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كثيراً ما توصف تجربة االعتقال في سجن تدمر بتجربة املكوث في جهنم. هذا ما يحاول أن يوثّق له فيلم (تدمر)،

الذي عُرض مؤخراً في املعهد الفرنسي في بيروت.

الفيلم من إخراج (مونيكا بورغمان ولقمان سليم) املؤسّسان ملنظمة (أمم)، وهي منظمةٌ إنسانيّة تعمل على موضوع

الذاكرة وأرشيف الحرب اللبنانيّة. الفيلم يصف يوميّات االعتقال وأهوال الرعب التي يعايشها السجناء في هذا

املكان.

يظهر سجن تدمر في الفيلم كونه مملكةً مشيّدةً على ممارسات العنف، التعذيب، وسلوكيّات الجنون. املمثّلون –

املؤدّون هم خمسة وعشرون سجيناً لبنانيّاً وفلسطينيّاً سابقاً في سجن تدمر، استطاعوا الخروج من السجن إثر
يظهر سجن تدمر في الفيلم كونه مملكةً مشيّدةً على ممارسات العنف، التعذيب، وسلوكيّات الجنون. املمثّلون –

املؤدّون هم خمسة وعشرون سجيناً لبنانيّاً وفلسطينيّاً سابقاً في سجن تدمر، استطاعوا الخروج من السجن إثر

عفوٍ عام صدر بعد وفاة الرئيس السابق حافظ األسد، من قِبَل الرئيس بشار األسد في العام 2000. تراوحت

مدّة سجنهم بني ست سنوات وثالث عشرة سنة، يطلقون على حقيقة خروجهم حدث "املعجزة".

تريلر الفيلم:

Tadmor Trailer St DE/EN

بداية الفيلم، نرى الفريق العامل على تحقيق الفيلم وهو يبني املكان االفتراضي الذي سيبنونه على شكل سجن

تدمر، ليتمّ تصوير الفيلم فيه. اختاروا مدرسةً مهجورةً على أطراف مدينة بيروت، بنوا بالباطون غرفة االحتجاز،

صنعوا فتحاً داخل الباطون، تلك التي كان السجّانون يراقبون املساجني من خاللها، ثبّتوا القضبان الحديديّة،

الباب الحديدي املكتوم للزنزانة، وصنعوا من االسفنج األسود قضبان الجَلْد والعصي التي يستعملها السجّانون

في الضرب. هكذا جهّزوا األدوات واملكان ليرووا حكايات اعتقالهم ويوميّات سجنهم، وتقاسموا أدوار املاضي فيما

بينهم، فمنهم أربعة سيضطلعون بأداء دوري السجّان والجالّد، بينما على الباقني استعادة دور ومشاعر الضحايا.

كثيراً ما توصف تجربة االعتقال في سجن تدمر بتجربة املكوث في جهنم. هذا ما يحاول أن يوثّق له فيلم

(تدمر)، الذي عُرض مؤخراً في املعهد الفرنسي في بيروت

خمسة وعشرون سجيناً لبنانيّاً وفلسطينيّاً سابقاً في سجن تدمر تراوحت مدّة سجنهم بني ست سنوات

وثالث عشرة سنة، يتحدثون عن تجربتهم ويطلقون على خروجهم حدث "املعجزة".

فيلمُ عن سجن تدمر يضعنا أمام أسئلةٍ عن العنف اإلنساني، وعن الغاية والجدوى من املمارسات اإلنسانيّة



في القمع والتعذيب، تلك التي ابتكرها اإلنسان ومارسها عبر كامل الحضارات، وعبر العصور.

تمّ إهداء الفيلم إلى كلِّ أولئك الذين عايشوا تجربة االعتقال في سجن تدمر، ولكن أيضاً إلى العديد من املواطنني

اللبنانني املختفني قسراً منذ فترة الحرب اللبنانيّة، والذين ترجّح التقديرات أنهم ما يزالون في السجون السوريّة.

كتبت الناقدة جيانني جالكه في صحيفة L’orient le jour: "إنه فيلم عن الحياة، أو عن الالحياة التي

يعانيها كلُّ من دخل سجن تدمر سيء السمعة، حيث السجّانون تحوّلوا إلى خبراء في التعذيب وفي تحقير الكرامة

اإلنسانيّة بطرقٍ ممنهجة"

بأسلوبٍ قاتم، وبإيقاعٍ بطيء يشابه العذابات التي عاشها املحتجزون، يسير بنا الفيلم في عوالم من القلق، الرعب،

والخوف التي يعيد املمثلون أداءها، كونها اليوميّات التي رافقت سنوات احتجازهم. إن استعادة األحداث

والتجارب القاسية التي عايشها هؤالء املمثّلون – املعتقلون يقود املتلقّي إلى السؤال عن أثر استعادة هذه املشاعر

وهذه التجارب: هل هذه االستعادة عبر الفنّ قادرة على تخليصهم من ذاكرة األلم؟ هل هي قادرة على تطهيرهم من

املشاعر الدفينة املرتبطة بهذه التجربة؟

مهما كانت األجوبة على هذه األسئلة فإن استعادة هذه التجارب بآالمها ومخاوفها تتطلّب من املؤدّين في الفيلم

قَدْراً كبيراً من الشجاعة، ودرجةً عاليةً من اإليمان بدور الفنّ كإمكانيةٍ تسمح لهم التعريف بقضيّتهم وتوثيقها،

وتفتح أفق النضال لتخليص مختفني ومعتقلني آخرين، مازالوا يعيشون املصير نفسه.

يتبع الفيلمَ نوعان من أنواع السرد: السرد عبر إعادة تمثيل املشاهد واألحداث، والسرد عبر الشهادات املباشرة

املرويّة من قبل املعتقلني السابقني، حني يجلسون على كرسي مقابل الكاميرا في غرفةٍ معدّةٍ للتصوير السينمائي،

ويروون شفاهياً، وبخطابٍ مباشر للكاميرا أحداث وتجارب يصعب تصويرها عبر طريقة السرد األولى، أي

بالتجسيد املباشر.

من أساليب التعذيب نتعرّف على (دوالب االستقبال)، وهي تقنية من تقنيات التعذيب حيث يُجبر فيها املسجون على

الدخول عبر إطار دوالب سيارة، لكي يتمّ جلده بسهولة. وهنا نتعرّف على أنواع السياط منها تلك التي تجلد

بأسالك من حديد، كابالت ثنائيّة أو ثالثيّة أو رباعيّة. يُجلد السجني عند استقباله بني 250 – 300 جلدة وعليه

هو أن يعدّها حتى النهاية، وفي حال أخطأ السجني العدّ، يعيد تلقي الجلدات منذ البداية.

مشاهد أخرى في الفيلم تشرح لنا عن فترة (التنفّس) التي تُمنح للسجناء لكن ضمن شروطٍ ال تبعد عنهم أثر

الرعب والتعذيب، حيث من املمكن أن يتعرّضوا للضرب من قبل السجّانني، في أيّة لحظة. في نشاط التنفّس هذا،

الذي يُفترض أن يكون فترة راحة للسجناء، يجبرون على الجلوس على ركبهم قبالة الحائط، الظهر منحنٍ، الرأس

بني الساقني، ومغمضي األعني. تصف مشاهد الفيلم أيضاً طريقة خروج ودخول املساجني إلى الزنزانة، يسيرون

معاً مطرقي الرؤوس إلى األرض، ممسكني بأيدي بعضهم البعض، يتعرّضون للسياط دون سبب عند الدخول

والخروج، وذلك بغاية تجريدهم من إنسانيّتهم، دفعهم إلى الطاعة، وجعلهم أسهل لالنقياد.

يقول أحد املعتقلني السابقني املشاركني في الفيلم (موسى صعب): "ما كنت أخشاه أكثر، هو جلسة حالقة الشعر

االسبوعيّة. كانوا يجبروننا على حالقة الرموش، يمرّرون آلة الحالقة على الرموش. وفي الليل، كان من املؤلم

إغماض العينني، ألن شعرات الرموش تقسى وتتداخل لتؤلم العينني. كانت يلي يوم الحالقة أيام بال نوم، ألن إطباق

الجفون بعد الحالقة يصبح مؤملاً. كان عليَّ النوم بعينني مفتوحتني"

بقي موسى صعب لخمس سنوات في الحبس اإلفرادي، مسكوناً بهواجس األصوات التي تصل إلى غرفة احتجازه

املنعزلة. يرتعد وحيداً في زنزانته، يجلس بوضعية الجنني على أمل التخلّص من هواجسه ومخاوفه. لم يكن لديه

من يتواصل معه، فوجد نفسه مضطرّاً ليجعل من النمل، الصراصير، والذباب الذي يزور زنزانته أصدقاء له،

يقول: "كنت أرغب التأكّد من إمكانية التواصل بيني وبني اآلخرين، كنت أتساءل هل مازال بإمكاني التعبير عن

نفسي؟ هل ما يزال بإمكان اآلخرين فهم ما أقول؟"



مشاهد أخرى في الفيلم تشرح لنا عن فترة (التنفّس) التي تُمنح للسجناء لكن ضمن شروطٍ ال تبعد عنهم أثر

الرعب والتعذيب، حيث من املمكن أن يتعرّضوا للضرب من قبل السجّانني، في أيّة لحظة. في نشاط التنفّس هذا،

الذي يُفترض أن يكون فترة راحة للسجناء، يجبرون على الجلوس على ركبهم قبالة الحائط، الظهر منحنٍ، الرأس

بني الساقني، ومغمضي األعني. تصف مشاهد الفيلم أيضاً طريقة خروج ودخول املساجني إلى الزنزانة، يسيرون

معاً مطرقي الرؤوس إلى األرض، ممسكني بأيدي بعضهم البعض، يتعرّضون للسياط دون سبب عند الدخول

والخروج، وذلك بغاية تجريدهم من إنسانيّتهم، دفعهم إلى الطاعة، وجعلهم أسهل لالنقياد.

يقول أحد املعتقلني السابقني املشاركني في الفيلم (موسى صعب): "ما كنت أخشاه أكثر، هو جلسة حالقة الشعر

االسبوعيّة. كانوا يجبروننا على حالقة الرموش، يمرّرون آلة الحالقة على الرموش. وفي الليل، كان من املؤلم

إغماض العينني، ألن شعرات الرموش تقسى وتتداخل لتؤلم العينني. كانت يلي يوم الحالقة أيام بال نوم، ألن إطباق

الجفون بعد الحالقة يصبح مؤملاً. كان عليَّ النوم بعينني مفتوحتني"

بقي موسى صعب لخمس سنوات في الحبس اإلفرادي، مسكوناً بهواجس األصوات التي تصل إلى غرفة احتجازه

املنعزلة. يرتعد وحيداً في زنزانته، يجلس بوضعية الجنني على أمل التخلّص من هواجسه ومخاوفه. لم يكن لديه

من يتواصل معه، فوجد نفسه مضطرّاً ليجعل من النمل، الصراصير، والذباب الذي يزور زنزانته أصدقاء له،

يقول: "كنت أرغب التأكّد من إمكانية التواصل بيني وبني اآلخرين، كنت أتساءل هل مازال بإمكاني التعبير عن

نفسي؟ هل ما يزال بإمكان اآلخرين فهم ما أقول؟"

يصف موسى صعب بدقةٍ أفكاره حني كان يحسد الحشرات على كونها قادرة على التنقّل، بينما تزداد كراهيته

النتمائه للجماعة اإلنسانيّة بسبب األوضاع الصعبة التي كان يعايشها في السجن، التي كانت تدفعه لتمنّي االنتماء

ألنواع كائناتٍ أخرى، غير اإلنسان. أما املشارك (علي أبو دهن) فقد جسّد على الشاشة املشهد الذي يجبر فيه

على لعق األرض املبلّلة باملاء الوسخ والطني.

يجسّد املشاركون في الفيلم مشهداً آخر مؤثراً، وهو كيفية تعامل السجناء مع البيضة الوحيدة التي تقدّم لهم،

يجري تقطيع البيضة إلى قطعٍ صغيرةٍ باستعمال خيطٍ من القماش، ألن أيّ أدوات أخرى ممنوعة، يحاول القائم

بعملية التقطيع أن يكون عادالً ما أمكنه، لكن كثرة القطع التي ستكون عليها البيضة تجعل من املهمة في غاية

الصعوبة. أما عن طريقة توزيع القطع، فكان يُغمض أحد السجناء عينيه، وال يرى القطعة التي يشير إليها سجني

آخر من البيضة. مغمض العينان يسمّي كلّ قطعة باسمٍ ال على التعيني، وبهذه الطريقة من الحظّ يتمّ توزيع قطع

البيضة على عدد املساجني الكبير، لتحقيق أكبر قَدْرٍ من العدالة بني األسماء.

حكاية أخرى تتعلّق بالطعام في السجن رواها علي أبو دهن: في يوم عيد حزب البعث، كانت إدارة السجن توزّع

قدوراً من الرز املطبوخ مع الدجاج. كان أبو دهن يتلصّص من ثقبٍ في باب الزنزانة إلى املمرّ، حيث حمل العساكر

القدور ووضعوها عند باب الزنزانات. لقد رأى من خالل الثقب، أن أحد السجّانني العسكر شتم من هم في

الزنزانات من املسجونني، وتبوّل فوق قدور الرز والدجاج التي ستدخل بعد لحظات إلى زنزانته.

عاش علي أبو دهن يومها صراعاً بني أن يخبر أصدقاء زنزانته بالحقيقة، ويحرمهم من تناول الوجبة الوحيدة

الشهية التي تقدّم لهم خالل السنة؟ أم يخفي عنهم ما يعرف؟ وماذا إن أخبر املسجونني أن قدور الرز والدجاج قد



رصيف٢٢، ٦ حزيران ٢٠١٩

تمّ التبوّل عليها من قبل أحد الحراس؟ ألن يمنعهم هذا جميعاً من األكل؟ ألن يعرف حينها السجّانون أن أحداً كان

يتلصّص عليهم عبر ثقب باب الزنزانة؟ هذا ما سيعرّض أبو دهن إلى التعذيب حدّ املوت إن أخبر أصدقاءه بما

رأى.

نعم، التعذيب حدّ املوت. هذا ما يروي عنه املشارك (سعد الدين سيف الدين)، يبنيّ كيف يُترك املوتى، من أولئك

الذين لم يحتملوا أسلوب املعاملة وطرق التعذيب، كانوا يتركون جثثاً إلى جانب األحياء في الزنزانة املحشورة

أصالً باألجساد. الجثث تبقى في الزنزانة أيّاماً قبل أن يتخذ املسؤولون اإلداريّون القرار بدفنها. يقول سعد

الدين: "خالل السنوات الخمس التي قضيتها في الزنزانة، شاركت بتكفني أكثر من 700 جثة".

في بداية الفيلم، يوضّح صانعو الفيلم أن الحكايات والشهادات التي تروى في الفيلم ليست إال جزءاً يسيراً من

العذابات واألهوال التي القتها الشخصيات الظاهرة في الفيلم.

يقول (ريمون بوبان) أحد املشاركني في الفيلم: "نادراً ما يخرج السجناء أحياء من سجن تدمر، الكثير يفارقون

الحياة بسبب الضرب والتعذيب"، أمضى (ريمون بوبان) أحد عشر عاماً في السجون السورية، منها خمسة أعوام

في سجن تدمر.

الفيلم يُعيد اإلضاءة على شروط االعتقال، االحتجاز، وقضاء العقوبات في السجون السوريّة، عبر إعادة التجسيد

الحي، وبطريقة رواية الشهادات، يضع الفيلمُ املتلقّي أمام أسئلةٍ عن العنف اإلنساني، وعن الغاية والجدوى من

املمارسات اإلنسانيّة في القمع والتعذيب، تلك التي ابتكرها اإلنسان ومارسها عبر كامل الحضارات، وعبر

العصور.

L’orient Le تعتمد هذه املقالة بشكل أساسي على نصٍّ كتب عن الفيلم من قبل (جيانني جالكيه) في موقع

jour. (رابط النص)

إظهار التعليقات

يصف موسى صعب بدقةٍ أفكاره حني كان يحسد الحشرات على كونها قادرة على التنقّل، بينما تزداد كراهيته

النتمائه للجماعة اإلنسانيّة بسبب األوضاع الصعبة التي كان يعايشها في السجن، التي كانت تدفعه لتمنّي االنتماء

ألنواع كائناتٍ أخرى، غير اإلنسان. أما املشارك (علي أبو دهن) فقد جسّد على الشاشة املشهد الذي يجبر فيه

على لعق األرض املبلّلة باملاء الوسخ والطني.

يجسّد املشاركون في الفيلم مشهداً آخر مؤثراً، وهو كيفية تعامل السجناء مع البيضة الوحيدة التي تقدّم لهم،

يجري تقطيع البيضة إلى قطعٍ صغيرةٍ باستعمال خيطٍ من القماش، ألن أيّ أدوات أخرى ممنوعة، يحاول القائم

بعملية التقطيع أن يكون عادالً ما أمكنه، لكن كثرة القطع التي ستكون عليها البيضة تجعل من املهمة في غاية

الصعوبة. أما عن طريقة توزيع القطع، فكان يُغمض أحد السجناء عينيه، وال يرى القطعة التي يشير إليها سجني

آخر من البيضة. مغمض العينان يسمّي كلّ قطعة باسمٍ ال على التعيني، وبهذه الطريقة من الحظّ يتمّ توزيع قطع

البيضة على عدد املساجني الكبير، لتحقيق أكبر قَدْرٍ من العدالة بني األسماء.

حكاية أخرى تتعلّق بالطعام في السجن رواها علي أبو دهن: في يوم عيد حزب البعث، كانت إدارة السجن توزّع

قدوراً من الرز املطبوخ مع الدجاج. كان أبو دهن يتلصّص من ثقبٍ في باب الزنزانة إلى املمرّ، حيث حمل العساكر

القدور ووضعوها عند باب الزنزانات. لقد رأى من خالل الثقب، أن أحد السجّانني العسكر شتم من هم في

الزنزانات من املسجونني، وتبوّل فوق قدور الرز والدجاج التي ستدخل بعد لحظات إلى زنزانته.

عاش علي أبو دهن يومها صراعاً بني أن يخبر أصدقاء زنزانته بالحقيقة، ويحرمهم من تناول الوجبة الوحيدة

الشهية التي تقدّم لهم خالل السنة؟ أم يخفي عنهم ما يعرف؟ وماذا إن أخبر املسجونني أن قدور الرز والدجاج قد


