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 مــقدمــة

 

 

القصة حقيقية لأحد الضباط الملقب )العقيد أبو الوليد( ولقبه الأصلي 

)أبوسليمان( منشق عن النظام السوري، قصة من الواقع حدثت في ظل 

 الثورة السورية... 
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بينما تناجي ربها وتدعوه: ربي كما أخذت مني الروح التي كنت أحيا من 

 التي غادرتني..أجلها، أحيي روحي بإحياء روحه 

 

وبينما هي …باكية راضية بقضاء هللا وهي على هذه الحال منذ عدة شهور 

تدعو هللا كان صوت التلفاز بالقرب منها  يعلو، وأصوات الأطفال تملأ 

 الأرجاء، والطيران يحلق في السماء على مسافات قريبة.

 

 

ات في وكأن الطائر … ولكن صوت التلفاز حطم كل الأصوات القريبة منه 

السماء توقفت محركاتها، والأطفال كأن جرعة منوم أطفأت ضجيجهم، ليعلو 

 صوته، مسكتاً كل الأصوات..

 

 

بدأ قوله: )بسم هللا الرحمن الرحيم( والحمد هلل رب العالمين والصلاة 

 والسلام على سيد المرسلين.

 

 مجرد أن قال بسم هللا، صرخت زوجته إنه )أبو سليمان(... 

 

 

اِك يا أمي، قالت "زينب" ابنتها، أمي جنت، وصرخت بأعلى صوتها ماذا ده

أبي استشهد يا أمي كّفي عن هذه الأوهام، ثم إن أبي سمين، أما هذا الذي 

 تسمعين صوته فهو جسد ذاب  عنه اللحم والشحم.
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ردت ورأسها يهتز ودموعها تملأ خدها وأنفها يسيل، ثم وقفت وهي ترتدي  

.. أذني لا تخطئ ودقات قلبي التي تكاد تتجاوز الألف لا لا… لباس الصلاة

دقة بالدقيقة وَنفسي الذي سينقطع، إنه عشيقي وحبيب قلبي ورفيق دربي 

 …وأبو أولادي

 

 

إن أخطأت أذني فقلبي لن يخطئ، وكطفلة أمسكت يد ابنتها وقالت لها: 

 صدقيني إنه أبوِك.. وما إن سقطت أول دمعة من عينها حتى جرى وراءها

 …سيٌل  من الدموع 

 

 

 ثم أكمل أنا العقيد المنشق: " الملقب بأبي الوليد"

 

 

صرخت صرخة تكاد تفطر القلوب، رافقها برق السماء وصوت الرعد، وكأن  

 السماء توافقها وتؤكد لها صحة إحساسها..

 

 

 …وما إن أكمل جملته  حتى خرت مغمى عليها 

 

 

رجوِك انهضي وانظري إلى بريق ركض أولادها.. أمي أمي إنه أبي حقاً أ 

عينيه، وكأنه يقول لِك كوني قوية من أجلي فأنا سأعود إليكم، سكبوا الماء 

 …فنهضت…على وجهها الشاحب المتألم
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تارة تبكي وتارة أخرى تسجد شكراً هلل وتقول بهلوسة ما بين الدعاء  

 والاستجابة: نعم صدق إحساسي إنه مازال على قيد الحياة...

 

 

 

نهضُت في ساعة مبكرة من شهر آذار لأذهب إلى عملي كالمعتاد، ومع كل 

 نهوض لي كنت أكرر الجملة التالية )هللا يخلصنا من هالنظام الوسخ(.

كنت أحمل رتبة "عقيد" بعد أن تطوعت بالجيش السوري وكانت غلطة 

 …عمري

 

 

 …نظامهم ذهبت مثقلاً وكأني أحمل أوزاراً على كتفّي  متأففاَ ناقماً على 

 

 وإذ بزميل لي يقول: أسمعت ماذا جرى في درعا؟؟ 

 

 

 ضحكت ضحكة صفراء، وأجبته ماذا سيجري!! 

 بماذا سيضحكون على عقولنا هذه المرة!! 

 هل استطاعوا أن يفتحوا دورة مياه جديدة... 

 

 

 …ثم أطلقت ضحكة استهزاء بهم وبأخبارهم

 

 

 أكمل زميلي، في درعا يطالبون بالحرية!! 

 

 …وكأني للمرة الأولى أسمع كلمة حرية
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 أين كانت هذه الكلمة منذ خمسين عاماً!؟

 ماذا تعني حرية؟ 

 هل حقاً في سوريا يحق للإنسان أن ينعم بالحرية؟!

 وفي ظل هذا النظام!!!

 

 

لم أستطع أن أخفي فرحتي وأسئلة كثيرة بدأت تدور في رأسي الذي تحول  

 …لةإلى كرة مليئة بالأفكار والأسئ

 

هل ستتكرر أحداث حماة مرة أخرى ويقولون إنهم جماعة من الإخوان 

 المسلمين، فيبيدوهم عن بكرة أبيهم!!

وإن كان كذلك ماذا سيكون موقفي كعقيد في الجيش، هل سأشارك بهذا 

 الإجرام؟

 

 

لقد سرحت وتهت في أفكاري، وبدأت أسأل زميلي بشغف ماذا يجري، تكلم 

 …هم الذين يطالبون بها؟عن أي حرية تتحدث ومن 

 

 

ثم هرعت مسرعاَ إلى التلفاز أقلب بين المحطات لأسمع الأخبار، لكن  

 …الأخبار طفيفة جداً ولا توحي بشيء

 

 

سرعان ما تتالت الأحداث وكانت الثورة السورية قد بدأت بأطفال من درعا 

عذبوا، فلم يطق أهلهم السكوت على هذا، وانطلقت الثورة من الجامع 

 عمري في درعا...ال
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ظلت أفكاري في مخاض عسير، ثم أنجبت قراراً يقضي بوقوفي إلى جانب 

 الثورة، فإما الشهادة أو النصر.

 

 

حزمت أمري وقررت العمل النوعي، العمل الذي يؤلم النظام وحاشيته، 

أخرجت كل خبراتي وبراعتي، وعملت بالتنظيم والتخطيط  لتكون النتائج 

 دون الوقوع تحت رحمة  عصيهم وجنازيرهم... مثمرة  بإذن هللا،

 

========================= 

بدأت الثورة بالاشتعال رويداً رويداً، وبعد أن بدأت الثورة بثلاثة شهور كان 

لدي أصدقاء ثلاثة أحدهم يلقب بأبي طلحة، والآخر أبو إسحاق، والثالث أبو 

 …أسامة

 

 

وا بتصنيع متفجرات في مكان سري في بداية الثورة انشقوا من الشرطة وبدأ

بقبو في منطقة السيدة زينب، تعلموا طرق تصنيعها عن طرق الإنترنت، 

 وكانوا يتلقوا التعليمات مني مباشرة.

 

 

جاءني  أبو طلحة في أحد الليالي يضحك، وقال: عمي "أبو سليمان" )جارنا 

نا مازحاً، إذا كنا بالقبو يسألنا عن الرائحة الغريبة التي تنطلق من القبو، وسأل

 نقوم بتصنيع المتفجرات(

 

 

فأجبته بسرعة البرق وهل ما زلتم إلى الآن في الورشة؟  أجاب: نعم، 

فأرسلته مباشرة لُيرحل ِعدته، وينظف الورشة من أثار البارود فلا بد من 

 …وصول الخبر للمخابرات
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رات في وبالفعل رحلوا في اليوم نفسه، وفي اليوم التالي كانت المخاب

الورشة التي كنا فيها قبل يوم، لكن مع الآسف أبو طلحة كان قد استأجر 

 الورشة باسمه.

 

 

فكرنا أن نبدأ بعمل تنظيم مسلح وحاولنا كل جهدنا بعد أن تواصلنا مع  

 …عدة أشخاص موثوقين من الغوطة الشرقية

 

==================== 

"أبو بلال" يعمل مع كتيبة كان يوجد شيخ اسمه "عدنان" كان ُيعرف باسم  

أبو عبيدة الجراح، فأخبرني "أبو طلحة" إن كنت أفضل التواصل مع شخص 

اسمه أبو بلال لنعمل معاً، ، أجبته أنني على معرفة به، كان صديقي في 

الثانوية، لكن لن أتواصل معه، فهو حقيقة شجاع لكنه متهور قليلاً، وهذا 

 …سيوصلنا للخطر

 

 

لقبض عليه وعلى عشرة أشخاص من منطقة "السيدة وبعد شهر ُألقي ا

 …زينب"

 

 

جاء صديقي "أبو طلحة" بعد أن كان في منطقة تسمى الضمير وقال لي: 

لقد التقيت مع أحد الأشخاص المهمين في الغوطة ويدعى "أبو عيسى" 

 فأجبته أعرف أباه إنه شيخ فاضل.

 

 

جلس عسكري ثم أردف إنه ُمكلف بمهمة إيجاد ضابط منشق لتشكيل م
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فأجابه"أبو طلحة" لدي ضابط صاحب خلق ودين، ويريد الانشقاق وصديق 

 …لأحد العلماء وانت تعرفه ، َفُسر الأخ أبو عيسى بهذا الخبر

 

 

 قال لي "أبو طلحة": يريد "أبو عيسى" اللقاء بك. قلت له: توكل على هللا. 

ار بيني وبين وبالفعل التقينا بمنطقة حجيرة في بيت أبي طلحة وبدأ الحو

 أبي عيسى وسألني: "أبو سليمان" أنت لماذا تقاتل؟

 

 

فأجبته لإسقاط النظام. ثم قال لي تحت راية ماذا؟ أجبته تحت راية لا إله إلا 

 هللا. 

قال: لا، أخي نحن غايتنا إقامة الدولة الإسلامية. فقلت له: وأنا معك بهذا، 

 لكن كيف؟

 

 

 يمها ولو بالسيف...فقال "أبو عيسى" بصوت جهوري: نق 

 

 

فأجبته: أخالفك الرأي يا اخي، لا نقيمها بالسيف إنما بالدعوة إلى هللا و 

بالحكمة والموعظة الحسنة، يكفينا أن نأخذ حريتنا الدينية والدعوة إلى 

 …هللا

 

 

قال: لا أوافقك الرأي. فقلت له: يا أخي، إذا شكّل كل فصيل جيشاً لوحده،  

 …فيون شكلوا جيشاً على سبيل المثال السل

 …والصوفيون شكلوا جيشاً  

 …والتكفيريون شكلوا جيشاً  

 …والإخوان المسلمون شكلوا جيشاً  
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 …والعلمانيون كذلك 

 أّي حكومة إسلامية وقتها ستقوم؟ 

 …صدقني يا أخي ستسيل الدماء حينها في الأراضي أكثر من مياه الأمطار

 

 

ن، وليكن باسم الجيش الحر دعنا نقاتل تحت فصيل واحد، وكلنا مسلمو 

رايته واحدة، وحينما نسقط النظام. دعنا نسأل أهل العلم ولا بد للحق أن 

 ينتصر.

وتناقشنا كثيراً بهذا الموضوع واختلفت أراؤنا، إلى أن وصلنا لحل، عندما 

 سألته: هل نستطيع إقامة دولة إسلامية دون إسقاط النظام؟ 

 

 

فأجاب: لا. قلت: إذن دعنا نقاتل معاَ حتى إسقاط النظام، ولنضع أيدينا 

 بأيدي بعضنا. 

 …وبقينا على تواصل ونعمل معاً 

 

 

بقينا شهرين ونصف نحاول تشكيل جيش قدر المستطاع، لكن الناس كانوا 

 يعملون  بعشوائية ودون تنظيم.

====================== 

 

ا" وقضيت الليلة هناك، وتعرفت إلى في أحد الليالي ذهبت إلى "دوم

 شخص يدعى 

"أبا همام" ومع شخص أخر يدعى "أبا هشام" وبقينا طوال الليل نتحدث 

حول إسقاط النظام والتنظيم العسكري الذي علينا أن ننظمه، وكلما تحدثت 

في حيثيات النصر وكيف لنا أن ننتصر أشعر وكأنني طير يريد أن يحلق في 

جه من القفص الذي بقي فيه لأعوام طويلة دون أن يعرف الفضاء فرحاً بخرو

 معنى الحرية التي يسمعها من أصدقائه البعيدين عن قفصه.
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كنت أذهب إلى سوق الثلاثاء في التضامن عند صديق لي اسمه "أبو زياد"  

كان عنده "سكايب" ففي ذلك الوقت لم أفهم بموضوع … دوماني الأصل

خص يدعى "أبا عبد الرحمن"، فطلبت منه أن "سكايب" كثيراً، ووصلني بش

 يعرفنا على الشيخ "عدنان" 

 

 

كنت وقتها قد اخترت اسماً حركياً وهو "أبو الوليد". فقال لي: انتظر حتى 

 …تحصل على الدعم الكامل

 

 

ثم تعرفت على إعلامي اسمه "عمر حمزة" حاول أن يساعدني ووصلني  

اسمه "أبو الخطاب"، مهندس  بأشخاص عدة، ، وكان من بينهم شخص أظن

مقاتل، وفي  /200من الزبداني. فقال لي: عدد المقاتلين في الزبداني /

مقاتلاً، وكنت أعمل على تشكيل  /75مقاتلاً، وفي مضايا / /25وادي بردى /

مجلس عسكري، وتواصلت وقتها مع أحد القادة المهمين في الجيش 

 السوري الحر.

  

 

قائد عسكري ذي رتبة رفيعة أن  ُيصدر قراراً  طلبت من /2011وفي نهاية /

بتشكيل مجلس عسكري لدمشق وريفها، وأن ُيعينني قائداً لهذا المجلس، 

كوني الضابط الوحيد الذي يحمل رتبة عالية في دمشق وريفها، وقلت له 

 …أَصدر هذا القرار قبل أن ُأصدره أنا

 

 

 …ب بالقبول التامقال لي: حسناً متى؟ قلت له: اليوم قبل غٍد،  فأجا
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انتظرت يوماً واثنين، ولم يصدر أي قرار، ثم تواصلت معه، فأجاب على 

اتصالي أحد القادة المتواجدين معه، وتلكأ، ثم قال: ليس هذا وقت إعلان 

المجلس العسكري،  وتحدث عن خلايا نائمة من عساكر منشقين  مازالوا 

 يجلسون في البيوت. 

 

 

 ا داعي لهذا الآن؟ فأجبته غاضباَ: لماذا ل

ولماذا يبقى العساكر المنشقون خلايا نائمة، إنكم تجعلونهم عالَة، دعنا نجد 

 …حلولاً سريعة

 قال لي: ما هي حلولك؟

 قلت له:  لدي اقتراح..

دعونا نجعل من القلمون منطقة عسكرية، كونها منطقة جبلية وعرة، نجمع  

فيها العساكر المنشقين ونكّون قطعة عسكرية، فننقل العساكر من جو 

 …عسكري لجو عسكري آخر وليس لجو مدني

ورويداً رويداً يصبح لدينا جيش متكامل، ما فائدة بقاء العساكر المنشقين  

 …خلايا نائمة؟

 

 

أسف الشديد ما من مجيب لصوتي واقتراحي، أغلقت السكايب وأنا لكن لل 

 بقمة العصبية.

=================== 

 

في إحدى المرات كنت أتحدث مع "أبو عبد الرحمن" وقال لي: الآن دخل 

العقيد أحمد الشيخ والرائد محمد علي، إلى الأراضي التركية. أجبته الحمد هلل 

 على سلامتهم. 
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لمحتمل أن يعينوا العقيد "أحمد" قائداً للجيش في دمشق قال لي: من ا

 …وريفها

 

 

عندها بدأ الشرر يتطاير من عيني،  وقلت له: ما هذه المهزلة؟ كيف يحصل 

ذلك؟ أليس هو في تركيا؟ قال: نعم قلت له: أليس من المفروض أن ُيعين 

 قائد من الداخل؟

القائد معنا على الأرض، أخي ليأتي ملازم ويستلم لا مانع لدي، ولكن ليكن 

 ولا يقودنا من تركيا، هللا أكبر على هذه المهزلة...! 

انتهت محادثتي معه، ونار الغضب تأكل صدري، إلى أي مآل ستصل 

 الثورة؟ فصمت برهة وقلت "اللهم اختر الخير لهذا البلد" 

 

 

ك  بعد يومين جلست أنا و "أبو عيسى" وقال لي: )إن رغبت يا أبا الوليد أرسل

لتركيا أنت وعائلتك( فأجبته: }وهللا يا أبو عيسى إذا ذهب كل الضباط 

 المنشقون  لتركيا فمن سيقود الثورة؟

لقد  انتظرت أن ُيفتح باب الجهاد لأجاهد في سبيل هللا، لا.. لن أخرج من 

 سوريا، لكني سأفكر بأمر خروج عائلتي{...

 

 

ى" قائلاَ: )وهللا يا "أبو ومرت الأيام، وبعد شهرين ونصف جاءني "أبو عيس

الوليد" مللت وأرى أن لا أمل  في توحيد الناس، سأشكل مجموعة مستقلة 

وأجاهد، فإما أن نستشهد ونسأل هللا أن يتقبلنا، وإما أن يفتح هللا على 

 أيدينا(...

 

 

فقلت له: توكل على هللا، أما أنا فسأصبر قليلاً، مازال لدي أمل وصبر.  

قت لم أنشق عن جيش الأسد، وكنت أعمل ضده وكنت حتى ذاك الو
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 بالخفاء.

 

 

في الشهر العاشر من الثورة التقيت بمجموعة من الثوار من دير العصافير 

 .…وحتيتة وغيرها من المناطق، وألقيت خطبة بالمجاهدين كاشفاً وجهي 

 

 

تحدثت عن أهمية الجهاد وأهمية عملنا وعن الإخلاص بالعمل، كنت بغاية  

وأنا ألقي الخطبة، شعرت للحظة أن النصر حليفنا بعد أن دعيت  الحماسة

دعاء مطولاً، ودعوت هللا أن يهلك النظام ويمكننا منه، وأن يرفع راية لا إله 

 الا هللا وأن يعيننا ويمكننا ويقوينا. 

============================== 

 

وقال لي:  وأنا عائد إلى بيتي اتصل بي أحد أصدقائي، /11في آخر شهر/ 

 …المستضيف الذي كنت عنده بالأمس أسعفوه إلى المشفى

 

 

يقصد "أبو زياد: الذي كنت أذهب لأتحدث من عنده بالسكايب. قلت له: 

والحل؟ قال: عليك أن تخرج خارج سوريا، لم أعر جملته اهتماماً، فقد اتخذت 

قال: لا قراري بالجهاد في الشام، قلت له: أخذوه من البيت أم من الشارع؟. 

 أدري، ثم أعطاني رقم "أبوعبد الرحمن". 

 

 

 فاتصلت به قلت له: ما قصة "أبو زياد" ماذا جرى له؟؟

 

 

قال: أخذوه من أمام الهجرة والجوازات، ثم سألني من أين تتحدث؟ قلت له:  

 …من هاتفي
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شعرت وكأنه سيخرج من سماعة الهاتف ويصرخ بوجهي ماذا فعلت؟ ثم 

ا رجل وأغلق الهاتف بوجهي، والمشكلة أن رقم هاتفي أردف رقمي محروق ي

 …باسمي

 

وبدأت أضرب أخماسي بأسداسي، فإن كان رقمي مراقباً أو رقمه فلا بد أنهم 

 …وصلوا إلي، وبدأت بأخذ احتياطاتي لعدة أيام

 

 

ثم تواصلت مع "أبو عبد الرحمن" على السكايب وعاتبني على اتصالي به 

  مرت القصة بسلام.عبر الجوال، لكن الحمد هلل

 

 

 …عندما ُألقي القبض على "أبو زياد" قررت الانشقاق وعدم الذهاب لدوامي

 

ثم أخرجت جوازات سفر لعائلتي بأكملها استعداداً  للسفر بشكل سري، ثم 

ذهبت إلى "دوما" وكان "أبو هشام وأبو همام و أبو عيسى" جالسين معاً: ثم 

 …سدقلت لهم: علي أن أنشق عن جيش الأ

 

 

ثم أكملت: علينا أن نرتب أمورنا، وكنت أتحدث بشغف أنني أخيراً سأتخلص 

من هذا النظام وسأجاهد ضده، واتفقنا على الانشقاق، ثم خرجت مع أبي 

 طلحة..

 

 

فقال لي "أبو طلحة": عمي اذهب أنت إلى عربين، وأنا سأذهب إلى 

 ….سقبا
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لاً وسهلاً بك أبو الوليد بيننا،  بالفعل أهل سقبا وعربين رحبوا بنا وقالوا أه

وتحاورت مع أحد القادة وقلت له: سأبدأ بإحضار عساكر من المنطقة 

الجنوبية، عشرة أشخاص من كل منطقة وندربهم جيداً. واتفقنا على هذا 

 النحو.

 

========================= 

ليهيئ عدت إلى البيت لأخبر أخي "أبو محمد" أن عليه السفر إلى الأردن 

 …سكناً  لعائلته وعائلتي، وفي اليوم التالي تجهز ليذهب إلى الأردن

 

 وما هي إلا ساعات، ورأيناه يفتح الباب من جديد!!!!!!

 

 

 ما الخطب "أبو محمد"، أرى عودتك قريبة!!!

 

 

قال للأسف المخابرات الأردنية قالوا لي: أنت غير مرغوب بك، وعاد من 

 ر من قدر هللا.حيث ذهب. فوجئت، لكن لا مف

 

 

وبينما أنا على هذه الحالة، قالت لي زوجتي أم سليمان: انتظر لأول العام 

 …لعله يأتي تسريحك وتنتهي من هذا الكابوس

 

 

كالعلقم أذهب إلى  /12صفنت قليلاً واستخرت هللا، وبالفعل أمضيت شهر/ 

 دوامي وأجلس أمام النافذة أنتظر سيارات الأمن لتأتي وتعتقلني، لا

أستطيع وصف ما كان يجري معي إلا أنه الخوف من المجهول، متى 

سيأتون؟ هل سيأتون؟ هل اُكُتِشف أمري؟ ماذا سيحل بي وبعائلتي إذا 
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 ُكِشَف أمري؟

 

 

أما في الليل، فكان البرد شديداً، لكن على الرغم من ذلك كنت أنام على 

ال الأسطح، سطح بناء البيت، بحيث إذا جاء الأمن أستطيع الهرب من خل

ليس خوفاً على نفسي وحسب، إنما على عائلتي، والأهم وطني الذي 

بحاجتي وبحاجة جهود كل إنسان حر شريف يبحث عن العادلة لبلاده 

 …والاستقرار والنهوض بها نحو الأعلى

 

 

استطعت أن أحتال عليهم في الدوام بحجة اختلقتها حتى يعطوني إجازة،  

 وأعطوني إجازة

/يوم المتبقية مرت على أعصابي، لكن حقيقة َمر شهر  15، والـ/ /يوماً  15 /

عصيب علّي، مليء بالغموض والمخاوف، وجاء الشهر الأول من العام 

 الجديد ولكنهم لم يسرحوني من الجيش، وكان انتظاري مأسوف عليه.

 

 

 …اتصلت بي أختي وقالت لي: أريدك في موضوع ضروري جًدا

 

قالت اتصل صديق ابني وسأله: هل حقاً خالك  ذهبت وسألتها ماذا يجري؟

يريد الانشقاق؟ رد عليه ابني: من أين أتيت بهذا الكلام؟ قال: كل أهالي 

السيدة زينب يعلمون هذا الخبر. قالت أختي: أرجوك يا أخي اترك البيت 

 وأبعد عائلتك في أقرب وقت ممكن....

 

 

سهم سريعاً، أستأجرنا مباشرة أخبرت زوجتي وأخي أبو محمد أن يجهزوا أنف

باصاً ليوصل عائلتي وعائلة أخي وأختي الصغيرة وأولادها وزوجها إلى 

 /شخصاً... 45ليبيا، وكان عدد المسافرين آنذاك / 
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======================= 

حان الوداع، وداع الروح عن الجسد، كان عمر ابني عمران الصغير سبع 

عنقي أصبحت عريضة كعرض سنوات، لم أبِك أمامهم، لكني شعرت أن 

شجرة معمرة لآلاف السنين، تمنيت لو أني بكيت، لأنني حتى يومي هذا 

كلما جاء الموقف ببالي أبكي بحرقة، بدأت بتوديع أختي ثم أولادها ثم أخي 

 وأولاده...

 

 

حان دور عائلتي الجميلة الرائعة، كيف سأعانقهم؟ كيف لي أن أتركهم في 

 طريق مجهول كطريقي؟؟

 

 

 …اقترب مني عمران، عانقته، وتمنيت لو أنني خبأته داخل  قفصي الصدري 

 

 

ثم اقترب ابني عبد الرحمن بخطوات مترددة، هو أكبر من عمران بأربع  

سنوات، عانقته وبكى بحرقة يا فلذة كبدي، كنت أربت على ظهره و 

 …أبتسم

 

 

لان: أبي وعانقنني رحاب وأحمد بدموع تنزف كجرح يأبى أن يندمل،   ويقو

نحن نحبك.. كيف لنا أن نبتعد عنك ونحن بأمس الحاجة لوجودك قربنا؟، أااه 

 أبتي أااه سنحرم من رؤيتك كل يوم وسماع صوتك العذب..

 

 

لم أحتمل صوت بكائهم وأنين ألمهم المشبع بشعور الفراق، ضممتهم 

وشممتهم وقبلتهم قبلات متتالية متراصة لأطبعها كذكرى على وجناتهم 
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ثم …لها تصبغها، ويتذكراني كلما نظرا إلى المرآة..، وأبعدتهما عني برفقلع

ودعت سليمان ابني وزوجته وأطفاله، لكن الناظر إلي يقول يا لصبره 

وصلابته، يا لقلبه القاسي!! كيف يصنع بأبنائه هذا؟، لن يشعر أحد بالعذاب 

 الذي تعذبته حين بدأت مراسم الوداع.

 

 

 …ورفيقتي في حلو الحياة ومرها. وحان وقت شريكة روحي

 

 

عانقتها وكأني لأول مرة أعانقها بعد عشق طال سنين، إنها حبيبة روحي 

( عاماً، ها أنا 19وملكة قلبي، إنها "أم سليمان" حبيبتي منذ كنت شاباً بعمر)

 …أودعها الآن لتذهب لمصيرها الجديد وأذهب لمصيري الذي لا نعرفه كلانا

 

 

ا ونسينا كل من حولنا، وتمنيت لو أني أحلق بالسماء نظرنا بعيون بعضن

معها ممسكاً بيدها لا أدعها مهما كانت الظروف، وبينما أنا على تلك الحال، 

 …شعرت بأحدهم يبكي على كتفي

 

 

التفت إنها مدللتي الصغيرة زينب، يا حبيبتي، أي مصير ينتظرك أنت أيضاً، 

 عانقتها وقبلتها.. 

 

دقائق كان المكان يعج بهم وبأصواتهم، خرجت ولم ذهبوا جميعهم..منذ 

ألتفت إلى الوراء حتى لا أضعف مرة أخرى، وأعانقهم من جديد، كان التيار 

الكهربائي مقطوعاً في المنطقة من حسن حظنا، خرجوا خلسة بعيداً عن 

 عيون الجيران ورحلوا ورحلت روحي معهم.

 

====================== 
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والفراق عن روحي، روحي التي بقيت ساكناً داخلها/  نعم إنه موعد الرحيل

 /عاماً.... 35

 

بعد أن جهزت القليل من الأشياء لأولادي، وجاء دوري بوداعه، بعد أن ودع 

أطفالي، كان ذلك أصعب موقف مر علي في حياتي، لا أستطيع وصفه، 

للقاء عانقته  ورحنا  نصبّر بعضنا بأننا سنلتقي مجدداَ، كان عزائي الأمل با

مرة أخرى، لكن متى؟ لا أدري.. بعد عام أم عشرة أعوام؟ لا أدري..، لكنني 

آمل أنني سألتقيه يوماَ ما، معانقة له، فرحة بلقائه، بعكس ما أنا حزينة على 

 فراقه الآن.

 

 

 …قال لي: "أم سليمان" بصوته المخنوق المتألم  

 

 

بد الرحمن وزينب اعتني بنفسك جيداَ، واعتني بفلذات كبدي )عمران وع

 ورحاب وأحمد وسليمان وزوجته وأولاده(

 

 

قلت له: إنهم في عيوني يا نظر عيني، قال لي: آه يا بلسم جروحي، كيف  

سأفارقك، وعانقني عناق المودع مع بكاء يقطع القلوب، ونظرنا بعيون 

 بعضنا على أمل اللقاء مرة أخرى.

 

 

الحب الذي ترويه عيناي لك، أنظر قلت له: أنظر جيداً لعيوني، إياك أن تنسى 

إلي حتى لا تنسى ملامحي، أبا سليمان أرجوك لا تنساني، أريدك أن تعرف 

أنك كل حياتي وأنني دونك إنسانة تائهة في هذه الدنيا الفانية، لاعنوان لي 

إلا أنت، أنت كل دنيتي، تربيت على يديك الحنونتين وعلى صدرك 

 …الدافىء
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معك وسنينها، تذكر مع بزوغ كل فجر أنني سأكون لا تنسى عشرة عمري 

 متجهزة كعسكري أدعو لك..

 

 

سأكون سندك وسند أولادك في غيابك، اعتمد علي لا تخاف على الأولاد 

 …فهم برعاية هللا ثم رعايتي

 

 

 ثم همست في أذنه بصوت باِك "أبا سليمان" أحبك 

وبينما نحن ننظر  شعرت بدمعته التي لم تنزل وكأنها خرقت قلبي وكياني،

 ببعضنا البعض، نادت عليه ابنتي رحاب لتودعه...

 

 

فودعها وقبلها وعانقها، لكني ما عدت اسمع سوى صدى كلماته في أذني، 

 )اعتني بنفسك يا أم سليمان( ..

 

 

خرجنا لنشق طريقنا الجديد، طريق عبر المجهول، في أي أرض سنجلس؟ 

 …ده يعلمومن أي مياه نشرب؟ لا ندري.. هللا وح

 

====================== 

ركبنا الباص وذهبنا في طريقنا الذي بدأناه  بخليج العقبة ثم مصر ثم ليبيا، 

لكن في ليبيا لم يستقبلونا، عشنا خمسة أيام داخل الباص ليلاً وفي الصباح 

 …توجهنا إلى المينا
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فال أمضيت أيامي هذه بكاًء، متذكرة آخر لحظات الوداع، وكان معنا أط

والبرد شديد، والطعام بدأ بالنفاد، وجميعنا في باص واحد، ننام فيه ونأكل 

 فيه، تعبنا تعباً لم نتعبه من قبل.

 

 

مع الأسف لم تدخلنا السلطات الليبية، وبعد خمسة أيام من العذاب 

 …والانتظار، غيرنا وجهتنا وقررنا البقاء في مصر

 

 

التنا المادية سيئة جداَ أمضيت رجعنا الى احدى المدن المصرية، كانت ح 

 شهرين أطبخ لأولادي المعكرونة، واكتفينا بالجلوس لمدة شهرين في مصر.. 

...................................................................... 

 

بقيت معي ابنتي "نور وزوجها و أولادها" في سوريا بعد أن ودعتهم، ذهبت 

دها عدة أيام وبدأت بالتواصل مع الآخرين في مناطق إلى بيتها، وبقيت عن

 مختلفة.

 

 

وبعد سفر العائلة بثلاثة أيام، جاءتني اتصالات متكررة من ابن أختي وابني  

بلال من السعودية، فأجبت على الفور ظاناَ أن أمراَ سيئاً قد حدث لعائلتي، 

 …وبدأت أفكاري بهجوم مباشر، ما الذي حل بهم؟

 

 

ألو حتى جاءني صوت بلال ابني: أبي المخابرات تملأ الأرجاء  وما إن قلت 

وألقوا القبض على بسام الذي نقل بعض أغراضك من بيتنا الى بيت اختي 

نور، على الفور توقعت قدوم المخابرات إلى بيت ابنتي خلال عشرة دقائق، 

لا أدري كيف لبسنا وحملت حقيبتي المجهزة دايماَ بالحاسوب وأوراقي 

 تية، ومسكت بيد ابنتي وطفلتها وركضت على الدرج.الثبو
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وإذ بصوت عاٍل يصرخ علي، تجمد الدم بعروقي لم أستطيع تمييز صوت 

 …من؟ ثم تكرر الصوت وهو ينادي عمي

 

 

قالت "نور" ابنتي: أبي زوجي ينادينا، التفتت ورائي قلت له: ما دهاك، قال  

 …اختبئوا توجد سيارة مخابرات، انتظروا ريثما تذهب 

 

 

كنت قد وصلت إلى طابق لم يكتمل بناؤه بعد، واختبأت بالحمام مع  

ابنتي، وضعت الحقيبة التي بيدي، انتظرت قليلاَ لم يأتي أحد فقلت هيا 

 نهرب وذهبنا من بين بساتين عقربة....لنسرع و

 

 

 …وأنا في الطريق تذكرت جوازات سفر ابنتي وزوجها وطفلتها

 

 

سألت ابراهيم زوجها أين جوازات سفركم؟ قال: معك عمي، قلت له: ليس 

 …معي يا بني أذهب وابحث عنهم في المنزل

 

 

البيت عاد على الفور إلى البيت لكن من سوء الحظ نسي المفتاح في باب 

قبل أن نخرج وعندما حاول فتح الباب من الخارج لم يستطع مما اضطره 

لخلع الباب. وبعد أن خلعه بحث جيداً لكنه لم يجد الجوازات، اتصل بي وقال 

 لي: عمي لم أجدهم. توترت، أين يمكن أن يكونوا؟
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تذكرت الحقيبة التي تركتها في الحمام في الطابق السفلي من بيتهم، 

 …نه إحضار الحقيبة على الفوروطلبت م

 

 

ركبنا سيارة أجرة، وركبت من الخلف، وإذ بشوفير السيارة يعلو صوته قائلاَ: 

لماذا لم تقل لي كنت أخذتك من منطقتك التي تسكن فيها، ألا تسكن في 

 …السيدة زينب؟؟؟

 

 

هنا كادت ركبي تخور من شدة الخوف، فأجبته بسرعة أنا لست  من سكان 

ب، قال كيف لست من سكانها؟ أنا أعرفك جيداَ أسكن هناك السيدة زين

 …وأعرفك، قلت له: لا أنت مخطئ، قال: سبحان هللا يخلق من الشبه أربعين

 

 

نزلت لمسافة أبعد من المسافة المطلوبة خوفاَ من أن يكون السائق يعمل 

لصالح المخابرات ولكن الحمد هلل يبدو أنه ليس منهم، لكن هذه الصدفة 

 لتزيد من خوفنا خوفاً وتوتراً آخر. جاءت

 

 

هنا كنا قد سبقنا "إبراهيم" زوج ابنتي، إلى بيت ابنة أختي، وجاء، ومعه 

 …الحقيبة وبداخلها الجوازات وبعض الألبسة لزوجته وأطفاله

 

 

 قلت له: اذهب بسرعة واحجز لك ولزوجتك وطفلتك، واذهب إلى مصر.

أختي المتبقية، جميعهم رحلوا  وبعد عدة أيام سافرت ابنتي، ثم سافرت

وبقيت في سوريا معاهداَ نفسي أنني سأعمل بكل قوتي وجهدي على 

 تحريرها ونصرها، والجهاد في أراضيها ليعودوا جميعهم إليها دون أي خوف.
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======================== 

انشقيت عن الجيش السوري، ومن وقتها ما عدت أذهب إلى قطعتي 

ت في منطقة المزة. إنها الحرية التي أحلم بأن أبدأ العسكرية،  التي كان

منها، حرية التخلص من الدوام  في مكاتبهم، وسماع كلامهم وأصواتهم 

 المقرفة.

 

 

جاء صديقي" أبو طلحة" ومعه شخص يدعى "عمر" و"فارس" جاري، قال 

 لي: إذا كنت تريد دخول الغوطة، فيجب أن يكون معك عدد من الرجال.

 

 

 

(،  وعندما أردنا الدخول لجسرين 9/14فارس مسدساً عيار ) ثم أعطاني

وجدت حاجزاً للثوار رفعوا عليه علم الثورة، تفاجأت. قلت: ما هذا يا أبا 

طلحة؟ قال أحببنا أن تكون مفاجأة لك، المجاهدون حرروا عدة مناطق في 

 الغوطة الشرقية.

 

 

وف بتكبيرات كان صوت المآذن يعلو في كل المناطق المحررة دون أي خ

العيد: )هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر..لا إله إلا هللا(. تأّمل صوت 

التكبيرات والتفت يمنة ويسرة رافعاَ رأسه إلى السماء، إنها تكبيرات الجهاد! 

 وتساءل: هل أعيش الحقيقة أم الوهم؟

 

 

ك كم قرأت عن قرع طبول الحرب، وكم شاهدت أفلاماَ ُقرعت فيها تل

الطبول، الآن أسمعها بأذني، إنها تكبيرات الجهاد في سبيل هللا! ما أعظمك 

يا رب، وما أعظم النداء لتحرير أراضنا من عصابات الأسد، التي عاثت في 

الأرض فساداَ، شعرت بالسعادة، لكنني أيضاَ انزعجت، لأن هذا التصرف 



 

 
27 

 بنظري، سيعود علينا بالأسى فيما بعد.

 

 

"أبو اسحاق" وقلت لهم: يا شباب نحن متحمسون لكن ذهبت إلى صديقي 

 …ما نفعله خطأ فادح، علينا أن نجهز أنفسنا جيداَ أولاَ ثم ننطلق

 

 

ذهبنا إلى "أبو علاء وأبو أنس" وهما مسؤولون في المنطقة وقلت لهما: 

 …هذا خطأ، لكنهما لم يقتنعا

 

 

، قالوا له: ثم ذهبنا جميعاً إلى شخص يدعى "أبو محمود"، وعرفوه علي

العقيد أبو الوليد، على الفور رحب بي، لكنه قال لي: نحن لا نريد العمل مع 

ضباط، قلت له: علينا أن نكون يداً وحدة ومتوحدين، فقال: نحن متوحدون! لا 

 …تخشى شيئاً، لكننا لا نريد أن نعمل مع ضباط

 

 

 أجبته أنا لم أتي لأعمل معك لشخصك، ولا لأفرض نفسي عليك، جئت

لنكون يداً واحدة، أخي استفد مني أنا، لا أريد أن أكون قائداَ عليكم، اتفقوا 

على قائد واحد وأنا مستعد أن أكون خادم عنده، لكن كونوا على قلب رجل 

 …واحد

 

 

ونبهت إلى شيء آخر، وقلت: أبو محمود هذه الحواجز خطأ فادح فكوها يا 

أن نتقدم باتجاه استيراد أخي، فابتسم ابتسامة سخرية، وقال: نحن نريد 

 …حمص
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مقاتل وبرصاص محدود تريد أن تصل  /300قلت له ماذا تقول؟ لديك /

لاستيراد حمص؟ هذا الاستيراد خط أحمر بالنسبة للنظام، يبدو أنك لا تعرف 

 % من قوته حتى الآن.1نظام الأسد بعد، إنه لم يستخدم 

 

 

ني كنت ضابطاً بينهم، أقسم انظر يا أبا محمود، أنا أعرف النظام جيداً كو

 …لك إن النظام مستعد أن يسوي المناطق هذه على الأرض

 

 

ماذا ستفعلون إذا جاء بالطائرات أو الدبابات والراجمات والمدفعية، هل 

لديكم مضادات؟ أقسم لك إذا شعر النظام بنهايته سيرمينا بالكيماوي، دعنا 

 من هذه الترهات. 

واحداً، دعوة لهم للاستجابة لحديثي، لكنهم للأسف ورحت أنظر إليهم واحداً 

 أداروا وجوههم دون أدنى  إشارة بقبول كلامي.

 

 

عدت أدراجي، وفي طريق عودتي كنت أشعر بالحزن مما جرى، أرسل أبو 

 …علاء  لي خبراً لأذهب إليه إلى الحاجز

 

 

 ذهبت، فقال لي: أبو الوليد قسم الشرطة هنا يوجد فيه مقدم مسيحي هل

بإمكانك الذهاب إليه ومحاورته عله يسلم سلاحه ويخرج من المنطقة 

بأمان؟، قلت له: )أبشر(. فأرسلني مع شخص بسيارة، وفجأة سمعت السائق 

يصرخ بصوت عاٍل ماداَ رأسه من السيارة )معنا عقيد منشق.. معنا عقيد 

 منشق( على هذه الحال طوال الطريق.

 

 

يوخاً وشباباً وأطفالاً يملؤون الأرجاء، وأصبح كان الناس في الشارع رجالاً وش
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 …الفائز من ينزل إلى الشارع ليراني

 

 

منهم من يحمل السيف، ومنهم يحمل الخنجر، وبعضهم يحمل البارودة، 

والسائق يصرخ )معنا عقيد منشق(، الناس من حولنا تجمعوا وراحوا يكبرون: 

ني رجل كبير يبكي فرحاَ، وراح )هللا أكبر هللا أكبر(، ومن خلال ذلك الزحام جاء

 …يضمني ظاناَ أن النصر يطرق الأبواب بوجودي

 

 

بكيت بكاًء شديداً، لأنني أعرف أن الويلات قادمة، الناس بسيطون لا 

يعرفون هذا النظام، شعرت بخيبة أمل اتجاه دموع هذا الرجل بشكل 

 مسبق.

 

 

يحقق فليس أنا من يحمل الفانوس السحري الذي يحك على طرفه ف

الأمنيات،وما النصر من عندي إنما  النصر من عند هللا، ما أنا إلا شخص 

أحلم بالحرية مثلكم، وأتمنى أن نتخلص من عائلة الأسد، الذين أفسدوا 

 البلاد والعباد وأذاقوهم بظلمهم وجبروتهم الويلات...

 

 

ذهبت أحاور المقدم، قال لي: أخي أنا مع الثورة لكني لا أستطيع تسليم 

 سلاحي وهللا سيعدموني يا سيدي إن سلمته...

 

 

جاء أبو أنس وقال: المقدم. قلت: يا أبو أنس أليس أنتم من أعطاه الأمان؟ 

 …قال بلا، فقلت: يا أبو أنس دعنا نفي العهود ونبدأ ثورتنا بصدق. 

 

 



 

 
30 

قال نحن لا نريد إيذاءه، نحن نريد السلاح الموجود في قسم الشرطة، قلت 

 /20نس إذا سلمنا السلاح حياته ستكون في خطر، ونحن بالـ/له: يا أبو أ

 …بارودة لن ننتصر

 

 

 قال تعالى: )من يتقي هللا يجعل له مخرجاَ ويرزقه من حيث لا يحتسب(.  

 فاستجاب الثوار لهذا وأوفوا بعهدهم وتركوهم يخرجون بسلام..

 

=============== 

 

ش الحر وسعيهم لاقتلاع عندما أنظر إلى الحاضنة الشعبية وحبهم للجي

جذور النظام أشعر بسعادة تتغلغل داخل عروقي فيا هول ما شاهدت من 

 …هؤلاء الناس البسطاء

 

 

ذهبت إلى حاجز جسرين من جهة المليحة، تفاجأت بعدد كبير من الناس 

متواجدين على الحاجز، فقلت: يا أبو علاء هذا خطر كبير على حياتهم  لماذا 

 يقفون بهذا الشكل؟

 

 

إذا جاءت قذيفة سيذهب ضحيتها أكثر من عشرين شخصاً، قال: هؤلاء 

مدنيون وليسوا من الجيش الحر، قلت له: لماذا يقفون بهذا الشكل إذاً؟، 

 فأجاب: إنهم ينتظرون أن يستشهد أحد المتواجدين على الحاجز ليحلوا محله.

 

 

ها رفعت حقيقة، رغم خطأهم الكبير بوقوفهم بهذا الشكل إلا أنني وقت

القبعة احتراماَ لهم ولشجاعتهم ولحبهم للجهاد والدفاع عن الوطن، وحدثت 

 …نفسي: نحن بهذه الحاضنة العجيبة سنقهر أكبر أعدائنا بإذن هللا
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وأنا على هذه الحال، واقفاً أتأمل الموقف وإذا بعجوز تأتي من خلفنا تمشي 

بعض الشيء، وحينما  على مهلها، رغم محاولتها الإسراع، ومعها كيس كبير

 /60وصلت قالت: تفضلوا. فتحنا الكيس وجدنا بداخله ما يقارب الـ/

 …سندويشة زيت وزعتر

 

 

قالت محرجة: هذا المتواجد عندي في البيت، لا تؤاخذوني، ووزعتهم على 

 الشباب وهي تمشي خطوات بطيئة، ووجهها باسم.. 

ال هذه العجوز كان هذا الموقف يتكرر كل يوم، من قبل الناس، أمث

 …البسيطة.

 

 

كانت كل منطقة في الغوطة تتسابق لإحضار الطعام للمجاهدين، شعرت 

 وقتها أننا في ذلك الزمن حينما دخلت فرنسا وكيف قاومها المجاهدون...

 

 

جاء صديقي" أبو يزن" ومعه جريح من الميدان إلى مشفى الفاتح، اتصل 

منطقة، النظام يتجهز لهجوم بي وقال لي: يا سيادة العقيد اخرج من ال

 …شرس، فرفضت الخروج

 

 

في اليوم الثاني هجم النظام علينا، ولكنه تراجع، وبدأ الثوار بالتكبير فرحاَ 

 باندحار العدو.

 

 

في اليوم الذي يليه أيقظني الشباب: "أبو الوليد" استيقظ بسرعة، دخل 
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ت، أثار غضبي الجيش، وكل بناء تخرج منه طلقة يقصفونه بمدفعية الدبابا

 حديثهم لأنني نبهتهم سابقاَ، لكنهم لم يهتموا لتحذيراتي.

 

 

ذهبنا إلى أبي علاء، قالوا هنا خطر عليك يا أبو الوليد، أخذوني وأبا طلحة 

 إلى احدى المزارع

 

 

ساعات قليلة، جاء بعدها صاحب البستان ومعه خبز وحليب، تناولنا فطورنا، 

ن حولنا، في عصر اليوم نفسه جاءنا وصوت الرصاص والقصف لا يهدأ م

 شخص يقول: جهزوا أنفسكم نريد الانسحاب، قلت له: توكل على هللا. 

 

 

انتظرنا حتى المساء ولم يأِت أحد لأخذنا، قلت لأبي طلحة حل المساء  

علينا ولم نرى أحداً، إذا اقتحم الجيش المنطقة فأول مكان سيداهمونه 

با  ونذهب إلى شيخ وامام المسجد عسى ان المزارع، علينا أن نرجع إلى سق

 …يساعدنا في الاختباء

 

 

وبينما نحن نتحاور جاء شاب وقال: أبا الوليد هيا لننسحب. أخذنا إلى بستان  

 مقاتل، كان أبو علاء بينهم، فسألته: لماذا تقفون هنا؟  /100فيه/

 

 

هلك مقاتل معاَ. ثم سألته: كم يست /25قال: أرسلنا دلال وسيرسل كل/

ساعات، قلت له: في مثل هذا المطر  /4الطريق ذهاباً إياباً؟ قال بحدود /

 الغزير والطين، سيأتي الدلال متعباً جداَ علينا أن نسلك طريقنا بأسرع وقت.
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بالفعل قال أحد المقاتلين أنا أعرف الطريق، لكن ليست متأكداً تماماً منه، 

 …قلنا توكل على هللا

 

 

وحل والطين نعبر البساتين، وكلما مشينا خطوات ننزلق، بدأنا المسيرفي ال

شعرت لوهلة أنني في مدينة الألعاب، حتى وصلنا إلى منطقة تسمى 

"بالا" والتقينا هناك بمقاتلين، كان من بينهم شخص يدعى "أبو خليل" 

 …يبحث عني

 

 

عندما وجدني عانقني، وقال لي: أين أنت يا رجل! قلقنا عليك. قلت له: أنا 

نا، قال: دع الثوار يصعدون الباص وأنت اركب معي بالسيارة، صعدت أنا ه

 وأبو طلحة وذهبنا إلى دير العصافير

 

 

وصلنا إلى البيت، وكان التيار الكهربائي مقطوعاً، نظرت إلى نفسي على 

ضوء الشمعة، وجدتها اكتست اللون البني من كثرة الطين وحذائي انشق 

 …نصفين

 

 

كان عبارة عن فراريج مشوية طيبة المذاق وبطاطا مقلية  جهزوا لنا العشاء،

 …مقرمشة، يا للذتها بعد تعب دام عدة ساعات

 

 

جاء شخص ثقة وشباب من زبدين ليلتقوا بي، ثم قال لي نحن جاهزون 

ومعك سيادة العقيد، وهذا المكان غير آمن عليك، تعال معنا لتجلس في 

ه، قضيت الليلة بأكملها مكان أفضل من هذا. وأخذني إلى بيت ابنت

 عندهم...
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=========================== 

في اليوم التالي جاء رجل كبير بالسن، قال: على القادة أن يجتمعوا هنا، 

 …وجاء عدة شخصيات لا أعرفهم، وعرفهم بي

 

 

قال العقيد أبو الوليد يريد أن ُينظم العمل ويؤسس مجلساً عسكرياً، فقال 

 …ي": نحن لا نريد العمل مع ضباطأحدهم يدعى "أبو عل

 

 

بدأت الحوار معهم وفتح هللا علي بالحديث بقولي: علينا أن نتوحد ونضع 

 …أيدينا بأيدي بعضنا،، كانوا مستمعين جيدين

 

 

وبينما نحن في خضم الحديث جاء خبر بعلم الأمن السوري بتواجد 

 ..المجاهدين في دير العصافير وكانت معظم الذخيرة قد انتهت .

 

 قال أبو علي: ما تنصحنا سيادة العقيد؟ 

فقلت لهم: عليكم أن تذهبوا إلى دوما ونصحتهم بعدة نصائح، وحذرتهم من 

 طائرات الاستطلاع، وكيف يأخذون حذرهم منها..

 

 

جاءت سيارة وأخذتني لأن المكان أصبح خطراً علينا، استضافني شخص 

أعرفه مسبقاً، ، وقال لي يدعى أبو عبادة، وكان معه الشيخ أحمد الذي 

 سيادة العقيد: نحن معك  حتى الموت.

 

 

وبعدها بدأ القصف يشتد على المنطقة واضطررت للخروج من الغوطة 
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 …باتجاه المنطقة الصناعية

 

 

بدأ الخوف يهاجمني، وشعرت بقلق يقاسمني لقمة عيشي، وأخذ عقلي 

د طريقه ليس يذهب يمنة ويسرة، وصبرت نفسي بنفسي، وحدثتها أن الجها

سهلاً وعلي أن أصبر، وهللا لن يتركني وحدي، ولعلها أزمة صغيرة وبعدها 

 …فرج عظيم بإذن هللا

 

 

ولعلي سأرقص في ساحة الأمويين، وساحة العباسيين فرحاً بالنصر 

العظيم، لا، سأبدأ فرحي بالسجود هلل تعالى عندما أسمع أول خبر بنصرنا، 

يء يداعب قلبي، الفرح بالنصر الذي أحلم أشعر وكأني أرقص من الداخل وش

 …به أنه قادم مهما طال وقت الجهاد ومهما قست الظروف علينا بإذن هللا

 

 

شعرت أن الخوف تحول إلى كتلة من المشاعر الملتهبة بالعمل والتواصل 

مع المجاهدين لنكمل مخططاتنا، وعادت لي قوتي وعزيمتي أكثر مما 

 …سبق

 

======================== 

تواصلت مع الدكتور "سليمان" من المعارضة خارج سوريا، وعن طريقه 

 ….تعرفت إلى الكثير من المعارضة الخارجية

 

  

قال لي: الشركات الفرنسية للسلاح جاهزة لمنحك السلاح والدفع بعد النصر، 

سألته ما المطلوب؟ أجاب "قائد للجيش" يذهب للتوقيع على العقود، 

 … من القيادات العليا، قال لي: إنه رفض التوقيعاقترحت عليه واحداً 
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وسألني إن كان عندي استعداد أن أوقع، قلت له: وما صفتي لأوقع؟ 

فسكت ِلبرهة ثم أجاب َشكل مجلساً عسكرياً ووقع باسم دمشق وريفها، 

فأجبته ليس معي  ولا ضابط سواي، الضباط متواجدون في تركيا، ماذا 

 يثنا وبقيت الأمور معلقة..سأفعل؟ سكت ثم انتهى حد

 

 

بقيت ثلاثة شهور أحاول تشكيل مجلس عسكري،  مع العلم أنني لم أعلن 

انشقاقي وذلك لمصلحة عامة لأنه كان يترتب علي التنقل بين المناطق 

للقاء المجاهدين  وكشف وجهي بالاعلان يجعل التعرف علي سهلاً مما 

حاحهم أن أعلن عن تشكيل يجعل اعتقالي سهلاً، مع محاولة الجميع وإل

 المجلس العسكري..

 

 

قلت لهم لا يمكنني أن أعلن عن تشكيله قبل وجود ضباط معي، كما أنني 

لا يمكن أن أعلن عن أي منطقة محررة قبل أن أكون واثقاً تمام الثقة أنني 

على استعداد لحماية سكان المنطقة وتأمين طعامهم، كيف لي أن أعلن 

 وأجعلها حجة للنظام لقصفنا؟عن منطقة محررة 

 

======================= 

 

خلال هذه الفترة أراد ابني سليمان الرجوع إلى سوريا واتصل بي، وقال: أبي 

ما عدت أطيق صبراً، أريد النزول إلى سوريا. قلت له: لا تنزل حتى أرتب 

 أموري...

 

 

حزنه على  قالت لي أم سليمان: إنه لا يستطيع النوم ولا الأكل من شدة

ترك الجهاد، دعه ينزل إلى الأردن أرجوك يا أبو سليمان، لا تحرمه من هذا 
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الأجر العظيم. قلت لسليمان: حسناً انزل إلى الأردن، لكن عدني أن لا تنزل 

 …إلى سوريا قبل أن نتحدث سوية. قال لي: حسناً أبي أعدك

 

 

بسرعة، ما الخطب؟ السكايب يرن رنات متكررة وكأنها تقول لي أرجو الإجابة 

 يا للعجب! ما الذي جرى؟، أجبت إنه سليمان ابني، ما الخطب يا ولدي؟

 

 

أبي نزلت إلى الأردن لكنهم قالوا لي غير مرغوب بك في أراضينا ويريدون 

 …ترحيلي إلى سوريا

 …ماذا تقول؟ انتظر سأجري بعض الاتصالات وُأكلمك

 .حسناً أبي أرجوك لا تتأخر سيسلمونني للنظام.

 …لا تقلق سأتصل مباشرة

 

 السلام عليكم

 وعليكم السلام

 كيف حالك دكتور سليمان؟

الحمد هلل أبو الوليد، ما بك صوتك يرتجف وكأن أمراً جللاً قد حدث... 

السلطات الأردنية ألقت القبض على ابني أثناء محاولته الدخول إلى الأردن 

 …ويريدون تسليمه للسلطات السورية

 ماذا تقول؟

 …سأجري اتصالاً بلواء في الجيش الأردني ثم أكلمك

 …ثم اتصل بي

 …قال: من غير الممكن تسليمه للسلطات الأردنية سيتركونه على الحدود

 

 

 لم يطمئن قلبي أجريت اتصالاً أخر مع شيخ موجود في الأردن..

 السلام عليكم 
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 كيفك شيخ أبا محمد؟

 الحمد هلل أبا الوليد...

 ما الخطب؟

دكم في الأردن سيسلمونه للسلطات السورية أرجو مساعدتي في ابني عن

 هذا الأمر

 …أبشر سيادة العقيد

 

 

وبالفعل اتصل بأحد الضباط لكن بعد فوات الأوان، تم تسليمه للسلطات 

السورية، هكذا جاءني الخبر كالصاعقة على رأسي، يا ويلاه ضاع ابني في 

من جديد، إنه سليمان المتصل سجونهم، وبينما أنا أفكر وأحلل رن الهاتف 

 لعل الأمن يريد مقايضتي بابني 

 أجبت بعصبية 

 نعم!!؟؟؟

قال ابني أنا سليمان لا تقلق الحمد هلل أنا بخير سلموني للسلطات السورية، 

 لكنني لست على لائحة المطلوبين،الحمدهلل...

عند  قلت له: لا تنزل في الشام يا بني قد يكون لك اسم على الحواجز، انزل

 أحد  أصدقائي..

 …وأعطيته عنوانه

 

 

وصل بالسلامة إلى بيت صديقي وبعدها التقيت به وجلسنا معاً في بيتي 

 الذي أستأجرته في المنطقة الصناعية، نتدبر أمورنا معاً. 

 

========================= 

 

 …مشفى ميداني /100وضعت خطة مع أحد التجار لـ/
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وحات المعدنية التي توزع على العساكر أثناء كما أننا بدأنا بتصنيع الل

 …الحروب، ويحفر عليها اسمه ورقمه وزمرة دمه

 

 

كان لدينا نوعان من الحقائب الطبية: حقيبة إسعافية أولية، وحقيبة إسعافية 

 …في السيارة، ثم نسلم المصاب للأطباء

 

 

دة ووضعنا خطة لحفارات أبار، ومستودعات طعام ووقود ودواء، قلت للقا

%/ من النصر بتوحدنا مع بعضنا بقيادة 60حينها : النصر من عند هللا ولكن /

% / للعقل، فعقل بدون سلاح لا فائدة 20% / لنوع السلاح و/20واحدة، و/

منه وسلاح بدون عقل لا فائدة مرجوة منه، وعقل وسلاح دون تجمع وتوحد 

 صف كذلك الأمر لا فائدة من كليهما.

 

 

من المعارضة الخارجية ورجوتهم أن لا يفرقونا، فقالوا نحن تحدثت مع الكثير 

نعمل على توحيدكم، فأجبتهم باهلل عليكم عن أي توحد تتحدثون وكل واحد 

فيكم يدعم فصيلاً منفصلاً عن الآخر، اختاروا لجنة مالية تكون مسؤولة عن 

المناطق واختاروا أصلح قائد لتتوجه هذه الأموال لقائد واحد من مصدر 

احد في كل منطقة، وبهذا سيتوحد الجميع مجبرين، لكن لا حياة لمن و

 تنادي...

 

 

اتصل بي الحج ماهر وقال لي أّمنت لك بيتاً داخل الغوطة، ثم ذهبت و 

مكثت شهرين في هذا البيت، ولم يكن يوجد فيه أي اتصالات أرضية ولا 

 …إنترنت
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إنترنت مع كنت اضطر للذهاب للمنطقة الصناعية لأتواصل عبر ال

المعارضة خارجاَ،  مما اضطرني أن أنزل بشكل دائم للمنطقة الصناعية في 

 …قلب دمشق

 

========================= 

 

في يوم من الأيام تناولت الغداء عند الحاج ماهر)فروج مشوي(، ثم ذهبت 

 الى مخيم فلسطين زائراً عند ابنة أختي 

 

 حجيرن هاتفي، أجبت، قال: السلام عليكم 

 وعليكم السلام من معي؟ 

 أبو خالد 

 أهلاً أبو خالد، ظاناً أنه الحاج ماهر 

 قال: حجي وجدنا بيتاً لك، ممتاز

 أين موقعه؟  

 في الميدان، لكن يا حجي ينقصه تلفاز..

 يا أخي ليست  مشكلة، لست متفرغاً للتلفاز أساساَ  

 توكل على هللا  

 

 

 من الغوطة؟ قال منذ ثلاثة أيام.. قبل أن يغلق السماعة سألته متى أتيت

فقلت في نفسي تركته منذ ساعتين في الغوطة فكيف يقول منذ ثلاثة 

 أيام؟!

فأغلقت الخط ، وقلت: لا بد أن المخابرات أمسكت به ويريدون الإيقاع  بي  

من خلال فخ ما، مباشرة نزعت شريحة الهاتف ومشيت في الليل من 

طقة الصناعية،وفي الطريق عاودت منطقة مخيم فلسطين باتجاه المن

 الاتصال به..
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 قلت له: أريد أن أسألك سؤالاً، ماذا تغديت اليوم؟ ضحك، ثم قال: 

 ليش حجي 

 …أجبني

 …مشاوي حجي الحمد هلل

 

 …أغلقت الهاتف، وقلت مستحيل، فقد تغذينا فروج مشوي

شير" يبدو أنه ُاعتقل، تابعت سيري  وتفكيري يتخبط، وصلت إلى "جامع الب 

فقلت في نفسي لعله أفطرمشاوي، ثم وضعت الشريحة مرة أخرى واتصلت 

 به وسألته..

 أبو خالد ماذا أفطرت  اليوم؟  

 ما بك  حجي؟...

 …قلت له مضطرباَ: أجبني أرجوك

 …جبنة ولبنة وزيتون

 

أغلقت على الفور، وأصبحت شبه متأكد أنه ُاعتقل، المعلومات التي  

 …نا وأبو خالد تغدينا فروجاً مشوياً أعطاني إياها خاطئة، فأ

 

 

توجهت مباشرة إلى المنطقة الصناعية، وبعد يومين عرفت أن أبا خالد الذي 

 اتصل بي هو غير أبو خالد الذي كنت أظنه المتصل والمعتقل.

=========== 

 

بدأت الأحداث تتصاعد وبعد شهر ونصف، اتصل بي شخص يدعى" أبو 

ألف ليرة سورية سعر صندوق ذخيرة  /520/ عمار" كنت قد أعطيته سابقاَ 

 وبارودة ورشاش بي كي سي..
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قال لي: مرحبا حجي، يجب أن أراك لأمر ضروري خلال ساعتين من الآن، ، 

وكنا متفقن فيما بيننا أنه في حال أعتقل أحدنا وأجبروه على الاتصال بغيره 

نقول: )السلام  للامساك به، فكلمة السر بيننا تكملة السلام بالكامل أي أن

 عليكم ورحمة هللا وبركاته(.

 

 

اتصل أبو عمار مرة أخرى وقال أنا انتظرك عند التربة في بيت سحم، كان 

معي ابني "سليمان" وأراد الذهاب معي قلت له: أذهب وجهز الفطور ريثما 

 أعود، سأذهب لمدة خمسة دقائق وأعود، وكان المسدس مع ابني وقتها.

 

 

 …ذهب سليمان للبيت، وأنا ذهبت إلى الموقع الذي أعطاني إياه 

 

 

عندما نظرت إلى وجه أبو عمار وكأن السم ينقط منه، ذهب تفكيري مباشرة 

أن اعتقل المكلف بجلب السلاح لنا، وصلت إليه وفتحت باب السيارة، 

انتبهت للكرسي الخلفي كان أحدهم ممدد في الخلف، عرفت حينها أنني 

 كمين.وقعت ب

 

 

ركضت بسرعة، فخرج لي تسعة أشخاص من جميع الجهات، لم أكترث لهذا، 

 …ركضت لكنهم لحقوا بي

 

 

صرخ أحدهم بصوت عاٍل )وقف ولا، أحسن ما قوصك( فأجبته أطلق نارك 

 …فهي أرحم من العذاب الذي ستلحقونه بي
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ن ما هي إلا ثواٍن حتى أَمسك بي شبيح كالبغل حجماَ، عندما أمسك بي م

سترة أرتديها خلعتها مباشرة فركض آخر وأوقعني، وبدأوا بالضرب على 

وجهي حتى سالت الدماء، وُخلعت فردة حذائي مني، وأركبوني بالسيارة 

 وأمسكوا هويتي وقالوا: )ضابط كمان ولك نحن جنود الأسد ولك( .

 

 

ربطوا عيوني بقماشة سوداء، ما عدت أرى أي شيء، وبدأ شريط حياتي يمر 

 …امي خلال دقائق كل شيء بدأ يمر أمامي وكأنني أشاهده على التلفازأم

 

 

في منطقة كفرسوسة، وأجبروني على الاتصال  /293وأدخلوني إلى فرع، / 

بابني "سليمان" فرفضت، فبدأوا بأول خطوات العذاب، الضرب على الوجه 

 …والرأس والبطن، فلم أتجاوب معهم

 

 

 تى اعترف ..رفعوا قدماي وبدأوا بالضرب، ح 

 

قال العميد: )أنت متسوي جناح عسكري بالغوطة( فأنكرت، وقلت له: لا، 

الجناح العسكري كان مؤسساً، وقد وضعوني واجهة كوني ضابط ، وعندما 

 /15عرضوا علّي في الغوطة استلام الجناح رفضت أيضاً وقلت لهم أنا منذ /

خطيط ولا بحمل عاماً لم أحمل السلاح، أنا ضابط مهندس ليس لي بالت

 كيلو غرام لا أستطيع الركض أبداً  /110السلاح، وغير هذا وزني /

 

يوماً أن أكون المسؤول عن الجناح وقالوا لي لا  /15ثم قبلوا بعد تفكير دام /

 نطلب منك لا تخطيط ولا قتال.
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فقلت لهم الجيش السوري له قائد واحد، وحينما يقول اوقفوا القتال وارموا 

سيرميه الجميع، وأنا شرطي عندما أقول لكم أوقفوا القتال وارموا السلاح 

 السلاح ترموه

 

 

 فقال العميد: )يعني متسوينا معهن يا ع...(

 

أجبته: هذا واقع لا مفر منه، وإذا لم تحل هذه المشكلة أنا سُأقتل وأنت 

 والكثير من السوريين..

 

ومسدس كانوا معي من شدة التعذيب أعترفت على مليون ليرة وحاسوب 

 وتركتهم عند ابني، واعترفت بأنني اشتريت سلاحاً وأرسلته للغوطة..

 

ثم أجبروني على الاتصال بابني لإحضارهم، قلت لهم: أقسم لكم ابني لا 

علاقة له بأي شيء، فحاولوا خداعي بقولهم نحن نعلم أنه لا علاقة له، نحن 

 نريدها. لسنا بحاجة ابنك إنما الأشياء الموجودة عنده

 

===================== 

اتصلت بابني وقلت له )سليمان عليك أن تحضر المليون والحاسوب 

والمسدس ضعهم في مكان أنت تعرفه وبعد نصف ساعة اتصل بي 

 وأخبرني أين وضعتهم(...

 

 

فقال: ما بك أبي أين أنت؟ قلت له: هيا عليك أن تنفذ ما أقوله لك، وأغلقوا 

 الهاتف.

 

 

لد صديقي مطلوب سابقاَ ولكنه مختبئ، فاعترفت عليه بعد الضرب أبو خا 
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الشديد، ثم أجبروني على الاتصال به، فاتصلت به، وبينما الهاتف يرن، 

والمخابرات تلتف حولي من كل الجهات، وأحدهم يرفع بوري عريض 

 …ليضربني في حال أنذرته

 

 

ل المتفق عليه، أجاب بألو: وبصوت متردد مخنوق سلمت عليه السلام الكام

 في حال ُأمسك بنا، لكن يبدو أنه قد نسي، قلت له أبو خالد أين أنت؟ 

 خيراً حجي ما الأمر؟ 

 …عليَّ أن ألتقي بك بعد ساعتين من الآن

 …فأجابني

 أّجل هذا  حجي، الآن صعب قليلاً...

 

 

فأشاروا لي بحواجبهم وبوجوههم العابسة المخيفة بأن أقول له: الأمر عاجل 

 وري، قلت له: الأمر عاجل...وضر 

 …قال: أمرك حجي

عرفت حينها أنه غير منتبه لكلمة السر ولصوتي المخنوق، أبو خالد  

ستجدني أنتظرك أمام "حلويات الصالح" المكان الذي تأخذني من عنده كل 

 مرة، قال لي: أمرك.

 

 

ك بدأت أتحدث مع نفسي، يا إلهي ما بك يا رجل ألم تفهم علي إلى الآن أن 

 لم تأخذني من هذا المكان أبداً.

 

 

ما بين المغرب والعشاء أخذوني إلى "حلويات الصالح" وانتظرنا قليلاً وأنا 

مكبل اليدين، ثم سألوني عن مواصفاته، أعطيتهم مواصفات مختلفة عن 

 …مواصفاته، وانتظروا ما يقارب عشر دقائق
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نتابهم رغم عددهم ثم صعدوا للسيارات وقالوا لن يأتي، شعرت بالخوف ي 

الذي كان تسعة أشخاص، سألتهم: دعونا نذهب إلى البيت لأخذ الحاسوب 

والنقود، قالوا: فيما بعد ومشوا بسياراتهم بسرعة كبيرة مبتعدين عن المكان 

 خوفاً من خروج الثوار لهم.

 

 

كان عندي أمل أن يكون أبو خالد قد فهم أنني معتقل، ويريدون الوقوع به 

ريقي، فيجهز كمين مضاد لفك أسري واعتقال عناصر الأمن بكمين عن ط

 لكن للأسف خاب أملي.

 

 

وصلنا للفرع ثم أجبروني مرة أخرى على الاتصال بابني، قلت لهم وهللا ابني 

ليس له  علاقة، وحلفوا الأيمان  أنهم ليسوا بحاجة لسليمان، وصدقتهم 

 …للأسف

 

 

اون سنتر( وأحضر معك اتصلت بسليمان وقلت له تعال إلى مول )الت

الحقيبة وكل ما فيها، وصلنا بسيارات الأمن، لا أعرف ما يدور حولي فأنا 

 …مغلق العينين بقطعة قماش سوداء

 

 

عندما وصلنا أزالوا القماشة، ووجدت أكثر من عشرة عناصر ينتشرون في 

 الأرجاء، عرفت حينها أنهم كاذبون، اتصلوا بابني..

 

 

ن أهرب أنا اعتقلني الأمن، ولم أكمل آخر كلمة إلا مباشرة قلت له: سليما 
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كان الضرب يأتيني من كل جانب، على وجهي ورأسي وبطني في مختلف 

 …الأماكن والدماء تسيل مني

 

 

وصلنا إلى الفرع وأدخلوني إلى الزنزانة، ثم بدأت حفلة الضرب المبرح على 

ي على لساني كل جسدي لمدة ربع ساعة، بالكرباج والبوري، وأنا لا يأت

سوى كلمة يا هللا يا هللا، لم أشعر بالألم من شدة فرحي أنهم لم يقبضوا 

 …على ابني ولم أكن سبباَ في ضياعه في غياهب  السجون وظلماته

 

 

حقيقة كنت أشعر بمتعة وهم يضربونني لأنني أنقذته، نعم أنقذته من 

هذه الجملة  العذاب، لك الحمد يا هللا أن رزقتني القوة والتمكين لقول

 لابني.

 

 

في اليوم التالي أعادوا نفس المحاولة، الاتصال بابني، اتصلت مرة أخرى 

 …بعد العذاب

 

 

شعرت أنه لا يستوعب على حروفي وكأنني أتحدث اللغة السيرلنكية، 

وكَثرت أسئلته حتى اتفقنا على نقطة وضع الحقيبة بالقرب من "سيرميك 

  الخطيب" على طريق "السيدة زينب"

 

 سألني أبي أين أنت؟

 أشاروا لي لأقول: عصابة ألقت القبض علّي..

 

 من هي العصابة؟
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 أبي لن أتي إلا إذا تحدثت مع رئيس العصابة..

 

 أعطيت الهاتف لأحد العناصر قال لي: لن أتكلم ..

 

 لا يقبل بالحديث معك حتى تأتي إلى المكان المتفق عليه ..

 

للفرع وأنا ُمربط اليدين، وشبحوني في  ألغوا الاتفاق، وعدنا مرة أخرى

الكريدور، وما أن حل المساء حتى ِكدت أن أموت عطشاً، وبعد الرجاء 

 الشديد و التوسل حتى أسقوني جرعة من الماء...

 

رغم أخذي الحذر في تخطيطاتي، ها أنا ذا في غياهب السجون، بين 

محفورة على عصيهم وجدرانهم المليئة بكلمات المعتقلين والمعذبين ال

 هذه الجدران والمليئة برائحة الدم..

======================== 

 

 السلام عليكم كيفك حاج ماهر؟

 

 وعليكم السلام أهلاً أبو خالد... 

 

أبو الوليد يقول إنه يريد رؤيتي عند حلويات الصالح، مثلما نلتقي كل مرة، 

 هل هذا يعني أن أبا الوليد بخير؟

 ائماً؟وهل تلتقي به هناك د

 

 …لا وهللا، ولا مرة يا حاج

 لا تذهب إذاً، هذا كمين، يبدو أن أبا الوليد قد ُقبض عليه!

 

 

 ماذا تقول يا حاج؟ لا حول ولا قوة إلا باهلل  
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وبدأت الاتصالات بكل الأشخاص في الغوطة وكل من يعرفني وجميعهم 

 اعترافات تضرهم..بدأوا بتغيير أماكنهم ومواقعهم خوفاً أن ُينتزع مني 

 

======================== 

سمعت خبر اعتقال زوجي من القنوات التلفزيونية، سمعته بينما كنت  

أطبخ، صرخت  ابنتي أمي تعالي بسرعة.. كانت  تبكي بحرقة، ركضت 

 …مسرعة

 

 

قرأت خبراً عاجلاً في قناة الجزيرةوالعربية عن اعتقال نائب قائد الجيش الحر 

يفها،" العقيد أبو الوليد"، بكمين نصبته له المخابرات في دمشق ور 

 …السورية

 

 

كأن رصاصاً ُسكب في أذني، تمنيت لو أن ملك الموت طرق بابي قبل أن 

 …أسمع هذا الخبر، عشت لحظات كالعلقم

 

 

أنا أعرف حقيقة سجون النظام، والتعذيب الذي يمارسونه بحق المعتقلين،  

هم وهو برتبة ضابط، كيف يا رباه، ما الذي فكيف بحق زوجي الذي انشق عن

 سيفعلونه بزوجي، رباه أني استجير بك.

 

 

بقيت أناجي هللا وأدعوه إلى أن وجدت نفسي في المشفى، وابنتي زينب 

 …ورحاب تبكيان من حولي
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فتحت عيوني وتمنيت لو أنها بقيت مغلقة حتى لا أتذكر آخر خبر سمعته،  

أجل أطفالي، فلم يبقى لهم سواي. بعد اعتقاله لكن علّي أن أكون قوية من 

 بفترة ذهبنا من مصر إلى ليبيا مجدداَ نحاول الدخول إليها لكننا انتظرنا 

 

 

أيام هذه المرة، وكل يوم يمر علينا يشبه "الموت والحياة"، مرض  /10/

الأطفال  جميعهم، وابنتي الوسطى كانت تخر مغمى  عليها، مرضت جداَ 

الحدود، وكانت الشرطة يسعفونها  إلى مستشفى السلوم  عندما كنا على

ويمنعونني من الدخول، وأرى السيارة تذهب أمام عيوني وابنتي داخلها وأنا 

 …لا أدري ماذا سيحل بها

 

 

لا شيء أستطيع فعله سوى الدعاء من قلب محروق، ثم تعود إلي مصفرة 

ص الذي بقي معنا الوجه كليمونة في موسمها، أعانقها ثم أجلسها في البا

 عشرة أيام، هزيلة ضعيفة لا قوة لديها، بسبب الإقياء المستمر..

 

 

أمضيت عشرة أيام على هذه الحالة، أتنقل بمعالجة أبنائي وأبناء أبنائي، 

بعد أن نفد الطعام والمال منا، لا نسمع سوى صوت الأطفال يصرخون  من 

 لنا بالدخول أخيراَ.الجوع والمرض، إلى أن فرجها هللا علينا وسمحوا 

 

 

دخلنا، لكن ماذا الآن؟ أحد معارفنا أّمن لنا بيتاً لنسكن فيه، لا يوجد فيه  

سوى بطانيتين، بقينا مدة فيه، ثم استطاع ابني أحمد أن يجد عملاً في 

محل للحلويات، هذه مهنته منذ كان في سوريا، وبدأت أمورنا تتحسن شيئاَ 

 يعينني ويعين فشيئاً، وأولادي في السعودية يرسلون لي كل شهر مصروفاً 

 أخوتهم.
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=========================== 

 

قضيت أول ليلة لي في المعتقل وكل تفكيري كيف سأعود إلى ساحات 

 …الجهاد مرة أخرى

 

 

ثم هاجمتني أفكار عن عائلتي كيف حالهم بعد معرفتهم بأنني اعتقلت؟  

قاء سيعانون الكثير من أجلي، زوجتي عندما ودعتني كان عندها أمل بالل

مرة أخرى، أطفالي الصغار عانقتهم مؤكداً لهم إما النصر أو الشهادة، لم 

 …أتوقع أن ُيمسك بي بهذه السهولة وأكون لقمة سهلة بين أنيابهم

 

 

دخلت دموعي بسباق المارثون على خدي المنهك من الضرب، مالحة  

 ….قاسية على جروحي

 

 

ن الوطن، وحاولت مقاومة ثم سرعان ما عاودني  تفكيري بالجهاد والدفاع ع

الهجوم الذي صارعني حول عائلتي ونجحت، وانصب تفكيري في اتجاه 

 واحد، الدفاع عن ترابك سوريا.

 

 

بقيت على هذه الحال في المنفردة، التي لم تتجاوز مساحتها متراً بمتر، 

وهي في الحقيقة  عبارة عن حمام لقضاء الحاجة دون أي ضوء، لكني كنت 

 …( يوماً 53جود هذا الحمام، الذي كان بيتي لمدة )سعيد جداً بو

 

 

أخذوا مني ملابسي، بقيت بالملابس الداخلية والبرد ينخر كل عظمة في  
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 …جسدي

 

 

لا أستطيع النوم دون وسادة، فجعلت من حذائي وسادتي التي تشبع من 

دموعي كل ليلة، وكنت ألتف حول جورة الحمام لأستطيع مد جسدي 

 …والنوم

 

 

صباح كان يأتي الفطور، أعرف حينها أنه بدأ يوم جديد، فأعد كم  في كل

فطور وأعرف عدد الأيام التي قضيتها في المنفردة، كان فطوري عبارة عن 

أربع حبات زيتون وقطعة خبز أو ملعقة صغيرة من اللبن، أما الغذاء فكان 

ها ذرة إما حفنة صغيرة من البرغل أو الرز لكن طعمها مقرف جداً لا يوجد في

 ملح.

 

============================ 

في ليلة من ليالي المنفردة، كان بالقرب من زنزانتي زنزانة رقيب، وكنا 

 …نتحدث مع بعضنا من أسفل الزنزانة

 

 

فسألته كيف تأكل الزيتون؟ قال أضعها بالخبز وأكلها، قلت له: لا تعرف 

 كيف تأكل أنت لست اقتصادياً..

 

 …قال: كيف ذلك 

 

قلت له: سأعلمك كيف تأكل الزيتونة على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى 

 …تمسك الزيتونة وتلحسها من جميع الأطراف

 

المرحلة الثانية تضعها في قطعة خبز وتمرر الخبز حول  الزيتونة وتبلع 
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 …الخبزة بنكهة الزيتون

 

 الضحك.المرحلة الثالثة تودع الزيتونة وتأكلها بالكامل. فَعلت أصواتنا  ب

 

 

استأذنت منه لأصلي بعد جلسة الضحك الطويلة خلسة عن العساكر،  

توضأت بالمياه الباردة ثم أقمت الصلاة بصوت عاٍل وبدأت بالصلاة جهرة  

وكأني في بيتي، هللا أكبر )بسم هللا الرحمن الرحيم( وقرأت سورة الفاتحة 

بكون تأثراً بصوت عذب، كان الجميع يسمع صوتي، كل من في الزنزانات ي

 …وخشوعاً 

 

 

أنهيت سورة الفاتحة، شعرت بأنني وحدي في هذه الدنيا أعيش لأتعبد هللا،  

 …بعد أن أنهيت الركعة الأولى شعرت بأحدهم يقف أمام فتحة الباب

 

 

لم أسمع صوت الشباك الصغير الذي فتح إلا في الركعة الثانية، وبقي واقفاً 

متصلي ولك يا أخو ال..، ما  حتى أنهيت الصلاة، وصرخ بوجهي )شو

 …(بتعريف أن الصلاة ممنوعة وهللا لخلي دمك لركبك ياعر

 

 

وضربني من هذه الفتحة الصغيرة التي يرمون لنا بها الطعام كالكلاب، لا 

بل الكلاب يعاملونهم برفق وطيبة أكثر منا، حتى سالت الدماء من وجهي 

ى وقلبي مليء بالرضا بما كتب لم أكترث لهذا الألم فأنا راض بحكم هللا تعال

هللا علي، يا لهم من أغبياء يظنون أنهم إذا ضربونا استطاعوا أن يضعوا 

حاجزاً بيننا وبين هللا، أو أنهم يمنعوننا من الصلاة، سأصلي حتى لو في 

 قلبي، ولن تنفع عصيكم أبداً في منعي.
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===================== 

تحدث مع المعتقلين في المنفردة في يوم من أيام السجن المظلمة كنت أ

التي بجانبي وكانوا أربع جنود منشقين في زنزانة بحجم زنزانتي، وبصوت 

 خافت طلبوا مني أن أحفظهم سورة"يس"..

 

فأجبت طلبه و قلت لهم: هيا لنبدأ وبدأت بالبسملة ثم أكملت )يس والقرآن 

م تقف وراء الحكم إنك لمن المرسلين(، نظرت لأسفل الباب وإذا بخيال قد

 الباب.

 

 

ُفتح الباب، وإذ بعسكري يقول لي: )بزمتك لو داخل كلية الأزهر مو أحسن ما 

دخلت الكلية الحربية؟ أجبته لا سيدي، قال ولك فاتح معهد تحفيظ قرآن 

 ولك عر..( 

 

 

ضربني بكرباج، وهو عبارة عن أسلاك كهربائية، ومسك رأسي من النافذة 

وأصدرت أصواتاً كدجاجة ذاهبة للذبح، حتى الصغيرة، شعرت بالاختناق 

 …تركني وذهب

 

 

جلست وأكملت سورة يس ودموعي تملأ خدي، تمنيت أن أصرخ وأن يسمع 

العالم صراخ المظلومين،  لكنني أعلم مسبقاً  أنه لن يسمعني أحد، ولو 

سمعوني سيكتفون بقول لا حول ولا قوة إلا باهلل، هللا يفك أسره، فصرخت 

 ا هللا أغثني وأخرجني من ظلمات السجن والعذاب.بداخلي ياا

 

 

بعد أيام عدة خرج الرقيب القريب مني إلى صيدنايا، وأحضروا عوضاً عنه 

 …شاباً درزي الديانة
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كل يوم يسمعني أقرأ القرآن وأصلي ويسمعني ليلاً أبكي وأتضرع إلى هللا 

ه، شعرت بأنه بالدعاء، إلى أن جاء يوم وقال لي: حدثني عن دينكم، فحدثت

 أعجب بديننا الحنيف، وكل يوم أتحدث له قليلاً كلما سنحت لي الفرصة.

 

 

 قال لي: أبو سليمان أريد أن أدخل الإسلام ماذا أفعل؟

 

 

قلت له: قل مثلما أقول:  )أشهد أن لا إله إلا هللا وأشهد أن محمد رسول 

 مسلماً لما أمر هللا( ففعل ونطق الشهادتين ودخل دين الإسلام راغباَ راضياً 

 …هللا

 

 

حفظته  جزء "عم"، كما علمته الصلاة والتسبيح والدعاء، كل هذا خلسة، 

ودون أن أعرف وجه هذا الشخص، أو من هو؟ ومن يكون، كل ما أعرفه عنه 

 …صوته ورغبته بالإسلام

 

 

أصبح كل يوم يتوضأ ويصلي وأسمعه يقرأ السور التي علمته إياهم، كانت 

 …يها فرحة، وبكيت من شدة الفرح بإسلامهفرحتي لا تضاه

 

 

شعرت برعاية هللا التي ترافقني أينما ذهبت، حتى في المنفردة جعل هللا 

 …أحدهم يدخل في دين الإسلام على يدي
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شكرت هللا على هذه النعمة العظيمة التي رزقني إياها، وما هي إلا أيام 

 …وخرج هو الآخر إلى سجن صيدنايا

 

================== 

في إحدى الليالي أصابني ألم شديد في ركبتي، أخذوني إلى من يسمونه 

الطبيب، لكن حقيقة لا ندري إن كان حقاً طبيباً أم لا، بدأ بفحصي وأنا أتألم 

جداً، فقال لديك التهاب بالمفصل، ثم أعادوني للزنزانة ونسوا إقفالها عندما 

ي وأخذت شفرة من شفرات أدخلوني، فأخذت حنفية الحمام ونزعتها بأسنان

مروحة سحب الهواء ما يسمى )شفاط( وسننتها حتى أصبحت تشبه 

السكين، وبهذه السكين أصبحت أستطيع فتح قفل باب الزنزانة في كل 

 …وقت

 

 

بدأت أفكر بالهرب، وفي ساعة متأخرة من إحدى الليالي، تسللت من الزنزانة 

عساكر عيونهم مغطاة، وخرجت وشاهدت الويلات، الكثير من الضباط وال

مشبوحين في الممر دون إصدار أي صوت، ذهبت إلى المنفردة التي 

بجانبي الموجود فيها المجندون الأربعة،  فتحت شباكها الصغير)الشراقة( 

وقلت السلام عليكم، رد الجميع وعليكم السلام باستهجان عجيب، قلت لهم 

وكيف فعلت هذا؟ أنا أبو سليمان جاركم، وبدأوا بسؤالي كيف خرجت 

 شرحت لهم 

 

 

قلت لهم: ما رأيكم أن نهرب، ترددوا جميعهم وقالوا إذا أَمسكوا بنا سوف 

 يعدموننا فوراً، قلت لهم: وماذا تتأملون ونحن عساكر منشقون؟

 أليس الإعدام هو ما  ينتظرنا؟!!

 قالوا: نحن جاهزون 

نا بالضبط، وضعنا خطة للخروج، وعلمتهم كيف يفتحون الباب كما فعلت أ

واتفقنا على الهروب بعد ثلاثة أيام ورحنا نخطط على مهلنا لتنفيذ الخطة، 
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 …مع علمي أن نجاح هروبنا يكاد يكون معدوم

 

في اليوم التالي سمعت ضجيج في الممر، يبدو أن  السجانين قد جاؤوا، يا 

إلهي هل سأستطيع الهرب من بينهم؟ وهل سأنجو من قضبانهم وكبالهم 

 ….هم؟، وبدأت بقول يا رب يا رب كن معنا وكرابيج

 

 

لا أدري ما الذي يخبؤونه لي، كان هذا اليوم هو الثالث والخمسون لي في 

حبسي، فتحوا الباب وقالوا لي تعال معنا، يا إلهي كم شعرت بالخوف، هل 

ُكشف أمرنا؟ وما هي إلا لحظات حتى عرفت أنهم سيرحلوننا من المنفردة، 

 أي جحيم سيرسلونني.لكن لا أدري إلى 

 

 

كانت أسوأ ليلة مرت علي في سجونهم، لن أنساها ما حييت، أرادوا نقلنا 

من زنزانة إلى سجن صيدنايا، فربطوا أيدينا ببلاستيك رفيع وأحكموا الربط 

 ….بعد أن أداروا أيدينا  إلى الوراء

 

 

 شعرت أني أودّع يدي، وما لم تمضي أول خمس دقائق إلا كان كل عضو في

 جسدي يصرخ من شدة الألم.

 

 

يا هللا ما هذه الآلام! ما عدت أسمع أي صوت حولي فقد كنت على وشك  

 …الإغماء.

 

 

وجاء أحدهم وقال: )قفوا يا أولاد الزنا( وبدأ يتلفظ بألفاظ الكفر، رفعوا 

قميصي الداخلي وغطوا به وجهي  حتى لا أرى شيئاً، وكذلك فعلوا مع من 



 

 
58 

ي  الرأس والركب مثنية، وربطونا جميعاً ببعضنا، معي، ساقونا  مطأطئ

 …كقطيع غنم ُيساق للذبح، دون أي مقاومة منا

 

كنا نتمنى الموت لنتخلص من هذا العذاب، ثم حشرونا في سيارة فوق 

 بعضنا. 

وكأن ألم يدي المربوطة لا يكفيني، حتى كانت رائحة المسجونين نتنة نتيجة 

 من نوع آخر، لم يتحمله معظمنا... جروحهم وعدم الاستحمام، عذاباً 

 

وبينما نحن على هذه الحال، وإذ بأحدهم استطاع إفلات يديه من الرباط  

البلاستيكي وبدأ بفك رباط من حوله من المساجين، وعندما وصل الدور 

عندي قلت له: أرجوك أسرع فيدي ستشل، وبالفعل بدأ بالمحاولة ولكن بدل 

البلاستيك على يدي، وباءت محاولته أن يستطيع فكهما زاد من ضغط 

 بالفشل.

 

 

بهذه اللحظة لوكان طفلي أمامي لن أستطيع النظر فيه من شدة عذابي 

وألمي الذي ما عدت أتحمله، ووصلنا إلى المكان الذي لا نعرف ماذا ينتظرنا 

 فيه، وفتحوا باب السيارة وبدأوا بالشتائم. 

 الفرامة هلأ(...أنت واياه وهللا لنفرمكن ب…. )نزيل يا عر

 

 

بدأنا بالنزول لكننا لا نرى أي شيء والسيارة عالية، وعندما بدأت بإنزال 

 …قدمي جاء أحد العساكر ودفعني  حتى نزلت

 

 

أدخلونا لزنزانة جديدة، وبدأت أصرخ من ألم يدي ولا أحد يستجيب لصراخي 

 …وبدأ الدم يسيل منهما، وجاء عسكري فتوسلت إليه بأن يفك يديي
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وبالفعل لبى استغاثتي على غير عادتهم، وبعد أن فكها وجدت يدي بحالة 

يرثى لها، متورمة وكأنها بالون مليء بالدماء المزرقة، والبلاستيك غرز بيدي 

 …نصف سنتمر وكادت يدي تقطع للحظة

 

 

حينها عرفت أنه لم يفك الرباط استجابة لتوسلاتي لكنه خشي من أن تقطع 

 كاكينهم. يدي قبل أن تقطعها س

================ 

سجيناً، الجميع  /167إنها صيدنايا وما أدراك ما صيدنايا، أدخلونا لغرفة فيها /

/، أقسم أنني سمعت  220عراة، قالوا: على الحيط يا )عر..( ضربونا بكهرباء/ 

صوت ُركب بعض المعتقلين انفجرت وآخرين لحمهم ُفتح، الدماء تتطاير في 

 …ينهمر علينا.الغرفة كأنها مطر 

 

معتقلاً، ثم نقلوا الذين بقوا على قيد الحياة إلى  /30استشهد على إثرها / 

 يوماً ... /17زنزانة صغيرة وأبقونا بلا طعام ولا ماء /

 

 

كنت منهكاً وقتها أنظر إلى المعتقلين وأنا بحالة يرثى لها، معدتي خاوية 

 …من العطشتتصارع مع بعضها من شدة الجوع، وحلقي كأنه خشبة 

 

 

كل يوم يودعنا واحد من المعتقلين، حتى كانت آخر إحصائية لشهداء الجوع 

معتقلاً، كانت أجسادنا ملتصقة بأجساد بعض لا  /35والعطش والعذاب /

 …توجد تهوية ولا بطانيات

 

 

أمتار، وفيها  7حجم الغرفة صغير، لا يتجاوز عرضها خمسة أمتار وطولها 
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الحديث بصوت مرتفع، لذلك كنا نوشوش  عشرات المعتقلين، ممنوع

بعضنا،، ومسموح لنا في اليوم كلمة واحدة بصوت عاٍل، وذلك عندما 

يقولون  لنا )يله يا عر..( فيجب أن نجيب: "حاضر سيدي"، فنقولها بصوت 

 يكاد يخرق طبقة الأوزون، لنريح حلقنا من السكوت الطويل.

 

 

ة خبز صغيرة، بيضة واحدة لكل أخيراً سمحوا لنا بالطعام، كل اليوم قطع

 …ست أشخاص، وحفنة برغل

 

 

رغم كل العذاب كان أكبر أحلامنا رغيف خبز نأكله بالكامل، وقت الطعام دلو 

شاي كبير ساخن جداً يسكبونه على كل المعتقلين، البرغل إما أن يسكبوه 

اء علينا، وبعد ذهابهم يقوم أحدنا بإزالة البرغل عن الأجساد المليئة بالدم

والمفتوحة من التعذيب، ثم نأكل البرغل من على الأرض، وأحياناً كانوا  

يسكبونه في حمام قضاء الحاجة ثم نقوم لنأخذ ما نستطيع أخذه مضطرين 

 لأكله وإلا سنموت جوعاً...

 

 

وفي كل يوم يجلس سجانون بالقرب من زنزانتنا ويلعبون لعبة 

الزنزانات، ثم يعدون عدد  يحملون بوري ويرمونه  في الممر قرب…الموت

البلاطات بين البوري والزنزانة القريبة منه،  ثم يطلبون من رئيس المهجع 

جثث وإلا حتكون جثتك بدالهن( وذلك على عدد  /3بكرة بدنا  /… )ولا أخو ال

 البلاطات... 

 

 

بعضهم كان يقتل أكثر ثلاثة يراهم متعبين من المساجين، والبعض يكون 

 تخرج لرفضه تلبية الأوامر بقتل أصدقائه....هو الجثة التي 
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إذا كان الاتفاق أن يقتل السجان المساجين فالوضع هنا يختلف، وتنتهي 

 …اللعبة بالاتفاق في صباح اليوم التالي حيث تتم عملية القتل

==================== 

 

الباب، دس المفتاح أنفه الثقيل في ثقب الباب، دار دورة تلو الدورة ثم ُفتح 

صوت قهقهة وكلام بذيء، شخصان يتحاوران من هما؟ ما هي أشكالهما؟ لا 

من …( ندري شيئاً،  نسمع أصواتهما فقط،  ثم ينادي أحدهما: أنت يا )م

 يقصد؟

 

ثم يذكر رقم أحدنا ويقول له تعال يا ابن الزنا، …( فنحن بنظرهم جميعنا )م

 …ك صكاً من عنديلك بشارة عندي اليوم، ستذهب إلى الجنة وسأعطي

 

 

ثم يضحك ويقول )مو أنتو بتقولوا بمظاهراتكن على الجنة رايحين شهداء 

 بالملايين، وأنا اليوم حخليك تسجد لربك بشار وبعدها بتروح على الجنة( 

 

 

 ماذا يقصد وعن أي جنة يتحدث، هل يؤمنون بالجنة والنار حقاَ؟!!

 

 

صاحب الرقم ويقول  وبينما أحدث نفسي سمعت صوت السجان يصرخ على

 ،….(له وضعية الركوع ولك )عر

 

 

 لمن يركع نحن لا نرى شيئاً.. من معهم؟ 

 تباً لكم تلعبون بنفسياتنا ككرة تشتعل داخل الملعب لتحرق الفريق الخاسر..

 …سمعت صوت ضربة حديد قوية وثقيلة على رأسه
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كطائرة انتهى صوت الضربة، وإذ بنا نسمع صوت الجثة تسقط على الأرض 

تتخبط بالجبال ثم تسقط لتصبح مئة قطعة،، يسقط بجسد بارد عاٍر نحيل 

مودعاً لحظات الألم والعذاب، بضربة أشدها ألماً وظلماً، لقد استشهد بلعبة 

 أحد هواة الموت....

 

 

تبقى الجثة بيننا لليوم الثاني حتى يأتي  حمالو الجثث ويأخذونها. ومن 

ثلاثة أيام حتى تتجمع الجثث فوق بعضها الممكن أن تبقى معنا الجثة 

 والمكان ضيق ورائحة الموتى تملأ الأرجاء.

 

ومع كل فتح للباب كنت أنطق الشهادتين، لأن كل فتح  باب يساوي روحاً، 

 ثم أستودع هللا أولادي وزوجتي ووطني.

 

 

لحظات، وترحمنا على صديقنا الذي كانت لعبة الموت من نصيبه هذه 

على روحك يا صديقي، كانت لحظة ألم وقت دخلت إلينا المرة، السلام 

وبنفس اللحظات من الألم خرجت من بيننا لكن الى أين؟ إلى مكان أصفى 

 وأرحم من مكاننا وخير منه، إلى من لا ُيظلم عنده أحد. 

 

 

معتقلاً، ممنوع الكلام وممنوع  /21نقلوني بعد عشرة أيام لزنزانة فيها/ 

خل إلى الزنزانات، مجرد أن نسمع صوت شباك مشاهدة السجان الذي يد

الباب ُيفتح نركض مسرعين كسرعة البرق إلى الحيط  نجلس على ركبنا 

وأيدينا على عيوننا، ووجوهنا إلى الحائط، ورافعين أقدامنا، ومن يتأخر تحُل 

 اللعنة عليه، وُيضرب حتى تملأ الدماء وجهه وجسده.
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، كل واحد منهم يحمل آلة إجرام في كل صباح يدخل علينا تسعة أشخاص

مختلفة، فمنهم من يحمل الكرابيج، ومنهم من يحمل البواري، وآخرون 

 يحملون الجنازير، ويبدؤون بضربنا، هذه قهوتنا اليومية.... 

 

 

أحد المعتقلين معنا حاول أن يرى أحد السجانين، فانتبه إليه السجان فأمسك 

ة أذنه من شدة الضرب، أما عن به وضربه ضرباً مبرحاً حتى ُخزقت طبل

الدماء فقد اعتادت عيوننا وأجسادنا على الاغتسال  بها  كل يوم، كان كل 

 يوم يمر علينا كأن العلقم بطعمه...

 

 

فتحوا الباب وبسرعة البرق ركضنا إلى الحائط  كالعادة، وأنفاسنا تكاد تنقطع 

 …لأننا لا ندري ماذا سيحل بنا اليوم

 

 

لمسموح لنا به في زنزاناتهم النتنة أن نسمع أصواتهم الشيء الوحيد ا 

وسبابهم وشتائمهم المقرفة، ولكن عيوننا مغلقة حتى لا نستطيع معرفة 

 من صاحب الشتيمة أو من صاحب الصوت الصاخب.

 

 

صرخ ذاك الصوت العالي بجعرة كجعرة الكلب المتوحش )ولا عر..، أختك 

يصلي أو يصوم وهللا لخوزقه بنص على أخته يا أخوات ال.. يلي بشوفه عم 

 ….(الساحة فهمتوا يا 

 

 

بالطبع سنفهم وسنطيعهم مجبرين حفاظاً على حياتنا، كان يوجد بالزنزانة 

"حمام" ولكن الأوساخ تملأه ولا نستطيع قضاء حاجتنا فيه، فطرقنا الباب 
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 .عليهم وقلنا لهم الحمام متسخ جداً و بالوعته مغلقة، فقال نظفوه بأيديكم.

===================== 

جاء العيد، وقف أحد المعتقلين، وألقى على مسامعنا قصيدة للشاعر 

 "إلياس فرحات" 

 

 يا عيد عدت وأدمعي منهلة                  والقلب بين صوارم ورماح 

 والصدر فارقه الرجاء فقد غدا                 وكأنه بيت بلا مصباح

 بين العروق كِمبَضع الجراح             يمشي الأسى في داخلي متغلغل

 أماه ليت مع النسيم رسالة                 تأتي فترجعني إلى أفراحي 

 

------------------------- 

 

كان يقرأها ويبكي، فكرت بكل حرف وفهمته وشرحته على واقعي، تذكرت 

 …كل عائلتي وأهلي وأحبائي في العيد وكيف كنا نقضي أيامه

 

 

ت كيف كنا في الصباح نذهب إلى صلاة العيد أنا وعائلتي وأخي أبو تذكر  

محمد وعائلته، ثم نعود من الصلاة ونذهب إلى بيت أخوتي ونفطر إما عند 

 أختي "أم طلال أو أختي أم سامر"..

 

 

نتسامر ونأكل الحلويات ثم نتابع مسيرة المعايدة على الأهل والأقارب 

ع" أم سليمان" ببداية زواجنا وأول عيد لنا والأحباب، لقد ذكرني بلحظاتي م

 معاً، ذكرني بأمي رحمها هللا،

 

 

تذكرت وتمنيت قطعة من كعك العيد اللذيذ، دموعي تنهمر والذكريات  

تنساب واحدة تلو الأخرى، ومرت أيام العيد بالمعتقل دون أن أرى أحداً من 
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 أحبابي.

 

==================== 

لو: )هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر هللا أكبر وهلل بدأت تكبيرات المساجد تع

الحمد، هللا أكبر كبيرا والحمد هلل كثيرا وسبحان هللا العظيم وبحمده بكرة 

 وأصيلا(

 

 

كَبرت معهم وبكائي يعلو في البيت، استيقظ أولادي على صوت بكائي،  

أمي أن  قالوا أمي هوني عليِك، الدعاء الآن مستجاب بإذن هللا، أدعي له يا

 يفرج هللا عنه ويعيده بالسلامة إلينا.

 

 

حاولت أن أبدو قوية أمامهم وأتظاهر أن شيئاً ما دخل في عيني وهو ما  

 …أبكاني، تصّنعوا الابتسام، أي أنهم  صدقوني

 

 

دمي يغلي غلياناً وأنا أسمع التكبيرات وأرتب البيت، قالت ابنتي رحاب:  

نصلي هناك؟، أجبتها اذهبوا أنتم، لن أذهب أمي ألا تريدين الذهاب للجامع ل

 …بدون أبيكم

 

 

ذهبوا، وبقيت وحدي أدعوا هللا تعالى أن يفرج عنه، وأخذ تفكيري يسرح نحو  

سجنه،  هل يجلدونه ام يسلخون جلده؟ أم أنهم يقتلعون أظافره؟، أي عذاب 

يذوقه الآن؟. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء، فك أسر زوجي وأسر 

 ومين، إنك سميع الدعاء..المظل
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جاء أولادي وأعُينهم متورمة من كثرة البكاء، قلت لهم: هيا تعالوا لنفطر، 

أعددت فطوراً مميزاً من أجلكم، لم أسمع أي صوت ولا استجابة لندائي، 

فالتفت اتجاههم، وجدت أن جميعهم ينظرون إلي، ابتسمت بوجههم، وأنا 

 مطأطئة الرأس، وتمتمت: إنني بخير.

 

 

بدأنا فطورنا،  والجميع صامت، لم يكن سوى صوت كاسات الشاي ُيسمع،  

 ….وكنا نصغي ونتمعنها جميعاً 

 

 

وقفت اللقمة ببلعومي حين رأيت في وجوه أولادي الحطام والأسى، ثم 

نهضت بعد أن شبع الجميع، ودون أن أشعر قلت: "أبو سليمان عند أم طلال 

 ولا أم سامر بدنا نروح بالأول"! 

 

 

انتبه أولادي لكلماتي، فانفجر بعضهم  بالبكاء وبعضهم عانقني، وسألت هللا 

 الصبر والسلوان على فراقه.

 

====================== 

في يوم الثلاثاء جاء أحد السجانين وكان يوم يسمح فيه بالزيارة لمن يدفع 

اهله مبالغ طائلة ظننت أن عائلتي عادت الى سوريا وان أحداً منها 

 ( في المعتقل..1زورني، نادوا اسمي بالرقم وكان رقمي )سي

 

 

ظننت  أنها زيارة، أجلسوني في غرفة منعزلة مدة ساعة تقريباً ثم قالوا: 

يداك للوراء، ووضعوا الكلبشات بيدي، وغطوا عيوني،  ومشيت خطوات 

 …متتالية ثم شعرت بضوء النهار
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ة لوحدي، جلست في دخل الخوف إلى داخلي بعد أن أصعدوني للسيار  

الخلف واستطعت نزع الغطاء عن وجهي وفك الكلبشات، وصليت الظهر 

 …والعصر

 

 

وبدأت النظر من ثقوب السيارة، إنه طريق القابون، أنا أعرفه تماماً، مررت 

منه مئات المرات، لكني كنت في حال تختلف عن حالتي التي أنا بها الآن، 

ريق أسلك، في  هذا الطريق كنت مررت وأنا بكامل حريتي، أختار أي ط

 أمشي حراً.

 

 

أأه كم أشتاق للحرية التي رحلت عني منذ شهور، خشيت أن يكون الأمر  

، أدركت أنه فرع التحقيق، /248إعادة تحقيق، وعند سماعي  كلمة فرع/ 

رباه..! ربما ألقي القبض على سليمان.. لا لا، هذا مستحيل، فأنا لم أعترف 

 …ن أضعف تحت التعذيب وأعترف، رباه ارحمني ياربعلى أحد، فأخاف أ

 

 

لحظات قليلة، ووصلنا، فكوا الكلبشات التي أعدتها قبل أن نصل بقليل 

وقالوا لي تفضل، ماذا سمعت تفضل؟ إنهم يتحدثون معي باحترام، لعلهم 

 مخطئون!!

 

 

انتظرت عشر دقائق، وأدخلوني إلى العميد، لكن هذه المرة دون أن 

ني، فقلت لا بد أن حكم الإعدام قد اقترب لذلك لم يغمضوا يغمضوا عيو

 عيني.
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دخلت إلى الغرفة كان رئيس الفرع واثنين آخرين، مباشرة وضعت يدي على 

 …عيني وأغمضتها

 

 

قال لي العميد: )شبك ليش متغمض عيونك؟(. سألته: هل مسموح لي 

يا خالد؟(،  رؤيتكم سيدي؟ قال: )مسموح فتح عيونك... ولك وين راح كرشك

 قلت له: ذاب. قال: من شو؟

 

 

قلت له: من الهم سيدي، وبعدها عرفوني على "علي حيدر" وزير المصالحة 

 الوطنية، 

مجرد أن سمعت أنه وزر مصالحة وطنية انتابني احساس أن الأمر خير لي، 

 فلا بد من حسن الإجابة..

 قال الوزير: ما الذي يهمك؟

 أجبته: )عندي هم صغير، وهم كبير( استفسر عن الهمين.  

فقلت: الهم الصغير هم اعتقالي وبعدي عن عائلتي، فقال العميد: هذه 

 تحل، ما همك الآخر؟ قلت: أما همي الكبير الوطن 

 

 

قال: ما همك بالوطن؟ قلت: أنا منذ ستة اشهر في المعتقل ولا أعلم ما 

آخر الأحداث التي شهدتها، إذا استمرينا يجري خارجاً، لكني سأتحدث عن 

بهذه الطريقة ستسيل الدماء في الشوارع. فقال: )بفهم من حكيك أنك ضد 

 سفك الدماء يا خالد؟( قلت له: طبعاً سيادة الوزير..

 

واعتقد أنه علينا أن نتحاور باللسان لا بالسلاح، شعرت بالوزير وكأنه 

 …سيرقص فرحاً بحديثي 

 

 …ف يا خالد بدنا اياك تلقي كلمة بمؤتمر صحفيقال الوزير: شو
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قلت له جاهز سيادة الوزير: ثم أكمل لكن هذا يحتاج قوة وشجاعة منك، 

فأجبته ان كان هذا المر يوقف حمام الدماء فأنا جاهز حتى لو كان الثمن 

 روحي..

 

 

قلت في سريرتي لو أنكم صادقون في وقف نزيف الدماء لما قتلتونا من 

مازلتم تقتلوننا، كان يكفي أن تحاورونا باللسان وترفعوا الظلم عن البداية و

 هذا الشعب، وأن تعطوه حريته في الاعتقاد والرأي...

 

 

 …مرت ساعة كاملة من الحوار معهم، وقلت سأتحدث معكم بشفافية

 

 

قال: تفضل. قلت لهم: أنتم تصنعون أعداءكم بأيديكم، قال: كيف ذلك؟ 

يوجد معي معتقلون تهمتهم أنهم شاهدوا قناة  أكملت أنه في صيدنايا

الجزيرة، ويعذبون أشد أنواع العذاب، هؤلاء عندما يخرجون ماذا تظنون أنهم  

 فاعلون؟

 

 

قال العميد: )أي وهللا يا سيدي ميطفوا السجاير بجسمهن(. ُذهلت عندما 

تحدث بهذه البراءة، قلت في نفسي: يا إلهي أليس أنت من عذبني سابقاً 

 دما حققت معي؟عن

كم من نساء ترملت بسببكم وكم من طفل تيتم بسببكم، لكنني أظهرت 

 لهم ابتسامة تشعرهم أني مصدق لتعاطفهم.

 

 

قال الوزير: سنتركك حتى المساء لترتاح، وفي المساء ستخرج وتخبرنا  
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بقبولك بإلقاء الكلمة أو بالرفض، نحن لن نجبرك، إن رفضت نعيدك إلى 

 سجن صيدنايا. 

 

 

نظرت اليه واكملت الحديث بقلبي، كيف لن تجبروني وإن رفضت تعيدوني 

إلى العذاب، تذكرت قول هللا تعالى ) فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم 

عليه( وعسى أن يكون هذا الأمر فيه خير للبلاد والعباد، أن يكون سبباً في 

قبل مجبراً ولو وقف الدماء ونيل حريتنا وخلاصنا من نظام ظالم مستبد، سأ

 …اضطر الأمر أن ألقي مئات الكلمات

 

 

وضعوني في غرفة، كنت أشعر بالجوع، طلبت الطعام وأحضروا لي قطعة 

حلاوة كبيرة كانت توزع لكل المهجع فجلست أكلها وكأني آكل خروفاً محشياً 

 ….بالأرز والمكسرات 

 

 

ت حتى وبقيت أكل قطعة الحلاوة حتى انتهت كلها، لم أصدق أني أكل

شبعت لأول مرة منذ ستة أشهر، صليت وبكيت ودعوت هللا بأن تكون 

 …طاقة فرج

 

 

كان حلمي أن أخرج إلى سجن عدرا لأرتاح قليلاً من العذاب، وفي المسا  

أعطوني الكلمة التي سألقيها في المؤتمر، وبداية الكلمة كانت )بسم هللا 

 الرحمن الرحيم( 

 

 

ساً عسكرياً وحلقوا لحيتي وشعري، ثم ذهبنا في اليوم الثاني ألبسوني لبا

 …إلى المؤتمر
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كنت أظنه لقاًء صحفياً بسيطاً، عندما دخلت ُذهلت وانذهل الموجودون، 

مؤتمر ضخم فيه القنصل الروسي والإيراني والصيني وشخصيات مرموقة 

 …في البلد

 

 

لجيش وقدموني مع ضابطين كانا معتقلين برتبة ملازم على أننا فارون من ا

 …وعائدون إلى حضن الوطن، والناس لا شعورياً أصدرت صوت أووووه

 

 

وكلما تحدثت كلمتين يضج المكان بالتصفيق، شعرت أنني رئيس  

 …الجمهورية لكثرة التصفيق

 

 

كنت أشعر بسعادة تغمرني أن عائلتي وأحبائي سيرونني على شاشة 

 …التلفاز وأنني مازلت على قيد الحياة، وعلى ما يرام

 

 

تمنيت أن أقول أثناء الكلمة: اشتقت لك يا "أم سليمان واشتقت لكم يا 

فلذات كبدي، لكن هذا عين المستحيل، إلا أن عيوني كانت تروي قصصاً 

 وحكايا لهم.

 

================== 

 

كيلوغراماً، بعد أن كان  /60عندما شاهدته على التلفاز كان وزنه لا يتعدى /

 …دما تزوجته كان بالشكل نفسه، تذكرته عن/110وزنه /
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 تذكرت أول مرة قال لي: )أحبك(.... 

 

 

انهالت الذكريات ذكرى تلو أخرى، تذكرت حينما وقفتنا  أمام كاتب العدل، 

 …وقتها خفق قلبي وتجدد أملي

 

 

إنها حياة جديدة أراها بعينيه اللامعتين، همست في أذنه قائلة: انطلق بي 

تفاصيله، كانت أول رحلة بدأناها معاً، أو لعله إلى فضائك فأن مغرمة بكل 

 …درب مزهر في عشق لا يقتصر علينا فقط بل يفيض على العالم

 

 

بهذه اللحظة وأنا أنظر إليه رجف قلبي وارتعشت وكأنني أسمعه يقول لي 

 …من جديد أحبك، سمعت كلماته، ما أعذب صوته وما أجمل بحته.

 

 

الشهلاء كشعلة تتأجج كلما رفت عيناه رفة بريق عينيه مازال كما هو، عيناه 

 ….تشتعل شعلة جديدة لتضيء حياتي التي تزينت بعودته

 

 

خاطبت التلفاز ليخترق كل السبل لعّل صوتي يصل إليه، أتذكُر حينما 

شربت فنجان القهوة من يدي أول مرة أمام أمي وأبي طالباً أن أكون ملكة 

للامعتين كنجوم في سماء صافية، على قلبك؟، حينها لم أنظر إلى عينيك ا

 بل اخترقت بصيرتي روحك الرائعة.

 

 

َقبلت التلفاز فرحاً، وقبلت أبنائي، وصرخت بصوت عاٍل الحمد هلل مازال 
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على قيد الحياة، إنه يتنفس يا ربي كم أنت عظيم، وتفوهت بالكثير من 

ة الكلمات، يعجز عن كتابتها الشعراء والوقت نفسه تفوهت بترهات كثير 

 كأطفال بدأوا الحديث أول مرة...

 

 

حقاً إنه أمامي، وعلى الهواء مباشرة، لكنني في بلد وهو في بلد آخر، بكيت 

 …وتهت بأفكاري وأحلامي الوردية من شدة الفرح.

 

 

إنه يتنفس، يقف على قدميه، ليس به أي مكروه، لك الحمد يا رب، وبدأت 

 بت بيبي بيبي حلو صغير(أرقص أنا وبناتي من الفرحة ونغني )ماما جا

 

 

أعانق التلفاز وأقبله وأصرخ وأقفز على الكراسي النطاطة، وفرحة تغمرني، 

إنه على قيد الحياة، وبدأت اتصالات التهنئة تتوارد إلينا، بعد أن عرفنا أن لا 

 مكروه أصابه.

 

============================ 

تصريح، وكانت  انتهى المؤتمر ولحقت بي الصحافة ليأخذوا مني أي

المخابرات تلتف حولي، والناس يظنون ذلك  خوفاً علي، ولا يعلمون أنهم 

 يريدون سوقي  للمعتقل مرة ثانية. 

أعادوني للزنزانة يا للفرق بين فوق الأرض وتحت الأرض، لم أشبهها إلا بالذي 

 …يعذب بماء حارق ثم مباشرة بماء بارد كالثلج

 

 

ستطبق على صدري، وكأن فيلاً كبير الحجم يقف لأول مرة أشعر أن الزنزانة 

 …على قفصي  الصدري، يرقص رقصة البهلوان متمهلاً.
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كان هذا الشهر أصعب شهر مر علّي في السجن، بدأت أزرع الأمل بتحسين 

وضعي بعد المؤتمر، وبقيت في الفرع، ووضعوا معي الملازمين الذين 

سورة يس"، وقضينا قدموهما معي، وبدأت أحفظهما سورة "الكهف و

 عشرة أيام ونحن نحلل ما الذي سيحدث الآن، ووضعنا ألف وألف تحليل.

 

 

ها قد جاء السجان، نادى باسمي، وقال: البس اللباس العسكري، لبست 

 …وذهبت إلى العميد رئيس الفرع

 

 

قال: تفضل "خالد" اجلس، جلست وأنا بكامل حماسي، قال: لا تؤاخذنا تأخرنا 

ا عليكم، وأنا أنتظر ماذا سينطق، هيا طمئن قلبي، وقل لي عليك، قلت: ل

 أي خبر يفرحني، ثم أردف إذا خرجت  ماذا ستفعل؟

 

 

صعقت كنت متأملاً أن ينقلوني إلى عدرا، الآن أصبح الحديث عن الخروج، 

 أجبته مسرعاً ما تريدونه سيدي، نحن تحت أمركم.

 

 

أنا والملازمين، أصبح هناك  أنزلوني إلى الزنزانة مرة أخرى ورقصنا فرحاً 

 بصيص أمل بالخروج من هنا، لك الحمد يا رب.

 

======================== 

سمعت خبر إصابة ابني سليمان الذي كان يجاهد في سوريا، وتم نقله إلى 

 ….الأردن ليتعالج، ومباشرة أصررت  على السفر إلى الأردن إلى جانب ابني
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تركت ابني أحمد وابنتي نور وزوجها هو بالأصل مصاب بمرض الكلى، 

وسافرت إلى الأردن، ثم عدت لأولادي لأبدأ حياة جديدة مع مرض ابني، 

 زرعوا له أعصاباً، وكان بحاجة لعمليات متكررة إثر إصابته.

 

 

ومع شدة عذابي وألمي، لفراقي عن زوجي واعتقاله، ومرض ابنتي وإصابة 

 سليمان" ابني، لكنني لم أفقد الأمل بلقاء "أبو 

 

 

وكأن مبشراً كان دائماَ يهون علّي هول المصيبة التي أنا فيها، ويقول بأن 

زوجي سيخرج عاجلاَ أم أجلاَ وسنجتمع مجدداّ وستزول هذه الغيمة السوداء 

 عنا، إنه الأمل الذي يقاطع سلسلة الألم دائماَ...

 

======================== 

ثلاثة، وحلقوا  لحانا وألبسونا اللباس بعد أربعة أيام نادوا علينا نحن ال

 …العسكري، وقابلنا العميد ورجل آخر جالس وراء الطاولة

 

 

حييناهم، ثم قال العميد: سيادة اللواء "رفيق شحادة" رئيس المخابرات 

العامة. جلسنا نحن الثلاثة، واللواء يحدثنا قائلاً: )لك فيني أفهم ليش لك 

راب الوطن(، ونحن بدأنا بالتمثيل عليه ليش، لك بموت ألف موتة كرمال ت

أننا نبكي وكنا نسحب مناديلاً ونمسح دموعنا التي لم تنزل قطرة حقيقة 

 منها.

 

 

أردف اللواء: )شوفوا أنا رح طالعكن على كفالتي، على مسؤوليتي 

 …الشخصية(، وضرب على صدره، )ولكن أرجو أنكن تكونوا تربيتوا(

 قلنا له: أمرك سيدي..
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 …يا عميد جاهزين للمقابلة؟ قال جاهزين سيدي ثم قال:

 

  

 …أنزلونا للزنزانة فرحين بما سمعنا، قلنا لعل المقابلة تهذيبية

 

 

بعد يومين جاءوا ارتدينا اللباس العسكري مرة أخرى، وأَجلسونا في غرفة 

يتواجد فيها ثلاث كَميرات، ثم قال أحد الضباط الآن ستتحدث لنا كيف أن 

ن يغتصب النساء، ُصعقت من الخبر، قلت له مستحيل الجيش الحر كا

سيادة المحقق أنا لم أَر شيئاً بعيني، قال: شوف هي مقاطع فيديو، قلت 

له: لا أريد مشاهدة شيء، وهذا لا يتناسب مع خروجي في مؤتمر 

 …المصالحة

 

 

ثم  قبلوا أن أتحدث عن شيء مختلف. مرة واثنتان وثلاثة نقدم اللقاء 

عليا لا تقبل به، حتى تحدث معنا اللواء وقال: ما هذه اللقاءات والقيادة ال

نريد لقاًء مؤثراً يبكي المشاهدين، زوجتي عندما شاهدت الفيديو السابق 

قالت: )شو هاد هدول خرج تعدموهن مو تطالعوهن( في النهاية وافقوا 

 على تسجيل مع المذيع "شادي حلوة" في الإذاعة والتلفزيون.

 

 

إلى المعتقل، وبعد يومين سألتهم ماذا حصل معنا؟ متى  ثم أعادونا

سنخرج؟ فقال لي: )على شو مستعجل؟ عرفان رح تطلع من هون في 

 سيارة حتكون ناطرتك توصلكن على تركيا(.

 

 

 …أخبرنا العميد أننا سنشاهد اللقاء الذي صوروه  معنا في بيوتنا
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 م؟؟؟!!!!ماذا تقول سيدي سأخرج اليوم؟ هل هذا حقيقة أم حل

 

 

أعطوني قميصاً وحذاًء وأخرجوني بسيارة، وصلت إلى كفرسوسة، قلت 

للسائق: أنزلني هنا، نزلت ووقفت وأنا ألتفت حولي يمنة ويسرة لا أصدق أنا 

 …حر حر حر، تمنيت أن أرقص في منتصف الطريق

===================== 

 

كبا لي، كدت أطير وقفت أنتظر سيارة أجرة، وأنا أشعر وكأن جناحان  قد رُ 

 فرحاً، شعرت بدفء لذيذ يدغدغ مسامات وجهي وأنا أشم رائحة الحرية..

 

 

نصف ساعة من الانتظار، لكن كل دقيقة كنت أفكر فيها بلقائي بأولادي 

وذلك انني كنت اتوقع ان …وزوجتي تمر علي كشهر، ما أطول الدقائق!

 عائلتي عادت للوطن بعد اعتقالي

 

 

زوجتي جفت خلال أيامي العجاف، يا إلهي كم أنا مشتاق لكل لا بد أن عيون 

 …شيء خارج الزنزانة، وها أنا خارجها، يا هللا ما أعظمك

 

 

متى اللقاء يا إلهي، أين أنِت مني أم سليمان؟ باعدك السجن عن جسدي 

 لكن روحي لم تفارقك؟ كيف سيكون لقاءنا؟ 

 

 

ة السيدة زينب، فرفض جاءت سيارة أجرة، وطلبت منه ايصالي إلى منطق

 …وقال توجد اشتباكات على ذلك الطريق
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وبعد جدال معه أنزلني في المخيم، ذهبت إلى بيت ابنة أختي وسألت عن 

عائلتي قال لي زوجها إنهم في ليبيا، وابنك خطب ابنتي، قلت له: مبارك، 

قال: أبوك مات، قلت: هللا يرحمه ويغفر له، ماذا عن "سليمان ابني" قال: 

 …بخير وتلكأ بعض الشيء

 

 قلت: صارحني، قال: أصيب وهو الآن في الأردن... 

 

 

وبدأت بالاتصال بأبنائي وزوجتي أبشرهم بخروجي، وكلما اتصلت بأحدهم 

 …تبدأ حفلة بكاء عارمة عنده

 

 

لا أدري لماذا لم أبِك، الجميع سعيد لكن سعادتي التي كانت وأنا أنتظر 

ت متوقعاً أن أجدهم جميعهم ينتظرونني سيارة الأجرة تلاشت فقد كن

لأعانقهم، لكني لم أجد أحداً منهم لأعانقه، شعرت بالإحباط والأسى والألم 

 ….وكأني ودعتهم من جديد وفارقتهم

 

 

والذي زاد في حزني وغضبي انني بعد لقائي للوزير ظننت ان النظام اصبح 

ازر التي ارتكبها  في ضعيفا لدرجة انه يريد الحل بالحوار ولكن فوجئت بالمج

 داريا والسيدة زينب وعشرات المجازر الاخرى في عموم سوريا..

 

 

يحاورنا عن المصالحة وهو يزيد في قتلنا انها مصالحة تقتضي الرجوع  

لحضن الوطن واي  وطن انه وطن مختزل ببشار فقررت الاستمرار في 

 الجهاد
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====================== 

، جاءني اتصال في لحظة ألم وذكرى ودموع شهور  /7اعتقل زوجي مدة /

مسكوبة على الوجنتين )ألو من معي؟ قال لي: السلام عليكم أنا أبو 

 سليمان( 

 

 …أذناي لا تصدقان ما تسمعان، وانقلبت دموع الحزن إلى دموع الفرح

 

وكأن عيناي  تحولتا إلى شلال من الدموع، تارة أصرخ وتارة أخرى أقول له  

 …لست مصدقة

 

 

حدث قليلاَ لأسمعك.. لأتأكد أنني لست في حلم، وأغلقنا الهاتف بعد ت

حديث مطول، وبدأت بالرقص أنا وجميع أولادي، ورحنا نعانق بعضنا فرحاَ 

بخروجه بالسلامة، وأملي باهلل الذي لم أقطعه قد أصاب، لك الحمد يا رب 

 أن أنعمت علّي وأرجعت إلي زوجي من غياهب  الظلم وسجون العذاب..

 

 

في الاتصال الثاني لنا حاولت إقناعه بأن يأتي إلى الأردن لنكمل حياتنا معاَ، 

وتوسلت إليه، لكنه أصر أن يبقى في ساحات الجهاد وأن يقاتل في سبيل 

 …هللا

 

 

قلت له: نحن بحاجتك في غربتنا كثيراَ. فأجابني الوطن محتاج لي أكثر، 

يا، قال إياِك أرجوِك أنا لا أريد أن فقلت له: إذاً سآتي إليك أنا وأعود إلى سور 

أترك الجهاد ودفاعي عن وطني الغالي، سنلتقي أعدك، لكن ليس الآن، 

 وقبلت بالأمر الواقع..

................................................................ 
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بعد أن فرج هللا عني،  قضيت أول ليلة في بيت ابنة أختي في المخيم، 

بنة أختي  مسافرة إلى السعودية، وكان صوت الهاون لا يتوقف كانت ا

طوال الليل وسيارات الإسعاف لا تهدأ، التيار الكهربائي مقطوع، لكن هذا لا 

يشكل أي مشكلة بالنسبة لي فقد اعتدت على الظلام، في اليوم الثاني 

اتصل عبر السكايب شخصية معارضة وقال لي: حزنت عليك كثيراً عندما 

لت، قلت له: الحمد هلل فرج هللا عني،، ثم قال: سيكون بيننا عمل مهم اعتق

 بإذن هللا.

 

 

أنتهت المكالمة، وصليت، ودعوت هللا، وقلت: ربي إني عاهدتك على 

 …إكمال الجهاد عندما أخرج، هون علّي وهيئ لي أسباب الجهاد والنصر

 

===================== 

ضابط، واستمريت على هذه الحال في صباح اليوم التالي عدت لعملي ك

يوماً، ثم طلبت من العميد إجازة فلم يعطني، فاخترعت كذبة لأخذ  /15/

إجازة وقدمتها  لضابط الأمن العلوي، بعد أن أخليت مسؤولية العميد كونه 

 سني، وبعدها أخذت إجازة وانشقيت مرة أخرى عن الجيش.

 

 

لاً، في كل يوم عندما من شدة فرحي أنني عدت للجهاد بقيت شهراً كام

أستيقظ من النوم أظن أنني أحلم أنني حر، فأنهض مسرعاً حتى أتأكد هل 

هذا حلم أم واقع، ثم أشكر هللا تعالى أنه واقع. ورغم القصف الذي شهدته 

منذ خروجي لكنني أشعر بسعادة أنني خرجت، وسأنتقم منهم ومن 

 إجرامهم.

 

 

ن أعرفهم قبل دخولي إلى المعتقل، بدأت بالعمل من جديد، رغم أن كل الذي

 منهم من اعتقل ومنه من استشهد، ومنه من هاجر والقليل منهم من بقي..
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وتعرفت إلى أشخاص جدد، ونسقت مع  الذين أعرفهم سابقاَ، كان نصف 

 …عملي في الغوطة والنصف الآخر في المنطقة الجنوبية

 

 

لنوا خوفهم مني، ، التقيت بشخصيات كنت أعمل معها سابقاً، لكنهم أع

متسائلين كيف ُأطلق سراحي؟  وكانوا يقولون في وجهي: نحن نخشى من 

العمل معك، فمن يدخل إلى سجونهم لا يستطيع الخروج، مع أنهم هم 

كانوا معتقلين سابقاً وأطلق سراحهم، لكنهم لم يقتنعوا أن لا شيء صعب 

زيمتي للجهاد على هللا، وقطعوا علاقتهم بي، ولم تثبط همتي فكانت ع

 …أكبر بكثير من الالتفات إلى اتهاماتهم

 

======================= 

ُعرض علي استلام لواء أحفاد الأمويين، وعدة ألوية أخرى، ففضلت استلام 

أحفاد الأمويين، واستلمت اللواء كان قسم منه بالغوطة الشرقية والقسم 

 …دمشقالآخر في العاصمة، فقررت جمع القسمين في جنوب 

 

 

اخترت منطقة يلدا مقراً لي، وغرفة عمليات، كان وضعي الشخصي 

صعباً،فقد سكن معي في المقر بعض المجاهدين من لوائي فكنت اعاني 

 … من فرق السن بيني وبينهم والذي كان له تاثير في عدم الانسجام بيننا

 

 

لا أما ملابسي فدائماً متسخة وغير مرتبة،  لا وقت لدي، لا للطبخ و 

للتنظيف، وذلك من ضغط العمل، من التواصل مع المعارضة خارجاً أو مع 

الكتائب الأخرى في المناطق الأخرى  ومتابعة وملاحقة أمور اللواء 

 …واجتماعات وحل مشاكل العامة
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أحسست أنني بحاجة إلى استقرار أكثر لأتفرغ لأمور الجهاد، فلا أريد أن 

ا بد لي من زوجة تهتم بأمري ولا أستطيع أشغل بالي بأموري الخاصة، كان ل

إرجاع زوجتي ام سليمان إلى سورية خوفا عليها وعلى الأولاد من الاعتقال 

وكذلك لا تستطيع ترك الأولاد وتأتي وحدها تهريب وإن استطاعت دخول 

 سوريا لن تستطيع الدخول الى منطقتي كوني محاصر

 

 

دني أحدهم لأسرة محافظة وفعلا بدأت ابحث عن زوجة فشاء هللا أن أرش

 ومحترمة

وتمت الخطبة والزواج خلال أسبوع واحد فقط دون أن تعرف زوجتي أم 

 "سليمان".

 

====================== 

 

شهور تزوج بامرأة غيري للأسف، كان  /4بعد أن خرج من المعتقل بـ/

 …بالنسبة لي خبر لا يصدق

 

 

كيف يحصل هذا وبيني وبينك حاولت أن أكذب هذا الخبر لكنها حقيقة مرة، 

عاماً تزوج  /35ميثاق وحب لا يمكن لقيس وليلى أن يصلا لها؟، كيف بعد/

 …علّي وبيننا ود وعشق

 

أنا التي وجدت قسوتك حناناً، لكنك دمرتني بقسوتك، كنت أرى  في لسانك 

اللاذع مديحاً، لكن هذه المرة شعرت أنه حقاً لاذع، وكأنه لم يتعلم المديح 

 …بحياته
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ظننت أن وعدك لي إنجازاً، لكنك أنجزت عندما تركتني أتلوع شوقاً لك 

وذهبت لتتزوج بامرأة بعمر ابنك، عندما أسمع الرجال سابقاً يهددون 

 نساءهم بالزواج عليهن كنت أقول لهن: كانت جفوتك لي حب..

 

 ….حب ...حب ….نعم  حب

 

 …حب سما رفعة عن حب عنترة لعبلة

 

 

في الغربة لألتقي بك لأكسب نظرة من عينيك، منذ شهور  أنا التي أنتظرك

 …قليلة قلت لي: لا تأتي، ظننت أنك خائف علي

 

 

أصابني إثر الصدمة هذه انهيار عصبي  دخلت إلى المستشفى، كان الخبر 

بالنسبة لي أصعب من خبر اعتقاله، فحينما اعتقل كنت أبكي خوفاَ عليه 

 …وشوقاَ له

 

 

صبحت أبكي منه ومما اقترف، دموعي ما عادت تفارق أما بعد أن تزوج فأ 

خدي الذي لو عرف طريق القاضي لاشتكاني له، إنها امرأة غيري يجالسها 

 …ويحادثها ويداعبها ويمازحها أيضاَ 

 

 

أنا أعرف زوجي عنده روح الفكاهة، وفي كل مرة أفكر بهذا، تأتيني نوبة 

مان؟ لقد جرحت قلبي، الصراخ، لماذا؟ لماذا فعلت ذلك بي يا أبو سلي

وحطمت مشاعري، وقتلت الروح التي كانت تتمزق لرؤيتك، آاااه يا أبو 

 سليمان آاااه
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لقد فرقت الطرق بيننا باختيارك هذا، جرحتني بأحاسيسي وعواطفي، كنت 

 تخشى علي من الدمعة أن تنزل على خدي، الآن أصبحت أنت الدمعة.

 

========================== 

 

الحصار الذي فرضه علينا نظام الأسد في المنطقة الجنوبية، وفي في ظل 

ظل المعارك و الجهاد وانشغالي بأمور اللواء وحل بعض المشاكل، لم 

ننسى أبناء الشهداء الذين قدموا دمائهم دفاعاً عن دينهم وعن الوطن، 

فقمت بالاشتراك مع بعض أهالي يلدا بتنظيم حفل تكريم لأبناء الشهداء 

 ه البلدة...في هذ

 

 

اجتمعت بعض الألوية في تجمع عسكري وأرادوا أن ينضم إليهم لوائي، 

رفضت في البداية لأنني ملتزم مع أشخاص ومتفق معهم فلا أستطيع 

تركهم والانضمام لغيرهم،، فاجتمع القادة وحاولوا إقناعي وتذكيري أنني مع 

 …وحدة الصف وعلّي أن أقف معهم في هذا التجمع لنتوحد

 

 

قلت لهم سأستخير وأخبركم، وبالفعل استخرت ذهبت وتم تصوير الفرقة 

وكنت بينهم، وتم الأمر بشكل سريع، وتحولنا من لواء إلى فرقة، لكن مع 

 …الأسف يوجد جهل بين الألوية، القائد مدني والضابط على الهامش

 

 

 كانت مناطقنا تسقط واحدة تلو الأخرى، بسبب سوء القيادة وعندما نتحدث

 …لا أحد يسمع منا، وتفرق الفصائل والتناحر فيما بينها
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استطاع النظام وضع أشخاص يظهرون أنهم مع الثورة وهم عملاء للنظام، 

 فعاثوا في الأرض فساداً، وانتشرت الفاحشة والاغتصابات والسرقة..

 

في أحد الأيام نشب  شجار بين  عنصرين من فصيلين مختلفين ، تشاجروا 

بدأ الأمر بمشادة كلامية، ثم كفر أحدهم وشتم الأخر، فضربه   لسبب تافه،

هذا العنصر بسبب كفره، فأخرج العنصر الذي كفر مسدسه وأطلق ثلاث 

 …رصاصات على الشاب الذي ضربه، فأرداه قتيلاً 

 

 

 

عنصراً من لواء القاتل، ثم جاء عدة  /17على إثرها اعتقل لواء المقتول /

دعنا نهجم عليهم لنأخذ بالثأر، قلت لهم: ما هذا  أشخاص واجتمعوا ثم قالوا

 الهراء؟

 …إنها فورة دم، ولو بدأنا بأخذ الثارات لن ننتهي أبداً 

 

 

 

اقترحت أن نذهب لقائد فصيل أخر ليكون  موضع صلح، وبالفعل ذهبنا وتم 

منهم، لكن كان هناك تداعيات لهذه  /4عنصراً وبقي / /13إطلاق سراح/

ب اقتتال بين الفصيلين، وكنت ممن سعى للصلح المشكلة، أدت لنشو

 بينهم.

 

 

استمرت محاولتنا بإقناعهم أن لا نرفع السلاح على بعضنا، وبعد وقت وجهد 

استطعنا إقناعهم بإرجاع السلاح المصادر لبعضهم وإحالة المذنب للمحكمة 

 وبهذا نحقن الدماء، ووافق الجميع...
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 …شة أمرينثم أعلنا عن اجتماع للفصائل، لمناق

الأول متابعة إجراءات الصلح بين الفصيلين ، والأمر الآخر لعقد اتفاق " حلف 

ضد الظلم"، كحلف الفضول وبالفعل تم الاجتماع، ومن بين الكتائب حضر 

 ….ممثل عن داعش

 

 

 قال: نحن موافقون على الحلف لكن بشرط، قلنا: ما هو شرطك؟؟

 نا..قال: يجب أن يكون جميع الشرعيين من عند

 

 

رفضت بشكل قطعي وقلت له هذا الأمر مرفوض لأنكم لو كنتم تروننا 

مسلمون ما اشترطتم مثل هذه الشروط، يتواجد غيركم من أهل العلم 

 ….والقضاء يحق لهم أن يكونوا من الشرعيين، الذين سيقع الاختيار عليهم

 

 

ا الحلف، فقال بنبرة حازمة هذا شرطنا وإن لم تقبلوا به فنحن لن نقبل بهذ

فتم اختيار خمسة أشخاص وسميت اللجنة الخماسية ووقع الاختيار على أن 

 ….أكون واحداً منهم

 

 

بدأنا بالصلح، لكنه لم يتم كما يجب، لكن الحمد هلل لم يقع اقتتال بينهم، 

 …ووضعنا خطة للحلف الذي تم الاتفاق عليه ووضعنا عدة بنود

 

اضطرني للذهاب لقادة  الكتائب فما لبث حتى عاد الاقتتال بينهم مما 

والفصائل الإسلامية وغيرها، وقلت لهم وهللا سأحاسبكم أمام هللا إن لم 

 تتدخلوا للصلح بينهما، وتفضوا النزاع، قال تعالى: 
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 على إحداهما بغت فإن بينهما فأصلحوا اقتتلوا المؤمنين من طائفتان وإن)

 فأصلحوا فاءت فإن هللا أمر إلى تفيء حتى تبغي التي فقاتلوا الأخرى

 ( المقسطين يحب هللا إن وأقسطوا بالعدل بينهما

 

 

ادخلوا بالصلح وهددوا الذي لا يريد الالتزام، وسنقف ضد من يرفض الصلح، 

إذا كنتم مقتنعون أننا  مسلمون. كانت داعش في هذا الوقت لم ُتظهر 

خبثها ونيتها، فمنهم من طأطأ رأسه بالموافقة ومنهم من يقول إن شاء هللا 

 ….حجي إن شاء هللا

 

 

 

لنصرة والأحرار وشام الرسول شكلوا الرابطة الإسلامية وضمت جبهة ا

 ….وكتائب الصحابة ومجموعة أخرى، وجاءهم الكثير من الدعم حينها

 

 

بعدها هجموا على لواء الحجر الأسود ) الذي كانت إحدى كتائبه سيئة 

السمعة، وترتكب الظلم و الاعتداء على الناس(، بغتة وسحبوا منهم ما 

واء، من المخيم  إلى الحجر قطعة من السلاح وانسحب الل /300يقارب الـ/

الأسود، وشكلوا الفرقة الرابعة، ولكن للأسف أحد قادتهم وهو قائد الكتيبة 

ذات السمعة السيئة، خان الثورة ومن قاسموه الحلوة والمرة في ظل 

 …الحصار، وعاد لحضن المجرمين

 

 

 …بعد فترة بسيطة من خيانته سقطت الذيابية والسبينة

 

================================ 
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استمريت في عملي في لوائي، لكن كان أمامي الكثير من العثرات بسبب 

الحصار المفروض علينا، وبدأت بالتنسيق بين القنيطرة وبردى والغوطة 

 …وجنوب العاصمة

 

 

ذهبت إلى بيت سحم وبالصدفة مررت أمام بقالة أنا وصديقي، فقال 

ي اعتقل، فقلت له ضاحكاً ومن هذا لصاحب البقالة هذا العقيد أبو الوليد الذ 

، وضاعت مني فردة حذائي وأكملت مازحاً )إذا  المكان ُألقي القبض عليَّ

حدا شاف لي فردة بوطي يعطيني إياها( وأطلقنا ضحكة عالية، وانتظرنا 

 صاحب البقالة إلى أن انهينا ضحكنا

 قال: متى هذا الكلام؟

  2012قلت: عام 

 ؟قال: ماذا كنت ترتدي حينها

 قلت: معطف جلد قصير

 قال: لونه أسود؟

 قلت: نعم 

 قال : رموك أرضاً ووضعوا قدمهم على رأسك أليس كذلك 

 أجبته مندهشاً ومستفسراً نعم 

 قال: ابن أختي صورك أثناء اعتقالك 

 قلت له: أين الفيديو هل لك أن تطلبه من ابن  أختك

 قال: للأسف حذفه حينما جاءت المداهمات 

 

لا يحتفظ باعتقال أول ضابط منشق في دمشق وريفها، كم شعرت تباً كيف 

بالتفاؤل حينما قال لي، تمنيت مشاهدة هذا الفيديو ليزداد حقدي على 

النظام أكثر، فمن الصعب رؤية نفسك وأنت ُتعذب على أيدي الجزارين،  ثم 

 أكملت لعل المانع خيراً.
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عض المساعدة لتدخل إلى أبلغني أحد عناصري أن الفرقة الرابعة تريد ب

دمشق عن طريق الصرف الصحي، فذهبت للقاء أحد قادة الفرقة لمدعو أبو 

النور، وتناقشنا حول هذه العملية واقترحت عليه أن أجعلها جماعي لكل 

 الفصائل، فوافق ..

 

 

طلبت اجتماعاً لجميع قادة الفصائل المتواجدة في جنوب دمشق، بعد 

الصرف الصحي، واتفقنا جميعاً على فكرة طرح فكرة الخروج عن طريق 

طرحتها بطريقة الخروج والوصول إلى قلب العاصمة، ووافق الجميع عليها 

دون أي استثناء، وتطوع شابان للخروج إلى الغوطة من هذا الطرق، من 

 أجل جلب ذخيرة ورجال من الغوطة...

 

 

العودة، في استطاعا النفاذ والوصول إلى الغوطة، لكنهما لم يستطيعا 

هذه الأثناء بعض القادة اقترحوا علي الخروج تهريب إذ توفر طريق للخروج 

من المنطقة باتجاه درعا محفوف بالمخاطر، وقد كنت أسعى للخروج من 

المنطقة إلى القنيطرة لتشكيل فصيل هناك باعتبارها منطقة مفتوحة 

 ومتابعة الجهاد، ورؤية عائلتي..

 

 

وصلت اللقمة إلى فمنا نقطعها ها نحن سنصل  لكنني قلت لهم بعد أن 

إلى دمشق وإذا وصلنا لها سقطت العاصمة بأيدينا، ثم بعدها خرج عدة 

أشخاص وسرعان ما اكتشف أمرنا، واكتشف الطريق الذي بقينا عدة شهور 

 ….نعمل عليه

 

  

تواصلنا مع الكثير من الأشخاص في المناطق المجاورة من أجل معركة 
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طتنا أنه بمجرد دخولنا إلى الميدان مباشرة تبدأ كل دمشق، كانت خ

 الفصائل بالتقدم باتجاه دمشق من كل الجهات...

 

 

 كما خططنا لاستخدام المآذن،كوسيلة إعلان عن التحرير..

 

لكن للأسف بدأ العمل بشكل فردي وبدأت الأخبار تنتشر عن الطريق الذي 

، وفسد العمل وانكشف عملنا عليه لشهور طويلة واستدل عليه الأشخاص،

 أمرنا، واكتشف الطريق الذي يؤدي إلى دمشق مع الأسف....

 

 

بعد فترة من الحصار أردت الخروج من المنطقة، لكن زوجتي حامل بشهرها 

السابع ولا أستطيع تركها بهذا الوضع وخاصة أن ولادتها قيصيرية وليست 

 دولار... 500طبيعية وسعر كيس الدم الواحد 

 

 

حد الأشخاص ينصحني بإخراج زوجتي من المنطقة فالحصار جاءني أ

سيودي بحياتها وحياة جنينها، بعد أن ُفتح طريق لعدة أيام، الحمد هلل 

استطاعت الخروج من المنطقة والذهاب إلى لبنان إلى بيت أخيها، وبقيت  

عندهم شهر، لكنها لا تستطيع أن تلد في لبنان لأن القانون اللبناني يمنع 

المولود من لبنان إن لم يكن مسجل بشكل رسمي عند نظام الأسد،  اخراج

 …مما اضطرني لتسفيرها إلى الأردن

 

====================== 

 

بدأت المواد الغذائية تنفذ شيئاً فشيئاً، وبات الخبز حلم كل إنسان في 

المنطقة، يا إلهي نبحث عن اللقمة بكل الأماكن ولا يوجد إلا شوربة العدس، 

ل كل طعامنا إلى عدس، فلافل العدس وخبز العدس، ومشروباتنا تحو
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 …الكمون

 

 

بعد أن خرجت زوجتي من المنطقة بأسبوع هجم النظام علينا من ثلاث 

محاور في ظل حصار شديد وسقطت على إثرها الذيابية والبويضة وقطعوا 

الطريق الواصل بين حجيرة والسبينة، أحدهم قال لي: يوجد طريق مجرور 

 …ق يخرج من الذيابيةنف

 

 

مشينا بالنفق لكن من الجهة المقابلة محاولين أن نخرج لإحضار السلاح، 

 ….لكننا لم نلحق، سقطت السبينة قبل أن نتمكن من إحضار السلاح

 

 

جاءني أحدهم يقول لي:أبو الوليد يوجد طريق نستطيع الخروج منه، مع 

ومشينا لنقطة متفق النقيب حسين  وأوصلوني مع أشخاص ليخرجونا، 

عليها، ثم كثر عدد الأشخاص الذين يريدون الخروج، ولا يوجد دلال يدلنا 

على الطريق، قلبي لم يرتح لموضوع الخروج أصبح الوضع غير مريح وعدت 

 وقلت لن أذهب معكم....

 

 

 

عدت من حيث أتيت، وكان وقت الغروب، حصار وجوع وسلاحنا بدأ بالنفاد، 

ليستا قربي وأولادي بعيدين ربي لك الحمد على كل شيء وزوجاتي الاثنتين 

 …أعنا وأغثنا، ووضعت رأسي على وسادتي التي تواسيني كل ليلة

 

 

 

صوت طرق قوي على الباب، استيقظت في وقت مبكر، ماذا يوجد يا أبوجه 
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 عابس حزين وكئيب قال:

 

 

س، اعتقل النقيب حسين وزوجته وحماته الذين كنا سنخرج معهم في الأم

 …نصبوا له كميناً وكان الكمين لك أيضاً، لكن هللا نجانا  

 لاحول ولا قوة إلا باهلل 

 

كم أكره كلمة السجن فكل حرف من حروفها يذكرني بالعذاب والألم الذي 

ألحقوه بي في سجونهم، اللهم كن عوناً للنقيب حسين ولكل المعتقلين يا 

 …رب

 

======================= 

الثاني من أجل زوجة أبيهم لأسكنها  عندي أثناء ولادتها لكنني كلمني ابني 

قلت لهم الذي سيتكلم معي بهذه السيرة سأغضب عليه ولن أكلمه طوال 

 حياتي هل تفهم أم أعيد لك ما قلت؟؟

 

 

قال لي بصوت متردد ومحتار بيني وبين أبيه حسناً يا أمي لا تحزني ولا 

 …تكوني راضية تبكي فالذي تريدينه سيحصل المهم أن

 

========================= 

بعد أن ذهبت إلى لبنان وسكنت  عند أخي لمدة شهرين، كبر بطني كبر 

واقتربت ولادة طفلي، وسيأتي ضيف جديد لهذه الدنيا بعيداً عن أبيه وعن 

 …وطنه

 

 

 تكلمت مع زوجي "أبو سليمان" كيف سأسجل ابني عندما يأتي؟

 عند أختي ستمكثين معها. اصبري ستذهبين إلى الأردن
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 متى؟.. في أقرب وقت. 

 

بعد عدة أيام ذهبت إلى الأردن وسكنت  في بيت أخته )أم سامر( عدة أيام 

دون معرفة زوجته "أم سليمان"، وجهزت ملابس الطفل لكنني حزينة لبعد 

 …زوجي عني أثناء ولادتي

 

============================ 

 

ن وكأن مخبراً أخبرني، لاحظت  الارتباك كلما كنت أعلم بوجودها في الأرد

أردت الذهاب إلى بيت "أم سامر" واختراعهم للحجج،  عرفت أن في الأمر 

خطب ما علي أن أتأكد من أحاسيسي هل من الممكن أن تصدق 

 أحاسيسي؟؟؟

 

 

جاء الوقت الذي أخبرني فيه ابني أنها موجودة في الأردن، جن جنوني 

 …عادت تسعني فقد أطبق صدري عليّ  وشعرت الأردن كلها ما

 

 

إنها هنا قريبة مني، خطوات تفصلها عني، من سرقت مني فرحة عمري، 

 كيف سأقابلها وكيف سأعاتبها؟؟

 

 

 بعد محاولات فاشلة أن تأتي لتلد في بيتي، اتصل ابني "بلال" قائلاً:

أمي لقد رأيت أبي اليوم في المنام وأنه استشهد وأوصانا بِك وبزوجته 

 زينب 

 …أرجوِك أمي من أجل حبك لأبي دعيها تلد عندك
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في هذه اللحظة خفت حقيقة من الفقدان فقدان "أبو سليمان" فعلى الرغم 

من زواجه علّي الذي لا يمكن أن أتقبله إلا أنني مازلت أحبه وأخاف عليه أن 

 يصاب بأذى ....

 

 

فضلي، قبلت على مضض،  مدت يدها، صافحتها بكل برود وقلت لها ت

طبخت لها واحتفلت بقدومها، لكنني لا أستطيع النظر في وجهها، فكلما 

نظرت في وجهها ازداد حزني وتذكرت المصيبة التي حلت على رأسي 

 ….بسببها

 

======================== 

بعد أن أغلقت الأبواب في وجه زوجي وسافرت بطريقة غير نظامية للأردن، 

 سامر"بعد شهر استقبلتني أخته "أم 

 

 

دخلت شهري التاسع، فجأة طلبت مني ضرتي "أم سليمان" أن أذهب لألد 

 عندها 

 وافقت  لكي لا يقولوا إني رفضت ولا أريد الصلح..

 

 

ذهبت لبيتها واستقبلتني بالبكاء الشديد وسلمُت عليها سلاماً بارداً جداً، 

 …بعد عدة أيام أنجبت وذهبت معي  إلى المستشفى

 

 

ت من البنج لأن ولادتي كانت قيصرية لم أجد أحداً بالقرب وعندما استيقظ

مني، كم احتجت زوجي في ذلك الوقت ليقف جانبي ويخفف من ألمي 

ويستقبل طفله الجديد الذي أسميناه "يوسف"، كنت متألمة جداً وحزينة 

 …أيضاً فأنا بموقف لا أحسد عليه
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مان" وبكت بكاًء بعد فترة من استيقاظي من البنج  جاءت ضرتي "أم سلي

شديداً عندما رأت ابني "يوسف" وبعدها ذهبْت إلى البيت وبقيت وحدي 

 حتى اليوم الثاني...

 

 

خرجُت من المشفى وكانت بالقرب مني تحمل بيدها يوسف ابني، وسيرت 

 …كل أوراق المشفى وأوراق خروجي، لكن هي بحالها وأنا بحالي 

 

 

رت بالخوف منها، وشعرت أن وجودنا لا أستطيع الحديث معها أبداً، لقد شع

مع بعضنا أمر مستحيل، وصلنا البيت وحممت ضرتي يوسف وألبسته 

وقبلته وهي تبكي ،وفي يوم بينما أجلس أرضع طفلي في الساعة الواحدة 

ليلاً، دخلت إلى الغرفة وقالت لي: لا أستطيع تحمل وجودك في بيتي، 

مني سعادتي التي بقيت يكفي أنِك سرقت مني زوجي تريدين أن تسرقي 

 لي مع أولادي

 

 

تكلمت مع زوجي وقلت له سأنسحب من حياتك، زوجتك لا تطيق وجودي 

وأنا أبكي بشدة،، قال لي: لا، أنت زوجتي وهي كذلك، ولكل منكما حق، 

كنت أشعر بالخوف من أن يتركني وأن نبتعد عن بعضنا، لقد تعلقت به  

 …كثيراً 

 

==================== 

 

فقدان الأمل في خروجي من المنطقة، قررت الجهاد في مكاني دون  بعد

الوصول لدمشق لأنه أصبح من الصعب جداً الوصول إليها بعد الفشل 
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 ….بالخروج من خلال الصرف الصحي

 

 

عندما سقطت السبينة والذيابية بدأت حجيرة بالسقوط، كانت الذخيرة قليلة 

 …متحمسين جداً للجهادلكن معنويات المجاهدين عالية، وكانوا 

 

 

كانت عدة كتائب مرابطة على الثغور، وكانت داعش وبعض الفصائل 

الإسلامية قد استلموا منطقة حجيرة البلد و حارة غربة،وللأسف قاموا بتنفيذ 

عملية انسحاب  بدأتها داعش من هذه المنطقة باتجاه يلدا ولم ُيبلغوا أحداً، 

بقوات الأسد والميليشيات الشيعية  وانكشف ظهرنا، وتفاجئنا في الصباح

 ….من خلفنا مما اضطرنا للانسحاب العشوائي إلى يلدا

 

 

داعش كانت السبب في سقوط حجيرة البلد و  شارع علي الوحش و حارة 

 غربة ووصول النظام الأسدي إلينا.

 

 

التفاف الميليشيات كان من خلف لواء شهداء الجولان الذي قاتل ساعات ثم 

ت كتيبة مغاوير جند هللا في منطقة البيرقدار، صمدوا حتى انسحب وبقي

أذان المغرب، وبعدها لم يستطيعوا الصمود أكثر، وبدأت الشيعة والنظام 

بالدخول باتجاه البساتين، وسقطت  الكثير من المناطق مع خزائن الطعام 

 …بأكملها

 

 

لحر دب الرعب في قلوب المدنيين في منطقة يلدا، بعد أن خسر الجيش ا

 …أكثر من ثلثي المناطق المحررة
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شعروا بأن الجيش الحر ما عاد قادراً على حمايتهم من سكاكين ومجازر 

باتت قاب قوسين أو أدنى، كل شخص في يلدا وببيلا وبيت سحم والحجر 

 …الاسود بدأ بتوديع أحبابه وأهله

 

 

ابتسامة  الأب يعانق ابنه ويقول له لقاؤنا الجنة يا بني لا تخف وهو يرسم

 …كالسم، الأم تودع أطفالها بحرقة خشية أن تراهم يعذبون أمامها أو يقتلون

 

 

 

فهبوا الرجال شيوخا وشبابا وأطفالا إلى جبهات القتال ،هذا يحمل بندقية 

وذاك سكين واخر عصى لايهابون الموت مقدمين أرواحهم دون أعراضهم 

ر وصيحات الجهاد ارتفعت معنويات المجاهدين وارتفعت أصوات التكبي

وأقبلوا على بعضهم يتبايعون على الموت واشتدت المعارك فثبتنا هللا 

 واوقفنا زحفهم .

 

 

الحصار يهاجمنا والجوع بدأ يودي بحياة الكثير من الأشخاص، جاءنا مبلغ من 

المال دعم للجبهات وتم إخباري انه تم تعيني بلجنة صرف المال فاجتمعنا 

 تحصين الجبهات الجديدة واستلمنا المبلغ ناقصا . وقررنا صرفه في عمليات

 

 

نظرت إلى الوضع السيئ الذي وصلنا إليه، حاولنا إيجاد حل للأزمة الغذائية، 

وبدأنا بالتخطيطات الكثيرة والمحاولات العديدة للوصول لطريق إمداد، لكن 

 باءت كل محاولاتنا بالفشل...
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قال لي أحد العناصر سيدي ما ليرة،  /100عندما كان سعر كيلو العدس /

رأيك أن نشتري عدة أطنان عدس فالحصار يشتد وسيرتفع سعره أضعاف 

مضاعفة، قلت له: إن اشتريت العدس من السوق فبهذه الحالة لن يتبقى 

 …عدس للناس .نجوع نحن ولا يجوع الناس

 

 

قال صحيح سيدي، قلت له: اخشى إن جاعت الناس أن تنتشر الفاحشة ،وما 

ا في هذه الثور الا لندافع عن دين وحرية وكرامة وأعراض وأموال خرجن

 ….الناس، ولن أكون سبباً في إيذاء الناس حتى لو متنا جوعاً 

 

 

نحن معنا سلاح ندافع به عن أنفسنا نقاتل ونحضر طعامنا أما هم فماذا 

يصنعون؟، لا يا بني لن أشتري شيئاً، ولن أسمح أن أكون سبباً في ارتفاع 

 …ر العدس أضعافاً مضاعفةأسعا

 

 

باقي الألوية اشترت الكثير من المؤونة وخبأتها، كانت وجهة نظرهم كيف 

 سنقاتل ونحن جائعون؟ 

 

أكثر من عانوا الحصار هم المهجرون من باقي المناطق، حيث تركوا مونتهم 

 في بيوتهم وهاجروا إلى منطقتنا....

 

 

و، خرجت أنصت لأعرف استيقظت في الصباح على صوت من الجامع يعل

 ما يدور، سمعت وتمنيت لو أني لم أسمع

شهيد الحصار والجوع( لم أعي من ….. ) انتقل إلى رحمة هللا تعالى الشهيد

 …الذي استشهد لكنني سمعت جيداً أنه مات بسبب الجوع والفقر
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رباه الموت يزور منطقتنا لكن بطريقة مختلفة هذه المرة، رباه اعتدنا أن 

لقصف، اعتدنا أن نموت بالرصاص، ببراميل الموت، براجمات نموت با

 …الصواريخ، لكننا لم نجرب الموت جوعاً 

 

 

لقد أثر فينا جداً الموت جوعاً أكثر من الموت قصفاً، في المساء الصوت 

ذاته والخطب ذاته وشعور القهر يزداد ألماً، ليس بيدنا حيلة لمنع الجوع من 

 …مهاجمة مناطقنا

 

 

 …الجوع رجلاً لما ترددت لحظة وقتلته، حتى لا تزهق روٌح أخرىلوكان 

 

 

جاءني يركض، سيدي هناك  طفل يحتضر  من الجوع، ووراءه أمه تبكي 

 وتقول:

)مشان هللا يا أبو الوليد، ببوس أيديك ورجليك الولد رح يروح من أيدي، 

مشان هللا ساعدني وهللا من أسبوع ما أكلنا لقمة واستحيت أطلب من 

 الخلق، دورت بالزبالة بس وهللا حتى ما ضل زبالة(

 

 

وركضت على قدمي تقبلها بأن أساعدها، ابتعدت فوراً عنها وبدأت ببكاء 

مر، يا إلهي ما أنا صانع اللهم وليتني أن أرعى أهل هذه المنطقة أعني 

على أن أساعدهم، كيف لي أن أساعد ابنها وأنا منذ يومين لم يدخل لجوفي 

 …لقمة

 

 

ذهبي يا أختي سأبحث لِك عن شيء يأكله ابنك، وبدأت أبحث لعلي أجد أي ا
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شيء يأكله ذاك الطفل المسكين، وجدت ملء كأس صغيرة  من العدس، 

فرحت وكأني فتحت القدس،وصنعت منه حساءا، وركضت إليها خائفاً من 

 ….أن تسقط نقطة واحدة من الحساء

 

 

جدت ما يسد رمقه، فتحت طرقت الباب بسرعة افتحي الباب يا أختي و

وهي تبكي قلت لها: امسحي دموعك يا أختي لقد أحضرت له القليل من 

 الحساء أين هو؟؟

 قالت: ذهب يأكل 

 قلت لها أين؟

 عند هللا الذي لا يجوع عنده أحده 

 ماذا تقولين؟! 

 نعم ابني شهيد الجوع والحصار أنه رقم اثنين من شهداء الجوع. 

 

 

التي بحثت عنها في كل مكان على الأرض،  وقعت مني كأس الحساء

 …وقعت وهي مترددة خائفة أن يكون أحد بحاجتها

 

 

 …لكنني لم أتمالك نفسي وانفجرت بالبكاء وكأن ابني الذي استشهد

نظرت إلى وجهه إنه يبتسم وكأنه يأكل، يأكل اللحم والدجاج يا لابتسامته 

 …بعد جوع لأيام طوال

 

 

المأكولات باستثناء الفجل، ثلاث فجلات سعرها  يعادل السوق خاٍل من كل 

الدولار ونصف، وورق الصبار الكيلو بخمسة دولار، وتوجد نبتة تسمى رجل 

العصفور طعمها مر، الحيوانات لا تقبل أكلها، والحلويات كاتو العدس، بودرة 

 …الماجي التي عشنا على شوربتها فترة طويلة
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ولاراً، ومن معه هذا المبلغ والفقر يقتل الجميع، د /150كيلو الرز إن وجد بـ/

يصطف الأهالي وقت الغذاء، ما يقارب الألف شخص من أجل القليل من 

 …شوربة الماجي مع القليل من رجل العصفورة

 

 

بقيت شهوراً طويلة على الشوربة، وفي كل يوم نسمع نداءات متكررة من 

تلو الآخر، حتى وصل عدد الجوامع عن شهداء الجوع، ونحن نعدهم واحداً 

 …ماتوا قنصاً  /200شهيد و/ /200شهداء الحصار لـ/

 

 

الذين يذهبون لحصد بعض الخضروات يكون  القناص لهم بالمرصاد، لكن 

الجوع قاتل، يذهبون مضحين بحياتهم إما أن يطلق عليهم القناص أويتركهم، 

وبعضهم بعضهم قد ينجو من القنص ويستطيع إحضار غنيمة من الخبيزة، 

 ….ذهب إلى رحمة ربهم

 

 

 

لم يعد أهالي المنطقة يحتملون الجوع فقرر مجموعة من الناس الذهاب 

 …إلى حاجز النظام، ليطلبوا إخراجهم، حذرناهم لكنهم رفضوا

 

 

ذهبوا إلى الحاجز متأملين أن يخرجوا لدمشق ويحظوا بعدها بوجبة شهية، 

نار عليهم حتى قتلهم جميعاً، ولم وقبل أن يقتربوا  من الحاجز، بدأ إطلاق ال

 يبَق منهم سوى طفل رضيع يبكي على يد أمه التي قتلتها نيرانهم....
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بقي الطفل طوال الليل يبكي جوعاً، ولا أحد يستطيع إحضاره من بين 

الشهداء، فالقناصة يترصدون كل شخص يقترب منهم، حتى تم إحضاره 

جا الطفل ذو الأشهر الأولى بعصاة بعد عدة ساعات ومحاولات متكررة ون

 من عمره، والآن عمره أربعة أعوام...

 

 

 

كان أكبر تأثير وأخطر قطاع بالحصار داعش، خرج عن طريقهم ما يقارب  

شخص، عاملهم النظام و الميلشيات الشيعية بشكل جيد  /400الـ/

 …واستطاعوا الخروج من المنطقة

 

 

مناطق المحاصرة، وشرحوا لهم بعد خروجهم بدأوا الاتصال بالمتواجدين بال

كيفية معاملة النظام والشيعة لهم وإخراجهم من المنطقة سالمين، واجتمع 

 …آلاف الأشخاص يريدون الخروج

 

 

ألف شخص  /15وأجلوهم ليوم الاثنين، في يوم الاثنين اجتمع ما يقارب الـ/

شاب، واغتصبت  /1200يريدون الخروج، لكن للأسف تم اعتقال أكثر من/

 امرأة /70أكثر من/

وحرقوا بعض الرجال، ومنهم من جلودهم وضربوهم ضرباً مبرحاً،والباقي 

 أرجعوهم ليفتك بهم الجوع.

 

 

ما أحزنني وأغضبني أنه لم يندد أحد بهذه الجرائم، ولم يكن بيننا معتصٌم 

 واحد ينقذ هؤلاء المعتقلين، ويدافع عن المغتصبات..
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ل، بات الناس يكسرون الأخشاب الموجودة في  لا  غاز في المنطقة ولا بترو

 …منازلهم حتى يستطيعون  التدفئة في فصل الشتاء

 

 

بعض  النساء سلمن أنفسهن  لضعاف النفوس والأنذال من أجل كأس من 

 الرز لتطعم أطفالها

 

 

أذكر امرأة حمصية عندها أربعة أطفال كانت تأتي الى صديق لي وهو من 

ان يعطها كأس من الرز لمدة ثلاثة أيام متتالية، الفضلاء يدعى أبا عمروك

في اليوم الرابع وهي خارجة من عنده وقعت أرضاً، ركض إليها وسكب الماء 

 …على وجهها حتى استيقظت

 

 

سألها ما الخطب؟ قالت من الجوع، قال لها: ألا أعطيك  كل يوم كأساً من 

 الرز؟

 قالت: بلا

 قال: لماذا إذن؟

 ي  ولا أكل منها حتى يشبعوا ولا يشبعواقالت: أطعمها لأولاد 

فأطعموها وذهبت في طريقها إلى بيتها سعيدة بلقمة أكلتها لم تكن قد 

 …تذوقتها منذ أيام

 

 

وحدثني أحد المجاهدين الجرحى قال :كان أخي قادما من الحجر الأسود إلى 

 التضامن حيث كنت أسكن..

 

 

في الطريق ضرب بقدمه شيئا يشبه الكرى أخذها انها ثقيلة ويلتصق فيها 
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الحصى والتراب فأخذ منها قطعة صغيرة ووضعها في فمه وكانت المفاجئة 

، إنها شوكولا فجاء راكضا وفتح الباب علي بسرعة وهو يصرخ قبرنا الجوع 

حدة تلوى ماذا نفعل بها إنها مغطاة بالتراب والحصى فأخذنا ننزع الحصى وا

الأخرى ثم أكلناها . ثم ضحك حتى سالت دموعه وأنا قلبي يبكي فسألته ما 

 يضحكك ؟

 

 

قال : تصور أكلناها بترابها ولم نغسلها خوفا أن ينقص منها شيء فانفجرت 

 باكيا حتى سالت دموعي ،يضحك وأبكي وكلانا دموعنا تسيل !

أشباح تمشي في  أوزان الناس انخفضت بشكل كبير حتى لا تكاد ترى إلا

 …الطرقات

 

 

وما إن يحل المساء إلا ويختفي الضوء ويبقى صوت القصف من قذائف 

 …وبراميل ومدفعية ورشاشات ثقيلة جميعها بوقت واحد وبأصوات متشابهة

 

 

 

ثم نشتم رائحة الموت تصدر في الأنحاء، كنا ننتظر الصباح حتى نشيع 

ن لإنقاذ الجرحى لعل الشهداء بسبب قوة القصف، لكننا نهرع مسرعي

أحدهم يعود للمعاناة اليومية ولا يفقد حياته التي أصبحت بنظره رخيصة 

 ….ولا تستحق الاستمرار بها

 

 

 

واقتصرت المحروقات على الزيت المحروق المصفى، وكانوا يشغلون قطعة 

قماش، هذه القطعة تملأ الأرجاء )بالشحار( وهو دخان أسود، عندما تنظر 

جدها مسودة من البحث في حاويات  القمامة، ومن الفتيل إلى الوجوه ت
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 …الذي يشغلونه بشكل مستمر

 

 

 

خمسة شهور من الحصار الشديد والخانق الذي أودى بحياة الكثيرين، كانت 

كافية لجعل الناس تأكل لحم القطاط، والكلاب، وبعضهم ذبح الحمير وأكلها 

 ….بل أكلوا جلد الحمار ليستطيعوا العيش

 

 

=========================== 

بدأت بحفر نفق للوصول للمجرور الذي يوصلنا لداخل دمشق لإقتحامها  

،وكان يشاركني في الحفر كتيبة بقيادة أبو عبد هللا السلفي ،وبعدما أنهينا 

الحفر وأصبح الطريق مفتوح الى دمشق .وضع أبا عبد هللا السلفي حرس 

ه وطلبت منه ان نبدأ العمل داخل المجرور ووضع كلمة سر، فالتقيت

باسنطلاع المنطقة عبرالمجرورلاستكمال خطة هجوم وسيطرة على حي 

الزاهرة والميدان كنت قد وضعتها واستغرقت معي شهرين فاعتذر وقال 

 الخطة جاهزة فقلت ما تنتظرون ؟

 قال : العدد غير كافي

 قلت: كم مقاتل تحتاج؟ 

 /15ي ، فتلكأ وراح  يأخر العمل /مقاتل فقلت له موجودين عند  1000قال:  

 يوماً وأنا أتحرق  ماذا تنتظر؟؟

خطة لماذا كل هذا  /21وقد حفرنا النفق المؤدي إلى دمشق ووضعت/

 الانتظار؟

 

 

 

مرت الأيام كنار في صدري لا أستطيع التحرك مع مقاتلي خشية أن يقع 

اقتتال بين اللوائين، وكل يومين أذهب إلى قائد اللواء وأذكره وأشرح له 
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الوضع، النساء بتن يقبلن بالزنا من أجل كأس من الرز لإطعام أطفالهن 

 …الجياع، علينا أن نسرع وإلا فإن الوضع سيزداد سوءاً 

 

 

 

مع الأسف في كل مرة كان يتذرع  بشيء لا قيمة له، حتى جاءني في لكنه و

 …يوم وقال لي أخي النظام اكتشف الطريق وأغلقه لأن النوايا تزغزغت

 

 

لم أستطيع التصديق، ذهبت ومعي عسكريين وكانت السماء ماطرة 

والشوارع تحولت إلى سيول، قلت لهم ادخلوا من النفق لنرى هل حقاً تم 

 قبل النظام؟!!إغلاقه من 

 

 

 

دخل الشابان وبعد قليل عادا إلي وقالا لي أبو الوليد لا نستطيع إكمال 

 …طريقنا فالمياه وصلت إلى نصف وجهنا ولم نقطع نصف الطريق

 

 

بعدها قررت الذهاب إلى )أبو ياسين( من أمراء جبهة النصرة لان أبا عبد هللا 

وضع قلت لعله يساعدنا السلفي كان قد بايع جبهة النصرة، وشرحت له ال

 …في الأمر، واتفقنا معه وقال لا مشكلة أنا معكم

 

 

اتفقنا على موعد لكنه لم يأِت، ثم اتفقنا على موعد ثاني وثالت ولم يأِت، 

بقيت أنتظر دون فائدة، ثم أرسلت له خبراً أن يأتي إلي عندما يعود علينا أن 

 …نتحدث
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يننا، عرفت حينها أنني وحيد في هذه لكنه لم يأِت، ولم أره منذ آخر لقاء ب

المغامرة  والصراع، لكن مع الأسف في كل محاولة لي يفشل أحدهم  

 عملي، حتى يئست من إكمال العمل...

 

 

 

مقاتل خرجوا وسلموا سلاحهم للنظام  2000خلال فترة الحصار أكثر من  

 …بعد التسويات التي أصدرها النظام، خرجوا فرادى وجماعات

 

 

 جاءني شخص إلى المقر.. 

قال: ابا الوليد أبو شهاب قائد لواء شهداء الجولان، يريد بيع سلاحه وسيخرج 

 من المنطقة

 قلت له: وما علاقتك بالأمر؟

 قال: بصوت عاٍل لا يا أبو الوليد كيف يخرج؟

 قلت له: الرجل جاع هو وعناصره ،إنه يبيع سلاحه من أجل الطعام 

 يصرخوذهب ثم بعد قليل عاد 

 قلت له: ما القصة يا أبو عرب؟

 قال: حجي أبو شهاب عذب شاباً ومات الشاب تحت التعذيب

 قلت: لا حول ولا قوة إلا باهلل

 

 

داعش اعتقلت أبو شهاب وأرادت تسليمه للأهالي،بحجة أنه اعتقل رجل من 

يلدا بدعوى أنه كان متعامل مع النظام بإخراج مقاتلين من المنطقة لتسوية 

 هم مع النظام,أوضاع
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أرسلنا خبراً بعدم تسليمه للمدنيين وأرسلت "أبا ايمن" قائد لواء حطين الى 

أبا صياح فرامة أمير داعش في المنطقة يحذره من هذا ويطلب منه 

 تسليمه للمحكمة او لطرف أخر لمحاكمته

 

للأسف تم تسليمهما لأهالي يلدا الذين قتلوهما بشكل وحشي بدون 

ف على قتله عدد ممن دخلوا بالصلح مع النظام واخرين محاكمة وقد أشر 

حاقدين عليه ، وأعدموا أبو شهاب والترويحي قائده العسكري بالضرب 

والرصاص ، عندما رأيتهم اقشعر بدني من هول المنظر، إنهم لم يقطعوا 

 …رؤوسهم فقط بل تفتت الرأس ولم يعد يوجد شيء منه 

 

 

مقاتلا من الحجر الأسود كانوا 17فاستغلت داعش هذه الفوضى وأعدمت 

 معتقلين لديهم بتهمة العمالة للنظام والخيانة....

 

 

كانت الشيعة مستعدين لدفع الملايين من أجل رأس أبو شهاب، وداعش 

 …قامت بقتله بطريقة بشعة ومؤلمة جداً 

 

 

بدأنا بالبحث عن سبب قتل أبو شهاب للشاب الذي ُقتل تحت التعذيب، وإذ 

نظام اعتقله بكمين هو وعسكريين منشقين يحاول إخراجهم من به عميل لل

المنطقة إلى النظام بالإتفاق مع هذا النظام وحاول تسليمه لشرعيي 

الجبهة فلم يجد أحدا منهم فقد كان الوقت متأخرا فوضعه عند أحد 

مجموعاته وبدؤا بالتحقيق معه وهو ينكر فيكذبه العساكر فيضربوه بأيديهم 

ظ بشتم هللا والرسول فما كان منهم إلا أن قاموا  فضربوه فإذا به يتلف

 …..بكرسي بلاستيك حتى تكّسر عليه، وحبسوه في الحمام حتى الصباح
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وعندما فتحوا عليه الباب وجدوه ميتاً، ولا أحد يعرف سبب موته، هل كان 

 حقاً من التعذيب؟!

 أم من البرد؟

 أم من الخوف؟

 ….لربما جاءته جلطة قلبية

 …أصابع الاتهام بالطبع ستتوجه لأبو شهاب في قتله لكن

 

===================== 

 

بينما أنا في هذه الحالة سمعت نداء من  الجامع على شهيد جديد من 

 شهداء الجوع

 مسحت دموعي فوراً، وشجعت نفسي وذكرتها أن الصبرمفتاح الفرج

عرفني الجميع، حاولت أن أهدئ من روعي حتى أخرج خارج الغرفة قوياً كما 

 …وأن أعود من حيث وقفت قبل دخولي للغرفة

 

==================== 

 

بدأ الحديث عن هدنة وعقد اتفاقيات مع النظام، وتسويات للأشخاص، 

بعض القادة أراد الثبات أكثر والقسم الأكبر أراد الخروج من المنطقة 

 …والانسحاب منها بعد عجز الجميع من تأمين الطعام للمدنيين

 

 

خرج بعض الشيوخ ليفاوضوا النظام على المصالحة واتفقوا على بنود 

معينة منها تسليم السلاح الثقيل ولا مقرات للجيش الحر ولا ممرات ومن لا 

 …يرغب نخرحه خارج المنطقة وبدأ الطعام يدخل الى المنطقة 

 

 

وبيت بدأنا نرى مشاهد مبكية وكان الطعام خاص للبلدات الثلاث يلدا وببيلا 
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سحم وبدأ صراع جديد بين المهجرين وأبناء البلدات على الطعام ،وقد كنت 

أطلب من قادة الفصائل أن يقودوا عملية المفاوضات . لكن لا حياة لمن 

تنادي لانهم كانوا يخشون إن فعلوا ذلك أن ينقطع عنهم الدعم وأن يؤثر 

 على سمعة الفصيل . 

 

 

ل وستكثرالفتن ويبدأ الإقتتال الداخلي كنت أتوقع بعد الصلح سيتوقف القتا

 والإغتيالات فأخذت قراري بالإنسحاب إلى درعا...

 

 

دعيت لاجتماع لمن أراد الانسحاب من القادة، واتفقنا على البدء بمفاوضة  

 النظام، 

 

بدأنا بإرسال الوسيط بيننا من أجل المفاوضة على الانسحاب، وفي أحد 

جز لمفاوضة النظام، في الساعة الثالثة عصراً الأيام اتفقنا على ذهابي للحا

دخل المحافظ إلى ببيلا ومعه ضباط ، وألقوا كلمة قرب محكمة ببيلا لكنني 

 …لم أذهب إلى كلمتهم المشؤومة

 

 

فكل ما فيها سم وكذب ونفاق ولا أحب أن أسمع زعبراتهم التي سئمت  

روحي منها لعشرات السنين، لكني الآن  لست مضطراً لسماعهم وهم على 

 أرضنا ..

 

 

وبينما أنا جالس  في المقر دخل علي الشيخ صالح الخطيب ومعه رجل 

 حليق اللحية عرفت فوراً أنه من رجال النظام السوري..
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ى السلام وأشار إلى من قربه وقال: "أبو ليث" نائب قائد الدفاع ثم ألق

الوطني في دمشق، سكتت لبرهة أتذكر كل الوجوه التي رأيتها والتي لم 

أرها خلال فترة اعتقالي والعذاب الذي لحق بي وبالمظلومين الذين كانوا 

 …معي

 

 

يقصف تذكرت أًبشع  اللحظات التي كنا نعيشها وهي صوت الطيران وهو  

بجانبنا لنغمض أعيننا ونتذكر في هذه اللحظة فقط الشهادتين ثم تنتظر 

صعود أرواحنا من أجسادنا ولوهلة نفتح أعيننا ويكون قدرنا لم يحن بعد 

 …وبعدها يعود شعور الانتظار .... ولا شيء سوى الانتظار

 

 

 انتظار الموت تحت نيرانهم...تحت قذائفهم اللئيمة

  ولا كبيراً..التي لا تعرف صغيراً 

 

 

أنت دخلت مقري فأنت آمن، ولا أسمح لأحد أن يأذيك ، “ نظرت إليه وقلت: 

 فنحن قدوتنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم..

 

 

لم يكترث لحديثي وبدأ بالحديث بقوله يا "أبو الوليد" إلى متى سنبقى 

 نتقاتل؟، 

د عام لنوفر /شخص مقتول من عائلتي، دعنا نتفق الآن أفضل من بع 280/

 دماً على أنفسنا.

 

 

قلت له: يا أبو ليث نحن لم نخرج ثورة ضد العلويين ولا ضد الطائفة، ولا 

ضد ملة من الملل خرجنا ضد الفساد، لأن النظام بنظرنا فاسد وعلينا 
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 الخروج عليه

الحل ليس بيدي وليس بيدك، إنما أنت مخول عن النظام وأنا مخول عن 

 ا حول  مسألة الانسحاب من منطقتنا..المنطقة التي أنا فيه

 

 

دخل أحد الثوار وقال لي سيادة العقيد "أبو جعفر" على الباب، قلت له: من 

 أبو جعفر؟

 قال: من تنظيم الدولة )داعش(

 

 

خرجت، كان وجهه غاضباً وقال بصوت عاٍل أبو الوليد أين النقيب الموجود 

 عندك؟

 قلت له: ليس عندي أي نقيب

 نقيب من النظام السوريقال: عندك 

 قلت له: عندي  "أبو ليث" نائب قائد الدفاع الوطني في دمشق

 قال: معه دقيقتين إن لم يخرج من المنطقة سأقتله 

 قلت له: أنا أعطيته الأمان كيف ستقتله؟

 ( ثانية ليخرج120قال: لأنك أنت أعطيته الأمان سيكون له )

 

 

 من هذا أجابه أحد الثوار أبو جعفرسمع "أبو ليث" بعضاً من حديثنا، قال: 

 ومسؤول عن ماذا؟

 قال: من تنظيم الدولة )داعشي(

 قال أبو ليث: )أي ما بيخوف لا تاكلوا هم(

 ثم قال لي: لن أدخلكم في مشاكل سأخر

 ليس خوفاً على حياته إنما اقتداء برسول هللا 

 

وبرفقة  عند نزول أبا الليث من مقري رافقته للشارع حيث اركبته بسيارة
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لحمايته فتفاجئة بأمير حبهة النصرة في الشارع يعاتبني ويقول لي ماذا 

 فعلت يا أبو الوليد لماذا أعطيته الأمان؟

 

 

 قلت لهم إنه رسول وأعرافنا وديننا لا تسمح لنا بقتل الرسول

 وما على الرسول إلا البلاغ

 قال :حتى ولو كان عليك أن لا تدخله إلى المقر

 قلت: لست من أدخله 

 الشيخ صالح الخطيب الذي أدخله لعندي

 ثم أردفت: كيف لي أن لا أدخله وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

 )َقْد أََجرَْنا َمْن أََجْرِت يَا ُأَمّ َهانٍِئ( 

 قال: )مو ليكون مسلم(. 

 قلت: لا.. هي أجارت  كافراً.

 قال: أقصد المجير 

 قلت : لهم أليس الشيخ الخطيب مسلم؟   

 فأداروا ظهرهم ومشوا دون أن يعجبهم حديثي

 

 

توقفت المفاوضات لفترة من الزمن بعد أن شن  بعض القادة المنتفعين 

من الثورة علّي حملة على وسائل التواصل وبدؤا بتوجيه التهم لي ، أنت 

 متخاذل ،انت تريد تفرغ المنطقة من المجاهدين 

 م من كفرني وأفتوا بقتليومنه

 

==================== 

 

قتلت داعش أحد المجاهدين ويدعى أبو الحارث قائد إحدى الكتائب التابعة 

للوائي وأخذت أسلحته، وتجمعت بعض الفصائل لقتال داعش في ذلك 

 الوقت، تدخلت الكثير من الكتائب، بأن نحكم شرع هللا 
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ارث رحمه هللا  لأن داعش تنظر إلينا بأننا وبدأوا بالتحقيق بمن قتل أبا الح

 مرتدين وكفاراً..

 

 

ثم صدرت نتيجة التحقيق بحق المجاهد بإرجاع السلاح ووضعه أمانة عند 

جبهة النصرة وأهملوا التحقيق وجائني خبر أن شرعي الجبهة حكم عليه 

 بالردة وأعطى السلاح لداعش ، ذهبت إليه وحاورته لماذا مرتد؟

 

 

 …ابا الحارث مرتد لأنه تفاوض مع النظام لإخراج أخيه المصابقال : إن 

 48قلت له: إنه مصاب إصابة بالغة وبحاجة لمستشفى وعلاج وأمامه  

 ساعة وبعدها يموت وهللا أعلم وكانت المنطقة تفتقر لكافة أنواع العلاج، 

 قال : هذا ليس بعذر

عجب فآثرت المهم طال النقاش وأظهر من جهله بالأحكام الشرعية ال

 الإنسحاب من الجدال  خاِل الوفاض.

================= 

 

بدأ القليل من الأغذية يدخل للمنطقة بعد الهدن والمفاوضات، ووزعنا أرزاً، 

دولاراً في ذلك الوقت، دون أي مقابل،  /150وكان قد  وصل سعره إلى /

 يتوفر..الناس هنا فرحوا ولم يعد يستوعب عقلهم الأمر، الطعام بدأ 

 

 

وكان إذا توفر معي دعم مالي مباشرة أفكر كيف أسد به رمق الناس وأحد 

من جوعهم الذي فتك ببطونهم، وكلما توفر معي مال كنت أذبح بقراً ونوزع 

 …لحمه على الفقراء
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لا أستطيع نسيان ذاك المسن، فحينما أعطوه حقيبة المعونات الغذائية، 

ويقول لا أصدق هل أنا في  راح يضحك ضحكات اختلطت بدموعه،

 الجنة؟ّ!!!

 

 

ما هذا إنه أرز وبرغل و لحوم، منذ أيام لم أتذوق الطعام ومنذ أشهر لم 

أتذوق الخبز، أمسك رغيف الخبز وبدأ بتقبيله كطفل صغير يقبل أكلته 

المفضلة، ثم نادى ابنه وقال له أرجوك صورني وأنا أحمل رغيف الخبز حتى 

أتذكر هذه اللحظة المدهشة لعلي أشبع من الصورة، إذا فقدناه مرة ثانية 

 تارة يرقص وتارة يبكي ويؤلف أجمل الأغاني عن الطعام. 

 

 

وأخرى تنادي على أطفالها الذين ربطت على بطونهم حجارة وتقول فكوا 

الوثاق فكوا الوثاق، ستشبع بطونكم اليوم يا أطفالي، ركضوا بأجساد نحيلة 

فرحها كما تريد، أمسكوا بأيدي بعضهم بعضاً ضعيفة لا تقوى على إبداء 

وراحوا يقفزون  قفزات هزيلة ويقولون قبرنا الفقر طعام..طعام.. استيقظوا يا 

 نيام. 

 

 

الأم تبكي وتعانقهم، وضعوا سلة الطعام في منتصف الحلقة، وراحوا 

يدورون حولها ويرقصون فرحاً، وبيد كل واحد منهم قطعة خبز ويده الأخرى 

ه حتى إذا سقطت ذرة من الخبز يأكلونها ولا تذهب منهم دون أن تحت فم

 يشعروا بمتعتها..

 

======================== 

 

في البداية فتحوا الطريق لدخول الطعام، ثم سمحوا بدخول المدنيين 
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وخروجهم، لكن لم يأذنوا بالدخول والخروج إلى منطقة يلدا وببيلا وبيت 

فاتصل بي زوجي وطلب أن أنزل لسوريا، سحم إلا لأهل المنطقة فقط، 

 وطلب من ابنه سليمان أن يقذفني من الأردن إلى سوريا...

 

 

وبالفعل تم قذفي إلى درعا، وبقيت يوماً واحداً، ثم ذهبت إلى يلدا وجلست 

خمسة ساعات بالقرب من الحاجز، ولم يدخلوني، فأخذني أحد أصدقاء 

 …عندهم ثلاثة أيام وأنا أنتظرزوجي إلى بيته مع زوجته في التل وبقيت 

 

 

فتحوا الطريق واستطعت الدخول إلى يلدا، والتقيت بزوجي وعلى يدي 

ابني الصغير يوسف، شعرت وكأنه يرقص فرحاً برؤيته وبدأ يقول لي إنه 

يشبه ابني عمران، لا لا ابني عبد الرحمن، بل يشبه بلال أو لعله يشبه 

 سليمان وناجي..

 

 أولادي جميعهم جميلو الوجه كوجهه..إنه يشبه جميع 

 

================= 

 

ازدادت نفسيتي سوءاً وبدأ الأمل ينخفض شيئاً فشيئاً ببعد زوجتي "زينب" 

 وابني يوسف الذي لم تره عيني بعد، وهما بأمس الحاجة لي..

 

 

وبعد الانتظار استطاعت زينب العودة إلي بعد عدة محاولات مريرة 

ابني على يديها، الذي شعرت أنه ابني الأول بسبب  وخطيرة، كانت تحمل

 …طول البعد عن أولادي

 

 



 

 
117 

عانقته عناقاً مليئاً بالشغف والحب ونظرت إلى وجهه الصغير وأمسكت 

يوماً من عمرك حتى  /90بيديه، ولدي الصغير اليوم أنت أكملت  الـ/

استطعت رؤيتك وتقبيلك، يا حبيب أبيك إنك تشبه كل ماضي أولادي 

وجتي "أم سليمان" وأيامي التي قد خلت، لكني أسأل هللا أن تكون أيامك وز 

أجمل من أيامي المتعبة،وكم تمنيت أن تكون أم سليمان وباقي أولادي الآن 

 معي .

 …"زينب" نام الطفل ضعيه في مكان آمن ليحفظه هللا ويرعاه

 

=================== 

 

ذ الوحيد وبدؤوا يتوافدون إلى أعلنت داعش الخلافة، وظن الناس أنهم المنق

المساجد للمبايعة، وبعد أن حصلوا على حشد شعبي، بدأت تظهر  

 تصرفاتهم الخبيثة من قتل وتعذيب..

 

شخص من  /80فقاموا باقتحام مقرات جيش الاسلام واعتقلوا ما يقارب ال/

 …قيادات جيش الاسلام و أجناد الشام

 

 

الرسول والكتائب التابعة لجيش فهب لواء أحفاد الأمويين ولواء شام 

شخصاً لمدة أسبوع ثم تدخلت  /75الاسلام لقتالهم، وحاصرنا ما يقارب /

 …جبهة النصرة وأخذوهم

 

 

وبدأوا التفاوض معنا لإيقاف القتال، لكن بعضهم  رفضوا التفاوض من أجل 

أن يبقى الدعم مستمراً عليهم لقتال داعش، والنظام يريد أن يستمر القتال 

 …ا بيننا لتنفد الذخيرة ونستنزففيم

 

وبعد تشكيل التحالف واتخاذهم قرار محاربة داعش، انسحبت الفصائل من 
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محيط الحجر الأسود حيث كانت تحاصر داعش خشية من أن يقصفهم 

 التحالف بدلاً عن داعش، لوضوح عمالة داعش للنظام...

 

 

بدأت جبهة النصرة تأخذ دور الشرطي في المنطقة وتقوم بعمليات اغتيال 

وإعتقال الناس ومحاسبتهم على معاصيهم وضيقوا على الناس دون أن 

يقدموا لهم أي شيء، حتى خرج شيوخ المنطقة وحرضوا المدنيين على 

جبهة النصرة لاخراجهم من بيت سحم، وبالفعل خرج الناس بمظاهرة تنديداً 

 الهم وتصرفاتهم العوجاء.. بأعم

 

 

فأطلقوا النار على المدنيين وأوقعوا عدة جرحى، مما أدى لحدوث  توتر 

بينهم وبين لواء شام الرسول والمدنيين وفي الفجر تسلل عناصر من جبهة 

النصرة إلى مقرات شام الرسول في منطقة البوقية في ببيلا، وقتلوا إمام 

 …المسجد وعدة أشخاص

 

 

شام الرسول والمدنيين لقتال الجبهة،  أسفر عنه خروجهم  من  فهب لواء 

بيت سحم إلى مخيم اليرموك، ثم اتفقت مع داعش لاقتحام البلدات 

والسيطرة عليها، وبدأوا بتصفية الفصائل في المخيم وعلى رأسها أكناف 

بيت المقدس الذي حوصر، وخلال أربعة أيام اتفق مع النظام وانسحب عن 

 بيلا، ومنهم من هاجر خارج سورياطريقه إلى ب

 ولا أعرف بنود الاتفاق..

===================== 

 

لم أعد أطيق صبراً على الوضع الذي وصلت إليه المنطقة وأردت الخروج 

منها للمرة العاشرة، عن طريق مفاوضات لكن جاءني خبر أن لا أخرج من 

يش،  وحالتي تحتاج المنطقة وأن لا أثق بالنظام لأنني منشق مرتين عن الج
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 …لعفو من بشار الأسد ذاته

 

=================== 

 

اتصل بي أحد أبنائي من السعودية وقال لي أمي الفيزا صدرت لِك جهزي  

 …حقيبتك يا حجة وبإذن هللا ستحجين هذا العام

 

 

جهزت حقيبتي وقررنا الانتقال إلى تركيا بعد عودتي من السعودية لسوء 

 …الوضع في الأردن

 

ركبت الطائرة ودعوت هللا كثيراً بأن يفرج همي الذي أحمله كجبل يمشي 

معي أينما مشيت، وصلت المطار، أولادي الأربعة بانتظاري "رحاب وبلال 

 …وأحمد وناجي" الحمد هلل أنني استطعت اللقاء بهم

 

أخذوني إلى البيت، وجدتهم قد زينوا بيوتهم فرحاً بقدومي، أولادي يقبلون 

نساؤهم مسرورات، أاااه يا صغاري.. قبلت أبناءهم واحداً واحداً، قدماي، 

انفجر …كنت أشمهم وأبكي فرحاً باللقاء بعد غياب سنوات عن بعضنا

 الشوق الذي كان في قلبي، وكأنه بركان وزع حممه على كل الجالسين..

 

 

حان موعد العمرة واعتمرت الحمد هلل ثم جاء موعد الحج، وحججت لكن 

ن زوجي، كم تمنيت أن أمسك يده في الحج وندعو معاً ونبكي بعيدًة ع

 …سوية عند رؤيتنا للكعبة، كم خططنا معاً للذهاب إليها مع بعضنا

 

 

أذكر يوماً من أيام ذي الحجة كنا متمددين للنوم، وبدأنا بالحديث عن رغبتنا 

بالذهاب لبيت هللا، وأن الأولاد كبروا ويستطيعون الاعتماد على أنفسهم، 
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نستطيع تركهم خلال فترة الحج وخططنا كيف ستكون رحلتنا ومن أين 

 سننطلق، وبلحظة سمر وفكاهة

 م؟!قال لي: ماذا سنأخذ معنا من طعا

 ظننته جاداً في كلامه

 قلت له: نأخذ معنا معلبات 

قال: )لا.. إذا ما كان الدسم عم يشر من الكوع ما فيني أكل، شو معلبات يا 

 امرأة(

 فضحكت حتى ُبح صوتي، وبقهقهة متتالية قلت له:

)بنحط بشنتاية السفر خاروف مكتف، وشوية بقلاوة بالسمنة العربية، 

 ووربات بالقشاطي(

)أي ها.. هلأ بنقدر نسافر ونحن متطمنين(سرح  للحظة وقال: )والفطور قال: 

 شو بدنا نفطر؟؟؟؟(

 فضحكنا حتى سالت دموعنا

فالتفت إلي وقال: أسأل هللا أن يأتي هذا اليوم الذي أُمسك فيه بيدك 

 …ونذهب لبيت هللا الحرام ُملبين نداء هللا داعين راجين هللا المغفرة

  قد حقق لي أمنيتينقلت: آمين، سيكون هللا

 قال: وما الأمنيتين؟

 قلت: الأولى حج بيت هللا

الثانية أن أمسك بيدك في ذلك الوقت وأن أدعو أن يمد هللا بعمرك 

 ويديمك فوق رؤوسنا وأن لا يفرق بيننا إلا الموت..

قبلني على جبيني ونظر إلي نظرة مفعمة بالحب والحنان، وعانقني حتى 

 غفوت على كتفه.

============= 

 

إرادة هللا فوق كل إرادة حدثتني "أم سليمان" عن الحج وعظمته وبدأت 

بتذكيري بأحاديث لنا قد خلت، ثم أنهت حديثها وأغلقت الهاتف، وتركتني 

 …في لوعة وحدي أحترق شوقاً لزيارة بيت هللا الحرام، وشوقاً لرؤيتهم
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ولو ساعة ثم شعرت أنني بحاجة لأن أرى أبنائي وزوجتي "أم سليمان" 

أموت لا مشكلة عندي المهم أن أقبلهم  وأعانقهم فالشوق يكاد يقطع قلبي 

 المثكل...

 

 

 دخلت في عالم الخيال، هناك أصوات تناديني من الخلف تذكرني بحبهم

 مهما حاولت التجاهل، تهمس بأذني بكل خبث: كفاك كذباً، فالحنين يمزقك

 "أم سليمان وأولادي" تمنيت أن تقلب وجوه الناس كلها إلى وجه

 

 نعم أنا بحاجتهم أشعر بضيق يخنق روحي

 أااااه كم أحلم أن تتلاشى المسافات فيما بيننا وتقربنا

حتى لو عجزت عن أن تلتقي فروحي تلتقيكم دائماً أينما كنتم يا أحباء 

 …قلبي

 

======================== 

 

الكتائب وقالوا لي  خلال جلوسي في يلدا، قدم علي اثنان من قادات إحدى

 إن داعش ستنسحب من الحجر الأسود ما رأيك؟

قلت: دعنا نكّون فصيلاً واحداً ونجعل منها نموذج عن حسن القيادة 

 والعيش بمحبة، نبني الأرض والبشر في المنطقة...

 

 

ونضع خطة لفتح مدارس ومشافي وروضات ونؤمن فرص عمل، دعونا 

 نهتم بهذه المسائل. 

 رة وقالوا سيكون لنا تجمع وأنت يا أبو الوليد ستكون قائدنا أعجبتهم الفك

 قلت لهم: لن أكون قائدكم بل أكتفي بأن أكون مستشاراً. 

 فأصروا بأن أكون القائد للتجمع

 قبلت على مضض...
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لكنني قلت لهم أنا سأخرج في أول فرصة تسمح لي من المنطقة لأنني 

بأحد منهم، حتى تكونوا على  اشتقت لعائلتي فمنذ خمسة أعوام لم ألتقي

 علم..

 قالوا: لا عليك 

 واستعنت باهلل ووافقت..

======================== 

 

أرادت عدة كتائب الدخول في التجمع قلت لا مشكلة، لكن لن ترفع أي راية 

فوق التجمع، وستكون قيادة واحدة والطعام والشراب نحن مسؤولون عنه 

 والكثيرون وافقوا على ذلك..

 

 

ثم أرسل  مشايخ المنطقة في طلبي، ودعوني لتناول الفطور وكان هناك  

شيوخ ببيلا وكبارها ورجال من بيت سحم ويلدا والعديد من قادة الكتائب 

وسألوني عن قصة الحجر الأسود، مع العلم أنهم على دراية كاملة بما 

 يجري...

 

 

 قلت ببرود: أنوي دخول الحجر الأسود 

ن يقبلوا بدخولكم للحجر الأسود حتى توقعوا على اتفاقية قال أحد الشيوخ: ل

 بينكم وبين النظام..

 قلت لهم : كيف أرسل لجنة للتفاوض على اتفاق وأنا لا أسيطر على الحجر؟!

 قال: لماذا؟

 قلت: إن فاوضت على أرض لا نسيطر عليها، نفاوض بضعف.. 

 قال: لكن إذا لم يقبل النظام

 قلت: نقاتلهم
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الشيوخ نحن بيننا وبين النظام اتفاق أن لا تنطلق هجمات من قال أحد 

 أراضينا نحو أراضي النظام..

قلت له: لا عليك نخرج خارج أراضيكم خروجاً عادياً ثم نبدأ بشن هجماتنا 

 خارج مناطقكم

 وأنتم عندكم بَند من لا يريد هذا الصلح في مناطقكم يخرج خارج المنطقة، 

 سألة وبدأنا هجومنا. فكروا قليلاً وبذلك نكون قد حلينا الم

 

 

ثم أكملت: ونرسل رسولاً إلى العميد المسؤول عن التفاوض ليخبره إن لم 

يعترضوا طريقنا بالدخول إلى الحجر الأسود سنبعث لجنة تفاوض لإيقاف 

 إطلاق النار.

 قالوا: حسناً إذاً.

================== 

 د أرسلنا رسولاً للنظام ليبلغ الرسالة للعمي

 وذهب بالفعل ثم عاد.

 

 

في اليوم التالي جاء الشيخ صالح وقال لي أبو الوليد اليوم سيعقد اجتماع 

 لننسق مع النظام من أجل المفاوضة. 

 

 

قلت له ماذا تقول يا رجل لن أنسق معهم، أرسلت لهم رسولاً يكفي، لن 

، أتواصل معهم مرة ثانية، سنصبح في هذه الحالة عملاء ولسنا مفاوضين

نحن لا نريد من النظام إلا أن يقف في مكانه في جبهاته، وأن لا يطلق النار 

علينا، ونحن بالمقابل نسيطر على الحجر بالاتفاق مع داعش، حيث بيينا 

لتسليمنا الحجر الأسود، فإن التزم النظام بهذا نعده أن نرسل لجنة للتفاوض 

 معه بعد أسبوع من دخولنا..
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 بي خرج وهو ممتعض من جوا

 

 

ثم جاءني في اليوم التالي واتصل بالعميد من مقري وقال لي العميد يريد 

 التحدث إليك.

قال لي العميد بصوت متعجرف مليء بالكبر: "شو مشان بدكن تبعتوا واحد 

 من عندكم مشان نعطيه بعض التعليمات؟"

 

 قلت له: سيادة العميد شايف عم تحكي معي وكأننا عناصر عندك.

 

 تنسى أن أعداء نتقاتل، لا تملي علي أوامرك. قلت له: لا

 

 قال: كيف تتحدث؟؟

 

 قلت له: كل ما هنالك نحن لا نريد قتالاً. نريد أن ندخل الحجر بسلام

 

 قال: نحن من نسمح لكم بالدخول  إلى الحجر الأسود أو لا

 

 قلت له: نحن سندخلها، سمحتم أم منعتم. 

 

 عناصر حتى تملوا.وسنقاتلكم حتى الموت وسنقتل منكم 

 

 قال: نحن لم نتفق على هذا. 

 

 قلت له: نحن لم نتفق إلا على إيقاف إطلاق النار

 وأغلقت الهاتف وأنا بشدة عصبيتي. 

كيف لمن شردنا وجّوعنا وقصفنا وقتلنا أن يرفع صوته علينا بعد أن أصبحنا 

 قوة تجعلهم يرضخون للمفاوضات كما نرضخ نحن 
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 ر الحاقد الذي لم يرحم صغيراً ولا كبيراً.يا لهذا النظام الفاج

 

 

 

بدأنا بالتنسيق مع داعش من أجل انسحابهم من الحجر الأسود ووضعنا 

 مقاتلاً ليحلوا محلهم أثناء الانسحاب.. /25خطة للانسحاب وطلبوا منا /

 

  

وبالفعل أرسلنا الشباب وكان اتفاق الانسحاب في صباح اليوم التالي 

 أول والثاني والثالث ولم ينسحبوا..وانتظرنا اليوم ال

 سألناهم لماذا لم تنسحبوا؟ 

 قالوا غيّرنا رأينا ولا نريد الانسحاب من المنطقة و سيعود مقاتلوكم إليكم 

 لماذا؟ 

 لكنهم لم يجيبوا على تساؤلاتنا الكثيرة. 

 

==================== 

 

أي أثر ايجابي،  نتيجة لعدم انسحابهم توقف كل مشروع التجمع دون أن يترك

كم تأملت أن أغير من الواقع الذي نعيشه وأبدأ من جديد في تلك المنطقة 

 لكن "تجري الرياح بما لا تشتهي السفن"

 

 

جلست مستاًء من الوضع وبدأت بكتابة بعض الكلمات من القهر الذي كان  

 يهاجمني ويصارعني 

 

 

ها، ولماذا بعد أن أستاء كلما وصلت اللقمة للفم، لا أدري من الذي يقطع

أصل لذروة أحلامي التي أظن أنها قاب قوسين أو أدنى بأن تتحقق وبلحظة 



 

 
126 

 أقصر من الثانية تسقط أحلامي كما تسقط المطر من السماء على الأرض...

 

 

حال المنطقة وأوضاع بعض الفصائل ذكرني بحال بعض أسواقنا قديماً 

لم اللغة الانكليزية بسبعة والكتب الموجودة في الشوارع المكتوب عليها تع

 أيام 

 ثم كتبت بقهر

 تعلم كيف تكون شرعياً في سبعة أيام

تريد أن تتخلص من ذنوبك انتسب لفصيل فيه رتبة أخ، سيغفر لك ذنبك 

ولو كنت أزعراً، فقط إذا انضممت إلينا سنغفر لك، أما إذا انضممت لأي 

 فصيل آخر حتى لو تبت من جميع ذنوبك فأنت كافر.

 

=================== 

 

 

في يوم مشرق مغموس بصوت القصف وروائح دخانه، وأصوات متنوعة 

للمتفجرات نسمعها من بعيد ومن قريب، كانت تجلس قربي زوجتي "زينب" 

 …و"يوسف" ابني وكانت تحمل في أحشائها توأم بنات في شهرها السابع

 

 

قلت لها: أول كانت تسألني: إذا خرجنا من هذا الحصار إلى أين سنذهب؟، 

من سألتقي بهم أولادي في تركيا وزوجتي "أم سليمان" يكفينا بعداً عن 

 بعضنا لقد اشتقت لكل تفاصيلهم..

 

 

لحظات وساءت حالة زوجتي ثم قالت لي أشعر بألم في بطني، أسعفتها 

لمركز طبي، قال لي الطبيب يجب أن تلد فوراً، لديها آلام مخاض، والحوض 

 …ملية قيصرية سريعةضيق علينا إجراء ع
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حزنت لهذا الخبر كنت أظن أنه مجرد مغص بسيط، لكن الأمر ليس كما 

 …أظن، الحمد هلل على كل حال

================= 

 

َدخلُت غرفة العمليات ولكن هذه المرة زوجي قريب مني يخفف عني وطأة 

 الأمر، كيف سألد ومازلت في شهري السابع وبهذه الظروف المرة؟؟!!

 

 

لكن قربه مني جعل الألم محتملاً، المهم أنه لن يفارقني، وسأتحمل كل 

الصعاب بقربه. ودعته قبل دخولي غرفة العمليات وقبلت جبينه ويديه 

الحنونتين، وطلبت منه أن يسامحني في حال لم أستيقظ وأن يعتني 

 …بأولادي كما يعتني بعيونه

 

 

لعملية، استعنت باهلل وقلت سأقرأ بدأ الأطباء بالإجراءات الأولية للمباشرة با

ما أحفظ من القرآن، وما أن بدأت بسورة "الصمد" إلا كان البنج قد هاجم 

 …جسدي ليطرحني كالميتة لكن بَنَفس يصعد وينزل 

 

====================== 

 

ُفتح باب الغرفة إنهما طفلتان صغيرتان، ضعيفتان، حجم كل واحدة منهما 

بصعوبة، وسرعان ما غابتا عن عيني، ركضت الى  كحجم كف اليد، تتنفسان

 الطبيب أسأله كيف حال "زوجتي"؟

 قال: إنها بخير

 تنهدت وقلت الحمد هلل
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 قال: الطفلتان بحاجة لحضانة

 قلت له: حسناً دعنا نضعهم في الحضانة

 

 

 بقيت واحدة في الحضانة مدة يوم وماتت

 لثلاثة أيام فقطوالطفلة الثانية استطاعت مقاومة الموت، لكن 

 ثم ودعتنا أنا وأمها المتعبة 

حزنت عليهما، وزوجتي بكت بكاًء مريراً، تمنت أن ترضعهما، أن تعانقهما، 

 فقد عاشتا معها سبعة شهور لم يفارقاها  لحظة..

 

 

يأكلان ما تأكل وتتعبان معاً وتضحكان وتحزنان سوية، شعرت بحركتهما 

ألومها فهي أم، وقلب الأم ضعيف لا يحتمل وراقبت نموهما في بطنها، لن 

 …فراق فلذات كبدها

====================== 

عانيت من نزيف بعد العملية وُفتح الجرح مرة ثانية بعد العملية، وكان لي 

نصيب أن أستمر بحياتي، دون أن يستطيع النزيف أخذي من زوجي الذي 

 …العلنيأصبح كل شيء بحياتي، أمي وأبي وكل عالمي الخفي و

 

 

كم كان الفرق كبيراً بين ولادتي  الأولى وولادتي  الثانية، هذه المرة فقدت 

قطعتين سكنتا داخل قلبي، لكني ُأعزي نفسي أن قلبي رأهما قبل أن تراهما 

 …عيني، وأنهما سبقتاني إلى الجنة بإذن هللا

===================== 

ببيلا"  -بيت سحم -ه "يلداعيد جديد بعيداً عن الأحبة، في سجن كبير اسم

تكبيرات العيد تعلو لكني لا أشعر بأي بهجة، أنظر الى وجوه الأطفال لعلي 

 …أرى الفرحة فيها لكن وجوههم  شاخت داخل  هذا السجن المشؤوم
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ألقي التحية على جاري وصديقي والعناصر في الكتيبة، وكلما سلمت على 

ضحكة ساخرة ويقول أي خير يا أحدهم وقلت له "كل عام وأنت بخير" يطلق 

 رجل وكأنك لا تعيش في عالمنا!!

 

 

أنظر لحالنا إننا لا نشبع الطعام ولا الشراب، حتى الدواء لا نجده وتقول خير، 

 إن حياتنا الشر بعينه..

 

 

أستغفر هللا مما أسمع، وأمشي في طريقي لعلي أجد سعادة تدخل على 

 ين أوصلتها هذه الحرب؟!..قلبي، فالقلب متعب من حال بلدنا، إلى أ

 

=================== 

سمعت أن تركيا ستغلق حدودها ولا تسمح لدخول أحد إلا بتأشيرة فطلبت 

 …من أولادي مغادرة  الأردن الى تركيا

 

 

وكانت زوجتي حينها في السعودية وبالفعل سافروا جوا الى تركيا إلا إبني 

فرجعوا إلى درعا، ومن هناك  سليمان فلا تملك زوجته وأولاده جوازات سفر

بدأت رحلة عذابه وزوجته وأولاده بالسفر عبر الأراضي التي تسيطر عليها 

داعش، حتى وصل إدلب بعد قضاء ثلاثة أشهر في أرض مايسمى الخلافة 

 وبقي في إدلب يجاهد.

 

========================== 

لأبدأ مشواراً عدت من السعودية إلى تركيا هذه المرة وليس إلى الأردن، 

مليئاً بالمتاعب والألم، سكنت في اسطنبول الأسيوية أنا وابني )عبد 

 …الرحمن وعمران وابنتي زينب( بعد أن زوجت ابنتي رحاب في السعودية
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بدأنا نؤسس لحياتنا من جديد، تعرفت على جارة سورية قريبة من بيتي،  

حث عن زوجة له، وعندما رأت ابنتي "زينب" قالت لي إن صديق زوجها يب

 هل تزوجين ابنتك؟

 …قلت لها دعيه يأتي ليزورنا ثم نرى ماذا يكتب هللا لنا

 

 

بعد يومين جاء الشاب وتعرفنا إليه ثم أخبرت زوجي وأولادي، حاولنا السؤال 

 …عنه قدر الإمكان ثم قبلت ابنتي به وقبل بها وتم عقد النكاح

 

  

ن منذ الصباح إلى المدرسة بقيت وحدي مع أولادي الشباب الذين يذهبو

والعمل، وأقضي نهاري في التفكير والبكاء ومصارعة الذكريات التي تغزوني 

 …بأدق تفاصيلها

 

======================= 

استيقظُت مثقل الجسد، أتثاءب تارة، وتارة أحرك جسدي حتى أستطيع 

 …النهوض، وإذ بالسكايب يطلق نغمته مطالباً أن أجيب

 

 

 المتصل أحد أصدقائي

 أجبت نعم 

قال: أبو الوليد إذا أردت الخروج  من المنطقة يوجد شخص سيأخذك من 

 أمام الحاجز. سألته هل هذا الشخص مضمون؟ 

 قال لي: نعم وموثوق أيضاً 

 استخرت هللا تعالى 

 وقررت الخروج من المنطقة 
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ذهبت إلى الحاجز وسلم علي الشخص المعني بأخذي، وقلت له  أين 

 الطريق؟ سيكون

 قال لي إلى درعا

 قلت له: هل بإمكانك تغير وجهتنا إلى إدلب 

 قال لي: مستحيل الطريق خطر جداً 

 قلت له: إذاً إلى درعا

 

 

بدأنا طريقنا لكن قلبي ازدادت دقاته، كلما تحركت عجلات العربة، أشعر 

 بأنفاسي تنقطع 

 أدركت أن الخوف.. هو أسوأ رفيق للإنسان.

 

 

جندياً من جنود النظام أشعر أن نهايتي اقتربت، ثم أتعوذ باهلل كلما لمحت 

من الشيطان وأستغفر هللا وأزيد من الدعاء لعل هللا ينجينا من قيودهم 

 …وكيدهم وعذابهم، إن الخوف من العذاب أسوأ من العذاب نفسه

 

 

وكلما اقتربنا من مكان يخصهم أشعر بنفسي كأنني ركبت في قطار الموت 

الصيني، الذي يجعل من َنفسي تغيب لحظة، ولحظة يأتي بسرعة لأبتلع 

كمية كبيرة من الهواء تملأ رئتي مع خفقات في قلبي متسارعة، أشعر 

 بالخوف من خوفي، لكنني سأواجه هذا الخوف 

 

 وأصبر حتى يأذن هللا في أمري…. ري وسأصبر حتى يعجز الصبر عن صب

 صبرت على شيء أمرُّ من الصبر…. وأصبر حتى يعلم الصبر أنني
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مرت ساعتان حتى وصلنا إلى أطراف درعا، يا إلهي لا أستطيع التصديق 

 …سأصل بأمان، يا لغرابة هذه الكلمة التي فقدناها منذ خمسة أعوام

لرفيد، وعدة مناطق أخرى قضيت ليلتين في منطقة "تل شهاب" ثم إلى ا

 أتنقل من منطقة لأخرى لمدة شهر كامل. ،زرت أقربائي وأصدقائي.. 

 

كانت معظم إقامتي عند ابن عمي واخي بالرضاعة، بحثت كثيرا وسألت 

هل من طريق يوصلني لادلب لكن دون جدوى، فالسفر عن طريق أراضي 

بزوجتي زينب النظام وداعش محفوفة بالمخاطر العظيمة .فقررت أن أتي 

 لعندي.

 

 

وجاءت زوجتي وابني إلي، بقينا فترة مع بعض، ثم قررت الخروج إلى إدلب 

عن طريق النظام مقابل مبلغ من المال، وتحدثت مع أحد الأشخاص حتى 

يصدر لي بطاقة شخصية جديدة باسم مزيف، لأستطيع الذهاب إلى إدلب 

 …عن طريقها

 

 

 

دقيقة لكن ليس بالشكل الكافي، صدرت الهوية واستلمتها وكانت 

اضطررت للمغامرة مجبراً، ذهبت عن طريق حاجز الفقيع، وصلت لمنطقة 

 يوجد فيها حاجز للجيش الحر،

قال لي المهرب الذي أراد توصيلي ومساعدتي بالمرور على الحواجز، ألا  

 تستطيع الإكمال بعد الحاجز هذا؟؟

 قلت له: طبعا لا أستطيع 

 تستطيع؟ قال لي: لماذا لا

 قلت له: لأنني مطلوب عند الأمن السوري

 قال: لكن صديقك قال لي إنك نظيف وغير مطلوب
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 نفخت نفخة شعرت أنها ستزيح الجبل من مكانه 

 

 

 تزلزل كياني، وعدت أفكر بفشل محاولتي هذه أيضاً بالوصول إلى إدلب 

 قلت له: لا لست نظيفاً والآن سأعود من حيث أتيت

 فعنا للحاجزقال لي لكننا د

 قلت له: دفعنا لحاجز واحد وباقي الحواجز ماذا ستفعل بها؟

 دعني أعود أرجوك

 ليذهب المال ولا تذهب روحي إلى سلاسلهم مرة أخرى 

 المال يعوض يا أخي لكن الروح لن يعوضها أي شيء

 

 

 تحدثت مع الوسيط وقلت له إن القصة سارت بهذا الشكل 

 أنهم كاذبون قال: فعلت خيراً أنك عدت يبدو

 سأرسل لك سيارة توصلك إلى منطقة جاسم 

 قلت له: وهل هذا ثقة؟ قال لي" ثقة إن شاء هللا

 

 

جاءت السيارة في صباح اليوم التالي وأنا أنتظر على أحر من الجمر، على 

 …أمل الخلاص من وضعي

قلت لصاحب السيارة قبل أن أصعد معك هل تعرف أنني َمطلوب للأمن 

 السوري

 ي: لا، قالوا لي لا توجد أي اشارة استفهام حولك قال ل

 قلت له: إنهم كاذبون 

 هل تستطيع أن تمر بي على الحواجز؟

 قال: لا أستطيع

 قلت له: إذاً أذهب فليبارك هللا في طريقك

 



 

 
134 

 

عدت إلى البيت وكنت قد قررت في سريرتي أنني سأبقى في درعا حتى 

واليأس طرق بابي العنيد، الذي لم يرضخ يأذن هللا في أمري، عدُت حزيناً ، 

لطرقاته طوال السنين التي قد خلت، سكبت كأساً من الشاي الساخن 

شربته دفعة واحدة دون أن أشعر بحرارة وسخونة ما شربت، كأنني فقدت 

 …أحاسيسي التي أدارتها الأقدار يمنة ويسرة

 

 

عبه، فقد ملأ علي ثلاثة أيام من التفكير والملل، قضيتهم مع يوسف ابني ألا

 حياتي، ولكن الشعور بالفراغ كان  يداهمني بين الفينة والأخرى 

 

 

 

رن هاتفي، نظرت إليه دون أن أعرف من المتصل وتذكرت رنينه عندما 

جاءتني بشارة بأنني أستطيع الخروج من جنوب العاصمة، هممت مسرعاً 

 بالرد لكن انقطعت رناته

 وما لبثت أن عادت من جديد.

 

 

عة من الأمل دخلت إلى صدري بمجرد أن قلت )ألو( وكأن مبشراً يبشرني جر 

بأنني أستطيع الخروج من قفصي الثاني لقفص ثالت قريب من الأهل 

 …والأحبة

 

 

 بعد السلام عرفته، صديق لي قال: يوجد طريق تخرج منه إلى إدلب 

 …لكن هذا الطريق لداعش

 

 



 

 
135 

واليوم الثاني تكون في "إدلب"  اليوم الأول تصل  به الى مخيم "أرجوبان"

 إن شاء هللا

 أرجو أن تجيب على كل استفسارات المهرب الذي سيوصلك..

 

 

قمت مسرعاً، توضأت وصليت صلاة الاستخارة، ودعوت ربي أن يهون علي 

 طريقي

 وأن يبعد عني شر الأشرار..

 

 

تحدثت مع المهرب حلف لي أيماناً مغلظة أنني لن أمشي متراً واحداً، 

والطريق سهل لا تخشى شيئاً، وسيبقى معي حتى أصل بأمان، قلت هذا 

 رائع 

 توكل على هللا..

 

 

كان معي َوصل هوية مزورة، تركت زوجتي وابني في درعا، وانطلقت في 

من البوكمال هربوا رحلتي، وصلت إلى منطقة "الكرك" والتقيت بجماعة 

من شر الدواعش، وحذرونا من عصابات موجودة على الطريق تسرق كل ما 

 ….بحوزتنا

 

 

 

فوراً حفظت رقم هاتف ابني حتى إذا ُسرقت أجد من اتصل به، وكان معي 

( ألف ليرة سورية، وصلنا لأول "السويداء" دخلت إلى صالة موجود فيها 50)

 شخصاً.  /30ما يقارب الـ/

 برد شديداً، قلت لن أنام في الصالة معهم أخشى أن يداهمنا الامن كان ال
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ابتعدت عنهم، وجدت شجرة كبيرة، نمت تحتها، كان صوت الهواء كصوت 

 …وحش جائع يريد أن يلتهم كل من يصادفه

 

 

إنني أرتجف من البرد، تذكرت طفولتي، حينها كنت أخاف من صوت الهواء، 

راشي مسرعاً لأنام بأمان بين أحضان أمي، وكلما سمعته ليلاً أنهض من ف

 …كنت أشعر أن حضنها الوحيد الذي سيحميني من كل ما أخافه

 

 

 

أذكر تماماً عندما كنت خائفاً من الهواء ودخل أخي ناجي يرتدي لباس 

الصلاة الخاص بأمي وقال لي أنا الهواء جئت لأكلك فأنا جائع جداً، ولحمك 

ضحكة الوحش الذي كان مع الحسناء طري كلحم السمك وأطلق ضحكة ك

 في برنامج الكرتون الذي تابعته مع أولادي..

 

 

عندما أطلق هذا الصوت كدت أن أتبول على نفسي وبكيت بخوف من 

 ….الهواء الذي يريد أن يلتهمني فهرعت إلى حضن أمي

 

 

 طفولتي تمر أمامي في هذه اللحظات، لعله "الخوف" الذي ذكرني بها.

الثاني قطعنا السويداء وأدخلونا إلى بيت شخص لم أطمئن له في اليوم 

أبداً، طوال الوقت ينظر إلي نظرات غريبة ومعه سكين بيده يقلبها يميناً 

 …ويساراً، وبيده الأخرى سيجارته التي لم تنطفئ  طوال الوقت

 

 

 حقيقة شعرت بالخوف من هذا الرجل، ظننت أنني في المكان الخطأ..
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 فقال: لا تخف ستذهب من هنا في الصباح لاحظ خوفي منه 

 قلت له: إنني جائع جداً 

 قال: ماذا تريد أن تأكل؟

 قلت له: هل بإمكانك شراء ثلاث علب من المرتديلا وربطة خبز 

 قال لي: بكل سرور

 ليرة سورية /2000ثم أردف، سعرهم /

 قلت له: لماذا هذا السعر 

 عارنظر إلي نظرة وحرك سكينه وقال هكذا  الأس

 قلت: حسناً فأنا مجبر على الشراء 

 ذهب وعاد بعلبتي مرتديلا وربطة خبز فقط وأخذ سعرهم ألفي ليرة

 

 

 

النعاس يهاجمني لكن كيف سأنام وهذا الشيطان أمامي لا أدري ما هو 

فاعل بي، لكنني متعب وعيوني أصبحت كعيون جيري عندما ينعس ويضع 

الأعواد ُتكسر ويستسلم للنوم كما  أعواد الكبريت ليستطيع المقاومة، لكن

 …استسلمت له أنا

 

 

 

استيقظت صباحاً، ذهبت عيوني فوراً باتجاه حقيبتي وجدتها مفتوحة، 

فتشت بها وجدت أن النقود والهاتف قد ُسرقوا، وأنا أعرف من سرقني 

 لكنني بقيت مبتسماً في وجهه لأن موقفي ضعيف.. 

يسلمني للنظام إذا سألته عن النقود، فمن سرقني وأنا في بيته، بإمكانه أن 

 …احتسبت عند هللا فمنه أطلب العوض 

 

 

الساعة الرابعة جاءت سيارة لأكمل طريقي عبر الموت، بعد ساعتين توقفنا 
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عند جبل والحجارة السوداء تملأ المكان وكان الظلام قد خيم ،وكانت تنتظرنا 

توقفت بجانب سيارة شحن تسمى الحصنية ،سارت بنا حوالي ساعة ثم 

 …خيمة للجيش الحر

 

 

 طلب أحدهم مني الهوية، قلت له معي وصل هوية 

 قال لا مشكلة أرني إياه

 نظر إلى الوصل، وقال هذا الوصل مزور حجي، تكلم بصدق 

 قلت له: أنا العقيد أبو الوليد ضابط منشق 

 قال: أهلا وسهلاً بك  

 

 

مني، وأعطاني عنوان قال لي: أنا أريد الذهاب لإدلب وستذهب بدلاً 

 شخص ورقمه، وقال لي: قل له إنك من طرفي..

 قلت له: بارك هللا فيك

 

 

 الحمد هلل حتى يبلغ الحمد منتهاه طاقة أمل جديدة ُفتحت لي 

انطلقت في طريقي، لكنه طريق لم أَر مثله في حياتي مليء بالحجارة 

ة الملاهي السوداء المرصوصة، وحولي جبال ووديان، شعرت أنني في مدين

من كثرة المطبات، وصلت إلى بيت شعر خاص بالبدوي الذي يقود السيارة 

 التي أنا فيها

 قال لي: دعنا ننام هنا اليوم وغداً نكمل طريقنا...

 

 

لم أستطع النوم جيداً، متى سيأتي الغد لأكمل مشواري المتعب، لعله 

السنوات  ينتهي وتنتهي كل آلامي معه وهمومي، أاااه كم كبّرتني هذه

 …وعلمتني وعرفتني على الكثير من أصناف البشر وأطباعهم وأخلاقهم
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وصلت إلى مخيم "أرجوبان" والمخيم كبير الحجم فيه سوق وجزارين 

 وملابس ودكاكين، لا يوجد كهرباء 

 

 

عام للوراء، كان يوجد حلاق يضع كرسياً  /400الحياة في هذا المخيم عادت /

 في الشارع ومرآة صغيرة 

 

 

بائع أخر يضع البيض في سلات يبيعها ويقبل بالبدل بأي سلعة أخرى، 

 الحياة بدائية جداً في هذا المخيم..

  

 

بقيت فيه لمدة أسبوع، أنتظر عربة تأخذني، وكل يوم يحدثني عدة أشخاص 

 …ويعدونني بعربة

 

 

ألف ليرة سورية  /30وأخيراً وجدت عربة واتفقت مع السائق أن أدفع له / 

ويوصلني للرقة، اتفقنا وركبت معه بالعربة، سارت العربة ما يقارب الثلاث 

ساعات ثم تعطلت في منتصف الطريق، وبالصدفة كانت توجد عربة قريبة 

 …منا

 

 

لنا لمنطقة وصلنا العربتين ببعضهما، ما يقارب الخمس ساعات حتى وص

 "البوكمال"

وقفنا أمام محطة وقود، ونمنا في العربة وفي اليوم التالي أصلح السائق 

العطل الذي في عربته ثم أكملنا طريقنا إلى الرقة، وسألت عن الشخص 
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الذي أرسلني إليه النقيب الذي صادفته بالقرب من مخيم "ارجوبان" لكنني 

 …في بيته لليوم التاليلم أجده، وقضيت الليلة مع سائق العربة 

 

 

دولار ليوصلني إلى "إدلب" قلت له لا  /1000جاء المهرب وطلب مني /

 …دولار وبعد جدال طويل قبل على مضض. /400أملك غير /

 

 

ركبنا دراجة نارية مع العلم أنني لا أعرف قيادتها جيداً، والمهربون على 

لنا إلى نقطة، دراجة أخرى، ومسافة كبيرة مشيناها بالدراجات حتى وص

 وقف المهربون، وسألوا شخصاً ما وضع الطريق؟

قال: سيء لا أنصحكم بالذهاب الاشتباكات مستمرة وداعش تدقق على كل 

 …المارة

 

 

قال لي المهربون: نحن لا نستطيع الإكمال معك سمعت ماذا قال الرجل، 

أكمل إذا أردت عد معنا، قلت له: لا لن أعود أنتم عودوا أدراجكم، وأنا س

 طريقي، إن كان مكتوب علي الموت فليكن..

 

 

اسودت الدنيا في وجهي، ولم أعد أرى إلا الظلام، كيف لي أن أشعر ولو 

 بذرة من الفرح  وواقعي مملوء بالذكريات والحزن والبعد.

 

 

رباه ضاقت علّي الدنيا وُسدت الأبواب كلها ولم أجد باباً أطرقه إلا بابك يا  

 ر، وكن الخليفة في الأهل..رب، فكن معي بالسف
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اللهم مدني بقوة من عندك يا رب، اللهم لا تجعلني لقمة سهلة بيد داعش 

والنظام، اللهم أنت أعلم بحالي كم تعذبت لألتقي بأولادي وزوجتي، فلا 

 تحرق قلوبهم علي  بفقداني..

 

 

 

فأكثر وبينما أنا في حالة من الحزن الذي أصبح يسحبني إلى الأعماق أكثر 

 تداركت وضعي وتذكرت آنذاك..

 

عندما نظر زين العابدين )رحمه هللا( إلى سائل يبكي فقال: لو أن الدنيا 

 كانت في يد هذا ثم سقطت منه ما كان ينبغي أن يبكي عليها...

  

 

كنت أرتدي سروالين وسترتين وكنزتي صوف، والعرق يتصبب مني صباً، 

ي وماذا يوجد فيه من  مفاجآت، إنه وأمشي في طريق لا أعرف ماذا يخبئ ل

 طريق الموت..

 

 

العطش يباغتني، أحاول تجاهله حتى لا يشغل تفكيري أريد أن أصل فقط، 

لكنني تعبت من كثرة السير، جلست أبكي بصوت عاٍل ولا أحد يسمعني، 

أمشي في صحراء لا يوجد فيها أحد سواي، تعبت جسدياً ونفسياً أكثر مرة 

 …في حياتي

 

 

ت مسيري بعد أن مسحت الدمع عن وجنتي المنهكتين، وجدت خيمة، أكمل

أسرعت باتجاهها لكنني لم أستطيع إكمال المسير وسقطت قبل دقائق من 

وصولي، كان رجل كبير بالسن يجلس بالقرب من الخيمة، لاحظ سقوطي 

 على الأرض جاءني مسرعاً سألني ما الخطب؟
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 قلت له: بصوت مبحوح بأعجوبة يكاد يخرج 

 ماء .. أريد ماءً 

 ركض مسرعاً أحضر لي الماء

 شربت حتى ارتويت

 سألني ما الذي أتى بك إلى هنا ومن أين؟

أجبته أن المهربين قالوا لي إنه على  مسافة قصيرة يوجد جيش حر، اذهب 

 إليهم وستصل إلى إدلب بإذن هللا 

 فدعا عليهم وقال إنهم كاذبون..

 

 

الشيء عن مكاننا وقال لي انزل بعدها ثم أشار لي على تلة بعيدة بعض 

 ستمشي قرابة

 كيلو متر /10/ 

 

 

صعدت إلى التلة  ووجدت الخيمة الذي تحدث عنها الرجل، وجدت شاباً 

 طلبت منه ماء، شربت وسألني إلى أين وجهتك حجي؟

 قلت له: إلى إدلب

قال: أنت تمشي في طريق نقاط ساخنة لداعش وإذا صادفوك أقسم أنهم 

 سيقتلونك 

 خرج أبوه على أصواتنا، قال لي ماذا تريد؟

 قال له ابنه: أبي يريد الذهاب إلى إدلب 

 قال لي: شربت مي حجي؟

 قلت له: نعم شربت جزاكم هللا خيراً 

 قال: إذاً اذهب من هنا ولا تأتي بالبلاء على رأسنا

 

 

عدت للرجل الذي قبله وقلت له ما قاله لي صاحب الخيمة التي على التلة، 
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 قال لي وكيف لهم أن يتحدثوا من رأسهم؟؟

 

 

ثم أردف )حجي وهللا أنا بحطك على راسي بس إذا أجت مداهمة داعش 

 فجأة ولقوا حدا عندي وهللا بيقصوا راسي وراسك، أنت ما بتعرف ظلمهم(

 

 

ي الصحراء ولن أتسبب بإيذاء أي شخص، ثم قال قلت له لا مستعد أنام ف

لي حجي تستطيع اللحاق قبل غياب الشمس من هذا الطريق وأشار إلى 

 الطريق الذي علي أن أسلكه..

 

 

هممت بإكمال طريقي لكنني توقفت لاستنشق بعض الهواء، حتى 

 …أستطيع إكمال الطريق بأقصر وقت ممكن

 

 

ب مني، ولكني لا أستطيع خلع خلال مسيري بالطريق كان العرق يتصب

ملابسي المكدسة فوقي فلا أعلم في الليل كم ستكون البرودة وربما 

 سأحتاجها لاحقاً..

  

 

 صادفت شابين على دراجة نارية، قالا لي إلى أين تذهب  يا حجي؟

نظرت إليهما ولا أدري لمن يتبعان هل لداعش أم الأكراد؟ فقررت أن أقول 

 لهم إنني ذاهب لبيت أخي 

 قالا يبدو أنك متعب

 قلت لهما: نعم أشعر بأنني لست على ما يرام 

 قالا: حجي لا تسلك الطريق الأبيض فهذا يوجد فيه قناصة

 قلت لهما قناصة ماذا؟
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 هللاقالا: قناصة للمرتدين قاتلهم 

 عرفت حينها أنهم دواعش 

 لأبعد الشبهة عني ويطمأنوا لي قلت لهم آمين هللا ينصركم

 فقال لي أحدهما حجي اذهب من هذا الطريق الذي على يسارك

 

 

 وصلت إلى مفرق الطرق وقفت أنظر أين سأكمل الآن 

 لا يوجد في القرية سوى الدجاج 

 

 

دة أصوات حتى استجبت مشيت قليلاً ثم رآني رجل وزوجته نادى علي ع

 لندائه. 

 ذهبت يئساً  حزيناً، ليس لي رغبة  بأي شيء 

أجبته، وحاولت تغيير لهجتي قدر المستطاع لكنه اكتشف أمري وقال لي 

 أنت لست ابن هذه المنطقة، سردت عليه قصتي

 

 حزن على وضعي، ثم قال أنت أخ لي بعهد هللا 

عن هذا الرجل فهو أخي  ونادى على زوجته وقال لها إذا سأل أي شخص

 "خالد أبو سليمان" فهمتي علي؟ 

 قالت لبيك..

 

 

وضعوا لي الطعام وأكلت حتى شبعت، ثم صليت ودعوت هللا بالفرج 

القريب، وقضيت الليلة عنده في البيت، وفي الصباح اوصلني ابنه لاحدى 

 …القرى الامنة وهي بيد الاكراد وفي الطريق أوقفنا حاجز للأكراد
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وا منا البطاقات الشخصية، قلت له أخذتها مني داعش لأنني حليق طلب

 …اللحية، ويريدوا مني أن ألتحق بدورة تأهيل ديني

 

 

قال اذهبوا من هنا، أوصلني الرجل إلى قرية محاذية للجيش الحر والأكراد، 

 لكن الأكراد أقرب إلي، ذهبت إليهم وقلت لهم )أنا داخل على هللا ثم عليكم( 

أخذت مني هويتي ولي خمسة أعوام لم أرى عائلتي وأريد الذهاب داعش 

 لإدلب، قالوا لي وصلت حجي..

 

 

أخذوني بسيارة أوصلوني قريباً من حاجز الجيش الحر، أكملت طريقي 

 مشياً، سألتهم عندما وصلت، هل هذا حاجز للجيش الحر؟

 قالوا: نعم جيش حر

 سجدت سجدتي شكر هلل 

 

وتأهبوا، ثم سألوني ما قصتك، قلت لهم ما حصل خافوا مني بعض الشيء 

معي في الطريق وقالوا لي حجي )بعون هللا ما رح نتركك لنسلمك لابنك 

 …أو لشخص يوصلك لعنده(

 

طلبت منهم أن اتصل بابني واتصلت وطمأنته، قال لي أبي تعال إلى إعزاز، 

 وتحدثت مع أحدهم ليوصلني لأقرب نقطة..

 

 

ته النارية، لمنطقة "غندورة" لأركب وسيلة توصلني وبالفعل أوصلني بدراج

 إلى إعزاز

قالوا لنا لن تستطيعوا إكمال الطريق اليوم فقد غابت الشمس ولن تجدوا 

 …أي وسيلة تكملوا بها طريقكم
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ذهبنا إلى أحد الألوية الموجودة وقلنا لهم نطلبكم  في خدمة، قالوا تفضل، 

ى يوم غد، وبعد أن سألوني عن قلت هل لي أن أقضي الليلة عندكم حت

 …حالي وأحوالي قالوا تعال ونم هنا وأشاروا إلى مكان مترتب لأنام  فيه

 

 

ذقت في هذه الرحلة قمة الذل الذي لم أذله في حياتي، ولا أدري إن كنت 

سأذله مرة ثانية، وأسأل هللا تعالى أن لا تمر علي أيام كالتي مرت في ذلك 

 …الوقت

 

 

مثقل من كثر السير الذي سرته في الأيام الماضية، أرفع استيقظت، جسدي 

جسدي رغماً عني حتى أكمل رحلتي المجهولة التي لا أدري إلى أين 

 …ستوصلني

 

 

دخل أحد العساكر وقال لي حجي يوجد شاب سيذهب  إلى "إعزاز" جهز 

 …نفسك لتذهب معه، قلت له: جاهز

 

 

ركبنا وذهبنا باتجاه "إعزاز" وهناك نمت يومين في قرية مارع عند أهل 

ليرة سورية  /2000صهري ثم توجهة الى عزاز ومن هناك إلى عفرين دفعنا /

رسم دخول، ومن هناك ركبنا بالسيارات ورافقنا حراسة حتى قطعنا عفرين 

 .بحثنا على عربة لإيصالي إلى سرمدا 

 

 

وصلت بعد معاناة كادت تودي بحياتي إلى طريق شاق ومتعب مشيته، و

سرمدا لألتقي  بابني سليمان، جلست على كرسي ورحت ألتفت  يمنة 
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ويسرة أبحث عن سليمان، عله يصل، قال لي خلال اتصالي به أنه خلال 

 …نصف ساعة سيصل إلى مكان انتظاري

 

 

التفت، فأقبل أحدهم علي وراح يقبل قدمي ويبكي، نظرت إليه إنه 

ان" ابني البكر، عانقته إنه كنز من الكنوز التي عانيت لأصل إليها، يا "سليم

حبيب قلبي، أعانقه وأقبله وأبكي... أنت معي الآن، منذ خمسة أعوام لم أَر 

 …وجهك هذا يا نور عيني

 

 

قال لي اصعد أبي إلى العربة لتذهب وترى زوجتي وأحفادك الذين كبروا 

ني، سعيد بوجود شخص من عائلتي، في بعدك عنهم، ركبت والفرحة تغمر 

 …من أحبائي وفلذات كبدي

التقيت بزوجته وسلمت عليها وعانقت الأطفال عناقاً مريراً، ثم بكيت من 

 …جديد، يا أحبائي ما أجمل وجوهكم وما أروع براءتكم

 

 

أمضينا الليل بأكمله نتسامر ونروي القصص لبعضنا وأروي لهم مغامرتي 

 …إليهمالتي قضيتها حتى وصلت 

======================= 

 

كنت على شعلة من النار أحترق كلما دارت عقارب الساعة ببطء، أدعو ليلاً 

 …ونهاراً أن ينجيه هللا من كيد الكائدين، أنتظر أي خبر يطمئن قلبي عنه

 

 

وكل يوم يمر علي وكأنه سنين طويلة، هو في طريقه إلي سيصل إلى 

 إدلب وإذا وصل إلى إدلب سيصل إلي بسهولة بإذن هللا. 
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====================== 

 

خيالي يلعب بي ككرة قدم تلتهب بين أقدام اللاعبين، أدور في البيت 

يبرد جسدي كالديك ذهاباً وإياباً، متوترة لأقل كلمة من  أولادي، أرجف و 

 …الذي ذاق العذاب في فراقه وبعده عني

 

 

 …يناديني أمي أمي ردي يا أمي

 قلت له لماذا تصرخ؟ ماذا تريد؟

 تعالي تحدثي مع سليمان  

 أمسكت السماعة وقلت له طمئن قلبي يا سليمان هل وصل أبوك؟

 نعم وصل يا أمي الحمد هلل وهو بخير وصحته جيدة 

 تفضلي تحدثي معه

 

 

قال السلام عليكم ازداد الرجفان في جسدي وخفقات قلبي تكاد عندما 

تتسابق مع عقارب الساعة، شعرت أنني لأول مرة أتحدث معه فأنا مرتبكة  

 …وأشعر بالخجل كلما قال لي اشتقت لك وللأولاد

 

 

وأنا اشتقت لك كثيراً واشتقت لبحة صوتك التي لا تفارقني أينما ذهبت، 

ا حبيبي، ذهب الكثير ولم يتبقى إلا القليل، هل الحمد هلل على سلامتك ي

 أنت متشوق للقائنا كما نحن متشوقون للقائك؟

 قال: أظن أكثر منكم لأنني غامرت بحياتي لأصل إليكم 

 قلت له: ونحن بانتظارك 

 أراد أن يغلق السماعة 

 قلت له: أبو سليمان

 قال: عيونه
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 تسلم عيونك يا عيوني

 أردت أن أقول لك 

 ان تحبك كثيراً أم سليم

 قال يا حبيبتي وأنا أحبِك كثيراً 

 ثم أغلقنا الهاتف 

 

 

كدت أطير فرحاً وكأن جناحين كبيرين ُركبا لي وبدأت أطير في السماء 

محلقة بين النجوم بعيدة عن الهموم وعن كل ما أصابني من مشاكل 

 وضغوط، بعد خمس سنين اقترب موعد لقائنا وأصبح غير مستحيل..

 

====================== 

 

اتصلت بزوجتي "زينب" وقلت لها عليِك أن تأتي إلى إدلب لنكمل رحلتنا 

معاً إلى اسطنبول، قالت لي أنت بخير لا أصدق، بقيت ليال طويلة أدعو 

 …هللا تعالى أن تصل بالسلامة، كنت خائفة أن لا أسمع صوتك

 

 ضحكت وقلت لها عمر الشقي بقي يا حبيبتي 

بهذا الشكل، يكفي أن هللا جبر بخاطري وخاطر ابنك يوسف  قالت: لا تتكلم

 الذي يتلوع على فراقك ومازلت سالماً إلى الآن..

 

 

وما أن ذكرت اسم يوسف إلا وعادت لي المواجع، وصرت أكثر إصراراً  أن 

تأتي إلي بأقرب وقت ممكن، فلا أطيق صبراً على فراق ابني، قالت حسناً 

 سآتي بأقرب وقت..

 ترة قصيرة جاءت الحمد هلل بخير وسلامةوبعد ف 

====================== 
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 …قررنا أن ندخل  بطريقة غير شرعية لتركيا مع أحد المهربين

وفي ليلة ظلماء بدأنا المسير بالغابات وفي الجبال مع تساقط الأمطار  

 الغزيرة علينا

 

 

زينب" وابني كنت أنا وابني "سليمان" وزوجته وأطفاله الأربعة، وزوجتي " 

"يوسف" والطريق وعر ومخيف، حقيقة كنت أسير وأحمل فوق رأسي هموماً 

 …لا يعلم بها إلا هللا

 

 

وصلنا إلى طريق مليء بالطين، والمطر يتزايد ونحن نسير وفي كل خطوة 

أمشيها أرفع رجلي  بصعوبة بالغة لكثرة الطين، كأن كرة حديدية علقت بكل 

 وكلما رفعت قدماً قلت يا هللا..قدم تزيد عن الخمسين كيلو 

 

 

الأطفال يبكون  خلسة خشية أن نكشف، برد شديد يكاد يحطم عظامنا،  

نحن بالفعل كلما مشينا قليلا رمينا شيئا من أغراضنا الثقيلة حتى نخفف 

من الوزن، معتصم حفيدي يصرخ جدي لا أستطيع سحب قدميي، 

 ساعدني..

 

 

 

لأرجاء بصوت صراخي فأنا عالق وأحفادي تمنيت بلحظتها أن أصرخ وأملأ ا 

وكنتي وابني، وزوجتي، وإذ بمعتصم يخلع حذائه ويستطيع العبور، وبعدها 

 …جميع الأطفال خلعوا أحذيتهم، وأكملوا الطريق دون أحذية

 

 

وأنا أصبرهم وأقول لهم اثبتوا سنتعب قليلاً لكننا سنرتاح بعدها بإذن هللا،  
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نا فيها علامات لأرجل خنازير وألضباع قد كانت وعندما وصلنا إلى نقطة رأي

 …في المكان نفسه الذي نحن نسير فيه

 

 

الآن شعرت بأن الهواء بدأ يدخل الى رئتي بصعوبة وكأنه قرر الرحيل عن  

صدري إلى بلدان بعيدة، بدأت أجر قدمي المكبلتين بكرات حديدية وكأن 

 …رحلة العذاب الآن قد بدأت

 

 

الأفلام التي كنت قد شاهدتها في شبابي كيف تفترس بدأت أتذكر 

الحيوانات الإنسان وهيأت نفسي لهذه اللحظة، ماذا  سأفعل، وبيننا وبين 

الحيوانات المفترسة أمتار فقط؟ كيف سننجو ومعي أطفال، يا إلهي أنت 

من سينقذنا، ودعوت هللا تعالى، ربي كما أنقذتني من نظام الأسد ومن 

 نقذ هؤلاء الأطفال الأبرياء..داعش أنقذني وأ

 

 

وبينما أنا أدعو، وإذ بصوت عالي يصرخ بلغة غير مفهومة، وسمعنا صوت 

رصاصات في الهواء، فهمنا وقتها أن الصوت موجه لنا، وقفنا والتفتنا، كانت 

الجندرمة التركية قد ألقت القبض علينا، يا إلهي كنت خائفاً من الحيوانات 

 …فجاءتنا الجندرمة

 

 

قالوا لنا تعالوا وادخلوا هذه الغرفة وابقوا هنا إلى يوم غد وستعودون من 

حيث أتيتم، وأحضروا لنا الطعام وتعاطفوا معنا كثيراً، ملابسي كلها متسخة 

بالطين أنا وكل من معي، لكن من حسن حظنا أننا قد لبسنا بيجامات تحت 

 …ملابسنا الخارجية فخلعنا أول طبقة ورميناها بالقمامة
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أصابتني بردية شديدة فألقوا علّي بطانية لكنني ارتجف بشدة وكأن الموت  

يطرق بابي، وبدأت دموعي تنهمر بغزارة، مع بكاء مكبوت حتى لا 

يسمعوني، انفجر الأطفال بالبكاء، يمسكون بيدي ويقولون لي جدي.. جدي 

 …نريد أن نذهب إلى جدتنا لا نريد العودة إلى الحرب

 

 

يعهم، وقلت لهم سنذهب إليها لكن ليس الآن في وقت أفضل عانقتهم جم 

من هذا الوقت وأنتم عليكم أن تكونوا شجعاناً حتى نستطيع أن نأتي مرة 

أخرى ونراها، خففت من وطأة الصدمة عليهم فقام الصغير ذو العامين 

 ونصف وطبع قبلة مليئة باللعاب على خدي ليشعرني بأنه سيقاوم ويصبر.

 

عات أركبونا بباص وأوصلونا ألى أحد المعابر وعدنا أدراجنا وبعد عدة سا

 خائبين ....

 

 

لي صديق ساعدني بان حصل لي على موافقة تركية للدخول من المعبر 

 لكن وحدي دون عائلتي، وافقت وكان الطريق هذه المرة ُميسر الحمد هلل

 

ى واستطعت الدخول إلى تركيا، وركبت الباص وانطلقت إلى اسطنبول إل

 عائلتي الجميلة التي تنتظرني على أحر من الجمر..

 

==================== 

 

بعد خمسة أعوام من الأسى والعذاب المستمر، والعذاب النفسي والذي هو  

أقسى أنواع العذاب، لم نلتقي ببعضنا، أولادي كبروا ومنهم من تزوج، نعم 

لقد تزوج ابني "ناجي" وصار أباً لطفلين، وتزوج ابني أحمد وأصبح أبا لولد 

 ابنتي "زينب"...وتزوجت ابنتي "رحاب" وصارت أيضاً أماً لطفلين، وتزوجت 
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=================== 

 

التقينا في اسطنبول حيث بيتنا الحالي، عندما التقيت به بكيت وكأني   

لأول مرة بحياتي أبكي عانقته معاتبة ومشتاقة، أصرخ لست مصدقة، 

التقينا من جديد بعد خمسة أعوام من الفراق، القيتك يا روحي فتبدد 

جدران، وشعرت كأن الأرض تزلزلت من الظلام، تحطمت الأقفال، دكت ال

عظمة الموقف، يا هللا استجبت دعائي وأرجعت لي حبيبي وزوجي، قال 

 لي: أنت عمري..

 

 

 

أااه يا عمري الذي جعلت في قلبي غصة، لكن هذه الغصة كزجاج ُكسر لن   

يعود كما كان، سعيدة بلقائه لكني حزينة لوجود أخرى في حياته وطفل 

صبر لكنني لا أستطيع، وأصبحت كمراهقة تركض من هنا منها، أريد أن أ

 …إلى هناك لألفت نظره

 

إنني لست كبيرة جداً، انظر فأنا نحيلة الجسم، وعيوني التي شبعت من  

البكاء على فراقك مازالت كبيرة، لم أضع النظارات بعد، انظر إنني سريعة 

لأبيض للون في المشي، هاتان يداي لا ترتجفان، وشعري غيرت لونه من ا

 …تحبه أنت، ما زلت ألبس لك الأبيض والأحمر وكل الألوان الزاهية

 

 

عاماً، يحبك، يعشقك  /35صدقني قلبي ما زال صغيراً كما عرفته منذ / 

 ….ومتلهف دائماً لسماعك وإنه مازال يرقص فرحاً لأنك داخله لأنك تسكنه

 

 

عنك في كل زقاق أاااه لو تعلم كم بحثت عنك في وجوه الضائعين، بحثت 

لعلي ألتقيك صدفة، أو بمعجزة تقربك مني، لم أكن لأصدق أنني بين يديك 
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بعد سنين من العذاب والبعد الذي أوشك أن يجعل من قلبي ورقة تشتعل 

لتصبح بعدها رماداً، أنت معي الآن نعم معي معي معي ولن تكون إلا لي 

… 

 

 

ك أن تعرف أنني  لا دوختني، جعلتني مجنونة يا "خالد" كان يجب علي

أستطيع العيش دونك، أحبك منذ لا أعرف متى، وإلى لا أعرف متى، يجب 

 …أن تعرف أن تكون لي أنا

  

 

"خالد" يضحك برهة، ثم يطلق ضحكة خفيفة، ثم يضمها إلى صدره بحرارة 

 ثم يقول: أعرف يا حبيبة قلبي، لطالما قلِت لي ذاك الكلام..

 

 

ي يا "أم سليمان" كل كل شيء، كنت أشعر في لقد كنِت كل شيء بالنسبة ل

داخلي أنني سأجتمع بك وبأولادي يوماً ما، لست نادماً على تضحيتي 

ومغامرتي لأصل إليكم، أنِت شيء يخصني أنا، وحبي لِك لن يتغير حتى لو 

 تزوجت عشرة نساء سيبقى حبي لِك أسمى حب وأرفع حب..

 

================ 

 

اللقاء بزوجتي الثانية "زينب" لتكتمل فرحتي بجمع أحاول حتى يومي هذا 

 …..عائلتي الثانية وأرتاح من البعد والفراق

 

 

 

أن تعيش بأمل أي أن تعيش بالنصر الذي تنتظره لو بداخلك فقط، فلم 

 أسمح لنفسي بأن تهتز أو تضعف وبقيت أعيش بالأمل...
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، أملي باللقاء أملي بالنصر، بالشهادة، أملي أن يعيش وطني حراً أبياً 

 بأحبتي...

 

 

 

أملي بمعانقة أولادي، برؤية زوجتي رفيقة عمري، وأن أسهر وأروي لها كل 

ما حدث معي، انتظرها تربت  على كتفي وتقول لي الحمد هلل أنك عدت 

 لي ولأولادك...

 

 

 كان لي أمل أن أتحرر من قيودي وأن أخرج  خارج زنزانات الظلم....

اً من آمالي، خروجي من زنزاناتهم، واللقاء بزوجتي لقد تحقق جزء بسيط جد

 "أم سليمان" وأولادي..

 

مهما ظننا أن أقدارنا ستتجه لمسار لا نرغبه، نتذكر أن هللا حكيم رحيم..  

 يرحمنا ويسيّر حياتنا للخير والرضا، وسيرضينا..

  

 

 نعم بالأمل نحيا ونصبر
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 الحمدهلل تمت 

 


