاء... آخر
 الزنزانة يف بيننا متبادل وبجهد جرداء.. قطعة جعلته حىت

 عملتنا األول. اإلصدار من أفضل الثاين اإلصدار أجنزنا
 ال إذن علهيا العثور أو القطعة فقدان احمتال األوىل التجربة

 أجرينا أمكن... إن ورابع ثالث بإصدار تعزيزها من بد
النص. من فاتنا فميا النص عىل التصليحات
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 واحد له... نظري ال بتعاون الثالث اإلصدار ومت
 وأنا بالبالط، األملنيوم باحتاكك احلبر يصنع وآخر يراقب
 . األذن.. أعواد من صنعناه صغري وبقمل القامش يف أكتب
 الكف عىل يصعب قملا فاكن القمل، كزاوية طرفه قطعنا

وجه. أمت عىل املمهة ينجز لكنه التقاطه

 ننفضها القامش... قطعة عىل الكتابة من االنهتاء بعد
 يف اللون وتبيق األملنيوم برادة من علهيا ما لتليق بقوة

 صار القطع إحدى فقدان توقعنا ومكا ..واحضا. القامش
 لكنه لقراءهتا... منا النخة استعار اجليران أحد ذلك....

 الرشيط علهيم دخل الرشطة.... عيون عن إخفاهئا يف هتاون
 الرير... فوق بعضها عىل ملفوفة القامش قطعة واكنت مرة

 بالنظر كتابة من باطهنا يف ما للعني تبدي القامش قطعة

إلهيا.

 الزنزانة دخل القامش.... قطعة الرثيط عينا رصدت
 رئيس ولكونه ...وافتتحها تناوهلا ...لقطعقللقامش متعديل

 القطعة مصدر عن األسئلة يف طويلة فرتة معهم اسمتر النوبة
 صادرها الهناية يف معهلا... وكيفية علهيا حصوهلم وكيفية

 ولكن الضابط.... يبلغ أن متوقعًا واكن حوزهتم... من

 الضباط يبلغ أن حيب وال أرحيية ذا اكن حظهم حلن
حدسنا اكن مكا الثانية القطعة ذهبت ، جسنائه بتجاوزات

.وتوقعنا
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 أعني من علهيا حمافظني األخرية النخة عىل اعمتدنا
 القمل للقمل... أثر وجود من أكرب جرمية فال الرشطة...

 اخلارج.... يف مهنم وخماطبة حصوهنم جتاوز يستطيع
 من أقوى القمل وألن الفم... به يبوح ال مبا البوح ويستطيع
 أصابيع تستطيع وال هلم... اللدود العدو هو بات حصارمه

اجلميل. حديثه مبزايا والتحيل القمل منادمة من التوبة

 حباجة اليد القمل.... حاكية من نصيب وللخط
 اخلط مرحلة جتاوز بعد موهبة.... وصقل مترين ملداومة
 اجللدي الفراش سطح عىل اخلط صار اجلدار عىل بالشاي
 املاء... كوب يف الفرشاة عصا متعة...جتد أكرث األسود
 الري يف اللكامت وتبدأ باملاء... أطرافها حمملة تنتصب

 إحامًا للكتابة يعيط املاء ملعان الصنايع... اجللد عىل
 اكلتنور والزنزانة بملعاهنا البقاء للكتابة أىن ولكن آخرًا...
اجادنا. يف مضطرمًا هلبًا تبعث واجلدران متعرة

 ختام من اليد تهتي إن وما املهبج بربيقه الطر يبدأ
 الوجود.... من فثيائ شيائ بدايته وتزول تضمحل حىت الطر

 يف التأمل ميكنك ال الزنزانة.... فضاء يف مسيطرة احلرارة
 من اجلو سعري يسملبه أن دون حلظات اخلط من سطر

 الزبات ذوي عيون عن متخفيًا اليد أمرن ناظريك....
 وجه يف صفحته من أكتب أمايم املحصف ، اخلرضاء

الفراش...
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 مكثوف... وصدر رسوال بنصف ناحل.... جد
 المشال معطيًا الميىن اليد عىل متكثًا الفراش عىل أنعطف

 عىل املرسلة اللحية احلروف.... دنيا يف التحليق راحة
 تامه حلييت شعرات الكثيف... بالعرق مبللة صدري

 ذقين من تقطر العرق قطرات اخلط.... يف العرق بقطرات
عقرب صوت واألخرى القطرة بني الفرف يف تبه احركة

 مجيلة... سبورة إىل يتحول الهنار يف الفراش هذا
 النوم أو الرمضاء عىل اكلنوم هيلع النوم يصبح الليل ويف
 مسيكة بفوطة الفراش سطح أغيط النار... فوق صفيح عىل

 يطىفء ال ماء كوب ولكن املكهبة... جلده حرارة حتجب
 لنا.. يعطونه دوأء من استفادتنا أدركنا بعد فميا جهمن... نار

 يصب ناصع.... أبيض سائل دواء بطن، ال ملغص دواء
 للوراء ونؤب الكوب يف قليالً لنا قنينته من املمرض

لزنزانتنا. راجعن

 فوق اخلط جيعل اخلط يف الدواء هذا استخدام
)البورة(. اخلثيب اللوح بالطبشورعىل اكخلط الفراش

 الفراش.... فوق املرصوفة احلروف يف جيول ناظري
 نور يا اللكامت.... جوانب من يتقافز األخاذ البياض

 حممد عىل صل يعمل.... ال عاملًا يا الظمل يف املستوحشني

 باهلدوء النفر يغمر دافئ شعور حممد..... وآل
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 خارج لملتحليق حيمالين مثاليان جناحان والكينة....
 يف نبعت لكما غالً الظالم ازداد لكما الزنزانة..... أسوار
 ذاهتا بصفاء متر قدية يدًا وكأن والدعة.... الراحة رسيريت

قليب. عىل
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(٢٣)
ربيع في قلوب

 وباتساع الظون.... يف النف هتمي النايئ املعتقل يف
 يف الوساوس وتتحمك واألوهام، الشكرك تتع الوقت

 بنسبة علهيا غلبة للوسواس النفوس لك النف.... خلجات
 عن غياب يف وحنن متطاولة أهشر المكال..... ذوات إال ما

 اخليال يسافر احلالة هبذه حياتنا.... عن ناؤون الزتاماتنا،
 البرثية النف . ...احلقيقة. من ليست صورًا يرمس بعيدًا،
الضغوط. أمام ضعيغة

 عىل قلقون بالذهاب.... املهددة وظائفهم يف يفكرون
 يأخذ والوسواس االضطراب، قالقل يف التاهئة عوائلهم

 النتاجئ أتعس هلا يصور قرار، هلا يقر ال أرجوحة يف النف
 الوسواس سياسة إذن تلك أمامها.... املستقبل بوجه ويقطب

 لسياسة حباجة السياسة هذه ..النفوس.. زعزعة يف
 كتنعم وقدره وقضائه بالله لكثقة النف حتتاج مضادة....
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مبحيطه. والتأقمل بالواقع الرضا وسياسة بالمطأنينة

 فأرد تريد، ما يكن مل إذا عليعية اإلمام يقول مكا
 فاقبل تستطيعه وال خارجا وجودك يكن مل إذا يكون.... ما

 خذ املذعن... قبول ال املمطئن قبول األرس يف بوجودك
 االمطئنان ....تستطيعه ال ما ودع لديك مما تستطيعه ما

الله. بذكر إال االمطان يكون وال الصفة هذه يمكل

 طائرة.... كرة ملعب إىل الزنزانة األخوه حيول
 هلم ويكورون الزنزانة نصف يف معرتضًا الرسير حيولون

 اللعب يف ويبدأون تنفتح ال يك خييطوهنا بعضها عىل فانيلة
 املروحة إىل كرهتم تعدت ما كثرياً املسافة.... ضيق مع

احلمام. يف )الكرة( مصريها فاكن

 الطائرة يلعب )م( الزنزانة... يف فقط الثالثة حنن بقينا
 قراءة من أتزود األعىل من الرير فوق وأنا )ج( مع

 ونقرأه كثرياً قرأناه الكرمي، القرآن أمر غريب القرآن....
 نقرأها كنا هبا... نفاجا اليت اآليات أكرث ما ولكن كثرياً....

 صور تتكثف املعاين يف التبحر وعند غافلة قراءة ولكن
 ال ممتع ، أيضًا أسلوبه ومجيل ....إدراكنا عن غائبة اكنت

 لطائفه إىل مثتاقة تبىق أبدًا.... معينه من النف ترتوي
 ماء..... حب قراءته عىل داومت العالقة هبذه ومعارفه.....

فوقها. األخرى الصفحة انعطاف دون صفحة تقيض ال

 واحد عام في القرآن أختم أن استطعت ختمة أربعون
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 مما تفتقت نعمة تلك املكروه..... الغياب ذلك يف عثته
 قراءة األيام بعض يف نصييب اكن حىت نقمة.... حسبناه

اكملة. أجزاء عرشة

 القلوب..... ربيع القرآن : يقول الرشيف احلديث
 من وتعب اليانعة مثاره من تقطف أفيائه، يف متعمة ترتاده
 وقصص وعرب وأحاكم..... مواعظ الرقراق.... زالله

 بني فيه، الوقت توزع القرآن، إال يكن مل حني األولني،
 جلاننا نعطيه وقت ال والتدبر..... واحلفظ القراءة.....

 دون حياتنا حلظات بقتل االنتصار من فيه يمتكن
تقريبًا. اليوم يف أجزاء عرشة تنجز قراءة استغالهلا....

 أو وطرافة، فاكهة جالت هذه القراءة برناجم تتخلل
 حياور (٤٥) الزنزانة من )م( وقف وثقافة.... حوار وقفات

 بركوب مولعًا األستاذ ....الدك. فتحة من األساتذة أحد
 يف غبار هلا يشق ال مغامرات له )م( صاحبنا بيمنا اخليل،
 يف جبارة خربة ولديه طبعا، صباه يف احلمري.... ركوب

 قبل ما حاكيات يف كثرياً حتادثا ....معها. التعامل
 )م( يا متعهدًا األستاذ قال حوارمها إهناء قبل اجلن.....

 استعداد عىل وأنا اإلسبل، يف عندي تعال خنرج عندما
 حن عىل ردًا )م( أجابه )الفروسية(.... لتعلميك تام

 باملقابل تام استعداد عىل وأنا نية حبن أجابه ضيافته...
حلمورية(. )ا لتعلميك
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 ركوب من حتولت ملا الفروسية أن )م( اعتقاد اكن
 يكون أن بد ال احلمري ركوب إذن هكذا... الفرس

 نية، بسالمة الغربة ساكين )م( أحضك هكذا )محورية(....
 االعتقال.... بطول االنثغال تبعات صدورمه عن وحنى
 رد عىل )م( من متثكرًا فبادر األستاذ.... اخلجل داخل

اجلميل.
 سور أختار أيضًا..... مشوق السور حفظ برناجم

 أقسم املمزية.... الفضائل ذات الور أو غالبًا لقصصا
 الكهف سورة مثالً مواضيعها.... حب فقرات إىل الورة
 الصديقني وحماورة الكهف أهل قصة مواضيع، أربعة حتمل

 القرنني..... ذي رحالت وحصيلة واخلرض موىس ورحلة
 يف اجلدار عىل بكتابهتا آية آية أحفظ منفردة فقرة لك أحفظ
 اجلمل حسب اآلية وأمت طالت، مهام واحد سطر

 وإيابًا ذهابًا احلفظ من متكتين جدًا هسلة طريقة ....فهيا
اجلدار. عىل للكتابة مواجهًا األقدام..... عىل مشيًا

 يوسف كسورة طوااًل، سورًا حفظت الفائتة بالطريقة

 وين واألنفال والكهف والقصص وطه وهود ومرمي
 من وليس كثرياً.... اإلهلية معانهيا يف أتزنه وامللك.....

 يف عاش يوسف اجلن.... مرارة ذاقا نبيني وجود العبث
 أعىل لتسمل معدًا بعدها خرج عديدة، سنني اجلن

 يف قوياءاأل جيتازها اختبار مرحلة اجلن وكأن املاصب،
 عن ويتقهقر آخرهتم..... قبل دنيامه يف فياكفأون عزميهتم
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 ومه خيرجون وقد ،دخلوا مكا فيخرجون الضعفاء ختطهيا
.دخلوا مما أسوأ

 خمتلف...... نوع من بجسن الله ابتاله نيب ويونس
 أرباع ثالثة به يطوف جسانه، بطن يف جنه اكن

 واكن وجده..... برصه عىل مطبقة الظملة األرض....
 الظاملين.... من كنت إين سبحانك أنت إال إله ال تبيحه
أفاكره. يدامه مغ من له مناجاة اكن تبيحه

 من خيىث وال باجلن فرعون هيدده آخر ونىب
 منذ إرسانيل.... بين ثائر موىس ذلك حمقًا.... دأم ما الهتديد

 ال ما عىل اجلن يوسف متىن يوم البعيد، اليوم ذلك

 نفوس مهنا تنطلق تربية حمطة واجلن الله، يريض
 النفوس يركع اجلن أن اجلبابرة يعتقد قد الكبار.....

 النفوس ولكن لرغباهتم.... البعض يركع قد لرغباهتم.....
 عىل ذخريهتا مهنا تطلق قاعدة جسوهنا من نع العمالقة

 تقلق ال الدنيا نعمي يف لزاهدة النفوس ....خصومها.
 ال الله، عذاب من اخلائفة والنفوس النعمي، عن حبجهبا

ىق. مهام املخلوقني عذاب خييفها

 اخلارج... يف مبا التفكري تركوا الذين مه كثريون
 اخلارج يف التفكري أجادمه.... ملوقع تفكريمه وأعادوا

 يف التفكري إذن قلقًا.... خياهلا يف ويوقد األرواح يتعب

 من اجلين يصنع هكذا للخارج.... الوصول لوقت اخلارج
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 معاين روحه يف وتنفخ المكال ملراتب حتمله قناة معتقله
 كذا دخوله.... يوم من أقوى معتقله من وخيرج الصمود،

 ال حيث من خصمه تقوية يف سامه مكن اجلان يكون
 شكرًا قائاًل: الجسان خياطب اجلين حال ولسان يعمل....

 فرصة يل وأحتت مناعيت من ضاعفت لقد جسان.... يا لك
المكال. مدارج يف الرتيق

 لك شكرًا منك.... رغبة غري عىل جسان يا لك شكرًا
 الله جعلك ما عىل لك شكرًا عيل..... تسبغه إحسان بال

 فتحن ىل اإلساءة وتريد فتنفعىن، مرضيت تريد أمحقا
 شكرًا منك.... عمل بغري قدمته ما عىل لك شكرًا يل....

 لك وشكرًا اكماًل.... ميع التعاطف جتعل اليت قوتك عىل
اجلحمي.... سواء إىل ويقودك النعمي يل يقدم ما عىل
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(٢٤) 
المذنبين حالقة

 ،لنا املواجهة للزنازين اخلليف اجلانب من اجلنائيون
 هلم تتاح مه تقدميه.... من يمتكنون ما لألخوة يقدمون

 فناء )الفن( )الفن(... يف هبممال ونرش اخلروج حرية
 ليس امللعب هذا حىت ائرة، ا لكرة ملعب به واسع

 باخليال والتحليق مبرآه أعيهنم بتكحيل لملعتقلني ممسوحًا
 الرشطة يغافلون يأتون، يوميًا اجلنائيون ساحته، يف

 مدى اجلنائيون يدرك ،عنربنا يف من مع اللكام ليرتقوا
 الرثطة ولكون الوطن... يف لنا رشاكء لكوهنم مظلوميتنا

وللجنائيني. منا للك خصم

 اللوازم وبعض األمواس وبعض اليجار اجلائيون ميرر
 حيث النافذة يف عاليًا بإلقاهئا ميرروهنا الضيق، أيام يف

 للثاطئ.... الواصل الغريق هلفة يف املعتقلني أيدي تتلقفها
برعة.... فهيا الوجوه تتآلف املساحة، صغرية الوطن أرض
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 الوطن هواء صدره يف يتويل جنائيًا الجسني اكن ومهام
 املواطنني اجلنائيني بعض يزورنا جدًا قليلة وملرات الطيب...
 مرتني الكهربائية. أو الصحية األدوات من تلف ما إلصالح

 ومرة اليفون عطب حني مرة الرثطة.... غري وجوه زارتنا فقط
 )الدك( فتحة من نزويل عند بيدي املصباح خطأ أسقطت حني

بوصات. ببضع الفتحة فوق املصباح اكن

 ظله عن ينفصل ال والرشيط الزنزانة أحدمه يدخل
 هناك.... ولكمة هنا لكمة من خوفًا وساكته حراكته يصاحب

 معنا اللكام بعدم األميان مغلظ حتذيرًا تلىق أنه ريب وال

اخلروج. حىت الدخول من
 املفقودة احلرية من شيائً املعتقلون يتنف هبؤالء

 دخان القاتل..... دخاهنا من ويعبون سيجاراهتم يدخنون
 اكن، حمك يف أصبحت وأيام مىض بعهد يذكر ولكنه قاتل

 ليالً الرشطة يويل ملا اليجار..... بصحبة الوالعات يرفقون
 إىل أيدهيم متتد ثانية...... عودهتم من املعتقلون ويأمن

 من منطلقة النار تقدح زنادها..... عىل ضاغطة الوالعة...
 النار تشتعل انتحارها..... طريق اليجارة تواصل فوههتا،

أسريها. هو بيمنا مفه يف املعتقل يأرسها ،رأهسا يف
 الوالعة زناد عىل ها ضغط يف مسمترة اليد تبىق

 إنسان ابهتاج الدامس الم ال يف النار برؤية مبتهجة
 النار يه هذه إذن مرة، ألول النار رأى حني الكهوف.....

هشورًا. وأبصارنا إدراكنا عن وغابت نعرفها كنا اليت
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 الليلة برفقة نبتت شعورًا املعتقلون أزال باألمواس
 شفرات أجسادمه..... من حيصدها من جتد ومل األوىل

 تعتقل أجادمه عىل واإلياب الذهاب من لكت األمواس
 عىل متر صارت حىت هناك..... شعرة وجتتث هنا شعرة

 شفرهتا ذبلت لقد ، اقتالعها تستطيع وال ناتئة الثعرات
االستخدام. طول وأهنكها

 شفرة عىل حصل (٤٥) الزنزانة يف )م( صاحبنا
 يف أصدقاؤه بأمكله.... رأسه شعر حالقة ينوي جديدة....

 بيهنم.... أظفارها ناشبة ود أزمة له، يتجيبون ال الزنزانة
 هو البيل هو؟، ما هو؟ ما )م( يا احلالقة إىل البيل

 بعد مثكورًا يودع مث األخرى، الزنازين من أحدًا استضافة
 يف اإلجعاز حمك ويف مستحيل أمر هذا املمهة.... إمتام
 زنزانتك.... يف هو ممن أكرث برؤية لك ميح ال ظرف

 منذ ترها ومل تألفها مل بوجوه ناظريك تكحل أن حفرام

 إجناز عىل )ج( الزنزانة يف صاحيب مع )م( اتفق هشور....
 املقابلة يوم وجاء ، )ج( عند املقابلة تكون يوم املمهة

 منه املحرومني أهله ملالقاة صاحيب وذهب املوعود،
 يف جير وعاد لقاهئم من وطرًا وقىض اكلدهور.... هشورًا
األخرية. صورمه ذاكرته

 موقوفني عنربنا فلك اجلناء. باملوقوفني الرثطة يعود
 من حاالً أشد بل لدهيم اجلناء حمك يف لكهنم

 رمق عن فرد لك يسألون للعنرب، هبم يعودون الجسناء....
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 ال مه الزنزانة.... تفتح لسانه به يتفوه الذي وبالرمق زنزانته،
 ضاحاكً )ج( عاد زنزانة، أي يف موقعك يعرفون

 رمق يعطهيم أن بدل ...زنزانته. رمق عن سألوه .. مستبرشاً..
 أحشاهئا يف فاندس الزنزانة، له فتحوا (..٤ ٥) قال زنزانتنا

 حيث للداخل هرع الوطن... محاة إمتامها يأىب مبمهة ليقوم
 يف مؤقتًا ضيفًا )م( استقبله .. علهيا. الشعر تكدس رأس عن

قبل. من رأسًا تطرق مل بكرًا الشفرة وسمله زنزانته

 أمعن رأسه، )م( بلل أن وبعد الثفرة صاحيب تناول
 بعد رأسه.... مطبات يف تتعرث والثفرة بالثفرة شعره يف

 من حيل أن يستطيع اآلن اكماًل... الرأس حلق أمت عناء
 املمهة من األول النصف انهتى قد ها الكثيف، شعره عناء

 عهنا يفصله اليت زنزانته إىل يعود كيف الثاين فس النص وبيق
قايس؟!. جدار وعين

 الرشيط. جاءه حىت ملرات الرثيط عىل )ج( نادى
 أدخكمتوين باخلطأ : )ج( قال تريد... ماذا الرشيط سأله
 عىل احليلة تنطل مل ٠٠٠.٤٧ زنزانيت رمق الزنزانة، هذه

 األمر.... من حتققوًا النوبة... رئيس ونادى ذهب الرشيط
 هشد البوابة عىل احلارس الرشيط حىت خدعهم.... وجدوه

 انفرادية زنزانة إىل أخذوه ..٤٧ يقل ومل ٤٥ قال بأنه
 خلف من يديه وأوثقوا زنزانتنا إىل به جاؤوا مث ملدة...

 فرحة من عاد للتو الزنزانة.... يف وألقوه )باهلفكري( ظهره
فرحة.. لقلبه تمت أن تأىب األقدار ولكن طويالً ينتظرها
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 األطفال.... يطعم مكا طعامه ألقمه أن عيل بات
 خيانة أليست العمظى، اخليانة يرتكب من جزاء هذا بالطبع
 لك يعاقب الوطن حمتاج؟!.... لضائقة قلبك يرق أن للوطن

 جسين!... أو موقوف مع تعاطف ذرة قلبه يف حيمل من
 وطن عىل أسفاه أبنائه.... عىل القايس الوطن أهيا يا أسفاه

 ما لك مع ولكن نقيًا.. هواء رؤوهسم تمش أن ألبنائه يريد ال

 وليس الوطن فأنا وطن، يا أحبك جشى من قليب يف خلفت
 زائل ظل ومه األصل فأنا غريي ادعاك وإن حىت سواي...

 مهاجرين وعقوها علهيا ولدوا ألرض يعودون يلبثون ال
متتكرين.

 ينام ال للخلف... يديه التواء من يعاين طويلة فرتة تركوه
 كتفيه.... أحد وفوق جانبيه...... أحد عىل أو وجهه عىل إال

 بعد ابهنا يتتظر ماذا عملت اليوم ذلك يف قابلته حني أمه ليت
 مضطربًا خيفق اآلن هناك قلهبا أن بد ال ذلك.... الدافئ لقاهئا
 عىل جده انقلب لكما وأوردته... رشايينه يف تنخر القيد وكأن

 يف جعلت خفقة قلهبا خفق القيد ضغط من وتأمل جانب
 ..وعافية. خري يف ابهنا رؤية إال يسدها ال واسعة هوة صدرها

له.... تمتناه الذي اخلير يف هو وليس
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(٢٥)
جمر على لقاء

 نرى ال معتقلنا يف زلنا ال وحنن ذهبت أهشر ستة
 نأخذ وال منا يأخذان والهنار الليل ترانا.... الدنيا وال الدنيا
 للجد تتيح بفرتة العثاء وجبة بعد اكماًل.... نريده ما مهنام

 عىل الرثطة مير املدقعني... طعام من تناوله ما هضم
 إزالة يف مجيعًا نتعاون )ديتول( ومطهر ماء به بإناء الزنازين
 نشطفه مث جيدًا، واملطهر باملاء األرض وحم أفرشتنا
 وتودي احلثرات ترتامك ال يك أيضًا.... جيدًا وننشفه
املعدية. اجللدية األمراض رصىع وتلقهيا بأجادنا

 أفرادها من يلتقطون الزنازين عىل مروا الصباح هذا
 الرشيط نادى رضاء... وأحصاب حظ، وحناء حظ سعداء

 ال أين إىل ولكن أين، من أعمل خفرجت.... بامسي
 إما اخليارين أحد يبىق للعيادة... الذهاب أطلب مل أعمل...
جدًا!... بعيد احمتال الملجنة املقابلة.... وإما اللجنة
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 لقليب الصورة تتضح مىت مقابلة.... األقوى االحمتال
 عندما الدروب؟!..... أي إىل يب سائرة اخلىط وأعرف

 حان املقابلة أن أدركت الثالث املمجوعات فرزوا
 .. ..خيال أنه أم الغاثبني سرتين ...عيين يا إيه .. .. حيهنا
 هتيأوا... وقد بلقايئ يعملون مه سيكون، لقاء أي ولكن
 هندايم.... ضبطت عملت لو لعيل أعمل... ال جئت ولكين
لدي.... وسائل وال أضبط عاي ماذا ولكين

 هبا أمايم اليت تلك احلجر من جحرة أي ترى يا
 بال غرة حني عىل وتؤخذ املثاعر تأرس أهكذا أعزيت...

 وكفني مغمضتني بعينني يب أتوا ..استعداد. وال تأهب
 لقاء حيتاج وهل أحبته.... للقاء يهتيأ مل وقلب مقيدتني...

 هذه بانتظار البارحة يناموا مل لعلهم ، لهتيئة األحبة
 املشاعر أليست .. ..مه مشاعر عن غافل وأنا . . ..االعات

 للقاء التحرق من احلرمان نعيث فملاذا ،بعضها تالمر
 ما ترى مشاعر... بال اكجاد نعامل ملاذا األحباب؟

 يكون أن ىع ماذا بعدي؟ احلياة تقاذفهتم وكيف حاهلم؟
 ما افتقادي؟... ليلة طعته وقد الن يف الطاعن أيب حال
 معري رشيكة حال ما أحضاهنا؟ من سلبوين والدة حال

 من أكرث طملًا حتمل قواها زالت أال العذاب؟ ومثوار
 للقيا عيوهنم حنت أما أطفايل؟ حال ما الهثور؟ تلك غيايب

 باألمساء ينادون واآلخر احلين بني الرشطة أسري. أب وجه
 نادى العسري.... اللقاء حلظة وحانت بأحصاهبا ويذهبون
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 لك ويف درجة درجة السمل أهبط معه ذهبت بامسي الرشيط
يف حتدق ماثلة أحبايب صور من صورة يل ترتاءى درجة

وجهي.
 عىل ميتد طاولة تقع مهنا جانب يف جحرة أدخيك

 مراجهًا أحدمها عىل جلست طويالن، كرسيان طرفهيا

 خاطبين جبواري... جال عرفاء رئيس برتبة رشيط الباب....
 هو املقابلة.... عن خارج لكام أي من وحذرين الهتديد بلغة

الوطن. يف جيري وما بالوطن املتعلق اللكام يعين

 متشبثة بقيت رويح، جلست وما جسدي جىل
 عىل أقساك ما ياالنتظار آه اآلن... ينفتح لعله بالباب
 جد.. بال املحلقة رويح عىل مذاقك أمر وما قليب....
 ما القادمني.. دخول معلنا الباب مقبض وهبط حلظات

 بالدخول... تقدمت رجل االنفتاح.... يف باب يا أبطأك
آخرمها.. عىل عيين حدقتا واتسعت

 امللفوفة، وبغرتته ابتسامة بنصف أيب وجه عيل أطل
 رشيكة ، وجها وجهًا أحبيت وجوه وتتالت رأسه، عىل

 عىل الفراق أضىف وإن فارقهتا.... مكا صلبة بدت رويح
 أيم وكربوا.. عودمه استقام األوالد بصامته... مالحمها

 حلاهلا العربة خنقتين حىت عيناها، بالباكء وأجهشت رأتين
 أنا خري أي تعمل يه خبير.... أنا أماه يا تبيك ال : هلا قلت

 لقاء... وهلة أول يف راحهتا األحضان أخذت بال... فيه
 هشور غياهبا بعد األطفال خدود عىل القبل وانرمست
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 متأخرة بالدين لمك أعيدها الفائت العيد قبل هذه متتابعة..
معادها. عن

 أحبة أنمت احلبيب... وطين عنمك جحزين لقد اعذروين
 األبناء ....موديت عىل تتصارعان حبيبان .. ..حبيب وهو

 الصوت خشصييت... يف يثككون وجهي عىل معلقة أعيهنم
 عىل مرسلة ممتكقكثة كثيفة حلية ناحلة... واملالحم هو...

يه. مكا يه االبتسامة الصدر،

 ستة منذ مشس هيلع تطلع مل جدي أحبيت يا نعم
 عنمك. الغياب فرتة لك الزنزانة من مالحمه تظهر ومل هشور

 ، املوىت تضارع حياة الكفاف، حياة فهكذا اجلسد أما

 جبار.... معالق الروح ولكن رقيق.... جلد يكوها هيالك
 حتمل عىل صربي طول أجسل شعراهتا بطول مرسلة وذقين

 صربي.... باسمترار مطاليب وساال ظملهم من أعانيه ما
 كيسًا فتحوا شفاهنا... وتالحق تالحقنا الرشيط وعني جلنا

 يف خيلق مرآها الغائب: احلمل الفواكه...تلك من سلة به
 العقل، تسلب إعدادها راحئة وكعكة دامئة.... حرة اكف

 كوبًا يل صبوا بعيد.... أمد منذ الرواحئ هذه أنيف نيس لقد

 رشاب من يرثب مكن مفي يف دلقته الزعفران... من
ذاك؟. شاهيم بعد كوثرًا يكون الكوثر...أال

 احلقيقة يتتظرون وال صانع؟ أنت ماذا أحبيت يسألين
 أرى لالمطئنان تشوق ولكنه . . ..الرشيط وممع عني بوجود
 ، الصابرين بقوة حمبوسة أجفاهنم.... خلف مترتة الدموع
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 األطفال حلاهلم، مثاعري وترق حلايل.... مشاعرمه ترق

 برورها.... البوح تستطيع ال خمنوقة هبجة عيوهنم يف
 ال الرحي مع مرت الزمن.... من ليست مرت ساعة نصف

األيام. مزقته جرحًا تكن وال راحة لكف تقيض

 من أعظم فراق أخرى... مرة الفراق حلظة وحانت
 هنا أما لقاء.... بال فراق املوت وشدة.... هوال املوت

 إكريها الروح من ميتص عذاب ، وفراق ولقاء ففراق
 فواكههم، مجعوا حياة.... بال تعيش زعافًا مسا ويسقهيا
 بعد للرحيل واستعدوا اجلوانب مبتورة كعكهتم وأعادوا

 احلياة نبض وتوقف أرجلهم عىل وقفوا الرشيط.... إشارة
 املتربصة الدموع أسالوا و عانقوين هتم مبود معلق فؤاد يف

 اللقاء مىت يعملون وال ودعوين عيوهنم.... خوايف يف
 يعود وال اللقاء جذوة تنطىف أم غائهبم؟ أيعود القادم؟...

وميض. مصباحها يف

 عيين وشيعت أعيهنم.... استدارت وما واستداروا

 بالقبل مودعني راحوا الثوق، قلوهبا من تفح خشوصهم
 الن يف الطاعن الرجل خدودمه... من حرارهتا تنطفئ ال

 الربوز..... يف أمالً للدموع يعيط ال متجلدًا يقف أيب
 فيه.... اللوعة حرارة وأقيس جاحنيه بني أعيث ولكين

 فتبادلين أشاهدها أمايم، جالسة أطيافهم وبقيت وانرصفوا
 املختلة املحادثات من بساعة أعيننا حظيت البمسات،

عهنا. املجحوبني أعزهتا وجوه من أرواحنا ارتوت وما
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 وعيوين راحوا ذهاهبم.... أشاهد وتركوين ذهبوا
 مساميع يف يقع نعاهلم وقع نعاهلم... خفق يف مأسورة

 موتامه.... األهل يرتك مكا وتركوين رحلوا الرعد كهزمي

 مضوا فراقهم.... عيل عزيز املوت... حفر يف ملحدين
 تفاصيل عىل يب مير أنيف خميلة يف ساكن عطورمه وشذا

 زوايا من زاوية لك يف تالحقين أعيهنم قمساهتم....
 يغادروا مل هنا إهنم غادروا، أهنم الرشيط يظن احلجرة...

 الله عناية يف أودعوين مكا هنا... موجودًا دمت ما
ورعايته...... حفظه يف أودعهتم
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(٢٦)
المحرومين حقوق حصن

 املعذبة باألجساد حمملة اكلربق بنا السيارة تعود
 القبور لنكن جديد من الغربة نصل امللهتبة، والقلوب

 عىل اكإلقدام دخوهلا املرة هذه الزنزانة املجهورة.....
 أما ميعاد... بال تقصدها األوىل املرة شاهق.... من السقوط

 الكوايب فيه تتظرك معلوم مليعاد سائرتان فرجالك اآلن
 من تنتظر وال برشورها، األقدار بك وحتف املزجعة

 رشرًا، بوادرها من لك املآيس جتدح اقرتابًا.... خرياهتا

 أتعس ال قدر إىل بقدميك وتسري جذورها، من الراحة ينزتع
ذاك. من أتعب وال

 تتقملب وذكرى ماضيًا األحبة لقاء وصار عدنا قد ها
اخليال. مواقف حلظاته يف وترح العيون دائرة يف مواقفه

 ساكنيه، من كثرياً )العرب( نفض السابقة الهثور يف

به يراد من وبني مجيل، قدر إىل حظه به يىع من بني
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 تتع الزنازين بدأت الالحقة الهثور ويف ذلك.... عكس
 متكدسة ثالثة...أمابيع أو اثنني من أكرث ال حيث بزنالهنا

 شياًئ.... اجلين شيخنا عن نمسع وال تفوت أمعارنا من

 ذلك أيام.. بثالثة اعتقالنا بعد اعتقاله خرب مسعناه ما لك
 حقوق به حييم حصنا معامته من الصانع )اجلمري(

 املناصب وطلق ال، لإلغراءات قال الذي املحرومني....

احلقوق. نيل سيل يف

 ويعمتون الوجود، عن بإقصائه احلقائق هيلع يعمتون
 المثانني جتاوز شيخ وحصته.... وضعه حقيقة علينا

 بإحناءة منه يظفرون علهم قضيته يعتةملون بل يعتقملونه،

 من قادم إنه يأيت..... أين من امتداده يعرفون أال رأس....
 وال الدنيا ميلك واحلين، عيل يدا ربته األرشف، اجكف
 عىل واستوىل القلوب امتلك الصفات هبذه الدنيا، متلكه

جندها. فال نطلهبا أخباره أين ولكن حهبا....

 من تصكا ال التعتيم في مغيبون وحواريوه وأنصاره هو

غيره. من منها الحق نعرف ال القصاصات إال أخبارهم

 املحبوسني عىل وطأهتا تثتد احلارة األهشر يه وها
 األمرين يعانون الصحيحة األجاد وأحصاب البالء تنور يف

 القاتلة... باألمراض باملصاين كيف اهلجري.... طقس من
 الصيف أوج ويف الليل منتصف يف والقلب.... الربو مرض

 يف قرع عىل نومتنا أنصاف من استفقنا الذباح وهليبه
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 الرشيط..... ينادي الزنزانة باب عىل عنيق قرع تينات ال
 أن ىع ماذا سألنامه وبصخب... مرتانيًا القرع واسمتر

طارئ؟ من لديمك يكون

 ميوت... ياكد هيلع مىمغ مريض بوجود أخربونا
 تقرع أن احلل اكن تتجيب.... ال والرشطة مسمتر القرع

 نزلت املأساة، يف واحد بقلب لكها الزنزانات أبواب
 زنزانتنا يف باألرجل. وبعض تقرعها، األبواب عىل األيدي

 يقرع مرسعًا وأقبل للوراء... وعاد املشطفة عصا )م( استمل
 العنرب انفجر احلديد... يف وقعها أثر بان حىت الباب، هبا

 عل ...تصاحهبا. وأصواتنا اكملدافع، األبواب بأصوات
 من طويل ردح بعد الضمري.... رقدة من يصحون الرشطة
راغيني. غري الرثطة استجاب الصخب

 الفتحة من نرامه كنا ...املنكوبة. للزنزانة توجهوا
 فهيا، لينتصب للوجه تتع فتحة الباب..... يف املتواجدة

 شاء ومىت املمر.... يعرب من لك مثاهدة الفتحة من ميكنك
 تنفنا الفتحة هبذه اخلارج... من أقفلها إغالقها... الرشيط
 ميرون حني نا أحصاب أوجه ورأينا احلرية، حروف من حرفًا

البارد. باملاء يزتودون

 عن األبواب مدافع هدأت الرشطة دخول بعد
 النتيجة.... تتضح ريمثا الغضب زجمرة هدأت هديرها....

نا أحصاب من اثنني رأيت دخوهلم... من دقائق انقضاء بعد
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 ميران ومها سألهتام أكفهم... عىل مرختيًا جدًا حيمالن
 يف غارقتان وعيناه أحدمها أجابين جرى... ماذا : أمايم

 الشيخ أن بد ال قال: كذلك، صاحبه مكا دمعهام
 حتفهصا... والرثطة خارجني عيين قبالة من ومرا سميوت...

 واحلر عضال مرض من يعاين قلبه النجاس، عيل الثيخ إنه
 األفواه جتده ال غاليًا بات واهلواء بأطرافه، حييق الشديد
األوكجسني. حشة من هيلع أمغي حىت ،لتتنفسه

 إحضار دون الطلق اهلواء يف خارجًا أخرجوه
 اهلواء يف الفائتة... أنفاسه يستعيد أخرجوه للطبيب...
 يستعيد القلب وبدأ احلقييق اهلواء رئتاه تنفست املكثوف

 وأعادوه إال احليوية جلده عادت إن ما دقاته... توازن
 مثاهد ثانية.... القاتل هواهئا طعم ليذوق زنزانته لداخل

 املرض هلم يكيل مرىض أعيننا... أمام يوم لك لتتكرر تعود
الرحي. مع املرصمة والتوجعات المتملل من أطنانًا بكفته

 املاء حىت األرضية.... جكهمن اكن الصيف ذلك

 املستعر احلر عن ولكعويض بالغرض.... ييف ال البارد
 يأيت الثلج.... من صغرية قطعة زنزانة للك يقدمون صاروا

 ، قطعًا قطعًا الثلج يكر . ..جسين آسيوي بصحبة الرشطة
 البالط فوق بالثلج يلقون حصهتا.... زنزانة لك أمام ويليق

 إلدخال األبواب يفتحون ذلك بعد األحذية، ببقايا املمتىل
 عىل الثلج إلقاء يف معاملهتم رفضنا ما كثرياً الثلج...

 هبوطه بدون مبارشة بأيدينا الثلج استالم نريد كنا ..البالط.
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 ومل اإلنسانية لدعوى يتجيبوا مل .امليكروبات... متقر يف
 إبراز يف تفانهيم جعيب شفقة.... وال رقة أفئدهتم تنعطف
 عىل الثابت إرصارنا منه األجعب لكن احتياجاتنا يف القوة

 حيترمون بأهنم يويح ال حال يف وحنن حىت حقوقنا نيل
إنسانية.

 فتحة من أجادنا تعود األضواء انطفاء حال يف
 من وكثري القرآن آيات تصاحهبا زنزانهتا.... داخل إىل الباب

 من ويا املاكره عقد به حتل من األدعية....يا حمفوظات
 هيلع تشوش وال ينقطع ال اتصال الشدائد.... حد به يفثأ
 ام الظ ويبىق اإلرسال.... قوية ذبذبات املخربني، إرادة

 الفتحة يتخلل صغري وضوء امللهتب... القفص عىل مهمينًا
 تطفئ ال جخولة نمسات تصاحبه الباب، وسط يف املنتصبة

 المي نقاوة إىل افتقرت رئة إلغناء تكيف وال لراغب، رغبة

اجلميل...... الطقر وطراوة العليل
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(٢٧)
الناقصة الفرحة

 ستة بعد واحد، عام يف علهيا حصدت زيارات ثالث
 األهل استطاع املؤولة اجلهات ومالحقة العناء من أهشر

 ، األقارب ومن فقط أفراد لستة مقابلة..... عىل احلصول
 املوىت إحياء ، زيارة عىل احلصول يتطلب صضين جهد

 لك عقاب زيارة..... هشرين للك التايل ويف منه. أهسل
 بعد وجهًا هلم ترى وال شيثًا عنك يعملوا ال أن وألهلك

بيهنم. من استالبك
 ما يوصلون الرشطة مسع عن رمغًا األهل بعض

 املعتقلني بعض كذلك ملعتقملهم...... أخبار من يريدون

 أسوار لتتجاوز ألهلهيم رسائلهم يوصلون اخلاصة بطرقهم
له. كتبت من إىل وتصل القلعة

 العليا الغرفة يف مجعنا عند الزيارة..... انهتاء بعد
 عنربنا غري عنرب يف املعتقلني أحد عددنا... اكمتال بانتظار

 جىل عنربنا.... يف لصديقه إيصاهلا من بد ال رسالة لديه
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 الرسالة نقل كيفية يف نتثاور جبانيب..... الذي الكريس عىل
 النعل قاعة يف يضعها هو الرصد..... عن بعيدًا حوزيت إىل

 احنىن قدمه.... هيلع تدوس بالصق مثبتة األعىل.... من
 نعله من أزاهلا املمارس وبرعة الرشيط غفلة عند احنناءة

 الرجل فوق رجيل اكنت حني نعيل قاعدة يف وثبهتا
 ومت امللصق عىل اكبة رجيل أنزلت نعل..... بال األخرى

إيل.... منه الرسالة نقل

 ....عنربنا وصلنا ... ..وبالرسالة بنا اليارة انطلقت
 أن ميكن ما لك كفوفه تملست .. أيضًا.. تفتيش الدخول قبل

 هيتدي ال خمبأ يف الرسالة بيشء.... ظفرت وما خمبأ حيوي
 املغيب... موطين إىل ساملًا عدت حىت.... الشيطان إليه

 خرج )الدك(... فتحة طريق عن هبا الرسالة صاحب أبلغت
 مفي عىل قبلة ليطع وتوقف بابنا عىل مر البارد املاء لميأل
 مفي من الرسالة تدفع أرضايس بيمنا الشبك خلف من

 مل شيائً وكأن املسري وتابع أرضاسه تناولهتا لفمه....
 يبدي رسالة أحدمه يل بعث ذاهتا الطريقة بتلك حيدث...

 ويرجو حبيق، ه قام ذنب حيال وندمه تأسفه فهيا
 النفر أحىل ما يداه، اقرتفته ما غفران أمضرت املغفرة....

 لتجرده سطر لك عند وتتوقف القدمية دفاترها تراجع حني
 الدنيوي املوت رحلة يف ويه أحراها وما املغالطة.... من
 ال نقية طاهرة حياهتا إىل لتعود ذنوهبا من خترج أن هذا

دنس. أو جن يشوهها
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 شيائً يومًا أضافوا وإن يه مكا علينا الوجبات تتكرر
 له يل مميز اليوم فذلك الرز عىل املقلية البطاطس من

 هو مكا احلليب اكلقار..... أسود هو مكا الشاي مثيل.

 تبىق احلليب.... رشب من االنهتاء مع الطويل، امللل بطعم
الكوب... قاع حتجب ال بقية الكوب يف

 مع احلليب بقية حتركت براحة.... الكوب )م( حرك

 احلقيقة إىل توصل ثانية.... التجربة كرر فهيا... توزع سواد
 من ينتقل الكوب صدأ من أثر السواد ذلك . أخرياً.. املنغصة
 نرثب املدة هذه لك حنن إذن احلليب..... إىل الكوب
الصدأ.... بطعم حليبًا

 اللحظة تلك ومنذ بليغًا مأخذًا منا الصدمة أخذت
 تلك يف داما ما احلمليب وال الشاي نرشب ال رصنا

 دون تغيريها يف الرشطة خاطبنا الفانية..... األكواب
 مع لملتعقلة املطالبة سواها..... وجود بعدم يعتذرون فائدة....

 معدم كوب أيدينا بني وقع لكما رحنا جتدي..... ال هؤالء
 من اكمل فيلق عىل قضينا عملهم.... دون وأعدناه قاعه ثقبنا

اهلائلة..... أعدادها يف يؤثر ومل األكواب

 واحد رجل وقفة والوقوف التحريض من بد إذنال
 اجتات احلديد.... صدأ إال هو وما حليبًا ميونه ما أمام

 العثاء يف الزنازين لك ملطلبنا..... فثيائً شيائً الزنازين

 األكواب وتبىق األكواب..... تتمل ال الصبايح إلفطاروا
الزنزانة.... بجانب حائرة
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 مغلقة الزنازين لك واكنت الفتحة من نظرهتا نظرة
 طلبوا الرشطة مرشوبة، غري مملوءة الشاي أكواب وأمامها

 أنمت هل قالوا رفضنا... ورشبه... واحلليب الشاي إدخال منا
 ينبع ال بأكواب لنا جيوئا : أجبنامه الطعام عن مرضبون

 وحنن رشابنا يف احلديد يامه وال قاعها من الصدأ
ترحاب. بلك فهيا ما ونرثب عندها ندخلها

 يف أصبحنا وما يبدو... العليا للجهات األمر وصل

 من أكوابا علينا توزع والرشطة إال تلك املر أيام من يوم
 عارمة فرحة بالنقوش.... مطرزة جديدة جديدة.... األملنيوم
 ما فرحة )يا ولكن بالنرص آمالنا هبا ومعرت نا قلوب اجتاحت

 اجلديدة...... األكواب يف احلمليب لنا صبوا متت(....
 من اليد تمتكن وال يغيل املقبض ... استخدامها لنفتتح
 طرف ونرشب..... نتناوله كيف ثانيتني..... من أكرث مله

مطلقًا..... علهيا الوقوف من الثفاه تمتكن وال يلظي الكوب

 تدلت حار... والكوب صقيعًا ويصبح يربد الشاي
 حلركة حنتاج هل احلرارة!..... فرط من وانتفخت شفاهنا
 نرتكها مهمة إهنا ال، األكواب؟.... هبا نستبدل أخرى

 ما القامش من حوله فنجنا الكوب مقبض أما للقادمني....
 ويبدو األيام تقضت املثلكة... ويتعدى حملوآل األمر جعل

 حبل من أقرب باتت اإلنسانية للحقوق االستجابة أن
األكواب. لتبديل استجابوا ملا وإال الوريد....
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 حظهم.... لسوء العرب نفس وسكنوا قبلنا اكن ومن
 علب يف واحلليب الثاي يرشبون اكنوا أهنم حيكون

 وقت علهيا مير ال العلب تلك وبباطة املثلكة..... الفواكه
 من ركهبا الصدأ ويكون إال واهلواء الرطوبة مبالمسة بيط

 كتحني تقوى الضغوط بدأت اآلن ألعالها.... أسفملها
 وال احلقوقيون هبا يمسع اليت الظروف املعتقلني.... ظروف

يروهنا.

 ألهلنا رصالأل لنكتب جاؤونا أهشر تعة بعد نعم
 بأعيهنم.... خطنا صورة ولريوا ...حصتنا عىل نمطئهنم

 الطاولة عىل ورقة يضعون املمر.... وسط طاولة وضعوا
 تكتب أنك تعتقد وال واكتب وتفضل رصاص... قمل علهيا

 جبانبك.... وقوف والرشطة تكتب قبلهم.... من يقرأ لن ما
االمتحانات. بأيام يذكرين موقف

 من لالستالل فرصة يتخذوهنا املعتقلني بعض اكن
 يالحظ ال حبيث ...لدهيم. به حيتفظون منه جزء وقطع القمل

 أىن بعد فميا الفرق شاهدوا ولو القمل.... يف فرقًا الرشطة
 وانهتيت رسالة كتبت ...املقطوع. اجلزء عىل باحلصول هلم
 األمور طريف ومن زنزانيت إىل وعدت أريد مبا تضميهنا من

 مل والرسالة رسايح إطالق بعد بييت إىل وصلت أين
 أرسلت وكأنين مديدة مبدة وصويل بعد وصلت تصل....

كيف...... رسالة
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(٢٨) 
لوجه وجهاً

 والرشطة القداىم، ساكنيه من يتخلص العنرب بدأ
 الزنازين عدد يقلصون بعضها، مع األعداد حيثرون رشعوا

 ومحل الزنازين فتح أيدهيم عىل ليوفروا املمتملئة،
 بعدما الزنزانة يف لوحدنا )ج( و )أنا( بتنا املفاتيح.......

 حنمل وأنا صاحيب ....لرغبته.. تلبية أخرى لزنزانة )م( نقلوا
 أو لملقابلة مييض حني ...ويعيتين.. أعينه بعضنا حاجات
 انفرادي..... حب يف اكجلين منفردًا..... يبقيين العيادة

القامش. قطع عىل األدعية كتابة بعضنا مع ننجز

 الذاكرة، يف نابضة صورها تبىق اليت املرات إحدى
 بعض الطبيب له كتب بعدما ظهرًا وآب للعيادة صباحًا ذهب

 كنا الليل يف ليالً..... الرشيط هبا يأتيه احلبوب، جرعات
 من الثاىن اإلصدار وضعت الكتابة....... جرمية منارس

 احلديدي، الرسير حتت سابقًا أجنزته الذي مكيل دعاء
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 إزالة بعد املرير خثبة فوق فهيا أكتب اجلديدة واخلة
 ويصب البالط يف األملنيوم قطعة يفرك صاحيب الفراش....

 وجه مباحة بقعة تكونت ..واآلخر... احلين بني املاء
 األملنيوم...... بربادة مشبعة داكنة سوداء بقعة اإلنسان.....

 أحرفا القامش فوق وتدجب القمل تغط فهيا ختوضان يداي
احلرية. إىل طريقها يف أسرية

 . ...بنشاط. معلنا نؤدي دأبنا بوظيفتنا مسمتتعني
 هلا معطيا وأنا البوابة يواجه هو لوجه، وجهًا متقابلني

 األرس يف كنا وإن منغص أنسنا طيب يكدر ال ظهري
 الفاحت العمود صوت صكيك إال أذهلنا وما مظلومني....
 أوقفت خاطفة برعة الباب وانفتح طق... للزنزانة....

 هبا ند مرعني أجادنا محكنا ....رؤوسنا يف التفكري
 قطعة أغلقت هنويض قبل خلفا... هو معا الرشيط عني

 أضع وانطملقت بعضها عىل فهيا أكتب اليت القامش
 ملر ما...... إدانة عن الباحث نظر يف ترسا جدي
 عىل وتلهفًا حركتنا يف واضطرابًا أعيننا يف قلقًا الرشيط
 ليعيط قادمًا اكن الزنزانة... لعمق الدخول عن صده
 يفتعل الرسيرة خبيث اكن لكنه الدواء..... وجبة صاحيب

 وجد وقد به كيف عدائية.... نزعة ذو واكن لألذية احلجج

نزعته. يربر ما

 الميني يف ناحية، إىل جد لك بيده، أجادنا حنى
 وبانت بيننا.... املنفرج الفراغ يف طريقه وشق المثال ويف
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 متوسدة األملنيوم من وقطعة ،يغمرها املاء ، سوداء بقعة له
 نصنع ما بإدراك نباهته تسعفه مل قاطع..... حد هلا جبنهبا

 يف جيد مل نفعل.... ما حقيقة إىل ليصل يفكر وامتر أبدا
 خلف حبث والبحث.... سؤالنا هيلع إذن شياًئ..... إدراكه
 جيد مل حوله.. يدور ما ويف اجلدار إىل املستند الرسير

 القامش قطعة إجياد يف يوة تسعفهللبص ومل ....شيائ.
 فاكنت األعىل يف اليت القطعة أما الرسير... أسفل املتوارية

 احلظ وحلن بعضها، عىل إلقاهئا بعد ملقاة مقاش كقطعة
للكتابة. أثر ظهرها من يبدو مل

 الدهشة أبمكت اللحظة تلك يف تصنعان؟ ماذا سألنا
 اكن جدًا البسيط صاحيب به.. أتفوه تربير أي عن الين

 نفرك حنن قال: ذاك... حلظة تربير وسيلة البتاكر مين أفطن
 ال أنمت أظافرنا.... هبا نقمل حادة، لتكون البالط يف القطعة

 من به لنا رغبة ال ما هبا نقمل مبقاريض لنا حتحرن
األظفار.

 صاحيب بقول يقتع مل الطول الفارع األمسر الرشيط
 ير مل فهو هذا... لغري يويح ما أيضًا أمامه جيد ال ولكنه
 احلادة األملنيوم قطعة الرشيط صادر أمامه.... للكتابة أثرًا

 الزنزانة باب مغلقًا وانرصف دواءه صاحيب وأعىط اكلكني
 بادرنا بالء.... من القطعة مصادرة به تعود ما نتتظر علينا

علهيام. العثور من اجلن يمتكن ال حيث القطعتني وأخفينا
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 إىل بالدخول النوبة ريئ بادرنا التايل اليوم يف
 من تطل الشيب شعرات السن، يف كبرياً اكن الزنزانة،

 مثبتة خيوط ثالثة الشباب..... ويظهر إخفاهئا حياول رأسه،
 البلد.... يف بقائه طول حبمك العربية يتلكم زنده.... عىل

أخرى!.... وحترق لكمة تصيب عربيته

 عينه أمام هبا لوح جيبه... من احلادة القطعة استخرج
 االبق.... صاحيب جبواب إلجابةا توليت هذا؟ ما قائال

 الرشطة.... عىل هبا لتعتدوا حادة جتعلوهنا إنمك ال! قال:
 قال: كتلك... هتمة نلرب وال احلقيقة يعرف أن متنينا رمبا

 عىل )السطل( يضعون األخرى اجلون يف أحصابمك
 يزيد ما هنا حنن له قلت الرشطة. لرضب اتعدادا الرسير

 فملاذا الرشطة مع مشالك أي لنا وليس أهشر سبعة عىل
معهم. الرضب يصدر

 أمل عىل سأساحممك املرة هذه أنا : لينة بلهجة قال
 النوبة رئيس اكن احلادة.... األدوات هذه لصنع تعودوا أال

 قطعة لديه وجد عندما جارنا عن جتاوز الذي نفه هو هذا
 معا النوبة رىب جتاوز مكيل.... دعاء علهيا مكتوبًا القامش

 من أكرث وملكيًا شديدًا الرشيط اكن حني يف لدينا وجد
 من ذاته الرشيط هذا اكن الالحقة الفرتات يف امللك.....

معنا. لملضايقات احلجج خيتلق

 عينه ورشعًا.... حرامًا يصبح فيه يرغب ال ما لك
 إلحدى ملصقًا ورأى يوما جاء فرحتنا.... يوسع ما بلك تضيق
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 الزنزانة..... باب فوق صاحيب وضعها الفانيالت دعايات
 بينه املثادة وبدأت الدولة، ضد منثورًا ينزتع مكا انزتعه

فعل. اليت فعلته عن يتنازل ال وهو صاحيي وبني
 يف وينحط برثيته من ينسلخ عندما البرث هو هذا

 يه وهذه ...ناين.لالإا واللوك الكراهية درجات أدىن
 الطاعة الطاعة... ثقل عاتقها عىل يلىق اليت العقول

 القيد أيام أحدمه والعقل... القلب معى العمياء...
 ليفك املعتقلني أحد هيلع نادى الزنزانة، داخل الفوالذي

 بعض أن ويبدو الغل، واجب يقيض يك )اهلفكري(
 حلظات قبل نفه الرشيط استدعت البعيدة الزنازين
مرت....

 واحد )شيطان وقال: األمر الرثيط سذاجة استكرت

 داخل وحيدين وصاحيب أنا ونبىق زنزانة( اثنني داخل
 نيته.... وسالمة بظرفه وآنس وصويت، خبيط يأن الزنزانة

 تطبق ما آخر البالء.... طقوس تتقامسنا مكا القوت نتقامس
 صوريت..... أجفانه يف يبكر ما وأول ،صورته أجفاين هيلع

 يف أوجايع فيتحمل أمرض احلديدي الباب خلف جدان
 شكواه.... صليل مسيع يف فيغرس ويتثىك جده.....

 ما وروحان هبما..... يضيق أن الضيق استطاع ما جدان
 عىل بودمها حيلقان أجنحهتام.... تكري من األرس متكن

 يف حمبة ابتامة جفر لك يف يزرعان ضاحكني... حمهتما
املساء....... حىت فائضها من يتناوالن وجههيام....
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(٢٩)
النافعة الضارة

 حييك بيننا املعاناة خربات نتبادل القرفصاء جنل

 احلرات بعض رأوا أهنم زنزانهتم ظروف عن بعضهم
 جراء من إلهيا تزحف صارت اكلعقارب..... الخطيرة

الرطوبة.....

 التخيالت تزنلق وال الوسادة فوق الرأس تزنلق

 يعم املعتقلني جبراح الساكن الليل معق ويف ....مهنا
 رحلة يف وسفرها األجفان إغفاءة ومع املاكن..... الصمت

 مرعبة رصخات عىل الليل أحثاء يف أستيقظ احليب النوم

 لديغ من خلهتا رصخة رسوخها..... من اجلبال تقتلع
 يبارح ال العقرب، عن تلكمنا دمنا ما العقرب..... أصابته
خميكنا. العقرب

 ما : الرصخة ملصدر املجاورة الزنازين سألنا
لدغة عن متامًا خيتلف األمر لديمك؟.... اخلطب
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 تصاحبه اجلن جدران خلف املجحوزين أحد العقرب....
 الصيفية..... النوبات إحدى هذه متكررة... رصع نوبات

 لوال الزنزانة يف صاحبه خينق اكد النوبة.... دامهته
 من وتمتكن افرتاسك حياول أسد أمام تكون .أن تداركه..
 حماط وأنت بك حييق رش أمام تكون أن من أهون الفرار

أربعة. جبدران

 اخلروج لدى تصاحبنا العيني وأقفال القيود زالت ال
 مع مقابلته انهتاء بعد نا أحصاب أحد للقلعة.... العرب من

 الظالم يلفهام عيناه الباص..... يف جالسًا اكن األهل،
 ليعطيه مفه إال جيد ال )باهلفكري(... حمارصتان وكفاه

احلرية... من سعة

 املقعد... يف جماره مع اللكام يف لسانه أطلق
 حمادثهتام له ترق مل األمويني عامصة أجنبته رشيط

 لترضب متتد واألخرى الفرتة بني يده اكنت ...اهلادئة.
 عن الدفاع دون أحصابنا يدعه مل الرأس.... عىل أحدمها
 بيهنموعلت الزناع تشعب ... . .باللسان نفسهيام

 الرشطة رشع الباص.... من أنزلومها ختامًا الضوضاء.....
 العصا تقع أيمنا يرضبوهنما.... الصلبة السوداء بأحطاهبم

حارة. قانية أحدمها رأس من الدماء انفجرت تقع.....

 من ضابط أطل ...لصالحهما. كان الحن الحظ

 المصاب بأخذ أمر يجري؟ عما استفسر الحقيق.... حجرة
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 املوضوع وتناىه األمر.... يف لينظر إليه به يأىت مث للعيادة
 السبت يف لديه اجلميع بإحضار أمر ...اجلن. مدير إىل

القادم....

 مالبسات عن صاحبينا اجلن مدير سأل السبت يف
 منصفًا اجلن مدير اكن حبق ....مهنام ومسع املوضوع

 الرشيط: قال ... رضبمتومها. ملاذا الرشيط سأل آنذاك،
 سيدي.... صاحبه وأعانه أسناين بهتشمي أحدمها هددين لقد
 أسنانك هتشمي يستطيع كيف متكرًا! اجلن مدير له قال

 ذلك له يىت وكيف مقفلتان؟.... وعيناه مقيدتان وبداه
 رأسه عىل كأن الرشيط سكت مدرب؟... جندي وأنت
 صاحبينا ووعد اجلميع، بانرصاف اجلن مدير أمر الطري،

......هلما احلق بأخذ

 تلك بعد ، العني أمام احلق أخذ يكون لن بالطبع
 واتسعت العينني إمغاض عن الرثطة استغىن الواقعة،
 تلقاها اليت الرضبات واكنت ما.... نوعا احلرية ماحة
النافعة. الضارة يه صاحبنا

 ومن العجائب..... من بالكثري حيتفظ عنربنا يزال وال
 قتهعال ادىع من كهتا جدران بني سكنا أننا جعائبه طريف

 سكنوها اليت احلجر نف يه أجل املنتظر)جع(.... باإلمام
 اتبعهم..... من أفاكر فهيا وضللوا أكذوبهتم فهيا ومرروا

يتبعهم:.... مل من بأنفهسم عذبوا هذه الزنازين نفس ويف
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 اكن الذين أحد عنربنا جيمع أن أيضًا الطريف ومن

 التغرير يف حيلهم عن حييك ..املضللني.. أولئك برفقة
 بوسيلة النفوس يف للتحمك توصلوا وكيف بالضعاف
 عىل للتجس فرد لك جتنيد من متكنوا وكيف األحالم...

 ورغبات شكوك من نفسه يف يدور ما لك وإيصال صاحبه
لصاحبه.. هبا البوح مبجرد

 زعمي سكهنا اليت الزنزانة نصيبه العمل طلبة أحد اكن
 كهنا اليت الزنزانة يف يكن بانه عمل ملا املضمللني...هلذا

 أراين نعم الثيخ: قال اعتقاله.... أيام الفارة مديع زعمي
 مملوءة لكرهنا احلجرة هذه يف يتجاب الدعاء أرى ال

 اليت النفوس يف حتمك األحالم طريق عن بالشياطني..
 حيرف وصار قناعاهتا وعىل علهيا ضاغطا اجلن بات

العقائد.

 النفوس منعطفاهتا يف تمتزي وحمك اختبار حمطة ويه
 من للنفوس يدخل الشيطان الشيطان..... قهر من املمتكنة

 ، يوسف صاحيب داخلت اكليت األحالم مهنا ، شىت طرق
 حتمد ال أمور يف سببًا لاكنت بيهنام ووجوده يوسف ولوال

...ها عقبا

٨٠



(٣٠) 
للمالئكة طائفمن

 اهلواجر ومتر احلبية بالرؤوس الرؤى تعصف
 يطوف املالئكة من طائف من بد وال طويالً هبا املرهقة

 نف ذو املقابلة الزنزانة يف )ف( جارنا الرؤوس.... بتلك
 صبحنا جخو، الله لوسر إىل بنسهبا ترجع مالئكية بيضاء

 رأى أحالم... أضغاث وحسبناها هبا نعنت مل برؤيا يوما

 حفص( و)جد )مروزان( بني صديقني التامئ يرى فميا
 الرثطة أصابت طويل جسال بعد الرثطة... تطاردمها

قتياًل... اآلخر وأردت جبروح أحدمها

 اخلاريج الظرف بأخبار حمملة الظهرية جاءت وما
 هناك اجلرحي.... ورفيقه طاهر حن الهشيد خببر إال

 باألصل واآلخر حفص جد من أحدمها الرؤيا، اتضحت
 املنطقتني بني موقعًا تصور الرؤيا اكنت لذلك مروزان.. من

اواقع وجاء وجرحي قتيل إىل الرفيا وأشارت هلما تلصيحًا
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 جزء أجزاء، ثالثة الرؤيا اكنت لذلك ، الرؤيا إىل مطابقًا

 الثياطني من وجزء لألرواح، به يوحون املالئكة من
 فرتاه نفسك به حتدث ما وجزء النفوس، عىل به يثوشون

املنام. يف

 وال ،تفسريها ميكن ال قد معيقة أرسار وللنفوس
 من املالئكة تدعه فمل )ف( صاحبنا أما القليل... إال يدركها

 رأى مرعبة.... حميرة رؤيا رأى أخرى مرة تديدها....
 دماه....دمًا علهيا تتساقط واألمطار حفص( )جد موطنه
 ميكن ال متكتالً ويتجمد اليارات سقوف فوق يقط عبيطًا

 الوقائع إال تأوهلا ال يأوهلا... من حميرة رؤيا مهنا... نزعه
 احلن عبد )الثيخ بوفاة الحقًا األخبار جاءت احلقيقية...

 حزنا الدموي املطر اكن الرؤيا... واتضحت الطفل(
 عىل احلزن بقاء إىل إشارة احلمراء البقع وتكتل لفقده....

 من بروزه عىل دليل ونتوءه هبولة إزالته وصعوبة ، رحيله
النفس. أغوار

 اكن هناك.... واحض أثر األحالم يف النف وحلديث
 يف املحلة واألذاكر الصلوات بعمل متعلقا العمل طلبة أحد

 أعطانا ما كثرياً ذاك.... املرير اجلن من الفرج طلب
 جمهدة وصلوات باآلالف، نتلوها أذاكرًا األخوة وأعىط

 األمر، هلذا خاصة صالة أعطانا املجعل... الفرج لطلب
 فأرين عاجالً فريج اكن إن اللهم وتقول الصالة من تهتي
 أو سوادًا فارين آجال فريج اكن وإن خرضة، أو بياضًا
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 النفوس ...األمرين. أحد عىل يدل تراه لون أي . . محرة..
ومطأنينهتا.... قلقها يف ختتلف

 الصالة تلك أداء بعد ممطثنًا مرتاحًا أحدمه نام
 الثيخ أجابه الثيخ.... نادى الصباح يف تعقيهبا، وقراءة

 أبيضًا ثوبًا البسًا وكأين رؤيا البارحة رأيت قال نعم....
قريب. فرجك أن يبدو الثيخ أجابه خرضاء مظلة أمحل و

 رأيت فقد أنا أما للشيخ قال مضطربًا اكن اآلخر
 زين )ماكنك الشيخ له قال ومطامط.... حفما أبيع أين

 وتطلبه العاجل بالفرج النفوس تتعلق هكذا بره( وانس
 أنت وأحراهشا.... األرض حجور من لتستخرجه وتطارده

 وإمنا بالشعرة تتعلق هشًا تكون أن لك يراد ال هناك
 رجليك زحزحة من العاتية العواصف تمتكن ال صلبًا

 العمالقة األرواح عىل أمثلة املعتقل يف هناك الثابتتني....
 أذى أمام ضعاف وآخرون الرتهيبات.... هتزمها ال اليت

 يصوم اكن أحدمه هيزمهم..... اليجار حىت الرغبات....

 اجلنائيني... أحد من بيجارة احلظ له ابتسم استحبابًا....
 ومتارس اليجارة لميارس الهنار نصف يف صومه أعدم

القاتلة. وأمراضه الدخان زرع رئته يف اليجارة

 والتخفيف للضغط اإلنسانية لملنمظلت استطاعت بىل
 اكنوا.... مكا زالوا ال لكهنم القاسية املعاملة شدة من

 (٤٩) إىل صاحيب وانتقل (٥) الزنزانة إىل انتقلت
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 أصدقاء عىل ضيفًا حللت العرب.... يف األعداد الخنفاض

 اجلديدة زنزانيت زمالء و)ج( )ج( واليد عيل جدد...الثيخ
 أن التوافقات، سبك يف املبدعة مبشيئهتا األقدار وتشاء
 الثعر هواة من و)ج( )ج( واليد أنا الثالثة حنن نكون

 من الثالثة حنن كذلك حبوره.... ىف يغوصون وممن
 الزنزانة يف سابقًا فاكن )ج( أما ومتذوقيه، اخلط أحصاب
 ليحذو المترينات هيلع أخط بقامش له أبعث املقابلة

 نتبادل واحد قفص يف أصبحنا اآلن حذوها.....

 ليس ما وأعطهيام عندي ليس ما مهنام آخذ اخلبرات.....
 من قطعة عىل باخلط يسمتتعان االثنان اسمتر ..لدهيما.

األبيض. بالدواء يكتبان اقتطعاها، الفراش جلد

 غارقان ومها علهيام الرشيط يدخل أن حظهام ويشاء
 طويا ..علينا... بدخوله تفاجأنا ....لوحهتام. مشاهدة يف

 الرثيط قبض هلا... الرشيط يد وصول قبل برعة الرقعة
 يرتكها ومل أيضًا بشدة اليد علهيا قبض بشدة... الرقعة عىل

 السيد يد من استخراجها يف كثرياً الرشيط حاول ،للرشيط
 ومعه دقائق بعد عاد مث الزنزانة وأغلق خرج يفلح.... ومل

 أكياس ويف الوسائد حتت التفتيش يف بدأ النوبة رئيس
 خلف وجدها باملضين يل جهد وبعد املالبس.....
 ها قائاًل: النوبة لرئيس باللكام وتوجه تناوهلا األكياس.....

يه.
 اكنت لألسف لكهنا وفتحها النوبة ريئ منه استملها
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 له ليرتكوا األخوة يكن مل حمتوى.... هبا يوجد ال خالية

 إغالق بعد بعناية فهيا ما لك أحموا مهنم... النيل فرصة
 تقضمه ووجه حنني خبيف الرثيط وعاد بلحظات..... الباب

الهزيمة.
 قوافل وبدأت ما نوعًا الظروف حتسنت أن بعد هذا

 ما نعمة تلك أهالهيم.... من املعتقلني إىل ترتى الكتب
 يف الكتب أحصاب مع أتفق بالتواصل رصت نعمة.... فوقها

أكرث. أو يومني يف بإرجاعها متعهدًا يل إرساهلا

 ميانعون ال أيضًا، الدولية الضغوط روضهتم الرشطة
 الكتاب اإلحلاح.... بعد ألخرى زنزانة من الكتاب نقل يف

 حتت يقع ما قراءة أطوي رحت موجود..... والوقت موجود
 ساعات يف بشدة..... الكتب هطول فرصة مغتمنًا يدي

 استفيد املعرفة.... أحاديث عيل الشيخ مع أجتاذب الفراغ
 احلوزوية... وبتجاربه واألصول الفقه عمل يف معارفه من

 الجشي.... الشيخ صوت نا يطرب التعزية وقت حلول وعند
 يف للقبلة متوجها اكن دامئًا الشيخ هبا يقوم عادة أجعبتين

 تقوم معل لك يقول به.. يقوم معل وأي وألكه، حديثة
خمتلفا. ثوابا هيلع تثاب للقبلة متوجها به

 يف يدور مما شينًا نعمل وال معتقلنا يف حنن
 وجبة وقت وجاء األيام.... أحد صباح جاء ....اخلارج.
 فوق املفاجأة واكنت الوجبة الستالم الباب فتحنا اإلفطار
 الذال واخلبز احلليب ننتظر كنا اإلطالق.... عىل تصورنا
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 اإلفطار وجبة اكنت ولكن اللوبة..... أو الباقلة أو والنخج

جنوم. مخس فندق يف وكأهنا

 جنب وقطعة ملوقة بيضة عن عبارة اإلفطار اكن

 رغيفني لبنانيني..... رغيفني يصاحهبا صغرية مرىب وعلبة
 كأرغفتنا ال التنور، راحئة مهنام تفوح مجيلني، مهندمني
بوادها. بطوننا مألت اليت السابقة

 ناصعة بيضة حبحتواه..... نتغزل الصحن وضعنا
 بطوننا أحسب ... ..وشلكها امسها أعيننا نسيت البياض
 يشهبها ال وفرحة ذهول تلك.... وجبهتا من بصدمة ستصاب

 الضيق اكن املستوى األرس....هبذا من اخلروج فرحة إال
 هيدي أن أحدمه أراد إذا األخوة اكن بالنفوس.... حييط
 بايق أما له.. هيدهيا اليضة من أغىل جيد ال هدية ما أحدًا

 ويعرفه نعرفه لسبب أبدًا تغيري علهيا يطرأ فمل الوجبات
 .... حضورها. متوقع حقوقية هيئة يتظرون إهنم ...جساننا.
 صورة جيمل ما صباحًا ترى أن وجيب صباحًا ستأيت

النظام.

 األجانب من حقوقية هيئة جاءت مدة بعد فعال
 يألون زنزانة لك يدخلون صاروا العربية.... يتلكممون

 اللحظة حىت اعتقاهلم منذ معيشهتم ظروف عن نزالءها
 ألحصاب يتيحون مث التفاصيل، يدونون ومه احلالية....

 الرشطة، عيون عن بعيدًا به لينفردوا أحدمه انتخاب الزنزانة
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 أن بعد عيل الثيخ انتخبنا التفاصيل... أدق مفه من جيلون
 ساعة به انفردوا يعرفه.... ال وما اعتقالنا تفاصيل أعطناه

ويالت. من القلوب يديم مبا جعبهتم مأل الزمن من

 القمل يكن مل الثدة انفراج من اللحظة تلك حىت
 الت لملقاب األخوة ذهاب بعد يوم صباح يف به.... مموحًا

 الرشطة أن املجاورة الزنزانة يف من أخربنا والعيادة،
 الزنزانة يف يقميون الذين العمل طلبة أحد عند وجدوا

 خبياط الثوب يف مدسوسًا وجدوه حرزًا.... لنا املقالة
واكتثافه. تلصه استطاع الرثيط، خلبث ولكن طبييع

 بتفتيش الرشطة يقوم أن الطبييع من اخلبر ذلك بعد
 . . التفتيث.. سيصيبنا إذن ...واملقابلة. املجارة الزنازين يف

 بعد القمل.... عن حيثون اجلرمية..... أداة عن حيثون إهنم
 ...يفتشون. الرثطة من جمموعة جاء غري وال فقط دقائق
 ولكن قمل.... لدينا اكن .... فانرصفو شيائً جيدوا مل حبثوا

 قمل من عود ، باكتشافه األزرق للجن و هلم أىن
 هيلع وأعدنا األذن تنظيف عود يف أدخلناه الرصاص....

 احبث األعواد.... كبايق األعواد يك يف وألقيناه القطنة
 يف املفتوحة النافذة من أتطلع واقفا كنت إذن.... عنه

 أمايم من الرشيط مر ...املفاجأة. صعقتين ملا الباب.....
 لقد جيدًا أعرفها ....علهيا. مكتوب اكرتون قطعة يده ويف

 كتبهتا قصيدة القصيدة.... ليحفظوا جليراننا وأعطيناها كتبناها

يقول: مطلعها اكن
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مؤرقة حكاية حكايتي
ومثنقة رصاصة

الرصاص أطلقت بيتنا يف طائرة

املناص بيتنا من لنا أين

اخلالص هو األرض باطن يف

القصاص أقبح ما

والرصاص بالعف عزل من

حملقة فوقهم من

ومشنقة رصاصة

 الظهر عند الاكرتون.... قطعة يه تلك نعم ....
 هلم وأغلظ املجاورة الزنزانة يف من لك الضابط استدىع

 وعن الاكتب عن يبحث اكن القصيدة.... بشأن القول يف
 يف حازمًا.... )محزة( الثيخ اكن لدهيم... تواجدها سبب

 اجلن.... ضيق يف للعيث كإفراز القصيدة وجود عن التربير
 غريه ضبطهم لو بأنه وتذكريمه هتديدمه بعد الضابط أعادمه
األقل.... عىل هشر ملدة انفرادي جسن يف مهنم لك أللىق
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)األخيرة( أعود عام بعد

 رسل وجاءت علينا... العرس بعد اليرس أبواب تفتحت
 أبواب لنا فتحوا املحنة.... عر من شيائً تفرج بأنباء اخلير

 أخذوا لدهيم متجر من )الاكنتني(..... من باللوازم الزتود
 بعد تريد ما لك تثرتي أن لك انفراد.... عىل جمموعة لك

 حنتاج مبا تزودنا حابك..... يف املودع باملبلغ إخبارك
 باحلاجيات بعد فميا نا يأتون مه حنتاج.... ما بغري وعدنا

 ال يك الاكرتونية العلب من يفرغوهنا طلبناه..... ما حبب

برغبهتم. يليق ال فميا نستخدمها

 يوم لك للفنس للخروج لنا الزنازين أبواب وتنفتح
 من الثاين القم خيرج مث ونعود ساعة خنرج ساعة،

 أصواهتا متع كنت اليت الوجوه ترى الفن يف العنرب.....
 املنفردة.... األحاديث تبادل أيضًا وميكنك ....تراها. وال

 كرة يلعب أغلهبم األخوة يراقبون...... موزعني الرثطة
 وبعد بعض مع ويمتشون يرتاضون واآلخرون الطائرة.....

الزنزانة. إىل نعود ساعة
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 عىل اإلفراجات بدأت أيضًا، الفرح أبواب وتفتحت
 من ثلة رساح ويطلقون إال اسبوع مير ال وساق قدم

 أحصاهبا خيبرون ...باألمساء. يأتون الليل يف . جمموعتنا.
 سنة اجلديد العام بداية ومع صباحًا..... الراح بإطالق
 منه الرابعة الليلة يناير... من األوىل الليايل .....١٩٩٧

 امسي تىل البوابة..... نافذة من الرشيط علينا أطل بالضبط
 حاجياتك واحزم استعد ....إفراج.. غدًا قائال هيلع وعقب

 اكلعنقا، أسطورة اخلبر اكن هنا...... من تنتقل الصباح عند
 حقيقة . ... حقيقته. إىل النفوذ ميكن وال تصديقه ميكن ال

 تنفتح الغد يف حقًا ....للحقيقة. أقرب وخيال اكخليال
احلديدية. أبواهبم

 ندخل شعبًا نبىق مىت إىل اآلخرين؟...... عن ماذا
 تستقمي ال فرحة مرات؟ الكرة نعيد و وخنرجها املعتقالت

 اجلدران خلف يقبع من هنا دام ما تكمتل وال رشوطها
 صباحها بانتظار النوم يزورها ال ليلة هذه .....امليكة.

 األوىل......ليهتم اكلزيارة األمر تركوا ليهتم املوعود.....
 دهور وبعد أرق..... الصباح حىت الليل من مهباًم..... تركوه

 من عانقنا مكا اجلدد أحصايب متباطئآ......ءاذقت الصباح جاء
 ، باخلالص املخلصة الدعوات حتفه عناق .ع.. األستاذ قبل

 يب انهتى جحرة..... إىل جحرة ومن القلعة..... وصولنا بعد
 قارب عندما ساعات..... ملدة انفرادية جحرة إىل املطاف

املدينة. مركز إىل باص يف نقلوين الزوال
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 الضابط جحرة ويف بانتظاري.... األهل وجدت هناك
 عندمه من وخرجت والتعهد..... التوقيع من روتينا أجروا

 ال الرثيط ورجال أميث مرة ألول األهل... برفقة
 خارج تفارقين ال اخلرضاء وسرتهتم عام تصاحيب،
 يف ومسيع يتحدثون واملرافقون السيارة ركبت الزنزانة.....

 لك تتابعان بتفاصيلها.... الشوارع ترصدان عيناي غياب.....
 يف زالوا ال للذين عودة وللذاكرة جديد، من علهيام طرأ ما

 ال اليارة محكتين هذا... كيويم يومًا ينتظرون العنرب ذلك
 تلك قرييت إىل عدت قد وها ملرات، سياراهتم محكتين مكا

 بعد هلا الرحيل..عدت ليلة ضواحهيا توديع يل يتح مل اليت
فقداهنا. من عام

 أحبة قليب.. يعشق ما بأعز أحضاين ألمأل عدت
 عني لتقر عدت وضيعة..... وحنوالً هزاًا الفراق جرعهم

 مرافقني متوا األطفال وحمبني..... وأبناء وأب وأم زوجة
 افتقادي من خوفًا إحساهسم يف أقرأ طويلة.... مدة يل

 حتمله ما إفراغ يف اجلرحية الذاكرة وتبدأ أخرى..... ملرة
 ومل رأوه مبا واألصدقاء األهل خيبرين أحداث.... من
 أعثه ومل عاشوه وما ، غياب يف كنت حني عيين، تره

معهم.

أدبين أنه اجلان يعتقد املعتقل، ألكه عام وينرصم
 ىف تولد احلرية أن حسابه عن غاب لكنه تأديب..... بأحن
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 يف زرعها اليت املرارة وأن اجلد يف يه وليست القلب
 يف عالقة الصور وستبىق تعويض..... أي ينزتعها ال حلوقنا
 حبياة واالسهتتار التعسف مرحلة عىل وشاهدة الذهن

 خلفها اليت املشاعر يه تلك واسرتخاصها..... اإلنان
 ال صدورنا أمعاق يف حمفورة صورًا نفوسنا.... يف نا جسان

 ال وذكريات جاءت..... إن املوعودة الرغيدة األيام متحوها

الوطن. ها يثا

 دقائقا الطاهرة ترابه حبات فوق جيل الوطن سيظل
 رحيق من األقالم وستبوح والقهر.... باالضطهاد مرتعة
 تكون وسوف ويالت. من املظلومون الىق ما بلك فيضها

 هلا تصيخ آذانًا تنتظر وقصة قصة ألف الغيب رمح يف هناك
هتا.ذكريا من اآلالم لتتفجر مسعًا

 ألف ورساح رسايح اجلان أطلق وإن حىت ولكن
 ذو الرؤوف( )األب يعود يوم يه العمظى احلرية تبىق

 إىل السوداء األيام حولهتا اليت اللحية البيضاء.... اللحية
 جاحنيه يف محل الذي الثيخ فهيا... اسوداد ال بيضاء
 املغرين... إغراءات للك وجهه وأدار األنبياء رسالة
 بذلك العظمي، قلبه دفء من املحرومني أبنائه عىل وأفاض

أبدًا. ثغره عن المبة تتخىل ال الذي الوجه

بساطًا له الظاملون يطأ ال مجرًا اكن الذي اجلمري
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 بغياب اخلتام... إىل البدء من نارا مصائرمه واشتعلت إال
 عيد فال قلوبنا يف فرحة تكمتل ال احلنون الثيخ ذلك

احلديد. يف راجلمري عيد وال بعيد، واجلمري

 ال أمعاقنا يف حجافلها تزحف الذكريات ستبىق
 أن قبل جيل لك النون، هبا مرت مهام أوارها ينطىف
 جبنب األمهات وجتىل القادم.... للجيل يعطهيا مييض
 قصصهن مفتتحات املنام قبل قصة هلم حيكني أبناهئا أرسة

: بقول

اكن(. ما يا الجسن يف )اكن

الهناية
الثور الشهيد عبد
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