
 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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تأثير أدب السجون في الوعي العام والحياة السياسية

عبد الرزاق دحنون

ــار  ــتقاموا، وإن ج ــوا واس ــتقيًما، عدل ــاداًل مس ــإن كان ع ــم، ف ــلوك الحاك ــع س ــاس تتب ــاق الن »إن أخ
ــرقوا« ــاروا وس ــرق، ج وس

كونفوشيوس

استهالل

لــم تكــن الكاتبــة الكنديــة نانســي هيوســتن التــي يعرفهــا القــارئ العربــي من خــالل كتابهــا »أســاتذة اليأس« 
عضــوة فــي أّي جماعــة أو تجّمــع. كانــت تقــف وحيــدًة فــي فنــاء المدرســة، خــالل ســنوات طفولتهــا، ألّنهــا 
ابنــة معّلــم كان يتنّقــل باســتمرار عبــر األراضــي الكنديــة. وحتــى عندمــا جــاءت إلــى باريــس فــي الســبعينيات، 
ــع  ــيير«  م ــة »سورس ــي مجل ــرت ف ــوية، ونش ــاط النس ــى األوس ــت إل ــارت، وتعّرف ــة روالن ب ــارت طالب وص
مارغريــت دوراس وجوليــا كريســتيفا، لــم تفقــد مطلًقــا تلــك المســافة النقديــة مــن الجميــع. عاشــت هيوســتن 
فــي بلدهــا الثانــي بالتبنّــي، فرنســا، برفقــة زوجهــا عالــم »الســيميولوجيا«  تزفيتــان تــودوروف مــدة 40 عاًمــا 
ــن ال يقفــون  ــن الذي ــؤ بمواقفهــم، والمثقفي ــن ال يمكــن التنب ــن الذي ــوم مــن المفكري ــى الي ــت إل ــا، وظّل تقريًب
ــر«  ــفاه الحج ــا »ش ــة كتابه ــدور ترجم ــبة ص ــي بمناس ــس بيثينت ــع أليك ــوار م ــي ح ــت ف ــاد؛ قال ــى حي ــًدا عل أب
إلــى اإلســبانية، والــذي تقــارن فيــه ســنوات تكوينهــا بفتــرة حكــم الدكتاتــور الكمبــودي »بــول بــوت« زعيــم 

الخميــر الحمــر، حيــن تواطــأ المثقفــون األوروبيــون بصمتهــم مــع اإلبــادة الجماعيــة للشــعب الكمبــودي.

عبد الرزاق دحنون

كاتــب وباحــث ســوري، ُمقيــم مــع أســرته فــي مدينــة إزميــر التركيــة، مواليــد إدلب عــام 1963، 
إجــازة فــي العلــوم الطبيــة - قســم تخديــر وإنعــاش - المعهــد الطبــي - جامعــة حلــب الســورية. 
كتــب العديــد مــن البحــوث والدراســات العلميــة الطبيــة فــي جريــدة النــور الســورية. بــدأ الكتابــة 
عــام 1980 فــي مجلــة الهــدف الفلســطينية التــي أسســها الشــهيد غســان كنفانــي فــي 
بيــروت عــام 1969. يكتــب اليــوم فــي العديــد مــن الصحــف والمجــالت العربيــة منهــا: صحيفــة 
االتحــاد الحيفاويــة، جريــدة طريــق الشــعب العراقيــة، جريــدة الميــدان الســودانية، جريــدة النور 
الســورية، جريــدة قاســيون الســورية، جريــدة العربــي الجديــد، جريــدة الخليــج اإلماراتيــة، مجلــة 
الجديــد اللندنيــة، مجلــة الثقافــة الجديــدة العراقيــة، مجلــة الفيصــل، مجلــة المجلــة العربيــة، 

مجلــة الكاتــب اليســاري الكنديــة، وفــي العديــد مــن المواقــع اإللكترونيــة.
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دراسات ثقافية
تأثير أدب السجون في الوعي العام والحياة السياسية

سؤال:
-هل تعتقدين أننا جميًعا مستبّدون محَتَملون؟

إجابة:
ــوال  ــرت األح ــم. إذا تواف ــكان العال ــف س ــع نص ــي الواق ــي ف ــذا ُيلغ ــتبّدات، وه ــاًء مس ــرف نس -»ال أع
المالئمــة، يمكــن ألّي شــخص أن يصبــح دكتاتــوًرا، يتوّقــف ذلــك كّلــه علــى التعليــم الــذي تلّقــاه. لــم يكــن 
»بــول بــوت« شــريًرا بهــذا المعنــى: إذ تتســاوى مدرســة »تيرافــادا البوذيــة« التــي تشــّجع علــى عــدم العيــش 
ــة  ــر ســعيدة. وهــذه حــال األلمانــي أدولــف هتلــر، مــن زاوي ــة غي ــة جــًدا، مــع المــرور بطفول بعواطــف قوّي

أخــرى«. 

تمهيد

أحــاول فــي مقالتــي أن أســتقصي جــداًل واســًعا ومتشــعًبا عــن دور منظومــة »الســجون«، وانعكاســاتها علــى 
المجتمعــات اإلنســانية فــي تحديــد الســمات الســيكولوجية والســلوكية للفــرد المســجون الــذي أمضــى فــي 
ــرج  ــر، يخ ــول أو تقص ــد تط ــرًة ق ــتن؛ فت ــي هيوس ــر نانس ــّد تعبي ــى ح ــور« عل ــة«، أو »الدكتات ــجون »الطَّاغي س
ــا كان يســلكه قبــل  بعدهــا إلــى الحيــاة العامــة -هــذا إن خــرج ســليًما- بســلوكيات تختلــف اختالًفــا بّينًــا عمَّ
أن ُيســجن. ومــن ثــمَّ أعمــل علــى اْســتِقصاء مســاهمة »أدب الســجون« المكتــوب فــي كشــف الســمات العاّمــة 
ــر:  التــي يخــرج بهــا المســجون مــن ســجنه بعــد اإلفــراج عنــه، بمعنــى محاولــة اإلجابــة عــن الســؤال الخطِ
مــن يحــدد ســلوك البشــر فــي النهايــة هــل هــو الطبــع أم التطبــع، وهــل أنــَت/ أنــِت إلــى الشــر َأمَيــل، فيصنــع 
ــدول  ــي ُترّوجهــا ال ــارة »الســجن إصــالح وتهذيــب« الت ــًرا صالًحــا؟ ألن عب ــرًدا خّي ــِك الســجن ف ــَك/ من من
ــى  ــود إل ــبك أن تع ــك، وحس ــون كذل ــم ال تك ــب األع ــي الغال ــي ف ــجونها ه ــن س ــتبّدة ع ــات المس والحكوم
ر فــي أفــالم ومسلســالت وبرامــج وثائقيــة، لتكتشــف  »أدب الســجون« المكتــوب -وهــو كثيــر- أو المصــوَّ
بنفســك ذلــك الفــرق الكبيــر بيــن مــا ترّوجــه األنظمــة القمعيــة عــن ســجونها ذات »العيــش الرغيــد« وبيــن 
الواقــع المعيــش فعــاًل. وبــكلِّ تأكيــد ُيضــيء لنــا كالم الكاتبــة هيوســتن أعــاله جانًبــا مهًمــا مــن عتمــة ســجون 
ــذه  ــذور ه ــى ج ــا إل ــا كالمه ــا، فُيعيدن ــة أمره ــا، وحقيق ــل فيه ــا يحص ــة« وم ــتبدة »الدكتاتوريَّ ــة المس األنظم

المشــكلة التــي اســتعصت علــى الحــل. 
طبًعــا، يصعــب العثــور علــى دليــل ُيبيِّــٍن اختالفــات تشــريح دمــاغ »المســجون« عــن دمــاغ الفــرد العــادي، 
ــه، وال حتــى مــّرة واحــدة. وعلــى الرغــم مــن  أو لنقــل عــن دمــاغ الفــرد الحــّر الــذي لــم ُيســجن فــي حيات
ــوا  ــراد، أكان ــف األف ــن مختل ــه بي ــاغ ووظائف ــة الدم ــي بني ــروق ف ــن الف ــدًدا م ــاب ع ــاء األعص ــاف علم اكتش
ذكــوًرا أم إناًثــا، أحــراًرا أو ُســجناء، فــال أحــد يســتطيع فــي الوقــت الراهــن أن يقــول مــا إذا كان لهــذه الفــروق 
ــره  ــن عم ــة م ــنوات طويل ــى س ــذي أمض ــك ال ــوص ذل ــه الخص ــى وج ــجون، وعل ــاغ المس ــي دم ــر ف أّي تأثي

ــر عــن رأيــه فــي دولــة يحكمهــا طاغيــة.  مســجوًنا سياســًيا، أي ُســجن ألنــه عبَّ
ــة أنجيــا ديفيــس مــن  ــة األميركي وفــي لقــاء مَتْلفــز مشــهور يمكــن إيجــاده فــي »يوتيــوب«  مــع المناضل
الحــزب الشــيوعي األميركــي، وهــي ذات بــاع طويــل فــي مســألة الــدور االجتماعــي  للســجون وانعكاســات 
هــذا الــدور علــى األفــراد الصالحيــن منهــم والطالحيــن. تقــول فــي إجابتهــا عــن ســؤال حــول دور الســجون 
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فــي المجتمعــات الحديثــة: »أؤمــن أنــه مــن الممكــن العيــش فــي مجتمــع بــال ســجون، وقــد تكــون الفكــرة 
مالئمــًة للمســتقبل فــي مجتمــٍع متبــدٍل حيــث القــوة الدافعــة فيــه هــي حاجــات النــاس وليســت األربــاح، فــي 
ــي  ــق ف ــة بعم ــجون مغروس ــم الس ــة تدعي ــتحيلة ألن أيدولوجي ــجون اآلن مس ــاء الس ــرة إلغ ــه فك ــت نفس الوق
جــذور عالمنــا المعاصــر، هنــاك عــدد كبيــر مــن النــاس خلــف القضبــان. اســتخدمت الســجون كاســتراتيجية 
ــى  ــج حت ــم تعال ــكالت ل ــذه المش ــة، ه ــة، األمي ــر، البطال ــة، الفق ــن العنصري ــج ع ــراف النات ــة االنح لمحارب

ُيســجن مــن ارتكــب جريمــًة بســببها، إنهــا مســألة وقــت حتــى يــدرك النــاس أن الســجون ليســت حــاًل«.
ــدة  ــا جري ــه عنه ــو 2020 نقلت ــران/ يوني ــد 15 حزي ــوم األح ــبوك ي ــي الفيس ــر ف ــث مباش ــي ب ــرح ف وتقت
القبــس الكويتيــة فــي موقعهــا اإللكترونــي: »إن الطريقــة الوحيــدة للتحــرر مــن العنصريــة والتمييــز الجنســي 
والســجون والشــرطة هــي إلغــاء هــذه المؤسســة حتــى يمكــن إعــادة النظــر فــي وظائفهــا وبنــاء شــيء جديــد. 
ــن  ــل م ــالت، فه ــجون أو المعتق ــرطة أو الس ــر للش ــداث تغي ــي إح ــلت ف ــد فش ــات ق ــت اإلصالح وإذا كان
المنطقــي الدعــوة ببســاطة إلــى مزيــد مــن اإلصالحــات؟ وإذا نظرنــا إلــى تاريــخ الســجون وتاريــخ الشــرطة، 
ــَذ عــدد منهــا؛ ومــع ذلــك، زادت  نجــد أن دعــوات اإلصــالح تعــددت فــي تاريــخ هاتيــن المؤسســَتين وقــد ُنفِّ
عنصريــة منظوَمتــي الســجن والشــرطة، وصارتــا أكثــر قمًعــا وعنًفــا. نحــن ال ننظــر إلــى الســجون والشــرطة 
بصفتهمــا مؤسســَتين منفصلتَيــن. يجــب أن يبقــى هــذا فــي صميــم جهدنــا لبنــاء المجتمــع اإلنســاني. نحــن 
ننظــر إلــى اإللغــاء مــن منظــوٍر ثــوري يقتضــي أن نفهــم ونقــاوم، ليــس المؤسســة وحدهــا، بــل كل األوضــاع 
والقــوى التــي تمّكــن مــن اســتمرار وجودهــا. نحــن ال ُنضيــف ببســاطة كلمــة )إنســاني( إلــى اســم مؤسســة 
ــة، فنقــول  ــات جنســية أبوي ــر عميــق أليديولوجي ــة جــًدا بحكــم بنيتهــا، وواقعــة تحــت تأثي ــة، عنصري منحرف
ــس  ــم أن الحب ــا نعل ــول إنن ــانية! ونق ــر إنس ــرطة أكث ــل ش ــن أج ــل م ــة، ونناض ــرطة عنصري ــم أن الش ــا نعل إنن
متحّيــز طبقًيــا بطبيعتــه، لذلــك فلنكافــح مــن أجــل تحيــز طبقــي أكثــر إنســانية، مــن أجــل شــكل أكثــر إنســانية 
للعنــف! فهــذا بالضبــط مــا ُطــرح فــي شــأن عمليــة اإلعــدام، مــن أجــل شــكل أكثــر إنســانية لقتــل النــاس«.                     
 أقــول تعليًقــا علــى كالم ديفيــس: يصعــب البحــث فــي الفــروق الســيكولوجية -إن وجدت- بين المســجون 
ــة  والفــرد الحــّر، نظــًرا إلــى امتــالك األفــراد منظورهــم وأفكارهــم الخاصــة عــن دور »الســجون« فــي حماي
ــا أم ال. وهــذا يختلــف عــن موضوعــات البحــث  المجتمــع، بصــرف النظــر عّمــا إذا كانــوا يمّحصونهــا علمًي
األخــرى فــي العلــوم البحتــة، حيــث ال يوجــد لــدى األفــراد قناعــات أو وجهــات نظــر مســبقة راســخة يمكــن 
ــرورة  ــة بالض س ــر المؤسَّ ــخة، غي ــائعة أو الراس ــى اآلراء الش ــق عل ــث. وُيطل ــة البح ــي عملي ــبًقا ف ــر مس أن تؤث
طــة، ألنــه قــد يعتنقهــا العلمــاء كمــا البقيــة، وهــي تجعــل البحــث فــي هــذه  علــى الدليــل، مصطلــح أفــكار ُمنمَّ

طــة. ضــة ألفــكار منمَّ الفــروق أكثــر صعوبــة مــن البحــث فــي المجــاالت غيــر المعرَّ
ــاة السياســية،  ــر فــي الوعــي العــاّم والحي ــى التأثي ــه عل ــا فــي قدرت ــوب عربًي تفــاوت أدب الســجون المكت
ــي  ــدي الت ــي والجس ــب النفس ــق التعذي ــي طرائ ــًدا، وه ــة ج ــرة مهم ــرح ظاه ــد لش ــكّل تأكي ــعى ب ــه س ولكن
ــة« الــذي  ــة فــي تعاملهــا مــع الســجين السياســي. ولعــل برنامــج »يــا حريَّ رتهــا األنظمــة القمعيَّ ابتكرتهــا وطوَّ
ــعاد قطنانــي علــى شاشــة تلفــاز »ســوريا« ُيعطــي صــورة  ــة الفلسطينيَّة-الســورية ُس ــه الصحافي ــه وقدمت أعدت

ــة عــن هــذه الوســائل المبَتَكــرة.  ــة وحّي واقعّي
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ــة عــن الســجون -بمعنــى أنهــا حيَّــة، ويمكننــا أخــذ  ســأتحدث هنــا عــن نفســي؛ وأذكــر خمــس وقائــع حيويَّ
ــت  ــي فــي وق ــت انتباه ــي لف ــر ف ــّد كبي ــى ح ــذه- ســاهمت إل ــا ه ــي مقالتن ــا ف ــا وإشــاراتها وتعميمه دالالته
ُمبّكــر مــن حياتــي إلــى محنــة الســجون وأهلهــا. هــذه القضيــة التــي تــؤّرق عيــش البشــر علــى امتــداد رقعــة 
ــجون  ــى المس ــع عل ــاة ال تق ــا، ألن المعان ــي رصده ــًدا ف ــب بعي ــي ألن أذه ــن دفعتن ــي م ــة ه ــرة األرضي الك
وحــده، ولكــن فــي الحقيقــة تتعــدى ذلــك إلــى األهــل خــارج الســجن أيًضــا -األب واألم والزوجــة واألوالد 
واألخــوة واألخــوات وحتــى األقــارب األبعــد، وهــذه ظاهــرة تســتحق الدراســة- وتحصــل لهــم مضايقــات 
عنيفــة مــن الســلطات المســتبدة ال يمكــن تصــور فداحتهــا، حيــث تصــل إلــى حــدِّ تنغيــص عيشــهم وجعلهــم 
-عــن قصــد- يعيشــون فــي جحيــم حقيقــّي، وباألخــص عندمــا يكــون ســجينهم معتقــاًل ألســباب سياســّية. 
ومــن المفيــد ُهنــا القــول إن الطريــق إلــى مدرســتي االبتدائيــة التــي قضيــُت فيهــا ســت ســنوات دراســّية كان 
يمــّر مــن أمــام بــاب الســجن الوحيــد فــي مدينــة إدلــب فــي ســبعينيات القــرن العشــرين. وألن الســجن كان 
يبعــد عشــرات األمتــار فقــط عــن مدرســتي فقــد تــرك فــي ذاكرتــي طيــف بــاب واســع أســود اللــون يتوســطه 
بــاب آخــر أصغــر منــه ُيفتــح وُيغلــق مــن داخــل الســجن. ودائًمــا مــا كنــُت ألمــح األعــداد الغفيــرة مــن النــاس 
ومــن أهــل الريــف خاصــًة -يظهــر ذلــك مــن لباســهم- ينتظــرون أمــام بــاب الســجن ألمــر مــا؛ عنــد مــروري 

مــن أمــام بــاب الســجن بعــد االنتهــاء مــن دوام المدرســة والعــودة إلــى البيــت ظهــر كل يــوم.   

الواقعة األولى

ــرف  ــوم ال أع ــي ي ــدُت ف ــد ول ــي. فق ــم أم ــي رح ــجينًا« ف ــُت »س ــذ كن ــي م ــي حيات ــه ف ــجن فعل ــل الس فع
ة »الجمهوريــة العربيــة المتحــدة«  تاريخــه ألن أبــي كان ســجينًا سياســًيا، فــي دولــة الوحــدة بيــن مصــر وســوريَّ
أيــام جمــال عبــد الناصــر، نعــم، كان شــيوعيًّا مــن حــزب خالــد بكــداش. ال أعــرف المــدة التــي قضاهــا فــي 
ل واقعــة والدتــي فــي دائــرة النفــوس فــي مدينــة »إدلــب«  الســجن ولكــن ولــدُت فــي تلــك األيــام ولــم ُتســجَّ
فــي الشــمال الغربــي مــن ســورية. وحيــن خــرج أبــي »راشــد دحنــون« مــن ســجنه لــم يفطــن ألمــري وانتظــر 
ــوس،  ــرة النف ــي دائ ــه ف ــى معارف ــب إل ــا، فذه ــًدا، بنًت ــوًدا جدي ــن« مول ــوش دهني ــي »عي ــدت والدت ــى ول حت
لنا علــى أننــا »تــوأم« بتاريــخ 16 آذار/ مــارس 1963 مــع أننــا لســنا كذلــك. حاولــُت بعــد ذلــك، حيــن  وســجَّ
نيــا وأهلهــا، أن أستفســر مــن والدتــي -رحمهــا اللــه- عــن تاريــخ ميــالدي الحقيقــي فكانــت  وعيــُت علــى الدُّ
اإلجابــة ُملَتبســة، فقــد أنجبــت أمــي ســبعة ذكــور وخمــس إنــاث، ليصبــح مجمــوع العائلــة مــع أبــي وأمــي 
أربعــة عشــر فــرًدا فــي منــزل واحــد مؤلــف مــن ثــالث غــرف. هــذه عائلتــي، وأريــد مــن أمــي بعــد ذلــك أن 
ــرت اســمي. ومــع ذلــك فالحــزن ال ُيفارقنــي إلــى يومنــا  تتذكــر تاريــخ ميــالدي؟ كثَّــر اللــه خيرهــا ألنهــا تذكَّ
هــذا ألننــي فعــاًل ال أعــرف تاريــخ ميــالدي الحقيقــي، وســبب ذلــك أن أبــي كان ســجينًا سياســًيا فــي عهــدة 

عبــد الحميــد الســراج فــي ســجن المــّزة فــي العاصمــة الســورّية دمشــق.

الواقعة الثانية

ــا فــي  ــا مرتجًف فــي أحــد أيــام شــتاء عــام 1980 حيــث  قاربــت الســاعة العاشــرة ليــاًل، كنــُت أقــُف خائًف
ال- ســعادة«  مكتــب رئيــس فــرع مخابــرات أمــن الدولــة القديــم فــي حــي »الكســيح« جنــوب معمــل »الغــزَّ
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لحلــج وغــزل األقطــان فــي مدينــة إدلــب، ليســألني مــا عالقتــي بالســيدة »ملــك كامــل عبــد اللــه مــروة« مــاذا 
أقــول يــا ســادتي، تلعثــم لســاني، واصطكــت أســناني، وجــفَّ ريقــي، وفقــدُت النطــق، وغابــت الكلمــات فــي 
ضبــاب كثيــف، ومــا عــدُت أســتطيع اســتحضارها، ال أعــرف مــا حــدث لهــا، تاهــت مــن الذاكــرة ومــن ثــمَّ 
عجــزت أحــرف اللغــة العربيــة فــي ذهنــي المثقــل بالتســاؤالت والرعــب عــن تشــكيل جملــة مفيــدة. ســكُت 

ألننــي بــكل بســاطة لــم أســمع باســم هــذه الســيدة مــن قبــل. ألــحَّ فــي الســؤال:
ــد اللــه مــروة« كيــف تعرفهــا، هــل هــي مــن  ــم، مــا عالقتــك بالســيدة »ملــك كامــل عب ــا بــن آدم تكلَّ - ي

ــى ُتراســلها؟ أقاربــك، مــن معارفــك، مــن تكــون حت
جــفَّ ريقــي تماًمــا، وعجــز لســاني عــن النطــق، فاشــتغل دماغــي، وقلــُت فــي ســري: ُأراســلها، مــا معنــى 

ُأراســلها هنــا، مــا قصــد رئيــس فــرع أمــن الدولــة مــن هــذا الــكالم، صدًقــا لــم أفهــم؟
فــي ذلــك الشــتاء البــارد، وكنــُت طالًبــا مــا أزال فــي الصــف الحــادي عشــر العلمــي فــي مدرســة المتنبــي 
الثانويــة للبنيــن، وتحديــًدا فــي الشــعبة التــي نســميها »قــاووش« التســاعها وبرودتهــا -وهــي تســمية قديمــة، 
ــن  ــرات أم ــن مخاب ــر م ــة عناص ــاء بأربع ــو 404 بيض ــيارة بيج ــاءت س ــرة- ج ــجن الكبي ــة الس ــة، لغرف عثماني
ــر المدرســة األســتاذ »محمــود  ــا الطيــب- اســتدعاني مدي ــا أب ــه ي ــة المتنبــي -رحمــك الل ــى ثانوي ــة إل الدول
ــي  ــن المفت ــو اب ــم ه ــامي« نع ــم ش ــد الكري ــات »عب ــدّرس الرياضي ــة ُم ــن حص ــل م ــى عج ــي« عل حميدان
المشــهور فــي مدينــة إدلــب الشــيخ »نافــع شــامي« وكان الُمــدّرس يشــرح لنــا درًســا فــي الهندســة الفراغيــة 
ــدك فــي أمــر مــا، ال تتأخــر فــي الحضــور، الســاعة الخامســة بعــد  ــوا رئيــس الفــرع ُيري ــا أذكــر. قال علــى م

ــوا: ــر المدرســة بعــد أن رحل ــا« فــي الفــرع. ســألني مدي العصــر يجــب أن تكــون »مزروًع
ماذا فعلَت؟  -

قلُت:
لم أفعل شيًئا.  -

ــاوي  ــث متس ــل، مثل ــل بالناب ــبورة الحاب ــى الس ــي عل ــط أمام ــة فاختل ــة الفراغي ــى درس الهندس ــدت إل ع
ــة  ــط، والزاوي ــط مل ــي ظل ــط، يعن ــيقان«، بالظل ــرة »بالس ــع الدائ ــن رب ــرج م ــيقانه« وخ ــرت »س ــاقين تكس الس
الحــادة انفرجــت نحــو مســتقيم ممــاس لمحيــط الدائــرة، وتفككــت أضــالع متــوازي األضــالع فــي الفــراغ 

ــا. ــات كله ــي االتجاه ــرت ف وتناث
قلُت:

والله العظيم ال أعرفها يا سيدي.  -
قال:

كيف ال تعرفها يا بن آدم وأنت ُتراسلها!؟  -
مــرًة أخــرى قلــُت فــي ســري: ُأراســلها، مــا هــذه الداهيــة التــي دهــت رئيــس فــرع أمــن الدولــة؟ وكنــُت 
ــم  ــم أفه ــي ل ــع أنن ــاطئ« م ــت الش ــن »بن ــد الرحم ــة عب ــق عائش ــران بتحقي ــالة الغف ــراءة رس ــًرا بق ــا متأث يومه

الكثيــر مــن مفرداتهــا، ومــع ذلــك كنــُت أتابــع القــراءة بيــن يــوم وآخــر.
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ثــمَّ راح ُيفتــش بيــن أوراق مكتبــه، فجــأة، لمحتهــا، ورقــة دفتــر مدرســي مكتوبــة بخــط يــدي مغــروزة فــي 
ظــرف رســالة ُزينــت حواشــيه باألحمــر واألســود -ســقى اللــه تلــك األيــام التــي ُكنــا نتراســل فيهــا بالــورق- 
رفعهــا رئيــس فــرع مخابــرات أمــن الدولــة بيــن أصابــع كفــه اليمنــى، ففهمــت األمــر بلمــح البصــر، وحمــدُت 

اللــه فــي ســري ألننــي فهمــت أخيــًرا ســبب اســتدعائي.
سأل:

أليست هذه الرسالة لك؟  -
أجبُت بثقة هذه المّرة:

- نعم، يا سيدي، هذه رسالتي، وأنا كتبُتها، وهذا خطي.
ــك  ــي تل ــي بال ــرت ف ــف خط ــاًل، وال أدري كي ــي قلي ــي بنفس ــادت ثقت ــي، وع ــدري، وزال خوف ــرح ص انش
اللحظــة كلمــات الشــاعر المصــري أحمــد فــؤاد نجــم التــي ُيغنيهــا الشــيخ إمــام وهــي مــن أوائــل األغنيــات 

التــي وصلتنــا عبــر أشــرطة »الكاســيت« إلــى مدينــة إدلــب:
الخّط دا خّطي

والكلمة دي لّيا
غّطي الورق غّطي

بالدمع يا عنّيا
شّط الزتون شطّي

واألرض عربّية
نسايمها أنفاسي

وترابها من ناسي
وان رحت أنا ناسي

ما ح تنسانيش هّيا
والخّط دا خّطي
والكلمة دي لّيا

قال مستفسًرا من جديد:
- من تكون السيدة ملك كامل عبد الله مروة؟

- يــا ســيدي عفــوك، هــذه ليســت ســيدة، وأنــا ال أعــرف مــن تكــون، هــذا عنــوان بريــد مجلــة »الهــدف« 
ــعبية  ــة الش ــم الجبه ــة باس ــي ناطق ــي وه ــان كنفان ــها غس ــي أسس ــروت والت ــي بي ــدر ف ــي تص ــطينية الت الفلس
ــص،  ــر والقص ــاالت والخواط ــض المق ــا بع ــر فيه ــا أنش ــش، وأن ــورج حب ــها ج ــي يرأس ــطين الت ــر فلس لتحري

وهــذه التــي فــي الرســالة قصــة مــن قصصــي.
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ــي  ــي زكــي« فــي شــارع شــكري القوتل ــة »ول ــة »الهــدف« مــن واجهــة مكتب ــى مجل ــُت إل ف ــد تعرَّ كنــت ق
وســط مدينــة إدلــب، كان ثمــن العــدد يومهــا ليــرة ونصــف ليــرة ســورية، وكان يحمــل الرقــم 449 تاريــخ 11 
آب/ أغســطس 1979 وعلــى غــالف العــدد صــورة طوليــة ملونــة لـــ جــورج حبــش وكنــُت أســمع بالحكيــم 

وال أعــرف صورتــه قبــل شــرائي ذلــك العــدد.
المهــم، وكلــه مهــم، خرجــُت مــن فــرع مخابــرات أمــن الدولــة بعــد منتصــف الليــل بعــد حبســي لســاعات 
فــي زنزانــة انفراديــة كل شــيء فيهــا مقــرف، تجمعــت كل أقــذار العالــم وروائحــه المقــززة فيهــا. وكنــُت قــد 
أخبــرُت أصدقائــي أن يســألوا عنــي إن تأخــرت حتــى الصبــاح، ألننــي لــم أخبــر أهلــي حتــى ال نزيــد الطيــن 

ــة، ولكــن -الحمــد للــه- ُحلَّــت قضيتــي بأيســر الســبل وعــدُت إلــى البيــت ســالًما.  بلَّ
وحكايــة الرســالة بســيطة ال تســتحق كل ذلــك العنــاء. قصــة قصيــرة كتبتهــا تلــك األيــام وحملــت عنواًنــا 
ــدف«:  ــة »اله ــوان مجل ــى عن ــب إل ــة إدل ــن مدين ــادي م ــد الع ــلتها بالبري ــكري« وأرس ــالب العس ــا »االنق الفًت
بيــروت- لبنان-كورنيــش المزرعــة- ملــك كامــل عبــد اللــه مــروة- صنــدوق بريــد /212/ رئيــس التحريــر 
ــب  ــد كان مكت ــرف. وق ــا ال أع ــف!؟ أن ــة، كي ــن الدول ــرات أم ــرع مخاب ــى ف ــت إل ــريف. فوصل ــو ش ــام أب بس
ــب  ــروة« صاح ــه م ــد الل ــل عب ــيد »كام ــك الس ــي مل ــا أو ه ــة يملكه ــي بناي ــروت ف ــي بي ــدف« ف ــة »اله مجل
ومؤســس جريــدة »الحيــاة« المشــهورة. اشــتبه مــن يفتــح الرســائل بالعنــوان وبجملــة أو جملتيــن فــي القصــة 
فوضــع تحتهــا خطوًطــا حمــراء، ســألني رئيــس فــرع أمــن الدولــة عمــا أقصــده مــن تلــك الُجمــل، فشــرحُت 

لــه. ومــا كنــُت أعلــم يومهــا أن الرســائل ُتفتــح وُتراقــب مــن األجهــزة األمنيــة فــي ســورية.
بقيــت النســخة الوحيــدة مــن قصــة »االنقــالب العســكري« عنــد رئيــس فــرع مخابــرات أمــن الدولــة ألنــه 

رفــض إعطائــي رســالتي حيــن طلبتهــا منــه قبــل انصرافــي مــن مكتبــه. قــال لــي يومهــا: وراء در أمــام ســر.
ــة  ــاءت المصادف ــن ش ــد. ولك ــن جدي ــا م ــا وكتابته ــودة إليه ــى الع ــرؤ عل ــم أج ــة ول ــيت القص ــك نس لذل
بعــد ســنوات أن أجــد بيــن أوراقــي التــي أحتفــظ بهــا، بحكــم العــادة، مســودات القصــة فكتبتهــا مــن جديــد 
وأرســلتها إلــى مجلــة »الهــدف« فنشــرتها فــي صفحاتهــا الثقافيــة. وكــي تكتمــل القصــة لــم يصــل ذلــك العدد 
الــذي ُنشــرت فيــه إلــى المكتبــات، صــادر ذلــك العــدد جهــاز رقابــة المطبوعــات فــي ســورية، ولــم يســمح 
ببيعــه فــي المكتبــات العامــة، ال تظــن ظنوًنــا ســيئًة، كال، ليــس مــن أجــل قصتــي ُصــودر العــدد، بــل كان علــى 
ــك  ــدة تل ــورية جي ــة س ــت عالق ــا، وكان ــا أمريكًي ــدي علًم ــو يرت ــري وه ــس المص ــم للرئي ــدد رس ــالف الع غ

األيــام مــع الرئيــس المصــري محمــد حســني مبــارك فُمنــع توزيــع العــدد فــي المكتبــات الســورية. 

الواقعة الثالثة

ــة  ــي مدرس ــة ف ــوم االجتماعيَّ ــادة العل ــي م ــة ف ــة االبتدائيَّ ــي المرحل ــي ف ــين معّلم ــى الحس كان مصطف
لــت هــذه المدرســة إلــى »فــرع  »النهضــة اإلســالميَّة« عنــد أطــراف التلــة الشــرقيَّة فــي مدينــة إدلــب، وقــد تحوَّ
ــن  ــفر ع ــا أس ــل 2012 م ــان/ أبري ــن 30 نيس ــوم االثني ــة ي ــيارة مفّخخ ــر بس ــذي ُفّج ــة« ال ــرات الجويَّ المخاب
ــة فــي إدلــب وتدميــر القســم األكبــر مــن مدرســتي  مقتــل العميــد علــي يوســف رئيــس فــرع المخابــرات الجويَّ
االبتدائيَّــة بفعــل التفجيــر، وقــد أحزننــي هــذا األمــر كثيــًرا. ومــن المفارقــات المذهلــة فــي داللتهــا أنَّ أغلــب 
أفــرع المخابــرات فــي مدينــة إدلــب كانــت مــدارس ابتدائيَّــة. ُســجن معلمــي فــي مدرســة النهضــة اإلســالميَّة 
مصطفــى الحســين فــي عهــد حافــظ األســد ثمانّيــة عشــر عاًمــا )مــن 1980 إلــى 1998( بتهمــة االنتمــاء إلــى 
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المكتــب السياســي فــي الحــزب الشــيوعّي الســورّي أو بمــا بــات ُيعــرف بجماعــة »ريــاض التــرك«. والتهمــة 
ــا  ــا أمنيًّ ــة، فقــد كان فعــاًل مــن أعضــاء المكتــب السياســّي فــي هــذا الحــزب المحظــور، وكان مالحًق حقيقّي
ومختفًيــا عــن أنظــار المخابــرات خــالل االنتفاضــة الســورّية التــي قادهــا حــزب »اإلخــوان المســلمين« فــي 
ســورّية ربيــع عــام 1979 والتــي جوبهــت بعنــف شــديد وتغــول صــارم مــن فـِـَرق الجيــش الســورّي -الفرقــة 
ة المتعــددة. كيــف اســتطاع مصطفــى الحســين  الثالثــة بقيــادة شــفيق فّيــاض مثــاًل- وأفــرع المخابــرات الســوريَّ
االختبــاء فــي مدينــة صغيــرة كّل تلــك الفتــرة؟ يــا ســيدي أفــرغ خــزان المــاء الحجــري مــن مائــه علــى ســقيفة 
ــة التــي قــّص شــريط افتتاحهــا عــام 1970 »عبــد اللــه األحمــر«  ــام بيتــه فــي المســاكن الشــعبّية الجنوبّي حّم
ه بــاب  محافــظ »إدلــب« فــي تلــك األيــام. وصــار مصطفــى الحســين يختبــئ فــي هــذا الخــزان بعــد أن مــوَّ
الســقيفة فصــار البــاب والحائــط ســواء. وكان مصطفــى الحســين كلَّمــا شــعر بــأن دوريــة المخابــرات اقتربــت 
مــن بــاب بيتــه يصعــد بلمــح البصــر ويختبــئ فــي خــزان المــاء الفــارغ قبــل أن يفتحــوا لهــم بــاب المنــزل. 
واســتمر األمــر لشــهور عديــدة. ولكــن دوام الحــال مــن المحــال كمــا ُيقــال، وســبحان ُمغّيــر األحــوال، فقــد 
كان عنــده جــار »الحيــط ع الحيــط« وهــذا الجــار مــن الغيوريــن علــى مصلحــة الوطــن وُيحــب فعــل الخيــر 
لوجــه اللــه -لــن أذكــر اســمه ألنــه مــات رحمــه اللــه، وعلينــا أن نذكــر محاســن موتانــا، فقــد كان شــاعًرا، 
ــب- وذات  ــي إدل ــاء ف ــرح الخنس ــبة مس ــى خش ــا عل ــل أيًض ــرحيات، وُيمث ــعر والمس ــب الش ــم، كان يكت نع
مســاء خابــر دوريــة المخابــرات -باتصــال هاتفــي- وهــو متأكــد مئــة فــي المئــة بــأن جــاره مختبــئ فــي بيتــه 
اآلن وقــد ســمع صوتــه، »َكَبَســْت« دوريــة المخابــرات البيــت ووجــدت مصطفــى الحســين فــي خــزان المــاء 
الفــارغ: فــكاَن مــا كاَن ممــا لســُت أذكــرُه/ فظــّن خيــًرا وال تســأْل عــن الخبــِر. ورحــم اللــه الشــاعر العباســي 

ابــن المعتــز علــى هــذا البيــت األنيــق.
مصطفــى الحســين مــن بلــدة »الفوعــة« وأهلهــا شــيعة، شــّردتهم الحــرب الســورية عــن ديارهــم وتقــع إلــى 
الشــمال مــن مدينــة إدلــب، أبعــد مــن »شــلفة حجــر« بقليــل. وكنــُت أظــنُّ فــي صغــري أّن أهــل »الفوعــة« 
شــيوعيَّة مــش »شــيعة«. وكان مصطفــى الحســين صديًقــا لوالــدي يســهر عندنــا ســهرات طويلــة جــًدا يخــوض 
مــع والــدي حتــى الركــب فــي حديــث السياســة الــذي ال ينتهــي، ويعبــق فــي أثنــاء النقــاش بيــت الضيــوف 
برائحــة التبــغ المميــزة والتــي تبقــى فــي هــواء الغرفــة ومقتنياتهــا أليــام، فقــد كان مصطفــى الحســين مدخنًــا 

شــرًها، وأبــي لــم ُيدخــن ولــو ســيجارة واحــدة فــي حياتــه.
بعــد أن خــرج مصطفــى الحســين مــن ســجنه رأيتــه فــي صيــف عــام 2000 وكان يجلــس علــى الرصيــف 
ــى  ــابق، ومصطف ــا الس ــي عهدهم ــا ف ــا كان ــة كم ــي السياس ــان ف ــاي ويتحدث ــربان الش ــدي يش ــام دكان وال أم
ــد  ــح. كان ق ــال: ملي ــك؟ ق ــألته: كيف ــورية. س ــي س ــهورة ف ــرة« المش ــراء قصي ــجائر »حم ــن س ــين ُيدخ الحس
ــرت هــي األخــرى. ثــمَّ بعــد حيــن ســمعت مــن والــدي بأنــه مــات ودفــن فــي بلــدة  نيــا تغيَّ ــر كثيــًرا والدُّ تغيَّ
ــالم.  ــي اإلس ــي ف ــراع الطبق ــن الص ــة ع ــف صفح ــن أل ــة م ــين مخطوط ــى الحس ــرك مصطف ــد ت ــة. وق الفوع
حاولــت أن استفســر مــن ابنــه »مالــك« -ُقتــل فــي مــا بعــد فــي أثنــاء الحصــار الطويــل لبلــدة الفوعــة- عــن 
ــد  ــارس 2014 وق ــاء 13 آذار/ م ــوم الثالث ــي ي ــعيدة ف ــة س ــه مصادف ــي ب ــذي جمعتن ــة وال ــر المخطوط مصي
بــاح بخبــر مفــرح فحــواه أن المخطوطــة موجــودة عنــد صديــق ويعمــل علــى رقنهــا علــى جهــاز الكمبيوتــر 

وســتصدر فــي كتــاب. 
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الواقعة الرابعة

ــة الســجن الرهيــب تســعة  تحكــي الواقعــة الرابعــة عــن مصطفــى آخــر، مــن بلــد آخــر، وقــد عــاش محن
أعــوام كاملــة مــن دون وجــه حــق، وشــاهد األهــوال فــي تلــك الســنوات، وكتــب فيهــا أدًبــا محترًمــا. ولعــل 
ــدع  ــة، هــي واحــدة مــن أب ــور الحرّي بهــا إلــى الخــارج، لتــرى ن ــّم هرَّ ــة »ال« التــي كتبهــا فــي الســجن ث رواي
الروايــات عــن »أدب الســجون« فــي الوطــن العربــي، وقــد تحولــت الروايــة إلــى مسلســل ناجــح ُعــرض علــى 
شاشــات التلفــاز فــي عــدة أقطــار عربّيــة. وقــد ســألتني إحــدى الصديقــات الُمهّجــرات مــن الشــمال الســوري 
ــار  ــدة أخب ــوم فــي الدنمــرك. قالــت: كيــف حالــك مــع مصطفــى أميــن؟ قلــت: صاحــب جري والمقيمــة الي
اليــوم؟ قالــت: نعــم، هــو بعينــه. قلــت: صحبتــي جيــدة معــه، وأكــّن لــه كّل احتــرام وتقديــر. وقــد جمعــُت 
فــي مكتبتــي اإللكترونيــة جميــع كتبــه التــي اســتطعت الوصــول إليهــا، قرأُتهــا بشــغف أكثــر مــن مــرة، خاصــة 
بهــا مــن ســجنه. ونشــرها فــي كتــب: »ســنة أولــى ســجن« و»ســنة ثانيــة ســجن«  تلــك الرســائل التــي كان ُيهرِّ
و»ســنة ثالثــة ســجن« وهــي متوفــرة عبــر مواقــع تحميــل الكتــب علــى »غوغــل« وأنــِت لــن تفهمــي الرجــل إال 
مــن خــالل كتبــه التــي كتبهــا فــي ســجون جمــال عبــد الناصــر، حيــث أمضــى تســع ســنوات مســجوًنا بتهمــة 

-علــى األغلــب كاذبــة- وهــي تعاملــه مــع االســتخبارات المركزيــة األميركيــة تلــك األيــام.
فــي أوائــل ســبعينيات القــرن العشــرين قامــت ابنتــاه رتيبــة وصفيــة بزيــارة للســيدة جيهــان الســادات مــع 
ــي  ــا ف ق ــم ُتَوفَّ ــام 1972، ول ــي ع ــا ف ــن والدهم ــراج ع ــل اإلف ــن أج ــط م ــي التوس ــاًل ف ــوم، أم ــيدة أم كلث الس
اإلفــراج عنــه فــوًرا. لكــن الرئيــس المصــري أنــور الســادات أصــدر قــرار العفــو عنــه عــام 1974 بعــد حــرب 

ــر. تشــرين األول/ أكتوب
مــن جهــٍة أخــرى، أكــد صــالح نصــر فــي كتابــه »عمــالء الخيانــة وحديــث اإلفــك« الــذي صــدر فــي عــام 
ــرات  ــه بالمخاب 1975، أن مصطفــى أميــن كان جاسوًســا -ولكــن مــن دون دليــل- وشــرح بالتفصيــل عالقت
المركزيــة األميركيــة. واألكثــر مــن ذلــك، ذكــر صــالح نصــر أن جهــاز مكافحــة التجســس كان يحتفــظ بملــف 
حــول عالقتــه بالمخابــرات المركزيــة األميركيــة، حتــى مــن قبــل ثــورة تمــوز/ يوليــو 1952. وطبًعــا قــرأُت 
الكتــاب، وأيًضــا قــرأُت كتــاب عبــد اللــه إمــام »صــالح نصــر الثــورة والمخابــرات والنكســة«، وهــو عبــارة 
عــن تجميــع وتلميــع ضــمَّ صــوًرا وحــواًرا ســخيًفا ســقيًما مــع صــالح نصــر. وفــي الكتــاب وثائــق أيًضــا، 
منهــا نــص الخطــاب الــذي أرســله مصطفــى أميــن مــن ســجنه إلــى جمــال عبــد الناصــر، وال نطمئــن إلــى 
»موثوقيــة« هــذا الخطــاب، وفيــه مــن دسِّ المخابــرات الشــيء الكثيــر. وذلــك يثبــت أن المخابــرات المصريــة 
هــي التــي لفقــت تهمــة التجســس فــي ملــف مصطفــى أميــن، ولــم يكــن الرجــل جاسوًســا وال عميــاًل. كان 

صحافًيــا المًعــا راعًبــا، حتــى لرئيــس الجمهوريــة.
مــا يهمنــي فــي شــأن مصطفــى أميــن، أن أســجل بعًضــا مــن الحــوادث والمواقــف التــي حصلــْت لــه فــي 
بهــا كتابــًة لزوجتــه أو ألخيــه علــي فــي لنــدن. وقــد الحظــت أمــًرا غريًبــا ومهًمــا جــًدا اســتخلصته  ســجنه، وهرَّ
ــّجان ســجينه، فــإن المواطــن فــي تلــك الدولــة يكــون  مــن أعــوام ســجن مصطفــى أميــن: عندمــا يحتــرم السَّ
ــن. وعندمــا يكــون الســجان  ــون المرعيي ــه وفــق الدســتور والقان ــه وفــي عمل ــا فــي الشــارع وفــي بيت محتَرًم
د كلًيــا مــن جميــع حقوقــه المنصــوص  وحًشــا فــي تعاملــه مــع ســجينه، فــإن المواطــن فــي هــذه الدولــة ُيجــرَّ
عليهــا فــي الدســتور والقوانيــن، ويصبــح عيشــه أشــبه بعيــش الوحــش فــي الغابــة. وهــذا يوّكــد لنــا القاعــدة 
ــالمية،  ــارة اإلس ــي الحض ــر ف ــل الفك ــا أه ــع فيه ــيوس، وتوس ــى كونفوش ــع إل ــي ترج ــرة الت ــة الخطي الفكري
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ــار  ــتقاموا، وإن ج ــوا واس ــتقيًما، عدل ــاداًل مس ــإن كان ع ــم، ف ــلوك الحاك ــع س ــاس تتب ــالق الن ــول: إن أخ وتق
وســرق، جــاروا وســرقوا.

ســأحكي هنــا بتصــرف عــن واقعــة مــن حيــاة مصطفــى أميــن فــي ســجنه تحمــل فــي طياتهــا دالالت كثيــرة 
ومهمــة. وفــي العمــوم مــا كتبــه مصطفــى أميــن فــي ســجنه وعــن ســجنه يســتحق دراســة مفّصلــة ومنفصلــة 
آمــل أن يســمح الوقــت فــي المســتقبل القريــب الخــوض فيهــا. وفــي ظنــي أغفــل الباحثــون العــرب تجربــة 

قــة »عميــل أميركــي« التــي ُســجن بســببها: ســجن مصطفــى أميــن بســبب التهمــة الملفَّ
سجن القبة

تموز/ يوليو سنة 1965
عزيزتي

كان مــن بيــن وســائل التعذيــب التــي لجــأوا إليهــا أن صــدر قــراٌر بمنعــي مــن األكل والشــرب. الحرمــان 
ــة  ــل. وخاص ــذاب ال يحتم ــش ع ــن العط ــوع. ولك ــل الج ــم يتحم ــل. الجس ــه محتَم ــم، ولكن ــن األكل مؤل م
أننــا فــي أواخــر شــهر تمــوز/ يوليــو. والحــرارة شــديدة قاســية. وأنــا مريــض بالســكرّي، ومرضــى الســكرّي 
يشــربون المــاء كثيــًرا. فــي اليــوم األول تحايلــُت علــى األمــر. دخلــُت إلــى دورة الميــاه فوجــدُت فيهــا إنــاء 
ــاء  ــربت م ــي ش ــوا أنن ــم عرف ــت بأنه ــي فوجئ ــوم التال ــي الي ــتنجاء. وف ــاء االس ــن م ــربت م ــتنجاء. وش االس
ــاء  ــن م ــرب م ــى أن أش ــررت إل ــت. واضط ــه ورق توالي ــدت مع ــا ووج ــاء فارًغ ــدُت اإلن ــتنجاء. فوج االس

البــول، حتــى ارتويــت. وفــي اليــوم الثالــث لــم أجــد بــواًل ألشــربه.
الجــوع لمــدة ثالثــة أيــام أمــر محتَمــل، أمــا العطــش فهــو عــذاب مثــل ضــرب الســياط. كنــُت أســير فــي 
زنزانتــي كالمجنــون. الحــر فــي شــهر تمــوز/ يوليــو مؤلــم. جــّف لســاني، جــّف حلقــي. أمــّد لســاني أحياًنــا 
وألحــس األرض، لعــل الحــارس نســي نقطــة مــاء، وهــو يغســل البــالط. وبينمــا أنــا أدور حــول نفســي وأنــا 
ــاء  ــوب م ــل ك ــة تحم ــالم الزنزان ــي ظ ــد ف ــًدا تمت ــت ي ــدوء، ورأي ــي ه ــح ف ــة ُيفت ــاب الزنزان ــت ب ــح، رأي أترن
مثلــج. فزعــت. تصــورت أننــي جننــت. بــدأُت أرى شــبًحا. ال يمكــن أن يكــون هــذا مــاء. إنــه ســراب. تماًمــا 
ــت  ــدي ولمس ــددُت ي ــا. م ــوب حقيقًي ــدت الك ــت أن وج ــا لبث ــراء. وم ــي الصح ــه ف ــذي يرون ــراب ال كالس
الكــوب. فوجدتــه مثلًجــا فعــاًل. وقبضــُت علــى الكــوب بأصابعــي المرتعشــة. ورأيــُت حامــل الكــوب يضــع 
إصبعــه علــى فمــه وكأنــه يقــول لــي: ال تتكلــم. وشــربُت المــاء. ألــّذ ماء شــربته فــي حياتي. أحسســُت بســعادة 

لــم أعرفهــا مــن قبــل. كل ذلــك مــن أجــل كــوب مــاء.
ومضــت أيــام التعذيــب مــن دون أن أرى الحــارس المجهــول. وذات يــوم رأيُتــه أمامــي، وكنــا علــى انفــراد 
وقلــُت لــه هامًســا: لمــاذا فعلــت مــا فعلــت؟ لــو ضبطــوك، لفصلــوك. قــال باســًما: يفصلوننــي فقــط؟ كانــوا 
ســيقتلونني رمًيــا بالرصــاص. قلــت: مــا الــذي جعلــك تقــوم بهــذه المغامــرة؟ قــال: إننــي أعرفــك وال تعرفني.

منــذ تســع ســنوات تقريًبــا أرســل فــالٌح فــي الجيــزة خطاًبــا لــك. يقــول فيــه إنــه فــالح فــي إحــدى القــرى، 
وإن أمنيــة حياتــه أن يشــتري بقــرة، وإنــه مكــث ســبع ســنوات يقتصــد فــي قوتــه وقــوت عيالــه، حتــى جمــع 
ــا مــن المــال، ثــم بــاع مصــاغ زوجتــه، واشــترى البقــرة. وكان أكثــر أهــل القريــة تقــًى وورًعــا وصــالًة  مبلًغ
ــن  ــة الذي ــي القري ــن ف ــي الفالحي ــه باق ــذي يملك ــر ال ــع أن البق ــرة. م ــت البق ــهر مات ــتة أش ــد س ــا. وبع وصياًم
ال يصلــون وال يصومــون وال يعرفــون اللــه، بقــي فــي قيــد الحيــاة. وفــي ليلــة القــدر بعــد ذلــك بأشــهر، ُدّق 
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بــاب البيــت الصغيــر الــذي يملكــه الفــالح. ودخلــت محــررة مــن جريــدة »أخبــار اليــوم« تجــّر وراءهــا بقــرة. 
وكانــت قــد اعتــادت الجريــدة أن ُتحقــق أحــالم مئــات مــن قرائهــا فــي ليلــة القــدر مــن كل عــام. وســكت 
الحــارس المجهــول لحظــًة، ثــم قــال: هــذا الفــالح الــذي أرســلتم إليــه البقــرة منــذ تســع ســنوات، هــو أبــي.

الواقعة الخامسة

ــي  ــارت« ف ــي »تازمام ــب ف ــجن الرهي ــك الس ــزالء ذل ــة ن ــى قصَّ ف عل ــرَّ ــي ألتع ــة قادتن ــا المصادف وحده
المغــرب العربــّي، وأنــا ابــن بــالد الشــام، ونــادًرا مــا كانــت تصلنــا أخبــار المغــرب العربــّي قبــل ظهــور البــث 
ــف أخبــار ذلــك المغــرب العربــّي البعيــد عــن طريــق بعــض الصحــف والمجــالت العربّيــة  الفضائــي. كنــا نتلقَّ
التــي كانــت تصــدر فــي بيــروت مثــل مجلــة »الهــدف« التــي أسســها غّســان كنفانــي فــي صيــف عــام 1969، 
ــر فلســطين نايــف حواتمــة،  ــة لتحري ــن الجبهــة الديمقراطّي ــي كانــت تصــدر شــراكة بي ــة« الت ــة »الحرّي ومجل

وحــزب العمــل الشــيوعي محســن إبراهيــم.
أصبــح معتقــل تازمامــارت رســًما دارًســا اآلن، مــع ذلــك خــرج اســمه مــن الســرّية إلــى العلــن، وانتشــرت 
ــانّية،  ــروط اإلنس ــط ش ــا أبس ــدم فيه ــوال تنع ــي أح ــب ف ــل الرهي ــوذج المعتق ــح نم ــم وأصب ــر العال ــه عب ت قصَّ
ــْت تنكــر وجــود الســجن إلــى حيــن إغالقــه فــي 1991 ومــن ثــمَّ هدمــه  مــع أنَّ وزارة الداخليــة المغربيــة ظلَّ
بالكامــل، ولكنــه بقــي فــي الذاكــرة الجمعيــة لنــزالء زنازينــه أو »قبــوره« كأحــد أفظــع مراكــز االعتقــال الســرية 

فــي زمــن مــا يســمى بســنوات الرصــاص فــي المغــرب. 
 معتقــل تازمامــارت فــي منطقــة قرويــة وعــرة المســالك، تتبــع محافظــة الرشــيدية فــي الجنــوب الشــرقي 
ــة عســكرية  ــن تازمامــارت داخــل ثكن ــة الريــش. أقيمــت زنازي ــًرا مــن مدين للمغــرب، علــى بعــد 20 كيلومت
قديمــة شــيدها الجيــش الفرنســي عندمــا كان فــي المغــرب. ضــم المعتقــل 58 زنزانــة موّزعــة علــى مبنييــن: 
ــران  ــا مت ــار وعرضه ــة أمت ــا ثالث ــمنت، طوله ــن االس ــتطيلة م ــة مس ــن علب ــارة ع ــة عب ــاء. وكل زنزان ــف وب أل
ــة  ــي عتم ــات ف ــذه الزنزان ــواء. وه ــن س ــت كل الزنازي ــار وليس ــة أمت ــة أربع ــن أرض الزنزان ــقفها ع ــّو س وعل
دامســة، وهــذه العتمــة ألهمــت الروائــي المغربــي »الطاهــر بــن جّلــون« ليكتــب روايتــه عــن أحــد نــزالء هــذا 
الســجن بعنــوان »تلــك العتمــة الباهــرة« وال يشــق صمــت تلــك العتمــة الباهــرة غيــر شــعاع مــن الضــوء باهــت 

يتســلل مــع الهــواء مــن خــالل ثقــوب صغيــرة فــي صــاج بــاب الزنزانــة المغلــق دائًمــا.
اســتقبلت زنازيــن الســجن 58 ضابًطــا عاشــوا فــي مــا يشــبه المقبــرة بحســب روايــات الناجيــن. عنــد اتخاذ 
قــرار اإلفــراج عــن الســجناء كان 28 منهــم فقــط مــن صمــد بــإرادة الحيــاة 18عاًمــا، بينمــا قضــى اآلخــرون 

فــي محنــة البــرد القــارس والجــوع والمــرض والعزلــة.
ــة القائميــن علــى الســجن كانــت تتجــه إلــى  تفيــد يوميــات الســجن التــي وّثقهــا عــدد مــن الناجيــن أن نيَّ
جعــل تازمامــارت مكاًنــا للمــوت البطــيء، حيــث ُقطعــْت عــن المعتقليــن كل أســباب الحيــاة، والتواصــل مــع 
الخــارج، غيــر أّنــه مــع تســرب قّصــة المعتقــل، تنامــى الضغــط اإلعالمــّي والحقوقــّي مــن خــارج المغــرب 
فــي اتجــاه الكشــف عــن مصيــر المختطفيــن والمعتقليــن، فجــاء اإلفــراج عّمــن تبّقــى فــي الســجن فــي 23 

تشــرين األول/ أكتوبــر عــام 1991.
وقــد لعبــت كريســتين الســرفاتي زوجــة المناضــل الماركســّي أبراهــام الســرفاتي دوًرا فــي التعريــف بمأســاة 
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ــة نانســي، زوجــة أحــد المعتقليــن،  المعتقليــن خــارج الحــدود وخصوًصــا فرنســا، بينمــا ســاهمت األميركّي
ــار  ــة الطي ــدة، زوج ــة عاي ــة الصيدالنّي ــاهمت الطبيب ــك س ــارج، وكذل ــى الخ ــاة إل ــوت المأس ــر ص ــي تصدي ف
ــاد، فــي تقويــة صمــود المعتقليــن بعــد نجاحهــا فــي تســريب كميــات مــن األدوّيــة إلــى المعتقــل. صالــح حشَّ

ــات  ــة ورواي ــير ذاتّي ــة س ــة كتاب ــاء المغارب ــن األدب ــم م ــن وغيره ــض الناجي ــجن بع ــة الس ــْت مرحل ألهم
ــًرا:  ــت كثي ــيرًة راج ــوا س ــن كتب ــن الذي ــرز الناجي ــن أب ــن. وم ــل الزنازي ــاة داخ ــات المعان ــن يومي ــَتلهمة م مس
أحمــد المرزوقــي بكتابــه »الزنزانــة رقــم 10« ومحمــد الرايــس بكتــاب »مــن الصخيــرات إلــى تازمامــارت: 
ــي  ــب المغرب ــف الكات ــاد. وأل ــح حشَّ ــار صال ــرات الطي ــك مذك ــم« وكذل ــى الجحي ــاب إل ــاب وإي ــرة ذه تذك
ــز  ــجين عزي ــرات الس ــاب مذك ــى كت ــتنًدا إل ــرة« مس ــة الباه ــك العتم ــوان »تل ــة بعن ــون رواي ــن جل ــر ب الطاه
ــد  ــا كان، فق ــذا م ــة، وه ــن رواي ــر م ــتحق أكث ــن تس ــز بينبي ــجين عزي ــة الس ــل حكاي ــوت« ولع ــن »تازمام بينبي
ــز بينبيــن أحــد نــزالء  ــة أخيــه عزي ــًة بديعــًة عــن حكاي ــان التشــكيلّي ماحــي بينبيــن رواي ــّي والفن كتــب الروائ
معتقــل تازمامــارت وكان والدهمــا محّمــد بينبيــن جليًســا للملــك الحســن الثانــي »مؤنــس الملــك« ال ُيفارقــه 
ليــل نهــار وابنــه عزيــز ُمغيــب فــي ذلــك الســجن الرهيــب مــدة 18 عاًمــا، مفارقــة »شكســبيرّية« مذهلــة فــي 

ــروى.  ــتحقت أن ُت ــا اس ــن هن ــا، وم ــا وداللته واقعيته

ملحوظة

ــي  ــور ف ــد منص ــتضاف أحم ــن اس ــّي، حي ــن العرب ــرق الوط ــي مش ــارت ف ــل تازمام ــة معتق ــاعْت قص ش
برنامجــه المشــهور »شــاهد علــى العصــر« علــى قنــاة الجزيــرة فــي ربيــع عــام 2009 المعتقليــن الســابقين فــي 
ــاد  »تازمامــارت« الضابــط فــي ســالح المشــاة أحمــد المرزوقــي والضابــط فــي ســالح الطيــران صالــح حشَّ

فــي عشــر حلقــات لــكلٍّ منهمــا. 
وأنــا إذا أقــف هــذه الوقفــة المســتفيضة فــي مقالــي هــذا مــع أســرة »محّمــد بينبيــن« الفقيه الــذي كان ُمؤنًســا 
للملــك الحســن الثانــي لعقــود مــن الزمــان مــن خــالل محنــة ابنــه »عزيــز بينبيــن« فــي معتقــل تازمامــارت، فأنا 
هنــا أستشــعر هــول الُمصــاب الــذي ُيصيــب أهــل الســجين السياســّي، وهــو أعظم هــواًل ممــا أصاب الســجين 
ــة النفســّية والجســدية -ففــي حــاالت  ــة عــن الحال ــًدا مــن خــالل الدراســات البحثي نفســه. نحــن نعلــم جي
كثيــرة يخــرج الســجين مشــوًها نفســًيا وجســدًيا- التــي تنتــاب الســجين مــن خــالل فتــرة االعتقــال الطويلــة. 
وقــد شــاهدُت فعــاًل نمــاذج مروعــة فــي ســجون العــراق »ســجن نقــرة الســمان« وفــي ســورية »ســجن تدمــر« 
وفــي مصــر »الســجن الحربــي فــي الواحــات الغربيــة« وفــي المغــرب العربــي »ســجن تازمامــارت«. رّوعــت 
هــذه الســجون آالف العائــالت التــي ُســجن فيهــا أحبتهــم ســنين طويلــة، خــرج بعضهــم إلــى الحرّيــة، ومــات 
اآلالف منهــم داخــل هــذه الســجون. ومــن خــرج منهــا ســليًما كتــب أدًبــا مؤثــًرا ســليًما عــن تلــك األيــام فــي 
ســجنه. وعنــد قــراءة »أدب الســجون« هــذا يعترينــا الخجــل مــن أنفســنا، وهــذه أغلــى ســمة مــن ســمات هــذا 
األدب، التــي ينبغــي لنــا أن نتعلمهــا إذا كان مــن الممكــن تعلــم ذلــك. فهــو يجبرنــا علــى أن نســتحي، ويقضــي 

علــى كافــة محــاوالت التهــرب وتبريــر الشــر والفســاد الخلقــي.     

مأساة شكسبيرّية

ــر  ــة تختص ــة مؤلم ــن كلم ــي بينبي ــف ماح ــب المؤل ــك« يكت ــس المل ــة »مؤن ــر لرواي ــالف األخي ــى الغ عل
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ــول: ــه، إذ يق ــون روايت مضم
ــا فــي خدمــة الملــك، وشــقيٍق ُأبعــد إلــى  »ولــدُت فــي عائلــة شكســبيرية ألٍب عــاش طــوال أربعيــن عاًم
ســجٍن مــن ســجونه. للحكايــات أبــواٌب يعــرف الحــّكاؤون جّيــًدا إّنهــا تفضــي إلــى الســلطة مــن جهــة، وإلــى 
ه.  ــة مــن الجهــة المقابلــة. عنــد ذلــك البــاب، وقــف والــدي وكان عليــه أن يختــار. وقــد اختــار ســموَّ الحرّي
تخّلــى عــن زوجتــه وأوالده، وتــرك شــقيقي لمصيــره، لتعيــش عائلتنــا طــوال 18 عاًمــا مســكونًة بألــم الغيــاب. 
مــا حّجــة مؤنــس الملــك؟ ومــا حّجــة الوالــد الــذي فيــه؟ لــَم قــد يــزجُّ إنســاٌن نفســه فــي العزلــة ويرميهــا فــي 
أحضــان العبوديــة؟ غريبــٌة هــذه الدنيــا، وغريبــة كانــت الحيــاة التــي اختارهــا أبــي. منــذ ســنوات وأنــا أحــاول 
أن أروي قصتــه. اليــوم أضعهــا بيــن أيديكــم: حكايــٌة تفيــض بســحر الحكايــات الغابــرة، وتغــرق فــي كابــوس 

مأســاة إنســانية«.
ــة  ــات ألــف ليل ــه أحــد المشــاهد الخارجــة مــن حكاي ــا جــًدا، وكأن ــدو المشــهد غريًب ــى، يب ــة األول للوهل
وليلــة، إذ كيــف ُنصــّدق بــأن أًبــا يعمــل نديًمــا وُمؤنًســا للملــك المغربــي الحســن الثانــي يتــرك فلــذة كبــده فــي 
واحــد مــن أفظــع ســجون المملكــة طــوال 18 عاًمــا؛ خصوًصــا إذا علمنــا أن األب كان يتمّتــع بحظوة اســتثنائية 

لــدى الملــك، مــن الُمفتــرض أن ُتمّكنــه مــن إخــراج ابنــه مــن غياهــب المعتقــل الرهيــب؟
 يقــول ماحــي بنبيــن: »فــي كتاباتــي كلهــا، وقفــُت إلــى جانــب أخــي الــذي أمضــى 18 ســنة فــي معتقــل 
المــوت تازمامــارت، بعــد مشــاركته فــي انقــالب عســكري ضــد الملــك فــي يوليــو 1971. خــالل هــذا اليوم، 
كان والــدي مختبًئــا فــي قبــو إلــى جانــب ملــك البــالد، فــي الوقــت الــذي كان ابنــه؛ ُمدّجًجــا بســالحه، يقــوم 
بمذبحــة فــي القصــر. قصــة كهــذه ُمثيــرة بــكّل المقاييــس بالنســبة إلــى أّي كاتــب، وفــي هــذه الروايــة، قــّررت 

أن أمنــح الكلمــة لوالــدي. أفســحت لــه المجــال كــي يدافــع عــن نفســه؛ ويتحــّدث عــن جراحــه ومأســاته«.
ــوه  ــجلها أخ ــد س ــده، كان ق ــجيالت لوال ــى تس ــه عل ــة روايت ــالل كتاب ــد خ ــه اعتم ــن إن ــي بينبي ــال ماح وق
ــت تلــك  ــه مــع الملــك. يقــول: »كان ــل قصت ــروي خاللهــا تفاصي ــر الشــقيق علــى مــدار 25 ســنة، كان ي غي
التســجيالت مليئــة بالحكايــات والطرائــف، ســواء الحقيقيــة أو تلــك التــي ابتكرهــا والــدي، فأخــذُت منهــا 
األكثــر إثــارة. ُثــّم إننــي لــم ُأهاجــم الحســن الثانــي ألن الــراوي -والــدي- كان مجنوًنــا بملكــه، وكأن األخيــر 

ــارة«. ــه بالمعنــى الميثولوجــي للعب نصــف إل
وعــن رأيــه فــي العالقــة بيــن والــده الفقيــه محّمــد بينبيــن والملــك الحســن الثانــي، يقــول ماحــي بينبيــن: 
»هنــاك َمَثــل جميــل ورد فــي الروايــة يمــدح جمــال مؤّخرتــه، ال يمكنــه الجلــوس عليهــا أبــًدا. وهكــذا رجــال 
الحاشــية، جســًدا وروًحــا، ِملــك لســّيدهم. لقــد كان والــدي يعيــش مــن دون شــك فــي ســجن ُمذّهــب؛ لكنــه 
علــى الرغــم مــن ذلــك يبقــى ســجنًا، أمــا الحســن الثانــي فقــد كان دكتاتــوًرا ُيمــارس ســلطة الحيــاة والمــوت 

علــى رعايــاه«.
يكتــب ماحــي بينبيــن علــى لســان والــده: »نعــم، أديــن بــكّل شــيء لذاكرتــي التــي عرفــُت بغريزتــي كيــف 
ــّي أمــًرا ســهاًل جــًدا، كمــا  أســتفيد منهــا منــذ نعومــة أظفــاري. دراســة القــرآن والحديــث كانــت بالنســبة إل
أن حفــظ ألــف بيــت مــن الشــعر ألتمّكــن مــن قواعــد اللغــة كان بالنســبة إلــي بســهولة شــرب مــاء. أمــا فــي 
ــا حاولــُت  الشــعر، فــال يوجــد شــاعر لــم أحفــظ ديوانــه كامــاًل. هــذه حقيقــة األمــر، وال طاقــة لــي بــه. عبًث

إفــراغ فكــري مــن األمــور التافهــة التــي تزدحــم فيــه«. 
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بالنســبة إلــى مؤنــس الحســن الثانــي، فــإن دخــول القصــر الملكــي كدخــول طائفــة جديــدة: االنتســاب إليها 
ــا للقصــر، ُيصبــح الرجــوع إلــى الــوراء مســتحياًل.  ــا. يقــول: »حيــن ُيصبــح المــرء تابًع يكــون كامــاًل ومطلًق

وإال الجــزاء هــو الركــوع أو المــوت. إنــه ميثــاق ُيوّقعــه المــرء مــع الشــيطان«.
بيــن ســطور الكتــاب، يكتشــف القــارئ أن محّمــد بينبيــن كان مزهــًوا إلــى درجــة الجنــون بقربــه مــن ســيده، 
فهــو كان يملــك ســلطًة أكبــر مــن كل الــوزراء ورجــاالت الدولــة؛ بــل إنــه لــم يجــد غضاضــة فــي االعتــراف 
ــا مــن الســلطة كنــت  ــة يمنحنــي غــروًرا ال ُيمكننــي إخفــاؤه، ونوًع بذلــك: »كان ُقربــي مــن صاحــب الجالل
أرى قوتهــا فــي نظــرة خصومــي. الواقــع أننــي كنــت أملــك الســالح األكثــر إثــارًة للخــوف فــي نظــام الملكّيــة 
الُمطلقــة: ُأُذن الملــك. مــن يملــك ُأذن الملــك يســاوي الملــك قــّوًة. اللــه يعلــم أّي جهــد بذلتــه لئــال ُأســيء 

اســتعمال هــذه الحظــوة«.
ــف  ــب الغول ــى ملع ــاب إل ــّرر الذه ــه ق ــا، لكن ــي متقلًب ــن الثان ــك الحس ــزاج المل ــام، كان م ــد األي ــي أح ف
وطلــب حضــور الفقيــه محّمــد بينبيــن لمرافقتــه. فــي المقابــل، كان عــدد مــن الــوزراء ينتظــرون قــدوم الملــك 
ألنهــم فــي حاجــة إلــى التوقيــع الملكــي علــى عــدد كبيــر مــن الملفــات المســتعجلة. يســتذكر الفقيــه محّمــد 
بينبيــن تلــك اللحظــة: »كان التأخيــر الــذي ســّببه تدهــور صحــة الملــك قــد شــّل أعمــال المملكــة. شــعرُت 
بذلــك االهتمــام المفاجــئ الــذي أبــدوه حيالــي. أخــذوا يمتدحوننــي وكأّن المديــح ليــس مهنتــي، ويعدوننــي 

بمعســول الــكالم وكأننــي لســت ضليًعــا فــي فــن الــكالم«.
عندمــا تحــّول قصــر الصخيــرات إلــى مجــزرة، يــوم العاشــر مــن تمــوز/ يوليــو 1971، كان محّمــد بينبيــن 
ــة  ــه انقــالب عســكري، ومســتقبل الملكّي ــة الملــك وبعــض رجــال الحاشــية تحــت األرض. إن ــا برفق مختبًئ
أصبــح علــى كــّف عفريــت، ولــم يبــُد أن الفقيــه محّمــد بينبيــن كان قــد فقــد شــيًئا مــن حّســه الفكاهــي حيــن 
توّجــه إلــى الملــك بطلــب جعــل هــذا األخيــر ينخــرط فــي ضحــك هســتيري: »ســّيدي، قبــل أن يطلقــوا علــّي 
النــار، قــل لهــم أال يصّوبــوا إلــى رأســي المســكين، فــال ذنــب لــه. ليفرغــوا رصاصهــم فــي بطنــي الضخــم، 
فهــو وحــده المســؤول عّمــا يجــري لــي! هــذه المعــدة التــي ال تشــبع أبــًدا تســتحّق أن ُتمــّزق إرًبــا. وهــي التــي 

قادتنــي إلــى هــذا القبــو حيــث أختبــئ كجــرذ«. 
غــداة فشــل المحاولــة االنقالبيــة، ســتكون صدمــة الفقيــه محّمــد بينبيــن كبيــرًة: ابنــه البكــر، الضابــط عزيز، 
كان ضمــن فصيــل الُمهاجميــن الذيــن حاولــوا قتــل الملــك. ابتــداًء مــن هــذه اللحظــة، ســيحدُث الشــرخ فــي 
حيــاة آل بينبيــن. لــم يتــرّدد األب فــي التبــّرؤ مــن ابنــه، وهــو مــا كشــفت عنــه روايــة »تلــك العتمــة الباهــرة« 
ــان  ــى لس ــون عل ــن جل ــر ب ــي الطاه ــي المغرب ــا الروائ ــي كتبه ــة- الت ــة العربي ــن الطبع ــة 35 م ــي الصفح -ف
ــن، خــدش  ــي ُكنــت فــي عــداد الُمهاجمي ــي أن ــغ أب ــل: »مــا أن بل ــذي روى التفاصي ــن ال ــز بينبي ــط عزي الضاب
ــي  ــد الملــك، أنكرن ــه ي ــا أنهضت ــا، وعندم ــد قدمــي الملــك وقّبلهمــا باكًي ــه إشــهاًرا لعــاره، وارتمــى عن خّدي
بالعبــارات التاليــة: لقــد رزقنــي اللــه ولــًدا منــذ ســبعة وعشــرين عاًمــا. وإّنــي أدعــو اللــه أن يأخــذه، أن ُيميتــه 

ويصليــه بنــار جهنــم إننــي مــن صميــم روحــي ووعيــي، وبــكل إدراكــي، أتبــّرأ مــن هــذا االبــن العــاق«.
لكــن ماحــي بينبيــن فــي روايتــه »مؤنــس الملــك« منــح والــده الفرصــة لكــي ُيعّبــر، ولــو بشــكل متأخر-بعــد 
رحيلــه عــن الدنيــا وأهلهــا- عــن األلــم الــذي كان يشــعر بــه طــوال فتــرة اعتقــال ابنــه البكــر. لقــد كان ُمؤنــس 
ــاًرا لقبــر ولــدي،  ــم فــي صمــت: »جعلتنــي هــذه المأســاة أبــدو فــي نظــر الجميــع حّف الملــك أكثــر مــن تأّل

وأصبحــُت وحًشــا، نــذاًل وخائنًــا. وحوكمــت وُأدنــُت ُمســبًقا«.
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ــزل  ــى المن ــوم إل ــي كّل ي ــن: »كيــف أصــف عودت ــه ماحــي بينبي ــة ابن ــي رواي ــن األب ف ــد بينبي يقــول محّم
ــا  ــم، وأم ُحرمــت ُحّبهــا األول، أي بكــر أبنائهــا؟ ذات مســاء، كنّ ــة حــداد دائ ــي امــرأة فــي حال حيــث تنتظرن
راقديــن علــى ســريرنا، فمالــت نحــوي وقالــت فــي ُأذنــي: متــى تنــوي أن ُتعيــد إلــيَّ ابنــي؟ بقيــُت عاجــًزا عــن 

الــكالم. نَهَضــْت وغــاَدَرت الغرفــة، وكان ذلــك آخــر يــوم ُتشــاطرني فيــه ســريري«.

خاتمة

ُينهــي الكاتــب المغربــي الطاهــر بــن جلــون روايتــه »تلــك العتمــة الباهــرة« بهــذا المشــهد المؤثــر الحزيــن. 
يقــول علــى لســان عزيــز بينبيــن: مضــت خمســة أشــهر علــى الحرّيــة وال أزال أجــد مشــقًة فــي التعــّود علــى 
ــة واألمــور يســيرة المنــال. عندمــا أدخــل الحّمــام أقــف لوقــت طويــل مســتغرًقا فــي تأمــل الصنابيــر  الرفاهّي
بإعجــاب. أنظــُر إليهــا وال أجــرؤ علــى فتحهــا. ُكنــت أتحسســها مثــل أشــياء مباَركــة، وأديــر مفاتيحهــا ببــطء 
ــاد  ــي اعتي ــن ف ــُت األمّري ــيء. عاني ــر كّل ش ــه، وأّدخ ــد في ــُت أقتص ــاء كن ــري الم ــا يج ــاة. وعندم ــول أن وط
الخّفيــن. أســير علــى رؤوس أصابــع قدمــي الحافيتيــن كأنــي خائــف مــن االنــزالق أو مــن توســيخ البــالط. 
ــى الصمــت  ــاج إل ــُت أحت ــا. كن ــاء حيًّ ــي؛ ال يفهمــون كيــف تمكنــت مــن البق ــوا علــى حالت ــر انكب ــاء كث أطب
والعزلــة وهمــا أمــران يصعــب توافرهمــا فــي عائلــة يغلــُب علــى أوقاتهــا االحتفــال باألشــياء. كنــُت أفضــل 
الذهــاب للجلــوس بجانــب أمــي. كان الســرطان ُيبــّرح أيامهــا، لكنهــا ال تشــكو. كانــت تقــول لــي: لــن أجــرؤ 
أبــًدا علــى الشــكوى أمامــك. يــا ُبنــي إنــي ُأدرك مــا قاســيته. ال داعــي ألن تحكــي لــي. إنــي أعلــم مقــدار مــا 
يســتطيعه البشــر إذا قــرروا أن يــؤذوا بشــًرا آخريــن. ســروري كبيــر ألنــي رأيتــك. كنــُت أخــاف أن أمــوت وفــي 

ــة. قلبــي تلــك الغصَّ
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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


