
 العددان السابع والثامن -  تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

مجلــــة فصلّيــــة تصــــدر عــــن مؤسســــة ميســــلون للثقافــــة والترجمــــة والنشــــر

Political and Cultural Studiesدراســـات سيـــاسيـــة وثقافيـــة

أدب السجون

 حوار العدد؛

شريعة طالقاني

إبراهيم صموئيل

مصطفى خليفة

 نادية بلكريش؛

الزمن النفسي في الرواية السجنّية 

 فواز حداد؛

هل للسجن أدب؟

 عالء الرشيدي؛

المسرح داخل المعتقل

 شخصية العدد؛

الراحل غّسان الجباعي

في هذا العدد



العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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حوار مع الكاتب بسام يوسف حول كتابه »حجر الذاكرة«

أجرى الحوار: كومان حسين

كاتــب ســوري مــن مواليــد 1961، يحمــل إجــازة فــي العلــوم الطبيعيــة – الكيميــاء الحيويــة مــن جامعــة تشــرين فــي 
الالذقيــة 1985، ناشــط سياســي، اعتقــل مــدة عشــر ســنوات مــن 1987 إلــى 1997 النتمائــه إلــى حــزب العمــل الشــيوعي، 
ــاب  ــف كت ِ

ّ
ــوريون«، مؤل ــا س ــدة »كلن ــر جري ــس تحري ــة، رئي ــرة وديمقراطي ــورية ح ــل س ــن أج ــا م ــة مًع ــر حرك ــن س أمي

»حجــر الذاكــرة« الــذي صــدر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر 2018، مقيــم فــي الســويد منــذ 2015.

مواليــد  مــن  كــردي،  ســوري  ومدنــي،  سياســي  ناشــط 
محافظــة الحســكة منطقــة المالكيــة )ديريــك( عــام 1967، عضــو 
فــي الحــزب الديمقراطــي الكــردي فــي ســوريا )البارتــي( منــذ 
ــم  ــهرية باس ــة ش ــدر مجل ــي، أص ــرن الماض ــات الق ــط ثمانيني أواس
الحيــاة )Jîn( باللغتيــن العربيــة والكرديــة، وتوقفــت عنــد العــدد 
الكرديــة،  األمســيات  وإدارة  وتنظيــم  إعــداد  فــي  شــارك   .103
الثقافيــة والفنيــة، بدمشــق حتــى عــام 2011، عضــو فــي »لجــان 

أمارجــي«.  – الســورية  الديمقراطيــة 

كومان حسين

بسام يوسف
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ــة  ــة والترجم ــلون للثقاف ــة ميس ــّورة لمؤسس ــة المص ــج الحواري ــد البرام ــو أح اق؛ وه ــورَّ ــج ال برنام
ــب  ــد الكت ــه أح ــاول في ــين، يتن ــان حس ــه كوم ــده ويقدم ــّور يع ــهري مص ــواري ش ــج ح ــر، برنام والنش
ــة، حيــث يعــرض ويناقــش أفــكاره الرئيســة، فيســتضيف مؤلفــه أو مترجمــه، يحــاوره،  المنشــورة المهّم
يســأله، ويفســح المجــال للمشــاهدين ليناقشــوا ويستفســروا وينتقــدوا، يهــدف البرنامــج إلــى التشــجيع 
علــى القــراءة وتعميــق األفــكار وإنتــاج أفــكار جديــدة عبــر الحــوار وتبــادل األفــكار والتشــارك. البرنامــج 
ــر. ــة والنش ــة والترجم ــلون للثقاف ــة ميس ــات مؤسس ــى منص ــرض عل ــوار وُيع ــي الح ــاركة ف ــوح للمش مفت

اق« األســتاذ كومــان حســين فــي حلقتــه األولــى المعتقــل السياســي والكاتب  اســتضاف ُمعــّد برنامــج »الــورَّ
بســام يوســف مؤلِّــف كتــاب »حجــر الذاكــرة؛ بعــض من جحيــم الســجون الســورية«.

ــخص  ــواد وش ــض الس ــا بع ــة يتخّلله ــة متدرج ــوان بني ــة بأل ــاب لوح ــي للكت ــالف األمام ــى الغ ــر عل تظه
جالــس، يضــع يديــه علــى رأســه، وهــو خلــف قضبــان متقاطعــة ســميكة، ُكتبــت علــى لوحــة الغــالف كلمــة 
)مذكــرات(، أمــا الغــالف الخلفــي فقــد ُكتــب عليــه نــص مقتطــف مــن إحــدى نصــوص الكتــاب، إضافــة إلــى 
صــورة شــخصية للمؤلــف وتعريــف موجــز بــه. الكتــاب مــن إصــدارات مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة 

والنشــر.
ــدل  ــخصياتها وتتب ــف ش ــة، تختل ــا حكاي ــكل منه ــا، ل ــا فرعًي ــه 47 عنواًن ــن دفتي ــاب بي ــذا الكت ــوي ه يحت

ــا.  أزمانه
ُيهــدي بســام يوســف الكتــاب إلــى روح أمــه التــي عّجــل قهُرهــا برحيلهــا، فرحلــت وهــو ال يــزال معتقــاًل، 
ــى أم كلِّ  ــد، وإل ــام األس ــجون نظ ــن س ــن م ــودة أبنائه ــرن ع ــي انتظ ــات اللوات ــى كل األمه ــا إل ــه أيًض ويهدي

ــا، إليهــن كلهــن يهــدي هــذا الكتــاب. ــا أو حنينً ــا أو قتــاًل أو نفًي شــهيد قتلــه هــذا النظــام تعذيًب

لمــاذا ال يــدرج بســام يوســف كتابــه هــذا تحــت أي مســمى مــن األجنــاس األدبيــة بــل يعــّده نًصــا، ويقــول: 
هــذا النــص ليــس روايــة أو ســيرة ذاتيــة أو تاريًخــا لزمــن مــا. إنــه، باختصــار شــديد، أنيــن روح مواطــن ســوري 
ــي  ــف ف ــام يوس ــد بس ــاذا يتقص ــراب. لم ــه الت ــال علي ــل أن ُيه ــه، قب ــخص لنفس ــاء ش ــبه برث ــه أش ــر. إن يحتض

توصيــف باكــورة أعمالــه بالنــّص؟

ــا  ــًدا، وأن تحياتــي لــك، وأوجــه شــكري العميــق إلــى ميســلون، فلوالهــا لمــا رأى هــذا الكتــاب النــور أب
مديــن لميســلون لنشــرها هــذا الكتــاب. 

فــي الحقيقــة يــا صديقــي، ال أعــرف كيــف أبــدأ. بدايــًة أنــا لســت ميــااًل كــي أجنـّـس هــذا العمــل، لــم أفكــر 
فــي تجنيــس هــذا العمــل الــذي قدمتــه، ال أريــد إدراجــه ضمــن أدب المذكــرات، أو أدب الســجون، أو الســيرة 
الذاتيــة أو أي مســمى آخــر، فقــد كتبــت هــذا الكتــاب إضافــًة إلــى المجموعــة التــي كتبتهــا داخــل الســجن، 
ــها،  ــت أعيش ــي كن ــع الت ــكان والوقائ ــدر اإلم ــي ق ــاظ بذاكرت ــاول االحتف ــت أح ــك، كن ــت بذل ــا قم وعندم
وعنــد خروجــي مــن الســجن ومــن ســورية أيًضــا، رأيــت أن هنــاك إمــكان لطبــع هــذا الكتــاب، فكتبُتــه كمــا 
هــو. عنــد كتابتــه فــي الســجن، لــم يكــن ذلــك بهــدف النشــر، ومــن ثــّم ال يمكننــي أن أخضعــه ألي عمليــة 
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تجنيــس. يميــل البعــض إلــى توصيفــه بالمذكــرات أو بــأدب الســجون أو بالقصــص، أنــا حقيقــة لســت بهــذا 
الــوارد مطلًقــا، لذلــك ال أهتــم كثيــًرا بهــذا الموضــوع، وال أرى أنــه مهــم أو ضــروري.

ــوريون،  ــه الس ــذي كان يعيش ــم ال ــو األل ــاب ه ــذا الكت ــة ه ــي لكتاب ــذي دفعن ــول إن ال ــي ق ــي نفس ــز ف يح
وتحديــًدا أننــي قــررُت نشــره فــي عــام 2017 حيــث كان األلــم الســوري فــي أوج فجاعتــه، ومــا زال كذلــك 
ــن يتألمــون، وأهــدي شــيًئا إلــى  ــد جــًدا، وأحببــت أن أهــدي شــيًئا للســوريين الذي حتــى اآلن إلــى حــد بعي
ــتطيع  ــن يس ــا ل ــها -وربم ــي نعيش ــاع الت ــة الضي ــع حال ــون اآلن، م ــن مطاَلب ــة، نح ــوريين الالحق ــرة الس ذاك
جيلنــا فعــل شــيء ذي معنــى للســوريين- لكنــه مطاَلــب بــأن يحفــظ للســوريين القادميــن شــيًئا مــن الذاكــرة 
والتاريــخ، حتــى يعرفــوا هــذا البلــد والمحنــة التــي عاشــها الســوريون بــكل تفاصيلهــا وآالمهــا، وتوثيــق مثــل 

هــذه األمــور اآلن ســيكون زادهــم فــي الوطــن القــادم.

ــرض  ــوع، الم ــب، الج ــة كـ)التعذي ــجن المألوف ــوه الس ــن وج ــث ع ــف أي حدي ــام يوس ــدث بس ــم يتح ل
والمــوت( بــل يتحــدث عــن وجــه الســجن اآلخــر، الوجــه الــذي ال يمكــن إدراك جوهــره إال بمعاناتــه، وأي 
تجربــة أو معرفــة تســتحقان ولــوج الجحيــم مــن أجلهمــا. عندمــا تفقــد كل شــيء وأنــت رهيــن جــدران صماء، 
وال يتبقــى لــك إال محاولــة توّهــج الذاكــرة التــي تتحــول مــن ذاكــرة فرديــة إلــى ذاكــرة جمعيــة ألنــك تحتــاج 
إلــى األنــس وقــد يصــل الــى كشــف المســتور الــذي قــد ال تبــوح بــه حتــى لنفســك، مــاذا يقصــد بســام يوســف 

بالوجــه اآلخــر للســجن والذاكــرة الجمعيــة؟

مــن المألــوف فــي ســورية أو فــي أدب الســجون عــادًة عند تنــاول الســجن، بوصفــه مكاًنــا للتعذيــب والنفي 
ــون  ــون ويمارس ــخاص يعيش ــاة، وأش ــرى وحي ــه أخ ــجن أوج ــي الس ــن ف ــب، لك ــم والترهي ــذاب واألل والع

حياتهــم، وخاصــة وأننــا ال نعــرف المــدة التــي ســنمضيها داخــل الســجن. 
أمــس، رحــل عنـّـا صديــق عزيــز جــًدا علينــا »عمــاد شــيحة«، أمضــى 30 عاًمــا فــي الســجون الســورية، ومن 
ثــم عنــد دخولنــا إلــى الســجن، نجهــل تماًمــا موعــد الخــروج، ونحــن مطالبــون فــي هــذه المقبــرة، بإنشــاء 
حيــاة بــكل تفاصيلهــا، ويجــب أن نعيشــها ألننــا لــن نستســلم إلــى المــوت. ومــن ثــّم، كــي نعيــش، تلزمنــا 
أدوات لذلــك، لــذا فالســجين مضطــر دائًمــا أن يســتنبط أدوات جديــدة للحيــاة، وأن يخلــق مــن هــذا العــدم 

شــيًئا لــه معنــى كــي يســتمر فــي قيــد الحيــاة.
هــذا هــو الوجــه اآلخــر للســجن، الســجن ليــس حيــاة كــي تعيشــها وال موًتــا كــي تستســلم لــه، إنــه ذلــك 
ــن  ــن الزم ــة م ــرات طويل ــه فت ــتعيش في ــذي س ــق ال ــذا المضي ــي ه ــت ف ــاة، وأن ــوت والحي ــن الم ــق بي المضي

ســترى وجًهــا آخــر للحيــاة.  
فــي رأيــي أن مــن بيــن أهــم األمــور التــي نحتاجهــا فــي الســجن، أال نــراه دائًمــا بوجهــه البائــس والحزيــن؛ 
فهنــاك وجــه آخــر أال وهــو عالقــة النــاس ببعضهــا. ُســئلت مــرًة عــن هــذا الموضــوع وأجبــُت بأنــي أحياًنــا 
أشــعر بحنيــن إلــى الســجن، واســتغرب الشــخص الــذي وجــه لــي الســؤال، فقلــت لــه نعــم، الــدفء الــذي 
كنــا نعيشــه بيــن بعضنــا البعــض، فعندمــا تســتيقظ صباًحــا وتواجــه المــوت، بمــن ســتحتمي؟ ســتحتمي بهــذا 
ــك  ــي حيات ــها ف ــانية ال تعيش ــن اإلنس ــات م ــش لحظ ــر، تعي ــوت والقه ــاركك الم ــذي يش ــري ال ــدد البش الع
ــى الشــخص  ــل، إل ــن إلــى هــذا الــدفء اإلنســاني، هــذا التعاطــف اإلنســاني الهائ ــذا فهــذا الحني ــة، ل العادي
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المســتعد لمشــاركة المــوت معــك، لقــد افتقــدُت هــذه اللحظــات كثيــًرا فــي الخــارج حيــث شــغلتنا الحيــاة 
وســحبتنا.

تتحــدث وتقــول: الســجن، أي نــوع مــن الســجن شــرط ال إنســاني، ولكــن يراودنــي الســؤال: أال تخلــط بيــن 
المعتقــل السياســي الــذي يطالــب بالحريــة والكرامــة وبيــن مقترفــي الجنــح والجنايــات، أال تختلــف أوضــاع 
ــل  ــن إال القت ــه ال يتق ــا وصفت ــي كم ــام عائل ــل نظ ــي ظ ــة ف ــم وخاص ــل معه ــة التعام ــم وطريق ــجنهم وبيئته س

والتدميــر. أم لكــم رأي آخــر بهــذا الموضــوع؟ 

ــي  ــا ف ــانية، خصوًص ــه اإلنس ــي في ــًيا، تنتف ــا أم سياس ــاًل قضائًي ــواء أكان معتق ــاني، س ــرط ال إنس ــجن ش الس
بلداننــا. وكــي نكــون دقيقيــن فالحديــث الــذي ســنتناوله ســيكون مــن واقــع الســجون الســورية، وهــي مــن 

ــم. أبشــع ســجون العال
كل ســجين، كل شــخص حريتــه مقيــدة، كل تغييــب لحقــوق أي فــرد أو إنســان هــو شــرط ال إنســاني، ثــم 
يختلــف الموضــوع بمبــررات هــذا الســجن؛ نحــن متفقــون علــى أن هنــاك مبــررات قانونيــة قضائيــة مــا يــؤدي 
ــر إذا كنــت ســجينًا سياســًيا، حيــث ال  ــم أكث ــت تتأل ــه األمــر. لكــن أن ــل الشــخص ذات ــل أو يتقب ــى أن نتقب إل

مبــررات قانونيــة وال قضائيــة وال إنســانية وال أي شــيء آخــر.

مــا الــذي دفــع بســام يوســف إلــى اســتخدام تعبيــر الموت قبــل الحيــاة، حيــث تقــول في متــن كتابــك: هكذا 
إًذا، حــول عنقــك حبــل موتــك وفــي رؤوس أصابــع قدميــك بقايــا حيــاة، وأنــت مشــدود كوتــر ال تعــرف متــى 
ينطلــق ســهمه، ألنــك بيــن مــوت وحيــاة، وألنــك عاجــز ومقيــد ومنفــي ومنســي، فــإن قــوة غامضــة تتفجــر 

فيــك، فتدفعــك إلــى أن تتشــبث بثبــات رؤوس أصابعــك علــى خشــبة مقصلتــك كــي ال تهــوي.
هــل كان اشــتهاء المــوت يغلــب التمســك بالحيــاة، علــى الرغــم مــن إشــاراتك الجليــة بالتمســك بالحيــاة 

التــي تتفــوق تلقائًيــا علــى المــوت. 

فــي الحقيقــة يــا صديقــي، الجملــة التــي ذكرَتهــا متعّلقــة بجملــة قبلهــا، فقــد شــبهت الســجن بالشــخص 
ــاك  ــزال هن ــن ال ي ــه، ولك ــول عنق ــنقة ح ــوا المش ــذوه ووضع ــث أخ ــنقة، حي ــل المش ــى حب ــادوه إل ــذي اقت ال
كرســي تحــت قدميــه أو حجــر، أســميته حجــر الذاكــرة، وهــو ســبب تســمية كتابــي بـــ حجــر الذاكــرة، أســميته 
ــد الشــر عنــك(، أو عندمــا أصعــد إلــى منصــة الشــنق،  ــد صعــودك إلــى منصــة الشــنق )بعي ــه عن كذلــك ألن
ــفل  ــى األس ــأهوي إل ــم س ــن ث ــده، وم ــل أن أفق ــه قب ــتند إلي ــيء أس ــي أو ش ــت قدم ــر تح ــاك حج ــون هن يك
ويلتــف حبــل المشــنقة حــول عنقــي وســأموت. مــا كان يســندنا فــي الســجن هــو الذاكــرة، نســتند كلًيــا إلــى 
ذاكرتنــا كــي ال نمــوت، كــي ال نستســلم إلــى لحظــة يــأس ونفقــد هــذه الذاكــرة وتنزلــق هــذه المقصلــة علــى 

أعناقنــا، أنــا منشــّد إلــى الحيــاة، لكنــي منشــّد إليهــا بأصعــب شــروطها.
تخّيــل أن شــخًصا مطالــب بالوقــوف وحــول عنقــه حبــل مشــنقة وتحــت قدميــه حجــر يســتند إليــه بــرؤوس 

أصابعــه، وعندمــا يفقــد هــذا الحجــر ســيموت.
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كنــا مطالبيــن جــًدا بالتمســك بالحيــاة، فأمامنــا حــالن، إمــا المــوت وإمــا أن نصــاب باالنفصــام، لــذا فقــد 
كان مــن النعــم أننــا شــكلنا مجموعــة منســجمة جــًدا، وهــذا أمــر رائــع، كنــت أرى أن لــدى اإلنســان طاقــة 
ــا، هــذا مــا كنــت  ــا انتهين ــاة داخــل الســجن لكن ــو لــم نخلــق هــذه الحي ــاة ويبــدع، ول هائلــة كــي يخلــق حي

أتحــدث عنــه فــي هــذه الفقــرة.

ــاة، سيســحبه اليــأس إلــى لجــة المــوت.  ــراع الحي لذلــك أكــدَت وقلــَت: فــي الســجن، مــن ال يتقــن اخت
ــا،  ــرت إليه ــي أش ــورية الت ــجون الس ــة الس ــجن وخاص ــي الس ــاؤل: ف ــى التس ــي إل ــغ، يدفعن ــر بلي ــذا التعبي ه
وإلــى الاإنســانية فيهــا، إال أننــا علــى الرغــم مــن ذلــك نجــد أن الكثيــر مــن معتقلــي الــرأي فــي ســجون هــذا 
النظــام الســوري قــد أبدعــوا وتعلمــوا وأتقنــوا صنــوف الكتابــة والرســم والترجمــة، وتغلبــوا علــى شــتى انــواع 

التعذيــب والعــذاب؟
كيــف لــك أن تصــف لنــا هــذه اإلرادة الصلبــة التــي تغلبــوا مــن خالهــا علــى المــوت مــن أجــل الحيــاة، ال 

بــل عملــوا علــى إنتــاج شــيء أفــادوا فيــه اإلنســانية جمعــاء؟

لقــد أثبتــت تجربتنــا فــي الســجون أن لإلنســان طاقــة هائلــة. كنــُت أقــول دائًمــا فــي الســجن: أحضــروا أي 
كائــن حــي، حصــان مثــاًل، الــذي نعــّده رمــز القــوة، واســجنوه مــكان أي ســوري ولســنوات طويلــة، ســيموت 

. حتًما
لمــاذا يمتلــك اإلنســان هــذه الطاقــة الهائلــة؟ إنهــا تأتــي بســبب قدرتــه علــى المحاكمــة والتأقلــم والقــدرة 
ــأبدو  ــُت س ــر-ال أدري إن كن ــه آخ ــاك وج ــا، وهن ــد أوجهه ــذا أح ــداع، ه ــراع واإلب ــف واالخت ــى التكي عل
ــم  ــر ل ــو أم ــا، وه ــعر أحياًن ــاة. أش ــى الحي ــدرة عل ــن الق ــر م ــك الكثي ــوري يمل ــان الس ــن اإلنس ــا- لك متعصًب
أشــعر بــه ســابًقا، مــن خــالل اطالعــي واحتكاكــي مــع البشــر بأنــه مــن المســتحيل أن يعيــش أحــد آخــر فــي 
هــذا الوضــع، أقــول أحياًنــا بــأن بعــض الحــوادث التــي عشــناها فــي الســجن، ال يتخيلهــا معظــم النــاس بــل 

ويعّدونهــا مــن المســتحيالت والغرائــب.
فــي رأيــي إن هــذا شــيء مهــم ســاعدنا كثيــًرا، واألهــم، أن القضايــا التــي كنــا نؤمــن بهــا والحلــم الــذي كان 
يراودنــا، كانــت عامــاًل مهًمــا ســاعدنا علــى التحّمــل فــي الســجن. أغلــب األشــخاص الــذي دخلــوا الســجن 
ــرة  ــك بالفك ــن إيمان ــة، لك ــة أو خاطئ ــة صائب ــا بطريق ــوا يحملونه ــر إذا كان ــرف النظ ــا، بص ــون هموًم يحمل
التــي ُســجنت مــن أجلهــا، يســاعدك علــى التحمــل، كمــا هــي حــال الســوريين اآلن، يتحملــون العيــش فــي 
الغربــة والمخيمــات وإلــى آخــره. اســأل أي شــخص فــي المخيمــات التــي ال تملــك أي مقــوم مــن مقومــات 
اإلنســانية، إن كان يقبــل الرجــوع تحــت ســلطة بشــار الســد، ســيقول لــك ال. ال شــك أن هــذا اإلنســان لديــه 
القــدرة علــى أن يفاضــل خياراتــه فــي الحيــاة، ويدافــع عــن الفكــر الــذي يقتنــع بــه. أعتقــد أن هــذه القــدرة 

عظيمــة وهــي التــي قامــت بحمايتنــا داخــل الســجن.
ــد  ــا ج ــابه فراًق ــد ش ــن دون وداع، فق ــا م ــى رحيله ــا عل ــك ألًم ــر قلب ــه ويعتص ــا الل ــك رحمه ــر والدت تذك
ــًا  ــلق جب ــن يتس ــواك، كم ــيء باألش ــر، المل ــق الوع ــك الطري ــف ذل ــام يوس ــار بس ــاذا اخت ــرى! لم ــل. ت طوي
شــديد االنحــدار مــن دون أن يمتلــك أدوات التســلق، هــل كان ذلــك نتيجــة الفقــر والحرمــان كمــا تشــير؟ أم 
أن المحيــط الثقافــي والسياســي المحيــط بــك كان لــه أثــر فــي ذلــك وأنــت ابــن مدينــة الداليــة؟ أم هــو وعــي 
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ومعرفــة ارتقــت عنــدك الــى مســتوى المســؤولية عــن ضيــاع وطــن وشــعب، ويــذوب فيــه كل مــا لــه عاقــة 
ــانيته؟ ــه وإنس ــان وكرامت باإلنس

إنهــا جميــع هــذه األمــور، فمــن أجــل اختيــار هــذا الطريــق، عليــك أن تعــي معنــى الوطــن واالنتمــاء، إلــى 
حــد مــا هنــاك مفاهيــم أوليــة. وهنــاك بالتأكيــد أوضــاع بيئيــة تســاعدك فــي هــذا الموضــوع، فقــد عشــُت فــي 
بيئــة فقيــرة جــًدا، لــن تتخيــل كيــف يمكــن أن يعيــش أب متقاعــد وهــو يعيــل 11 طفــاًل براتــب ســيء جــًدا، 
ومطالــب باإلنفــاق عليهــم وتعليمهــم، حيــث كان التعليــم مقدًســا عندنــا، ولــم يخطــر علــى بالــه أن يجعــل 
ا علــى أن ُيعلــم الجميــع، لــذا عاشــت العائلــة فــي  أحــد األبنــاء متفرًغــا للعمــل كــي يســاعد الباقيــن. كان مصــرًّ
أحــوال اقتصاديــة ســيئة جــًدا. هــذا موضــوع آخــر فــي الحقيقــة، ســاهم الفقــر، وكذلــك البيئــة االجتماعيــة 
ــا محســوبة علــى  ــت الضيعــة تاريخًي ــة مسّيســة، فقــد كان ــا بيئ ــى حــد م ــت إل ــي عشــُت فيهــا، حيــث كان الت
الشــيوعيين، وباالنشــقاق الــذي حصــل فــي الحــزب الشــيوعي الســوري، اتجهــت إلــى المكتــب السياســي، 

مــع ريــاض التــرك.
كان هنــاك نشــاط سياســي، وعمــي الــذي كنــت أعيــش معــه كان معتقــاًل باســم حــزب العمــل الشــيوعي 
وكان مــن أصدقــاء المكتــب السياســي وإلــى آخــره. لــذا ســاعدت البيئــة فــي هــذا الموضــوع، إضافــًة إلــى 
الظــرف العائلــي، والهــم الشــخصي؛ كانــت لــدي طرائــق لفهــم مــا يجــري حولــي. والــذي ســاهم فــي تفجيــر 
هــذه القضايــا كلهــا، هــو حادثــة تكلمــُت عنهــا فــي أحــد اللقــاءات. كنــُت بعثًيــا، إذ كانــوا يجعلوننــا ننتســب 
ــا. فــي ســنتي األولــى فــي الجامعــة كنــُت أعتقــد  إلــى حــزب البعــث فــي الصــف التاســع أو العاشــر روتينًي
ــرت مجــرى الحــوادث، ففــي صيــف  ــة كاشــفة وغّي ــي مناضــل سياســي وســأنقذ البلــد، ثــم جــرت حادث أن
عــام 1980، كنــت فــي الســنة األولــى فــي الجامعــة وســأنتقل إلــى الســنة الثانيــة. وأذهــب بــكل اندفــاع إلــى 
المعســكر بقيــادة فــرع الحــزب مــن أجــل الوطــن، وكانــت أيامهــا فتــرة انتشــار اإلخــوان المســلمين وهجمــة 
رجعيــة علــى البلــد، ثــم اكتشــفُت فــي الــدورة التــي كانــت فــي أحــد معســكرات رفعــت األســد، أن الدولــة 
ــة خدمــة وطنــي، وإذ بــي أجــد  تقــود ســورية إلــى الخــراب والدمــار، تخيــل أنــي ذهبــُت إلــى المعســكر بنّي
نفســي ذاهًبــا إلــى مشــروع طائفــي يقــوده رفعــت األســد، لــذا كانــت تلــك الحادثــة كارثيــة بالنســبة إلــي وأدت 
إلــى أن أغيــر خطــي تماًمــا، وأختــار الطريــق الثانــي الــذي ســلكُت فيــه وكان الخيــار الصحيــح، كنــُت أبحــث 
عــن الوطــن بصــرف النظــر إن كان خيــاري السياســي صائًبــا أم خاطًئــا فهــذا أمــر آخــر، لكــن توقــي كان إلــى 

وطــن بصيغــة أخــرى.

أفهــم مــن كامــك وأســتطيع قــول إن ذلــك التــوق هــو الــذي دفعــك إلــى اختيــار هــذا الطريــق الوعــر مــن 
أجــل الوطــن، ألن هــذا النظــام قــد حــّول ســورية إلــى اتجاهــات، هــل يمكــن أن توضــح أكثــر؟ أيــن الوطــن 

الــذي كنــت تفتقــده فــي ظــل هــذا النظــام؟
ــت  ــا، أن بي ــني؛ 19 عاًم ــر س ــن صغ ــم م ــى الرغ ــا عل ــا تماًم ــت متيقنً ــدورة، كن ــك ال ــن تل ــي م ــد عودت بع
األســد يقــودون ســورية إلــى الخــراب، ألن المشــروع الــذي طرحــه رفعــت األســد علينــا فــي الــدورة، هــو 
مشــروع طائفــي وال يمــّت للوطــن بصلــة، لــذا ال يلزمــك التفكيــر كثيــًرا كــي تفهــم تركيبــة هــذه الســلطة التــي 

تقــود ســورية.
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عندمــا تــدرك هــذا الموضــوع، تشــعر، خصوًصــا فــي ذلــك العمــر حيــث تكــون الحماســة فــي أوجهــا، أن 
مســؤولية الوطــن ملقــاة علــى عاتقــك، وأنــك تــرى مجموعــة تســوق بلــدك الــذي تنتمــي إليــه وتحبــه وتعــّده 
مقدًســا، إلــى الهاويــة بــكل تصميــم ومنهجيــة وتخطيــط، وتشــعر أنــك وعلــى الرغــم مــن كل عجــزك وعــدم 
إمكاناتــك يجــب أن تفعــل شــيًئا مــن أجــل إنقــاذ بلــدك، وهــذا مــا جعلنــي فعــاًل أســلك الطريــق الوعــر، علــى 
ــة وكل مــا شــابه، لكــن برأيــي أن  الرغــم مــن معرفتــي بالعواقــب التــي تتمثــل بالمــوت واالعتقــال والتصفي

حماســتنا فــي تلــك األيــام كانــت تدفعنــا إلنقــاذ البلــد.

إلــى مــاذا كنــت تلمــح حيــن ذكــرَت كام والدتــك بعــد منــع أمــن القصــر الجمهــوري ذلــك الجمــع مــن 
ِهــم  نســاء ســورية مــن جميــع مكوناتــه للقــاء رئيــس الدولــة مــن أجــل مصيــر المعتقليــن، حيــث ُطــِردَن بــل واتُّ
المعتقلــون بالجواســيس والخونــة، كتبــَت بالحــرف يعنــي علــى لســان والدتــك رحمهــا اللــه )واللــه مــا عــم 
ــوا عنهــن  ــو قال ــن، بــس عــم إبكــي ألن ــوا مختفي ــا اســتفدنا شــي، وال عــم إبكــي ألن رح يضل ــو م إبكــي ألن

جواســيس وخونــة، واللــه منعــرف شــو مرباييــن، ووالدنــا مــا هنــي ال جواســيس وال خونــة(.  

فــي الحقيقــة، مــن أحــد أبشــع أوجــه هــذا النظــام وأقذرهــا، هــو أنــه ال يتهــم خصومــه سياســًيا، بــل يتهمهم 
إمــا بالخيانــة أو الفســاد مّدعًيــا أنهــم ســرقوا ونهبــوا. لــذا فالنظــام يعــرف أّن هــذه القيم والتســميات تســبب ردة 
فعــل عنــد المجتمــع الســوري، المجتمــع الســوري يتقّبــل الكثيــر مــن التهــم إال أن تكون جاسوًســا إلســرائيل، 
هــذا أمــر، واألمــر الثانــي أن النظــام اختــار توجيــه هــذه التهمــة لنــا، لتشــويه ســمعتنا أمــام المجتمــع ويجعــل 
ــا بالمخاطــر، لكــن هــذا انعكــس بشــكل مباشــر علــى أهالينــا، وهــم يتعرضــون لهــذا  االقتــراب منــا محفوًف
الضغــط االجتماعــي، هــل تتخيــل كــم يعانــي األهالــي عندمــا يّتهــم وســطهم االجتماعــي أوالدهــم بأنهــم 
ــى  ــبة إل ــع بالنس ــم فظي ــا فهــو أل ــا أن تكــون جاسوًس ــم، أم ــف عليه ــع أخ ــكان الوض ــا ل ــو َقَتلن ــيس، ل جواس
ــا وطريقــة تربيتهــم، إذا كنتــم ترغبــون فــي  ــا نعــرف أوالدن األهالــي، هــذا مــا جعــل أمــي تبكــي، بمعنــى أنن

إبقائهــم فــي الســجن فليكــن، إذا أردتــم تعذيبهــم فليكــن، لكــن ال تطلقــوا عليهــم لقــب الجواســيس.
األلم الذي سببه هذا النظام ألهالينا، كان يؤلمنا أكثر من ألمنا الخاص بالسجن. 

أســتاذ بســام، أيعقــل أن يخشــى نظــام كالنظــام الســوري الــذي أوغــل فــي بــث الرعب فــي أنفس الســوريين، 
ــوف  ــذا الخ ــا! ه ــتان م ــدار بس ــى ج ــا! عل ــاق م ــدار زق ــى ج ــب عل ــة ُتكت ــن أو جمل ــن كلمتي ــى م أن يخش
والرعــب الــذي نشــروه لــدى األهالــي، هــل يمكــن أن يشــكلوا لجاًنــا لمنــع أبنائهــم مــن الكتابــة علــى حجــر 
مــا أو جــدار مــا علــى طــرف قريــة مــا للتعبيــر عّمــا يختلــج فــي صدورهــم، هــذا النظــام الجبــار الــذي يمتلــك 
كل هــذه القــوة، الــذي ال يرحــم البشــر وال الحجــر، هــل يمكــن أن يخــاف مــن جملــة وأن يرتعــب مــن كلمــة؟ 
نعــم صديقــي، أنــت تتكلــم اآلن عــن قصــة مجلــس انكتــب، أود أن أقــول إن جميــع القصــص والعناويــن 
الــواردة فــي الكتــاب، عناويــن لقصــص حقيقيــة، لــم أتخيــل شــيًئا أبــًدا، وهــي عناويــن معاشــة. الفكــرة هــي 

أنهــا حاضــرة لكــن يجــوز أن أغيــر تفاصيلهــا قليــاًل، نظــًرا لطبيعــة الزمــان والمــكان.
تذكــرُت هــذه القصــة فــي الســجن وكانــت قــد حدثــت فــي الالذقيــة، أن بعــض األشــخاص كانــوا يكتبــون 
ــي  ــة، فتأت ــعبية ضيق ــارة ش ــي ح ــش ف ــا نعي ــا، وكن ــور، وغيره ــقط الدكتات ــل يس ــارات مث ــدران عب ــى الج عل
أجهــزة المخابــرات وتمحــي العبــارة، ولــم يكتفــوا بمســحها، بــل وكانــوا يســيئون إلــى النــاس، بشــتم وضرب 
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أي شــخص يخــرج، حتــى أنهــم وجهــوا دعــوة ذات مــرة وجمعــوا رجــال الحــي وهددوهــم بتدميــر البيــوت 
فــوق رؤوســهم.

كتبــُت هــذه القصــة مــن وحــي الحادثــة، طبًعــا لــم يكــن لأهالــي عالقــة ألنهــم يجهلــون الفاعــل الــذي 
ــن  ــخص م ــي ش ــاء، فيأت ــال كهرب ــادئ وب ــه ه ــز بأن ــا يتمي ــي، كان حين ــارج الح ــن خ ــي م ــب يأت ــى األغل عل
الخــارج فــي أثنــاء الليــل يكتــب ويمشــي، لكــن أصــّر النظــام علــى أن يبقــى أهالــي الحــي منتبهيــن ويقومــوا 
بتســليم الفاعــل، هــذا النظــام ال يــرى أن النــاس مواطنــون بــل يراهــم عبيــًدا، وقــد عجــز عــن ضبــط هــؤالء 
ــة  ــى مواجه ــادر عل ــو ق ــد ه ــكل تأكي ــى، ب ــام يخش ــذا النظ ــم، ه ــار. نع ــوع باختص ــو الموض ــذا ه ــد. ه العبي
الكلمــة أو العبــارة، لكنــه يخشــى أن تكبــر هــذه الكلمــة وتنتشــر، نعــم إنــه أجبــن مــن أن يحتمــل مجــرد رأي. 

فهــو جبــان يخشــى مــن أي فكــرة قــد تكــون صائبــة أو تنتشــر بيــن النــاس.
وكّل األنظمة الطاغية تحذو حذوه.

لقــد ســبقتني، جهــزُت نفســي كــي أطــرح عليــك ســؤااًل، هــل اعتمــد بســام يوســف الفانتازيــا والخيــال فــي 
كتابــه هــذا، خاصــًة القصــة المؤثــرة التــي تحكــي عــن صديــق طفولتــك الــذي فّضلتــه علــى نفســك وأخــذت 
لــه جــوارب وكنــزة كــي تقيــه مــن بــرد الشــتاء، وهــو فــي الفــرع نفســه الــذي أنــت فيــه، مــع ذلــك لــم يســتطع 
ــه بوابــة صغيــرة، فقــدم لــك بطانيــة حتــى  تقديــم أي مســاعدة إليــك، إنمــا ســاعدك خلســة عندمــا ُفتحــت ل
تمــدك بالــدفء وتفرشــها تحتــك لتــدرأ عنــك البــرد والصقيــع وتقــي جســمك المعــذب مــن األلــم. يدفعنــي 
هــذا ألســألك، أيعقــل إلــى هــذه الدرجــة، أن يكــون ابــن قريتــي وصديــق الطفولــة بجانبــي وقــد يســاهم فــي 

تعذيبــي ويعانــي هــذا األلــم، ويعجــز عــن تقديــم أي شــيء لــي حتــى لــو خلســًة؟

نعــم لأســف، القصــة حقيقيــة لكــن االســم غيــر حقيقــي وكذلــك بعــض التفاصيــل، لقــد ســاعدني أكثــر 
ممــا ذكــرت، لكــن ال مجــال لذكــر التفاصيــل بســبب خشــيتي مــن تعرضــه لــأذى. عّذبنــي فــي الســجن مــن 
ــم تطــوعَّ فــي ســرايا الدفــاع وهــو فــي  ــى التاســع، ث كان أحــد رفاقــي فــي الصــف، مــن الصــف األول وحت
الصــف العاشــر، حتــى أنــه كان أقــل مــن الســّن الواجــب للتطــوع )17 ســنة( لكــن كان رفعــت األســد يقبــل 
بمــن هــم فــي الـــ16 مــن العمــر، ثــم انحّلــت ســرايا الدفــاع فنقلوه عــن طريــق وســاطة إلــى األمن العســكري. 
عندمــا اعُتقلــُت كان الحــدث نــادًرا فــي ضيعتنــا، وعرفــت الضيعــة كلهــا أن فــالن ُاعتقــل، وســمع هــو بالخبــر 
وتوّقــع أنهــم ســيقتادوني إلــى الفــرع الــذي يعمــل فيــه، وهــذه المعضلــة التــي عانــى منهــا بينــه وبيــن نفســه، 

كيــف ســيواجهني، هــو الجــالد وأنــا الســجين.
كمــا تعلــم، عنــد التعذيــب فــي الفــروع، يضعــون الطماشــة علــى الوجــه كــي ال ُتعــرف هويتــك وممنــوع 
عليــك ذكــر االســم، ينبهونــك أال تذكــر اســمك ويعطونــك رقًمــا. لــم أكــن قــد التقيــُت بهــذا الصديــق منــذ 
عشــر ســنوات وهــي كفيلــة بتغييــر أشــكالنا. ولكــن عندمــا شــرع فــي تعذيبــي كان يقــوم بذلــك علــى أنــه جالد 
ومتقــن لــدوره، لكــن لــدى معرفتــه إيــاي أصابتــه الصدمــة، فالشــخص الــذي كان يتحاشــى لقــاءه أصبــح بيــن 
يديــه وعليــه أن يقــوم بتعذيبــه، كانــت لحظــة الفصــام بالنســبة إليــه ولــم يتمكــن مــن االســتمرار فيهــا. فــي 
الحقيقــة أحــب هــذه القصــة كثيــًرا، فهــي ال تعكــس حالتــي وحالــة هــذا الشــخص فحســب، بــل تعكــس حالــة 
ــد  ــت، لق ــذا التفتي ــام، ه ــه النظ ــذي صنع ــوري ال ــع الس ــف للمجتم ــق العني ــذا التمزي ــوري، ه ــع الس المجتم
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ألغــى التماســك فــي بنيــة المجتمــع الســوري، كان يفتتهــا بمنهجيــة، بحيــث يكــون هنــاك قســمان أو معيــاران، 
ــع،  ــل المجتم ــرة داخ ــارات كثي ــار العتب ــاك معي ــد هن ــم يع ــط. ل ــض فق ــار الرف ــام ومعي ــوالء للنظ ــار ال معي
حــاول النظــام أن يوصــل األمــور إلــى هــذا الحــد. وقــد نجــح فــي تفتيــت المجتمــع الســوري، وبشــكل أدق 
نجــح فــي تفتيــت البنيــة الخاصــة التــي كنــت أعيــش فيهــا، وال أريــد ذكــر أســماء كــي ال ُينظــر إلــى الموضــوع 

بشــكل طائفــي. ّفتــت البيئــة التــي كنــت أعيــش فيهــا أكثــر مــن باقــي فئــات المجتمــع الســوري.

ــاًرا تحــت الرمــاد،  ــه كان ن ــه، أم أن ــام النظــام بتفتيت فــي رأيــك، هــل كان المجتمــع الســوري متماســًكا وق
وغيــر مكشــوف لكــن النظــام نفــخ فيــه؟

مــن الموّكــد أنــه لــم يكــن المجتمــع الســري متماســًكا تماًمــا، لكنــه أكثــر تماســًكا مــن أيــام النظــام. هنــاك 
عــدة قضايــا تربــط أي مجتمــع، كان لــدى المجتمــع الســوري قبــل حكــم حافــظ األســد ارتباطاتــه الخاصــة، 
يجــوز أنهــا غيــر مرتبطــة بمعنــى الدولــة والمواطنــة والقانــون. ولكــن كانــت لــه أعرافــه وقوانينــه وثقافتــه، كل 
هــذا كان يشــكل عوامــل جمــع لهــذا المجتمــع. لكــن النظــام لــم ينجــح فــي خلــق مواَطنــة تعيــد نســج هــذه 
الخيــوط االجتماعيــة علــى هيئــة الدولــة الحديثــة، وفتــت العالقــات التــي كانــت قائمــة فــي األســاس. علــى 
ســبيل المثــال، لــم يكــن فــي ســورية منظمــات مجتمــع مدنــي لكنهــا كانــت تســاعد المحتاجيــن منــذ األزل، 
كانــت هنــاك ثقافــة مجتمعيــة ومــن ثــّم كان لدينــا بدائــل للصيــغ المطروحــة. وجــاء النظــام ليحطــم كل هــذه 
البدائــل مــا ســاهم فــي تفتيــت المجتمــع. ال يقتصــر األمــر علــى ذلــك، فقــد عــزز كل العصبيــات، التــي لــم 
تكــن حاضــرة بهــذه القــوة قبــل وجــوده، أو كانــت حاضــرة لكــن بشــكل خفيــف، كنــا نخجــل مــن تســمية 
طوائفنــا، كان الســوري يخجــل إذا ارتشــى، وكان الذكــر الطائفــي عيًبــا، لكــن قــام النظــام بتغييــر ذلــك فأصبــح 
المرتشــي هــو قانــون المجتمــع وأصبــح ذكــر االنتمــاء الطائفــي هويــة لتحطيــم اآلخريــن مــن أجلهــا. هــذا مــا 

قــام بــه النظــام الســوري.

ــة فــي ســورية هــو الــوالء للرئيــس وفقــط شــخص الرئيــس،  نعــم، أســتاذ بســام تقــول إن مقيــاس الوطني
كيــف يعــّرف بســام يوســف هــذا الوطــن مــع هــذا الرئيــس؟ كيــف ســيعرفه مــن دون هــذا الرئيــس؟

ال أريــد أن أدخــل فــي تعريــف الوطــن ألنــه يتفــاوت بيــن شــخص وآخــر، لكــن فــي رأيــي يكــون الوطــن 
حيــث تجــد هويتــك وروحــك وذاكرتــك وعقلــك وأهلــك وقيمــك. لكــن الــذي حــدث أن قــام هــذا النظــام 
بمســخ هــذا التعريــف تماًمــا، وجعــل الوطــن يعنــي الســلطة وبيــت األســد. كتبــُت فــي القصــص أننــي عندمــا 
ــأفهم أن  ــُت س ــا كن ــورية! عنده ــد س ــت ض ــاذا أن ــم لم ــألني أحده ــُت أن يس ــب، تمني ــرض للتعذي ــت أتع كن
ــذا  ــدى ه ــذا األمــر ألن ل ــي ه ــن أن يريحن ــي. كان يمك ــي أو يعذبن ــك يحاكمن ــده لذل ــا ض ــه وأن ــورية وطن س
ــذه  ــت ه ــل الحظ ــد. ه ــد األس ــس أي ض ــد الرئي ــي ض ــي ألن ــا يعذبن ــن عندم ــه. لك ــار لوطن ــخص اعتب الش

المعادلــة التــي ابتكرهــا النظــام، لقــد اســتبدل الوطــن وســورية بهــذا الشــخص.

أن تعيــش بــا إحســاس بالزمــن لســنوات، ثــم تتعلــق بأحــد عقــارب الســاعة، ويفتــل بــك كدوامــة حتــى 



209

حوار مع الكاتب بسام يوسف حول كتابه »حجر الذاكرة«

يتيــح لــك معرفــة طــول الزمــن، كيــف تمكــن بســام يوســف مــن تجــاوز الــدوران فــي هــذه الدوامــة باتجــاه 
الحيــاة؟

ــي خاضتهــا جماعــة حــزب العمــل الشــيوعي فــي الســجن، حيــث  ــة خاصــة تلــك الت ربمــا تكــون تجرب
ــا عــام  ــا، دخلن ــا 27 عاًم ــا لــدى دخولن ــة الشــابة، كان متوســط أعمارن كانــت النســبة الكبيــرة منهــم مــن الفئ
1987، معظمنــا مــن خريجــي الجامعــات أو مــا زالــوا طلبــة فيهــا، فاخترنــا نمــط الحيــاة الجماعيــة، وســاعدنا 
ــأكل أو  ــه ال يحــق ألي شــخص أن ي ــي أن ــة تعن ــاة جماعي ــا، حي ــتمرار فيه ــاة يمكــن االس ــج حي ــي نس ــذا ف ه
يلبــس أفضــل مــن اآلخريــن، وال يحــق التفــّوق علــى اآلخريــن مادًيــا، وهــذا ســاعد كثيــًرا بســبب عــدم تلقــي 
كثيــر مــن المعتقليــن زيــارات مــن ذويهــم كونهــم ال يملكــون إمكانــات ماديــة لذلــك. خففت عنــا هــذه الحياة 
الجماعيــة صعوبــات الســجن. النقطــة الثانيــة، أننــا تمكنــا مــن خــالل هــذه الحيــاة الجماعية مــن إرســال أموال 
إلــى أهالــي المعتقليــن الذيــن يعانــون أوضــاع ماديــة ســيئة كــي يتمكنــوا مــن القــدوم وزيــارة أوالدهــم. هكــذا 
ــن  ــن أماك ــون م ــي يأت ــًدا، وكان األهال ــة ج ــارة مكلف ــارة، فالزي ــى الزي ــادرة عل ــر ق ــالت غي ــوااًل لعائ ــا أم أمنّ
بعيــدة ويضطــرون أحياًنــا للمبيــت فــي الشــام، وســجن صيدنايــا بعيــد. عامــل آخــر أيًضــا: اســتطعنا أن نبــدع 
ــالت  ــا مج ــية، وكتبن ــعرية وسياس ــدوات ش ــا، ون ــوم بتمثيله ــرحيات نق ــعاًرا ومس ــم أش ــجن وننظ ــل الس داخ
ــاب  ــو كت ــب(، ه ــا )تهري ــى جناحن ــل إل ــاب دخ ــم. كان أول كت ــا بينه ــجناء فيم ــا الس ــد كان يتداوله ــط الي بخ
النزعــات الماديــة فــي اإلســالم للكاتــب حســين مــروة. كان عددنــا 300 شــخص أو 280 فــي هــذا الجنــاح، 
إذا قرأنــاه فــرادى فلــن تتــاح لآلخريــن القــراءة إال بعــد أعــوام طويلــة. لذلــك قســمنا الكتــاب إلــى أجــزاء كل 
مجموعــة تقــرأ جــزًءا وينتقــل بعدهــا إلــى المجموعــة الثانيــة وهكــذا دواليــك. ثــم اخترعنــا اختراًعــا آخــر، 
ــا كامــاًل حتــى يتمكــن  لمــاذا توجــد نســخة واحــدة فقــط؟ فنســخنا الكتــاب بالكامــل. تخيــل أن ننســخ كتاًب
الجميــع مــن قراءتــه. كنــا مطالبيــن بــأن نختــرع هــذه الحيــاة وقــد ســاعدنا هــذا الموضــوع بتجــاوز المحنــة 

بأقــل الخســائر الممكنــة.

ــا  ــاول منه ــاب وأتن ــي الكت ــودة ف ــة الموج ــن الفرعي ــات أو العناوي ــض الحكاي ــأذكر بع ــام، س ــتاذ بس أس
ــر. ــا أكث ــرحها أو توضحه ــى أن تش ــات، أتمن مقتطف

ــجانين  ــد الس ــي أح ــن رم ــول ع ــورة( تق ــوان )الص ــل عن ــذي يحم ــوان ال ــي العن ــورة(، ف ــردية )الص ــي س ف
ــن  ــاؤالت؛ لم ــئلة والتس ــن األس ــر م ــم الكثي ــك بينك ــار ذل ــد أث ــل، وق ــه بالجمي ــل، تصف ــل جمي ــورة طف لص
هــذه الصــورة. وبعــد أيــام أســّر الســّجان لرئيــس المهجــع عــن صاحبهــا. حدثنــا عــن مشــاعركم فــي تلــك 
اللحظــات وأنتــم تنظــرون إلــى أٍب لــم يــر ابنــه الوليــد مطلًقــا إال مــن خــال صــورة غيــر واضحــة مــن كثــرة 

ــة تمريرهــا مــن التفتيــش؟  ــاء محاول ثنيهــا فــي أثن

هــذه قصــة محزنــة ومــن مفارقــات الحيــاة، باختصــار شــديد، كان لدينــا بعــض الســجانين مــن أصدقائنــا، 
ــن  ــًيا، لك ــا سياس ــون معن ــخاص متعاطف ــم أش ــه كان منه ــى أن ــاجين، حت ــا كمس ــون معن ــم متعاطف ــد أنه أقص
شــرط الســجن وقوانيــن االقتــراب مــن الســجناء السياســيين، قــد تــؤدي إلــى المــوت أحياًنــا، وكانــوا حذريــن 

بالتعاطــي معنــا.
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كنــا مجموعتيــن فــي الســجن: مجموعــة عــام 1987 فــي جنــاح منفصــل، ومجموعــة المعتقليــن الســابقين 
فــي جنــاح آخــر، هــؤالء يتلقــون زيــارات مــن أهاليهــم الذيــن كانــوا يحضــرون معهــم أغراًضــا لنــا مــن أهالينا 

الممنوعيــن مــن زيارتنــا. وكانــت صــورة طفــل مــن ضمــن األغــراض التــي وصلــت.
ــاح الــذي قــال  كان ممنــوع التعاطــي مــع الســّجانين بشــكل شــخصي، ويقتصــر األمــر علــى رئيــس الجن
للســجان: أريــد أن توصــل هــذه الصــورة للجنــاح الفالنــي، خذهــا إلــى هنــاك فقــط. وضــع الســجان الصــورة 
فــي جيبــه أوصلهــا إلــى جناحنــا ورماهــا مــن خــالل الشــبك الــذي علــى بــاب الجنــاح خلســًة. أخذنــا صــورة 
الطفــل الرضيــع وكان عمــره أقــل مــن عــام. واســتغربنا كيــف تصــل صــورة مــن الخــارج وكان الحــدث هائاًل. 
بــدأت الصــورة تنتقــل فــي مــا بيننــا، نحــن المتشــوقون للحيــاة، وصــورة هــذا الطفــل مــن أهــم رمــوز الحيــاة، 
ويجــب االرتبــاط بهــذه الصــورة كــي نرتبــط بالحيــاة ذاتهــا. وصرنــا نخّمــن لمــن الصــورة، قــال أحدهــم هــذه 
صــورة ابنــة أختــي التــي كانــت حبلــى، وقــال آخــر إّن هــذه صــورة ابــن أخــي الــذي تــزّوج، وهكــذا صــارت 
الصــورة تخــّص الجميــع. وبعــد فتــرة بــدأت المناوشــات بشــأن ملكيــة الصــورة، فاقترحنــا أن تنام الصــورة كل 

يــوم فــي مهجــع حتــى نعــرف لمــن هــي.
ــك أن  ــالن. ول ــن ف ــورة الب ــاح أّن الص ــس الجن ــر رئي ــه وأخب ــّجان نفس ــاء الس ــن، ج ــن الزم ــرة م ــد فت بع
تتخيــل الحالــة النفســية والعواطــف التــي عاشــها المســاجين، أصيــب البعــض بخيبــة أمــل، لكــن اإلحســاس 

ــه. ــل الراعــب هــو إحســاس األب عندمــا اكتشــف أن هــذا ابن الهائ
في رأيي من الصعب وصف هذه الحالة وكتابتها.

نعــم، تتحــدث فــي ســردية )ســرياليات 1( بأنــه فــي عــام 1990 وفــي البهــو السداســي الــذي تتفــرع عنــه 
ــم  ــة ووجوهه ــم الحافي ــة وأقدامه ــم المهترئ ــجونين بثيابه ــن المس ــع م ــجونين، كان جم ــة المس ــن إقام أماك
الشــاحبة يــدورون داخــل البهــو ويــرددون بأعلــى أصواتهــم )بالــروح بالــدم نفديــك يــا حافــظ( وهــم محاطــون 
بعســكريين مســلحين بســياط عريضــة تنــال مــن أجســاد هــؤالء وســط قهقهاتهــم. ألــم تشــفع عبــارة )بالــروح 

بالــدم نفديــك يــا حافــظ( لهــؤالء المســجونين؟ 

هــل تتخيــل أنــت أو أي شــخص فــي العالــم أن يصــل اســتهتار هــذا النظــام باإلنســان الســوري إلــى درجــة 
عــّده أقــل مــن العبــد. كان فــي الســجن قســم خــاص بالقضائييــن كأحــكام الفــرار مــن الجيــش أو الجرائــم، 
ــا الطعــام  ــا ليســّخروهم للخدمــة، فهــم مــن يحضــرون لن ــه صباًح ــاح خــاص يفتحــون باب ــون فــي جن يمكث
والخبــز والمــاء، وكنــا نســميهم بلديــات، أي أنهــم يقومــون بأعمــال التنظيفــات وإلــى آخــره. وكانــوا يعيشــون 
أســوأ األوضــاع، ثيابهــم متســخة دائًمــا وممزقــة، ويتعامــل معهــم الشــرطي كتســلية. نحــن السياســيون كنــا 
ــون  ــوا يأت ــًيا. كان ــا سياس ــن ابتزازن ــه ال يمك ــام أن ــن ت ــى يقي ــجن عل ــت إدارة الس ــل وكان ــذا التعام ــض ه نرف
بمــن كنــا نســميهم بلديــات كــي يروعوننــا. كان يوجــد شــكل سداســي فــي البهــو وكل األجنحــة تطــل عليــه، 
ــا  ويــدور القضائيــون داخــل البهــو السداســي بينمــا تقــف الشــرطة بأحزمــة عســكرية وينهالــون عليهــم ضرًب
ــدث إال  ــوريالية ال تح ــذه الس ــظ(، ه ــا حاف ــك ي ــدم نفدي ــروح بال ــم )بال ــا عنه ــون رغًم ــاكر يهتف ــا العس بينم
فــي ســورية، وال كرامــة أو اعتبــار ألي شــخص عنــد هــذا النظــام، كان أفــراد الشــرطة يتســلون، ويوقظونهــم 
الســاعة الثالثــة فجــًرا فقــط كــي يتســلوا بهــم. ال يقتصــر وجــود هــذه الحالــة علــى الســجن، فهــي موجــودة في 
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الجيــش، حيــث يوقظــون المجنديــن األغــرار كــي يتســلوا بهــم فيخلعــون عنهــم ثيابهــم وينزلونهــم فــي بركــة 
المــاء عــراة حفــاة، هــذا هــو النظــام الســوري.

أســتاذ بســام، ســأطرح ســؤااًل وأرجــو أال يؤخــذ كامــي إلــى منحــى آخــر؛ بشــأن قصــة المعــاون باســل 
هــوب هــوب بيــن دمشــق وحلــب، الرجــل الطيــب الــذي يعمــل علــى الطرقــات مــن أجــل أن يتمكــن مــن 
ــع،  ــي المجتم ــة ف ــة الراقي ــن الطبق ــم م ــرض أنه ــن يفت ــيون، والذي ــَتَغله السياس ــن، يس ــك الزم ــي ذل ــش ف العي
ليحاولــوا معرفــة إن كانــت دارهــم أو مــكان ســكناهم مراقبــة مــن أجهــزة النظــام أم ال، وأمضــى هــذا المســكين 
أعواًمــا مــن حياتــه واختــار أن يكــون معكــم أنتــم معتقلــو حــزب العمــل. مــن وجهــة نظــري كان هــذا إجحاًفــا 
ــه درجــات رقــي. مــاذا كان  ــذي يفتــرض أن يكــون ل بحــق هــذا اإلنســان وانتقاًصــا مــن العمــل السياســي ال

بســام يوســف يقصــد مــن ســرد هــذه الحكايــة وبهــذه التفاصيــل؟

يــا صديقــي، هنــاك إيضاحــات ينبغــي أن أذكرهــا بشــأن هــذه القصــة. المجموعــة التــي اســتخدمت هــذا 
الشــخص كطعــم لمعرفــة إن كانــت بيوتهــم آمنــة أو غيــر آمنة هي مــن جماعــة اإلخــوان المســلمين أي التنظيم، 
وقــد عــّده النظــام متهًمــا بأنــه مــن بعــث العــراق بالتعــاون مــع اإلخــوان المســلمين ومتهميــن بمحاولــة اغتيال 
عبــد الحليــم خــدام. لــذا ال يمكــن اتهــام العمــل السياســي وأنــا أرفــض هــذه القضيــة بالمطلــق، حتى لــو كنت 
ــة ال  ــه بطريق ــزج ب ــاًنا وت ــتخدم إنس ــض أن تس ــا أرف ــق. فأن ــا بالمطل ــي أرفضه ــي إال أنن ــل السياس أزاول العم
إنســانية وتحّملــه مســؤولية عملــك. قمــَت بعمــل فتحمــل مســؤوليته، أنــت تعمــل بالسياســة فتحمــل تبعــات 
عملــك. وأمــر آخــر أيًضــا، هــو لــم يكــن يعيــش معنــا بــل مــع بعــث العــراق وحــزب العمــل، كنــا نعيــش مــع 
ــا  ــا مــن قســمين، قســم إلــى اليميــن وقســم إلــى اليســار وكل من بعــث العــراق فــي الجنــاح الــذي كان مؤلًف
فــي قســمه، لكــن علــى احتــكاك دائــم معهــم، األبــواب مفتوحــة طــوال النهــار ونــزور بعضنــا، وهكــذا تعرفنــا 
ــُت القصــة حتــى أوضــح  ــة العمــل السياســي، إنمــا كتب ــو حلــب. والقصــة لــم تكــن مــن أجــل إدان علــى أب
تركيبــة هــذا النظــام المبنيــة علــى الكــذب، عندمــا حققــوا مــع أبــو حلــب وأرادوا انتــزاع اعتــراف منــه، كانــوا 
ــة برمتهــا.  ــد الحليــم خــدام ليقومــوا بإعدامــه والتخلــص مــن القضي ــال عب يريــدون معرفــة مــن حــاول اغتي
وعندمــا جــاؤوا بأبــو حلــب وهــو شــخصية بســيطة وحتــى أن لديــه مشــكلة نفســية، حاولــوا إقناعــه باالعتراف 
بمحاولــة القتــل ليخرجــوه مــن الســجن، لكــن أبــو حلــب لــم يكــن متزًنــا فــي كالمــه ولذلــك أرســلوه إلــى 
الســجن، ولــو لــم يخطــئ أبــو حلــب بالــكالم لــكان مصيــره اإلعــدام، ومــن حســن حظــه أنــه لــم يتمكــن مــن 
ســرد الروايــة كمــا أردوا. زجــوا بهــذا الشــخص البســيط فــي الســجن لمــدة 15 عاًمــا. كان الهــدف مــن هــذه 

القصــة هــو كشــف بنيــة النظــام وآليــة تفكيــره وعمــل أجهزتــه األمنيــة.

ــماح  ــد الس ــه بع ــقيقته بزيارت ــه وش ــت أم ــردي قام ــجين ك ــن س ــدث ع ــان( تتح ــة )فرم ــي حكاي ــا ف أيًض
بالزيــارات، لكنــه عــاد والدمــع فــي عينيــه والغضــب ينــز منــه بســبب منعهــم مــن التحــدث إال بالعربيــة وهمــا 
ال تتقنــان العربيــة فالتقــت العيــون مــن دون أن تنبــس الشــفاه بكلمــة؟ مــا الــذي اقترفــوه ليحاَســبوا علــى أمــر 
خــارج عــن إرادتهــم وال ذنــب لهــم إال أنهــم قــد خلقــوا أكــراًدا؟ فــي دولــة تحكمهــا طغمــة مســتبدة ال هــّم لها 
إال البقــاء فــي الســلطة. لــو تخيلــَت نفســك فــي هــذا الموقــف واللقــاء، كيــف يمكــن أن تصــف لنــا شــعورك؟  
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كنــا نعيــش هــذا اإلحســاس ولســنا غريبيــن عنــه. عندمــا كان يعــود صديقنــا الكــردي مــن دون التمكــن مــن 
التحــدث مــع أهلــه، كنــا نبكــي معــه، فقــد عشــُت هــذا اإلحســاس تماًمــا، ال تعيشــه كعربــي أو كــردي أو أًيــا 
كان بــل تعيشــه كإنســان. كان معنــا مجموعــة كبيــرة مــن رفاقنــا األكــراد، ويقــارب عددهــم 26 أو 28، لــم تعــد 
عالقتنــا مــع القضيــة الكرديــة ذات تصنيــف سياســي، فقــد أصبحــت ذات تصنيــف إنســاني، كنــا نعيــش ســوًيا 
كمــا تعيــش أي عائلــة، وإذا تألــم أحــد رفاقنــا األكــراد، كنــا نتألــم مثلــه، وهــو يتألــم معنــا. هــذه التصنيفــات 
داخــل الســجن ال يعــود لهــا أهميــة، تصنيفــات مثــل الطوائــف والقوميــات ال تهــم، فهنــاك أشــياء أكبــر. وهــذا 

مــا أتمنــاه اآلن، أن تختفــي التصنيفــات فــي خضــم المحنــة الســورية اآلن.

فــي قصــة الحلــم، تســرد لنــا حكايــة، أن ُيحاســب إنســان ويــزجَّ بــه فــي الســجن لمجــرد حلــم. حتــى الحلم 
فــي دولــة حافــظ األســد ممنــوع علــى اإلنســان. أتمنــى أن تســرد قصــة هــذا الشــاب أو هــذا الفتــى، وبحســب 

قراءتــي كان أقــل مــن عمــر الثامنــة عشــر.

ــي  ــوام ف ــي 9 أع ــرين، بق ــة والعش ــي الرابع ــه كان ف ــت ب ــا التقي ــه، عندم ــدى اعتقال ــا ل ــره 16 عاًم كان عم
ــجن. الس

بــكل القوانيــن واألديــان واألعــراف ُيحاســب اإلنســان علــى عملــه، وفــي قصــة الحلــم، حوســب الشــاب 
علــى حلمــه.

فوجئــت لــدى ســماعي القصــة. كنــت فــي أحــد األجنحــة لزيــارة صديــق مريــض، فــي أثنــاء ذلــك قيــل 
ق. وكانــت القصــة فعــاًل ال ُتصــدق. كان َفَتــًى فــي  لــي تعــال واســتمع إلــى قصــة هــذا الشــاب التــي ال ُتصــدَّ
الصــف العاشــر، اعتقلــوا أبــاه بتهمــة االنتمــاء إلــى اإلخــوان المســلمين، وكانــت طريقــة االعتقــال بمنتهــى 
الوحشــية، وكان يــرى أبــوه يعتقــل وُيضــرب وهــو عاجــز عــن تقديــم المســاعدة. حلــم ذات يــوم أنــه يغتــال 
حافــظ األســد وقــّص رؤيتــه علــى رفاقــه. فاعُتِقــل بســبب هــذا الحلــم ومكــث فــي الســجن عشــر ســنوات. 
ــيٌء ال  ــق، ش ــة للتصدي ــر قابل ــة غي ــيصدقونك؟ قص ــم، هــل س ــد بالعال ــي أي بل ــة ف ــذه القص ــت ه ــو قصص ل

ُيعقــل أبــًدا. وكانــت تهمتــه حلًمــا.

ــن،  ــي كا الطرفي ــا ف ــن قراءته ــة«. يمك ــم »فجيع ــة باس ــي حكاي ــك ف ــردية ل ــر س ــى آخ ــط عل ــأرّكز فق س
ســجين يلتقــي بزوجتــه ألول مــرة يناديهــا بأمــي. ُتــرى هــل هــي آثــار الســجن علــى الشــخص المســجون؟ أم 
أن أوضــاع الحيــاة هــي التــي ســاهمت فــي هــذا التغييــر للمــرأة إلــى درجــة لــم يتمّكــن زوجهــا مــن معرفتهــا 

فناداهــا بأمــي.

صديقــي، إن مشــكلتنا فــي الحديــث عــن الســجون الســورية تكمــن فــي أنــه إذا لــم يكــن الشــخص مــدرًكا 
تماًمــا لمالبســات الســجون، فقــد تبــدو القصــص غيــر حقيقيــة ومبالــغ فيهــا، لــن يخطــر فــي بالــك أن يــزور 
ــم يزرهــم أحــد،  ــاك أشــخاص عشــرات الســنين ول ــا، ألن هن ــا، أو بعــد 15 عاًم األهــل ابنهــم بعــد 12 عاًم
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وهنــاك أشــخاص تلقــوا زيــارات بعــد 3 أعــوام وأشــخاص بعــد عشــر ســنوات هكــذا. هنــاك أشــخاص دفعــوا 
مبالــغ ماليــة، كمــا تعلــم انتشــرت فــي ســورية أنــك إذا دفعــت مليــون ليــرة فبإمكانــك الحصــول علــى إذن 
للزيــارة. جــاءت زيــارة هــذا الشــخص بعــد 13 عاًمــا، والمــرأة عموًمــا فــي مجتمعنــا تعانــي مــن الضغــوط 
الجســدية والنفســية، فمجتمعنــا ظالــم ويظلــم المــرأة جــًدا، ويبــدو أن هــذه المــرأة تعرضــت لضغــوط هائلــة 
ــًدا أنهــا زوجتــه. نحــن ندخــل إلــى الســجن  ــا متواضعــة جــًدا، ولــم يخطــر فــي بالــه أب وكانــت ترتــدي ثياًب
ونحتفــظ بصــور أهالينــا فــي ذاكرتنــا كمــا كانــوا قبــل دخولنــا، وال نفكــر فــي أن الزمــن يمــر علــى الجميــع 
ــه،  ــا زوجت ــا أنه ــد 13 عاًم ــدق بع ــم يص ــل. ل ــاب طوي ــد غي ــم بع ــد رؤيته ــدم عن ــيتغيرون، وننص ــم س وأنه
وتوّقــع أن هــذه المــرأة الكهلــة أمــه. كانــت زوجتــه ال تــزال فــي ذاكرتــه كاليــوم الــذي تركهــا فيــه. فقــال لهــا 
أمــي. واألمــر معكــوس أيًضــا، بعــض األهالــي ال يعرفــون أوالدهــم عنــد وقوفهــم علــى الشــبك للزيــارة، فــال 
هــم يتعرفــون عليــه وال هــو يعرفهــم. ثــم يأتــي الســجان ويســأل األهــل مــن ابنكــم فيقولــون اســمه، فيدلهــم 
عليــه. ال يعــرف االبــن أهلــه وال يعــرف األهــل ابنهــم. هــذه هــي المأســاة التــي ارتكبهــا النظــام بحــق الشــعب 

الســوري. 

شكًرا جزيًا أستاذ بسام على هذه الفسحة وهذا اللقاء وهذا الوقت.
أشــكرك يــا صديقــي علــى تعبــك واهتمامــك بالتفاصيــل، هــذا يســرني جــًدا، واســمح لــي بقــول إننــا نحــن 
الســوريين لــم نســرد كل شــيء عــن وجعنــا، وإنمــا ســردنا جــزًءا بســيًطا جــًدا. ســيحكي الســوريون كثيــًرا، 
عــن ســجنهم وغربتهــم وكل العذابــات التــي القوهــا، أتمنــى منــي ومــن غيــري ممــن خــرج مــن الســجون 
أن نهتــم كثيــًرا بقضاياهــا، ألن الســجون الســورية شــيء ال ُيصــدق ورعــب ال ُيصــدق، وكل الــذي عشــناه ال 

يعــادل نســبة 1 فــي المئــة مــن الــذي يعيشــه الســجناء الســوريون اآلخــرون فــي ســجون هــذه الطغمــة.



السعر 15 دوالًرا

المشاركون
في هذا 

العدد

الزهراء سهيل الطشم

إبراهيم الجبين

إبراهيم صموئيل

آندي فليمستروم

إيمان صادق

أحمد قعبور

أمل حويجة

أنجيل الشاعر

آرام

بسام يوسف

جمال بوعجاجة

حاتم التليلي محمودي

حازم نهار

حسام الدين درويش

حسيبة عبدالرحمن

خطيب بدلة

راتب شعبو

رغدة الخطيب

ريبيكا شريعة طالقاني

سالم عوض الترابين

سميح شقير

سمير ساّسي

سمير قنوع

سهيل الجباعي

سوزان علي

وفي
ّ

شفيق صن

عبد الرزاق دحنون

عالء الرشيدي

علي الكردي

غسان الجباعي

فاتن أبو فارس

فاتن شمس

فادي كحلوس

ود
ُ
فاطمة علي عّب

فراس سعد

فرج بيرقدار

فواز حداد

كومان حسين

د
َ

محمد إبراهيم هّم

محمد بوعيطة

محمود أبو حامد

مصطفى خليفة

وم
ّ
منذر بدر حل

ميسون شقير

نادية بلكريش

نبيل سليمان

نجاح البقاعي

هشام عيد

وجدان ناصيف

وسيم حسان

ياسر خنجر


