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مضــى ثمــان وثالثــون عامـاً ،ومــازال صوتــه يالحقنــي ،حاضــر
فــي وجدانــي بقــوة ،مقيمــة فــي مخيلتــي صرخاتــه بعنفوانهــا
وشــموخها ،مــا كانــت أكثــر مــن أربــع ســاعات ،لكنهــا بقيــت
معــي العمــر كلــه .أنــت مــن الديــر((( ،القريــة نفســها التــي ُولــد
فيهــا صاحــب هــذا الصــوت ،أريــد أن أحدثــك عــن شــهيد ،أتعبني
صوتــه طــوال أربعــة عقــود ،أريــد أن أرتــاح مــن ثقــل أمانتــه،
لــدي يقيــن أن اللــه اختارنــي وحــدي تلــك الليــة ل ُيح ِّملنــي
مســؤولية إيصــال هــذا الصــوت.
هكــذا ،بــدا (م.خ) في لقائــي معه ،في مقهــى Tim Hortons
فــي مدينــة أوتــاوا عاصمــة كنــدا التــي يســكنها وطن ـاً لــه ،بعــد
أن تـ ّم ترحيلــه مــن البحريــن قسـرا ً فــي1981م ،بعــد اعتقــال دام
أربعــة أشــهر .يســكن معــه فــي هــذه المدينــة صــوت صرخــات
الشــهيد التــي حملهــا معــه ،إنــه الشــهيد محمــد مــدن (-1955
.)1981
 1يف الثالــث مــن ســبتمرب  2018التقيــت (م.خ) يف مقهــى  Tim Hortonsيف مدينــة أوتــاوا
 Ottawaعاصمــة كنــدا ،وكتبــت هــذه الشــهادة مــن خــال لقــايئ معــه ،وعرضتهــا عليــه بعــد
كتابتهــا لتصحيحهــا وإقرارهــا ،كــا أننــي عرضتهــا عــى أحــد أخــوة الشــهيد ملزيــد مــن التدقيــق
واالســتكامل .عــي أحمــد الديــري.
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اســترجعت ،فــي هــذا اللقــاء ،صبــاح ذلــك اليــوم المدرســي
التالــي لـــ  14فبرايــر ،1981وأنــا في الصــف الرابع ابتدائي ،ســيارة
مقلوبــة علــى بعــد مائــة متــر أو يزيــد مــن بوابــة مدرســة الديــر
االبتدائيــة ،النــاس فــي هــدوء ووجــوم مســتندة إلــى جــدران
الحــي تنظــر إلــى الســيارة وســط الســاحة ،ال أحــد يقــول شــيئًا.
شــعرت أن ثمــة خطب ـاً مــا ،لــه رائحــة المــوت ،بعــد أقــل مــن
ســاعة ،بــدأ المتجمهــرون يرمــون الســيارة بالحجــارة ،ســمعت
همســات أنهــا ألحــد الجواســيس ،بعــد ذلــك ت ّم إحـراق الســيارة،
وبــدأت االحتجاجــات تشــتعل فــي القريــة ،وســمعت صوتــاً
غاضبـاً ،يقــول لنتحــرك نحــو الشــارع العــام .أتذكــر لحظتهــا أنــي
لــم أفهــم مــاذا يعنــي (الشــارع العــام)؟ هــل هــو اســم شــارع؟
أو نــوع شــارع؟ أو مــكان يُســمى هكــذا؟ انخرطــت طــوال ثالثــة
أيــام فــي المســيرات ،نخــرج مــن الديــر إلــى ســماهيج مــرورا ً
بالشــارع العــام الواصــل بيــن القريتيــن ،وشــاهدت الســيارة
التــي دهســت الشــهيد عــادل الخوخــي وهــي تحــاول أن تفــر،
بعــد أن أوقفهــا المحتجــون لالشــتباه أن مــن بداخلهــا رجــل مــن
المخابـرات ،كانــت شــحنات الغضــب تمــأ الفضــاء العــام .حيــن
عدنــا فــي اليــوم الرابــع إلــى المدرســة والحــزن يمــأ الجميــع،
ســمعت المديــر األســتاذ محمــود المالــود ،مــن منطقــة الحــد،
يؤبــن الطالــب الشــهيد ،ويدعــو لق ـراءة الفاتحــة علــى روحــه
أثنــاء طابــور الصبــاح.
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يبــدو أن روح الشــهيد ،تنبعــث كل مــرة فــي صــورة مــا ،إحدى
صورهــا لقائــي بـــ (م.خ) الشــاهد الوحيــد على عنفــوان صراخات
الشــهيد تحــت التعذيــب ،والصــورة األخــرى ،التــي فاجأتنــي وأنــا
أكتــب هــذه الشــهادة ،تتعلــق بلغــز الســيارة المقلوبــة ،عرفــت
مــن خــال البحــث أنهــا لشــخص أثــار لغطـاً قبــل أشــهر ،معروف
فــي قريــة الديــر وســماهيج أنــه مخبــر ،د ّمــر مســتقبل كثيــر مــن
الشــباب ،وقــد ت ـ ّم تعميمــه مــن قبــل أحــد المراجــع الدينييــن
فــي  2017وهــو فــي عمــر الخمســينيات فــي غفلــة أو فلتــة مــن
االحتـراز العلمــي والدينــي واألمنــي.
حيــن استفســرت مــن مصــدر مــن عائلــة الشــهيد ،أخبرنــي أن
هــذا المخبــر قــد أرســل مــن قبــل جهــاز األمــن ليـاً ،ليســتطلع
أجــواء القريــة وردود فعــل النــاس علــى مقتــل الشــهيد ،فأوقــف
الشــباب ســيارته قــرب بيــت الشــهيد ،ولفزعــه فـ ّر دون ســيارته،
وت ـ ّم قلبهــا .اســترجعت حينهــا ،لحظــات مــن التظاه ـرات ،كنــا
نصــل فيهــا إلــى بيــت فــي ســماهيج وكان يتــم الطــرق عليــه
بغضــب والهتافــات تتعالــى وتتوعــد ،مــا كنــت حينهــا أعــرف
القصــة وأنــا ابــن عشــر ســنوات.
أرشيف كندا

قــال لــي (م.خ) كنــت مــن أيــام أرتــب أرشــيفي لالنتقــال
إلــى ســكن آخــر داخــل المدينــة ،كان ملــف لجوئــى إلــى كنــدا
بصفحاتــه الكثيــرة ماث ـاً أمامــي ،أخــذت أتصفحــه واســترجعت
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فيــه صفحــات مــن شــهادتي عــن محمــد مــدن ،أذكــر حينهــا أن
قاضيــة الهجــرة ( )immigration adjudicatorدمعــت عينهــا
وهــي تســتمع إلــى شــهادتي عنــه ،قلــت لهــا أنــا جــزء مــن هــذه
الحكايــة .هكــذا يشــاء القــدر أن يكــون الشــهداء شــهادتنا علــى
اســتحقاق الحيــاة فــي بــاد تحتــرم حــق اإلنســان فــي الحيــاة.
يمثــل هــذا الملــف جــزءا ً مــن أرشــيفي الشــخصي الــذي غــرق
قبــل رحلــة تســفيري القســري مــن البحريــن .كان نصــف غرفتــي
أرشــيف ونصفهــا اآلخــر أنــا ،أكتمــل مــع أرشــيفي ،كنــا نتقاســم
الغرفــة مع ـاً ،ضــاع نصفــي حيــن اضطــر أهلــي إلــى التخلــص
مــن كل متعلقاتــي فــي البحــر قبــل أن تلقــي بــي الحكومــة أيضـاً
فــي البحــر نفســه مطــرودا ً مــن بــادي ،ال أدري هــل جــاء اســم
البحريــن؟ مــن نصفنــا الــذي نفقــده فــي هــذا البحــر ،مهجريــن
أو مطروديــن أو فاريــن يتخطفنــا الخــوف مــع «ســلوم الشــمس»
أظــن أن نصــف هــذا البحــر مــاء قصتنــا ونصفــه اآلخــر مــاء
المحيطــات.
أرشيف السمك

يســترجع (م.خ) تلــك الليلــة ،يقــول :بقــي صــوت الشــهيد
محمــد مــدن ،مطبوعـاً فــي أرشــيف ذاكرتــي ووجدانــي ،لــم يكن
أرشــيف مــن ورق ليأكلــه ســمك البحــر ،فيتبخــر مــن ذاكرتــه،
فذاكــرة الســمك قصيــرة ،لذلــك ضــاع أرشــيف غرفتــي منــي،
وبقــي أرشــيف غرفــة التعذيــب قاب ًعــا فــي أعمــاق روحــي ،وهنــا
تحضرنــي طرفتــان ،اســمح لــي أذكرهمــا لنلطــف شــيئاً مــن هــذه
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الكآبــة ،األولــى حدثــت معــي فــي ســجن التوقيــف فــي الحالــة،
حيــن عجــز المحقــق عــن أن يجــد دلي ـاً يديننــي بــه ،قــال لــي
تهمتــك أنــك عامــل نفســك مثقفــاً تنظــر علــى النــاس ،قلــت
لــه هــل كــون اإلنســان مثقف ـاً يعتبــر جريمــة؟! الطرفــة الثانيــة
خــارج المعتقــل ،كان أخوتــي يريــدون أن يخففــوا علــي مصيبــة
ضيــاع أرشــيفي فــي بحــر المحــرق ،كانــوا يــرددون بــروح مرحــه
أن ســمك الخليــج فــي ذلــك العــام صــار مثقفـاً ألنــه كان يتغــذى
مــن أرشــيفك .عرفــت الحقـاً أن الشــهيد محمــد مــدن كان يتابــع
المجــات والصحــف الصــادرة فــي الع ـراق وليبيــا ولبنــان ،وكان
يوصلهــا لجهــات كثيــرة وشــباب كثــر ،وأظــن أنــه يشــاركني فــي
ذلــك ،ولعــل ســمك بحــر الديــر كان مثقف ـاً أيض ـاً ذلــك العــام
الــذي جمعنــا مع ـاً فــي غرفــة تعذيــب واحــدة.
جالدي وجاري

بــدأت الحكايــة فــي اليــوم الثامــن العتقالــي فــي فبرايــر
1981م .كنــت قــد اعتقلــت مــع ثالثــة مــن أبنــاء خالــي بعــد
اعتـراف انتــزع تحــت التعذيــب لصديــق طفولــة ،لــم يجــد حـاً
يخلصــه مــن آالم العــذاب غيــر ســرد جميــع األســماء التــي يخزنها
فــي ذاكرتــه ،وعــادة أســماء الطفولــة تبقــى أكثــر رســوخاً فــي
مخيلتنــا ،فــكان نصيبنــا مــن أرشــيف ذاكرتــه الهجــوم علــى بيتنــا
واقتيادنــا إلــى ســجن المطــار فــي البدايــة ،قبــل أن يتــم نقلنــا
إلــى ســجن الحالــة فــي المحــرق.

شهيد الدير حممد مدن | 11

كنــت قــد أخــذت وجباتــي مــن التعذيــب طــوال أســبوع
مــن تلــك الليلــة ،تنــاوب علــى جســدي جــادو ســجن الحالــة،
ومــع األســف أكثرهــم أتــراب طفولتننــا المحرقيــة المتعــددة
األعــراق والثقافــات ،مــن عذبنــي مثــاً ،هــو جارنــا (ناصــر
جمعــة العطــاوي) وأذكــر أنــه ســرق آلــة الموســيقى الخاصــة
بــي (كرديــون  )Accordionsمــن بيتنــا ونحــن أطفــال ،وأكملهــا
بســرقة حياتــي المســتقرة فــي مدينــة المحــرق ،الجــاد اآلخــر،
كان اســمه ســلطان ،تســبب لــي فــي آالم مزمنــة فــي الظهــر بعــد
أن داس بحذائــه الثقيــل علــى ظهــري عــدة مـرات بنيــة اإليــذاء
انتقامـاً مــن مقاومتــي لــه ،فقــد يمســك بــي مــع مجموعــة مــن
المعذبيــن ليضربونــي ،فحــدث أنــي رفســته برجلــي ألدفعــه
عنــي ،ويبــدو أنهــا كانــت رفســة قويــة ،فعلتهــا بدافــع الحرقــة
واأللــم وإبعــاد األذى ،إال أن نتيجتهــا تركــت ألمــاً مزمنــاً فــي
ظهــري.
العب الفريق الذهبي

أخمــن أن ماحــدث للشــهيد محمــد مــدن ،ناتج عــن المقاومة،
إنــه مجــرد تخميــن أحــاول مــن خاللــه تفســير بشــاعة مــا حــدث
لــه ،فقــد كان صاحــب بنيــة قويــة وروح وث ّابــة ،اكتســبها مــن
مهارتــه الرياضيــة .فــي الســيرة الذاتيــة للشــهيد ،معــروف أنــه
لعــب كــرة القــدم مــع نــادي الديــر ضمــن الفريــق الذهبــي،
ووصــل هــذا الفريــق إلــى الــدوري المؤهــل لالنضمــام إلــى
االتحــاد البحرينــي ،لكــن لــم يحالفــه الحــظ.
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كنــت فــي تلــك الليلة ،وهــي الليلــة الثامنــة العتقالــي ،الوحيد
الــذي اســتدعي للتحقيــق مــن أجــل اســتكمال ملفــي ،لفتنــي
صــوت يأتــي مــن غرفــة التعذيــب ويختــرق غرفــة التحقيــق،
كان قويـاً ومليئـاً بالتحــدي والمقاومــة ،صرخــات :اللــه أكبــر  ..ال
إلــه إال اللــه ،مصحوبــة باأللــم ،اخترقــت أذنــي وروحــي ،شــعرت
ببشــاعة التعذيــب وعنفــه ،ظــل صاحــب الصــوت يشــغلني ،وأنــا
ال أعــرف مــن هــو هــذا الشــخص ،الــذي يخضــع إلــى هــذا النــوع
القاســي مــن العــذاب.
بعــد مــدة ،خــرج الجــاد (رشــيد الســوري) كأنــه خــارج مــن
معركــة جرســة ،وجهــه محتقــن والــدم يجــري فــي عروقــه حتــى
صــار وجهــه أحمــر والعــرق يتصبــب مــن جســمه الضخــم .فــي
ذلــك الوقــت مــا كان الجــادون يخبئــون وجوههــم بعــد ،وأظــن
أن التعذيــب مــا كان ممنهجــاً بعــد ،كان يخضــع الجتهــادات
شــخصية ومزاجيــة وانفعاليــة ،يُتــرك المعــذب مــع الضحيــة ،وال
تعليمــات تحــدد لــه حجــم التعذيــب الــذي يمكــن أن يمارســه.
اخرتاق العزل

حيــن عــدت إلــى زنزانتــي ،أخبــرت الســجناء الذيــن معــي أن
هنــاك شــخصاً وصــل قبــل ســاعات يخضــع إلــى وجبــة تعذيــب
قاســية ،وأن صرخاتــه غيــر عاديــة ،كان معــي فــي الزنزانــة اثنــا
عشــر شــخصاً ،أغلبهــم مــن المحــرق ،وبعــض منهــم مــن الديــر
وســماهيج .لــم نكــن نعــرف بعــد اســم هــذا الشــخص ،كنــت
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أفصــل لهــم مــا ســمعته وشــاهدته،
مأخــودا ً بالحالــة وأخــذت ّ
وبعــد مــا يقــرب الســاعة جــاء أربعــة أشــخاص مــن الشــرطة
يحملــون هــذا الشــخص وكأنهــم يحملــون جثــة ،وضعــوه فــي
زنزانــة عازلــة للصــوت لوحــده ،لكــن شــدة األلــم الــذي كان
يعانيــه أوصلــت صرخاتــه إلــى زنزانتنــا ،كان األلــم فظيعــاً
والص ـراخ يحكــي فداحــة الحالــة التــي هــو عليهــا.
ضــج الســجناء وأخذنــا نطــرق بوابــة الســجن بقوة واســتخدمنا
كل مــا لدينــا مــن أدوات للطــرق تعبي ـرا ً عــن االحتجــاج وطلبــا
لمســاعدته ،بعــد ســاعتين تمــت االســتجابة .جــاء لنــا الضابــط
وطلبنــا منــه إســعاف الســجين ،وأن يتــم أخــذه إلــى المستشــفى،
أمرونــا أن نحملــه إلــى جيــب الشــرطة .لقــد صعقــت مــن هــول
مــا شــاهدته ،كان جســمه أســود مــن شــدة الضــرب ،وعلــى الرغم
مــن قــوة بنيتــه إال أن قــوة الضــرب أو الرفــس الــذي تعــرض لــه
فــي بطنــه ،قــد مزقــت أحشــاءه ،وجــدت أن هنــاك كتلــة فــي
بطنــه تتحــرك بشــكل غيــر ثابــت ونحــن نحملــه.
أربع ساعات

كان فجــرا ً حالــك الســواد والقتامــة ،األنيــن قطــع قلوبنــا،
وشــكل التعذيــب علــى الجســد كان مــن البشــاعة التــي تشــمئر
منهــا النفــوس اإلنســانية ،وضعنــاه فــي جيــب الشــرطة ،ونحــن
ال نعــرف مــن هــو؟ وال إلــى أي مستشــفى يمكــن أن ينقــل؟
الحقـاً عرفنــا أنــه مستشــفى القلعــة الســيء الصيــت .رجعنــا إلى
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الزنزانــة بنفــوس محطمــة ،كيــف يمكــن أن يمــارس بشــر تعذيبـاً
بهــذه الفظاعــة بحيــث يــؤدي بشــخص قــوي البنيــة إلــى المــوت
خــال أربــع ســاعات .صباحــاً رأينــا الجــاد (رشــيد) مضطربــاً
وعلــى غيــر طبيعتــه .وصلنــا الحقـاً خبــر الشــهادة وعرفنــا عبــر
شــرطي اســم الشــهيد وأنــه مــن الديــر .وصرنــا نتابــع تداعيــات
شــهادته فــي الشــارع واالحتجاجــات التــي ع ّمــت قريــة الديــر
وأدت إلــى استشــهاد شــخص آخــر أيض ـاً.
مكافأة رشيد

فــي البحــث عــن تفاصيــل أخــرى ،توصلــت عبــر مصــادر
قريبــة مــن عائلــة الشــهيد ،إلــى أن هنــاك معذبًــا آخــر اشــترك
مــع رشــيد الســوري ،اســمه أحمــد البســيتيني .انتهــى المطــاف
بــه بعــد مقتــل الشــهيد إلــى الدخــول فــي حالــة مــن الهلوســة
والوســواس وإدمــان الكحــول حتــى توفــي الحقــاً ،أمــا رشــيد،
فقــد أحيــل إلــى التقاعــد مــع إصالحــات جهــاز المخابـرات فــي
2001م ،واســتغل نفــوذه فــي فتــح شــركة أمــن وســامة وحصــل
علــى كثيــر مــن المناقصــات مــن حكومتنــا الرشــيدة ،بعــد أن
أصبــح مواط ًنــا بحرين ًيــا.
أمــا العائلــة المكلومــة ،فقــد اســتدعي األب وأحــد أبنائــه إلــى
مركــز الشــرطة وتلقــوا هنــاك خبــر الشــهادة ،ولــم يســمحوا لهــم
دفــن ابنهــم فــي مقبــرة الديــر .فقــد األب وعيــه عنــد ســور مقبــرة
البســيتين ولــم يتمكــن مــن توديــع ابنــه ،وشــهد االبــن لوحــده
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عمليــة دفــن أخيــه علــى غيــر الطريقــة الشــرعية التــي يقرهــا
مذهبــه ،مــن دون أن يُــؤذن لــه بالتدخــل.
كان لتداعيــات الشــهادة فــي الشــارع حضــور الفــت ،طــوال
ثالثــة أيــام كانــت هنــاك مســيرات احتجاجيــة بيــن قريــة الديــر
وســماهيج ،تخــرج مــن المأتــم الجنوبــي بالديــر حيــث المــكان
الــذي أقيــم فيــه مجلس عـزاء الشــهيد ،وعلى المســتوى النســائي
ألول مــرة فــي الشــارع اإلســامي تخــرج مســيرات نســائية بهــذه
القــوة ،تقودهــا امــرأة مــن قريــة ســماهيج مــن أصــول مناميــة،
جوبهــت المســيرات فــي النهايــة بمســيالت الدمــوع والعنــف
حتــى توقفــت.
الغرفة نفسها

يحدثنــا أحــد أخــوة الشــهيد ،أنــه تــم اعتقالــه فــي أحــداث
التســعينيات ،بعــد مــرور  14عامـاً علــى شــهادة أخيــه ،وذلــك في
شــهر يونيــو  ،1995يقــول :تــم اعتقالــي لمــدة أســبوع ونقلــت
إلــى ســجن الحالــة نفســه الــذي كان فيــه أخــي لمــدة أربــع
ســاعات ،وكانــت المفاجــأة أنــي أدخلــت علــى ضابــط التحقيــق
فــي الحجــرة نفســها التــي أدخلنــا فيهــا أنــا ووالــدي ليفجعونــا
بخبــر وفــاة أخــي.
كان يوجــد مكتبــان ألحمــد البســيتيني ورشــيد الســوري،
أتذكــر لحظتهــا أنــه أثنــاء جدالنــا معهــم ،دخــل شــرطي يحمــل
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أنبوب ـاً أســود (هــوز) فقــال لــه أحمــد حاســب ياحمــار .وفــي
اعتقالــي فــي العــام  1995أدخلــت علــى ضابــط التحقيق عيســى
المســلم ،فحــدث أن دخــل شــرطي أيض ـاً يحمــل أنبوب ـاً أســود
(هــوز) .قلــت ســبحان اللــه التاريــخ يعيــد نفســه فــي صــورة
مأســاة دائمــا فــي هــذا البلــد.
أخرجــت مــن الحجــرة بعــد أن أصبــت بنوبــة ربــو حــادة،
نقلــت علــى إثرهــا إلــى مستشــفى القلعــة وبعدهــا أودعــت فــي
الزنزانــة مــع معتقليــن .ليـاً جــاء إلــى المركــز مســاعد الضابــط،
فأخرجــت مــن الزنزانــة لمقابلتــه ،رحــب بــي وجــاءه اتصــال
هاتفــي مــن ضابــط كبيــر جعلــه يقــوم مــن مكتبــه ،وطلــب
منــه الترحيــب بــي وإعطائــي األدويــة ،وقــال لــي ســوف يُطلــق
س ـراحك وتعــود إلــى عملــك ،أنــا أعتبــر مــا حــدث لــي ألطــاف
إلهيــة تتعلــق بمــا حــدث ألخــي ،وكأنــي فُديــت بــه.
البحث عن العائلة

يقــول (م.خ) ســعيت طــوال هــذه الســنوات جاهــدا ً إلــى
إيصــال قصــة استشــهاده إلــى أحــد مــن أســرته ،خصوص ـاً حيــن
تمكنــت مــن النــزول إلــى البحريــن فــي  2001لكــن لــم أتمكــن
مــن ذلــك ،كان ثقــل شــهادته يحملنــي مســؤولية روايتهــا ،أردت
أحــدا ً يفتــح لــي قنــاة مــع عائلتــه لكنــي لــم أجــد ،وخشــيت أن
أدخــل عليهــم مــن غيــر واســطة ،فأثيــر ريبــة أو أنكــث جرح ـاً
مضــى عليــه زمــن.
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