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 من رواية "سفينة الموتى"

 فوق باب المهجع نقشت هذه الكلمات 

 من يمر عبر هذا الباب 

 سيمحى اسمه ورسمه 

 سيزول عن الوجود 

 وال نفحة واحدة 

 منه تبقى في هذا العالم 

 الواسع الرحيب 

 هو 

 لن يعود أبدا

 ولن يخطو قدما قط 

 مصيره حيثما يقف

 ال إله يتعرف عليه 

 ومجهول هو في الجحيم 

 هو ليس الليل وال النهار

 هو الال شيء 

 المحال 

 العدم 

 هو أكبر من الخلود 

 وأصغر من حبة رمل

 تلك الصغيرة لها مكان في الكون 

 أما هو فغير كائن  

 ولم يخطر كفكرة ببال



 

 

 

أمامي حائط أبيض غريب، نافذة بإطار خشبي يبدو قديما جدا، نبتة عمالقة ال أعرف الكاتب: أين أنا؟ 

اسمها لكنها جميلة، ذاكرتي التي تستيقظ متأخرة كل صباح كانت قد أخذت كالعادة بعض الوقت لتدرك 

أنني في شقتي الصغيرة في برلين، غريبة هي هذه الظاهرة، منذ أن غادرت منزلي في دمشق في العام 

، وبسبب كثرة البيوت واألماكن التي أقمت بها بت أجد صعوبة في كل صباح في تذكر أين أنا؟ 2013

ولماذا أتواجد في هذا المكان تحديداً يرن هاتفي ألتذكر أنني متزوج، أرد لتذكرني زوجتي أن اليوم هو 

ال ى األوسلندر، للسؤعيد ميالدي األول بعد وصولي إلى ألمانيا أي قبل عام بالضبط وأنه علي الذهاب إل

عن ملف لم الشمل العالق هناك، منذ أربعة أشهر دون ان نعرف لماذا.. ال أبالي إن تأخرت، ما يهم 

 بالنسبة لي هو القهوة. هذا ما فعلته تماما قبل عام قبل أن أذهب إلى الالغيزو.

 

 

30/05/2015 

 ً عما كان عليه البارحة.. الجئين جدد  الساعة السابعة صباحاً، أنا في الالغيزو المكان أكثر إزدحاما

كان مفاجئاً بالنسبة لي أن أغلب الموجودين هنا ليسو ، وصلوا ألمانيا، وربما غداً سيكون العدد أكبر

سوريين، يبدو المكان قديماً ويبدو أن العاملين هنا قد اعتادواكل شيئ، اعتادوا الالجئين.. وجوههم.. 

د أرسوا نظاماً إلنجاز كل شيء بدقة، هذا يعني أن اللجوء ليس حالة طريقة كالمهم، طلباتهم، وعليه فق

مؤقته، ليس حالة مرتبطة بالحرب السورية إنها أقدم بكثير ولن تنتهي بنهاية الحرب السورية، الحرب 

ليست فقط سورية وإن كانت فطاعتها في سورية استثنائية. والفقر موجود في كل مكان، الفساد أيضاّ، 

العنف، االضطهاد الديني، كلها أزمات ال تنتهي، وبالتالي فإن اللجوء ال ينتهي، وهذا العنصرية، 

الطابور من البشر الذين ينتظرون دورهم للحصول على رقم يخولهم لتقديم طلب اللجوء يكبر شيئاُ 

ي فشيئاً، ثمة من افترش العراء في حديقة البناء وهم من لم يأت دورهم من البارحه، أنا محظوط لد

الكثير من األصدقاء في برلين األمر الذي مكنني من استئجارغرفة صغيرة أستطيع العودة إليها. حصلت 

على الرقم وقدمت أوراقي، اعتقدت أنني وقتها قد تقدمت رسمياً بطلب اللجوء، الشاب اللطيف الذي 

ان ما في ألمانيا. هناك استلم أوراقي قال أن العملية لم تبدأ بعد مايحدث اآلن أنهم سيرسلونني إلى مك

 سأتقدم بطلب اللجوء ولهم األمر في قبوله أوال 

 لكن التقلق، كونك سوري فإن طلبك سيقبل على األغلب  -
 لست قلقا بهذا الخصوص لكنني أريد أن أبقى في برلين  -
 هل لديك أقارب من الدرجة األولى ؟؟ -
 ال. لدي أصدقاء. أصدقاء قريبون جداً  -
ي برلين، إنها مسألة حظ وهي مرتبطة بقدرة الواليات األلمانية على ال أضمن لك البقاء ف -

 استقبال الالجئين 
 لكن ما المعيار؟؟ -
 ال معيار -



خرجت من مكتب الشاب اللطيف وقد بدأت أقلق فعال ً، ال أريد أن أكون في مكان آخر غير برلين، ال 

ومة لتسمح لي بالبقاء هنا، وإنه أعرف لماذا أصر على البقاء فيها،وجود أصدقاء ليس سبب كاف للحك

 ليس كاف أيضاً بالنسبة لي ألٌقرر البقاء فيها. 

الوقت يمر، في كل ساعة من الزمن يخرج رجل من البناء يحمل لوحة فيها مجموعة أرقام إن كان 

رقمك على اللوحة ستدخل البناء وهناك ستعرف إلى أين قررت الحكومة األلمانية أن ترسلك رغم القلق، 

تطعت أن أجد ماهو ممتمع في الحالة، إنه إختبار الحظ، ودائماً كنت استمتع في اكتشاف حظي، ودائماً اس

كان الحظ يعارضني ومع ذلك احتفظ باألمل بأنني شخص محظوظ، رغم أنني على يقين أنني لست 

 كذلك، جاء دوري، قال لي الرجل العابس بعد أن أطال النظر في شاشة الكمبيوتر : 

 ن تذهب إلى تورينجنعليك أ

2-06-2015  

عطوني ورقة الستدل على الطريق الورقة ما كان فيها كتابة، كان فيها رسمات، باص وبعد الباص 

قطار وبعد القطار باص تاني، وبعدا بوصل عالكامب. حسيت حالي غبي، كمية الغرابة التي شعرت بها 

رسم لي وسائط النقل كي أفهم محتوى الورقة، مع وأنا أتأمل هذه الورقة لم أشعر بها في حياتي، أحدهم 

ذلك أحببت الورقة والرسومات، تشبه تماما كتاب القراءة الذي درسته طفال في الصف األول اإلبتدائي. 

 حلوة كتير الورقة قررت احتفظ فيا، وأنا بعرف منيح أنو ما فيني احتفظ بشي.

توقعت، مكان كبير مسيج بالحديد، على الباب كان كانت الرحلة أطول مما اعتقدت، والكامب أبعد مما 

 السكيوريتي عم يستقبلني، خفت أول شي، بس لطافتهم ريحتني.

 بعد أن تمت إجراءات االستقبال، سألني السيكيوريتي اللطيف إذا عندي أي استفسار. 

 do you have wifi hereسألتو: 

  this is not hotelضحك بلطافة وقال: 

 

 

04-06-2016 

نت واقف عالدور مشان الفطور، ومتل كل يوم كنت عم أسأل حالي، أنا ليش عم أجي على الفطور مع ك

أني بالحياة العادية ما بفطر، يمكن هاد ألو عالقة بأنو ما في قهوة، وبالتالي الزم أفطر القدر دخن، فجأة 

 بيجي نفس السيكيوريتي اللطيف.

- are you ok؟ 

- yes  

- but you seem very tired 

No I am fine - 

Sure -؟ 



Yes but I have no coffee - 

No coffee!!!!! Ok that’s why.. sorry no coffee- 

05-06-2016 

 حضرة مقدم الطلب.. 

ية جي التابع للمديررأنتم قمتم بتقديم طلب لجوء. سوف يتم دراسة الطلب المقدم من قبل الفرع الخا

 ذي تم إعالمكم حوله اإلتحادية للهجرة والالجئين وال

أثناء فترة القيام بدراسة طلب اللجوء أنتم ملزمون بالبقاء مدة ثالثة أشهر كأقصى حد في منشأة استقبال 

 تابعة للفرع الخاجي  ال يسمح لكم  العمل خالل هذه المدة 

انوا ن وإذا كيرجى منكم أن تذكروا فيما إذا كان هناك أفراد من عائلتكم يقيمون في ألمانيا و أين يسكنو

 يتابعون طلب لجوء في ألمانيا أو إذا كانوا قد قدموا طلب لجوء في الماضي 

 سوف تحتاجون بشكل عام إلى موافقة مسبقة في حالة رغبتكم بمغادرة منطقة إقامتكم لفترة قصيرة

كما ستحصلون على موعد مقابلة في المديرية االتحادية.أنتم ملومون بالحضور الشخصي إلى هذا 

لموعد. في البداية سوف يتم سؤالكم عن بياناتكم الشخصية. في حالة حوزتكم جواز سفر أو أية أوراق ا

 ثبوتية أخرى يجب عليكم تقديمها. سوف يتم أخذ صور لكم وبصمتكم.

              

07-06-2015 

ء، وأنا اينام في غرفتي في مخيم ايسنبرغ سبعة أشخاص، بحذر كنا نتعرف على بعضنا البعض، هم لطف

كذلك، لكن لسبب مالم أنجح في أن أكون صديقاً ألي منهم، هذا ليس جديداً علَي، أعرف أنني لست 

إجتماعياً ومن النادر أن أجد شخصاً يثير إهتمامي. الوضع هنا مختلف، الخيارات محدودة، أدرك اآلن 

رف من الوسط الفني، كم كنت مغلقاً في دمشق، أكتفيت بمجموعة صغيرة من األصدقاء، وبعض المعا

اآلن أنا مجبر على التواجد خارج هذه الدائرة، ولست قادراً على التواصل مع أحد. تعمدت أن أبقى بعيداً 

عن الجميع، كنت بحاجة ألن أبقى وحيداً ووجدت ذلك أكثر أمناً. بعد مرور أيام على هذا الحال كنت 

في حديقة المخيم في ساعات المساء أتامل  أوزع وقتي بين النوم واألكل والقراءة والجلوس وحيداً 

اآلليات التي يبتكرها البشر للتعاطي مع الوقت، بالنسبة لي وجدت سؤاالً أتسلى في البحث عن جواب له، 

لماذا أنا وحيد؟؟؟ هل هو خطأي ؟؟ هل ثمة ما يجب علَي أن أفعله؟؟ هل هذا ما أردت حقيقة ؟؟ أن 

تي : ال ال أريد أن أكون وحيداً.. أنا اآلن وحيد، قاطعني صوت أكون وحيداً. صرخت معترضاً على ذا

 طفل لم يتقن الكالم بعد:  

 الطفل: مرحبا أنا أسمي تيم.     

لقد أجابني هذا الطفل، المسألة ببساطة أن تتقدم وتعرف عن نفسك، ولن تعود وحيداً، لست من هواة 

 التحدث مع األطفال لكن هذا الطفل تحديدا أثار فضولي 

 مضر: أهال تيم.. أنا اسمي مضر

 هكذا لم أعد وحيدا، تيم وعائلته الصغيرة اللطيفة أصبحو أصدقائي. 



 

 

 

 

 

 

 

 

بين " األوسلندر بيهوردي" و" الجوب سينتر" عام مضى وأنا أجوب أروقة  رمضى النهاالكاتب: ها قد 

الدوائر الحكومية األلمانية، اعتقدت في البداية أنها مسألة وقت وحالما أنتهي من إنجاز األوراق األساسية 

ن هنا ال شيء التي أحتاجها، لن يكون هناك مزيد من الزيارات الرسمية لمكاتب الحكومة األلمانية، لك

ينتهي، األوراق الجديدة المطلوبة مني تتكاثر، تحول األمر إلى اعتياد يومي، وغالباً ال أنجز شيئا، دائما 

 هناك خطأ ما أو ورقة ناقصة أو موظف لم يفهم ما أريده منه أو لم أستطع أنا إفهامه ما أريد. 

ف المسؤول عن ملفي حتى أتحول ما يحدث في الجوب سنتر حكاية أخرى، ما إن أدخل مكتب الموظ

وبشكل تلقائي إلى رجل محتال كسول، ال يوفر خدعة كي ال يضطر للعمل، بالطبع لست كذلك، لكن 

 كيف أقنع ذلك الموظف أن مهنتي هي " فنان" وأنني ال أستطيع وال أرغب مزاولة أي مهنة أخرى.

وزن "صندويشة دونر"... أحب الدونر  وأنا عائد إلى البيت أشعر أنني مرهق، وأنني أستحق مكافأة من

 إنها المعادل األلماني للشاورما السورية والشاورما جزء من ذاكرتي جزء من هويتي.

 

 

 

15-06-2015 

، الشيء يضمن أن المخيم الجديد سيكون لقرأت أسمي في قائمة المنتقلين إلى كامب جديد في منطقة زو

ل سعيداَ، األمل بأن يكون عدد األشخاص في الغرفة أفضل، لكنه األمل جعل كل من سينتقل إلى زو

الواحدة أقل أو أن يكون لكل غرفة حمامها الخاص بها وربما األمل بوجود انترنت أو إمكانية تحضير 

 َ  .القهوة صباحا

 على زول بنائين على قدر كبير من الضخامة يتسع كل واحد منهما لما يزيد عن األلف شخص كان

في الطابق الخامس، الطابق الخامس كان مهجوراَ تماماً، كل  إال يجدو ألنفسهم غرفالمنتقلين الجدد أن 

وجدنا  ،بعد أن اعتقدنا أننا سنختار الغرفة التي تروقنا ،الغرف لم تكن تحتوي على شبابيك أو ابواب

 ىأنفسنا نبحث عن غرفة يمكننا أن نجد لها باباً ونقوم بتركيبه، بشكل تلقائي تقسم القادمون عل



وبشكل تلقائي وجدت نفسي وحيداً بعد أن فشلت  في االنضمام  ألي من هذه المجوعات،  ،مجموعات

 إلى أن الحظ ضياعي شاب لطيف دعاني للعيش في غرفته التي يشارك أخيه بها.

19-07-2015 

وعلمنا جميعاً أن  ،األيام تمضي، اعتدت على المكان، اعتدت على مشاركة الغرفة مع شخصين آخرين

 ً  .زول ليست محطتنا األخيرة وأننا لن نخرج منها قريبا

 . أنا،خاصن، وثالثة أشيخزانة حديدية، طاولة حديدية، وكرسي الغرفة عبارة عن ثالثة أسرة حديدة،

الصديق اللطيف، وشقيقة المكتئب، لم يكن هذا األخير يغادر السرير حتى للذهاب إلى المطعم، وعليه 

وحيداً ولو لعشر دقائق، تقاديت خالل األعوام الخمسة عشرة األخيرة من فقدت أدنى أمل في البقاء 

عمري على تفادي مشاركة شخص آخر في البيت، وها أنا اآلن اعتاد على مشاركة الغرفة مع شخصين 

آخرين. كنت أفضل تجاهل كل التفاصيل المزعجة التي يرتكبها زمالئي في السكن على أن أحاول وضع 

ظيم الحياة في الغرفة، مع مرور الوقت غرقت أنا اآلخر في سريري وكنت أقضي بعض القوانين لتن

الوقت بين المحاوالت البائسة للكتابة واإلتصال بزوجتي راما. أما الصديق الكئيب فكان يقضي الوقت 

 وعليه فقد سمعت الحكاية كاملة، إنهم ،على الهاتف، لم يكن يعرف أنه يستطيع التحدث بصوت منخفض

ر بحراً السف .الصديق اللطيف قال ..هذا خطر جداً  ،ون سفر من تبقى من العائلة براً عبر بلغاريايناقش

يورو اليكفي لسفر كل العائلة عليهم أن يقرروا،  3000ثم أن مبلغ  .قال الشقيق الكئيب ..أكثر خطورة

ن أوالديه واللطيف يريد ل ،الكئيب يريد أن يسفر زوجته وأوالده، فعملية لم الشمل ستستغرق وقتاً طويالً 

هذا الحوار تحول إلى عراك باأليدي، وسرعن ما تصاعد العنف ألجد نفسي بين اإلثنين  .يأتيا أوالً 

 .أحاول تخليص اللطيف من الموت خنقاً بين يدي شقيقه الحزين

20-07-2015 

يهما في المخيم، كان علانتهت المعركة بسالم، وغرفة شبه مدمرة، كانت هذه الليله هي األخيرة للشقيقين 

اإلنتقال صباحاً إلى مكان آخر، اعتقدت أنني سأقضي وقت طويالً قبل أن يأتي نزالء جدد إلى الغرفة، لم 

تمضي ساعة، حتى أتت العاملة االجتماعية بشخصين للعيش في الغرفة ألقيا نظره على آثار الدمار في 

أعجبتني الفكرة، قررت أأل أنظف الغرفة أو أصلح  الغرفة وطلبا من العاملة  أن تجد لهما غرفة أخرى.

 ما خربه الشقيقان وبهذه الطريقة استطعت أن ابقى وحدي لمدة أسبوع كامل.

 

24-07-2015 

 القاضية: اسمك

 مضر: مضر الحجي.

القاضية: سيد مضر.. لك الحق في عدم اإلجابة على أسئلتي.. لكن إذا جاوبت فأنا أتوقع منك إجابات 

 كلمة تقولها اآلن ستكون مؤثرة في القرار الخاص بطلب لجوئك إلى ألمانيا صحيحة، كل

 مضر: طيب  

 القاضية: الجنسية؟

 مضر: سوري



 القاضية: مكان وتاريخ الميالد؟

، في الحقيقة أنا مواليد حلب، بس أبي فضل يسجلني ادلب، كونو انتقلنا 1981مضر: سورية. ادلب. 

سنين لما انتقلت على ادلب، بس لساتني متذكر  4لب، كان عمري لنعيش بإدلب وكونو أصولنا من إد

 بيتنا بحلب وبحبو كان بمنطقة اسما سيف الدولة.. قصفوا كذا مرة

 القاضية: يعني سجل ادلب وال حلب 

 مضر: ال خليا ادلب متل ما بدو الوالد هللا يرحمو 

 القاضية: طيب.. اذا سمحت جاوب بس عالسؤال 

 مضر: حاضر

 الديانة القاضية:

 مضر: مسلم 

 القاضية: الطائفة؟

 مضر: ضروري؟

 القاضية: اي ضروري هاد طبعا سري ال تقلق ما حيتسرب؟

 مضر: ال ما قصدي؟ بس أنا أصال ما بآمن بالطوائف وما بعترف فيهن؟ 

 القاضية: بس أهلك شو؟

 مضر: سنة 

 القاضية: المهنة

 مضر: كاتب مسرحي، عملت أيضا في التنمية واإلدارة الثقافية 

 القاضية: أعطني مهنة 

 مضر: ال يوجد مهنة.. كل ما يجيني شغل بهالقصص بشتغلو، مسرح، تنمية، ثقافة... هي المجاالت 

 القاضية: رح اكتب فنان 

 مضر: تماما برافو عليكي 

 القاضية: أعجبتك يعني 

 ك مضر: اي وهللا ما في من

 القاضية: كيف كان وضعك المادي قبل ما تغادر سوريا 

 مضر: جيد

 ، بطاقة هوية، سجالت، اوراق ( رهل لديك اي وثائق شخصية على سبيل المثال ) بسبو القاضية:

 مضر: نعم جواز سفري 



 القاضية: أعطني اياه

 مضر: الزم يكون عندكون.. سلمتو لما قدمت طلب اللجوء في برلين 

 القاضية: طيب رح أتأكد 

 ) تفتح دوسيه كبير تبحث بتمعن بين العدد الهائل من األوراق، ال تجد شيئاً( 

 القاضية: ال مو عنا.. بس هي مو مشكلة... رح سجل عندي أنك ال تحمل وثائق وبس نالقيه بتعدل 

 مضر: كيف بال وثائق.. أنا سلمت بسبوري ألكون 

 ورك ببرلين القاضية: عم تقول انك سلمت بسب

 مضر: اي ببرلين... انتو قصدي الحكومة األلمانية 

 القاضية: هاد بيصير دائما... ما تقلق ما بيأثر على القرار الخاص فيك 

 مضر: كيف يعني؟ ما بيأثر بس أنا مسجل عندك بال وثائق 

بتزبط  ورونالقاضية: الموضوع ما بيطول... بعدين في كتير سوريين ما بيكون معون بسبور أصال وأم

 ما تقلق 

 مضر: بس... 

 هل لديك اوراق تثبت انه هناك خطر وشيك شخصيا عليك ؟القاضية: 

 مضر: جواز السفر

 ؟من فضلك قل لي اخر عنوان رسمي خاص بك في بلدك القاضية:

دمشق. جرمانا. الحمصي. دخلة بقالية السويداء. مقابل مصلح البسكليتات الشرير، الذي كان  مضر:

ركتي أكنر مما أقوم أنا بمراقبتها، طابق تاني، عاليسار فيه عالبلكون كاوشوكة كبيرة.. من براقب ح

 اكتر األشياء اللي زعلت أني فارقتها

 القاضية: هل كان هذا عنوانك قبل أن تأتي إلى ألمانيا؟

مت ي أقمضر: قبل أن أغادر دمشق، إلى لبنان في لبنان لم يعد لدي عنوان عشت في عدة منازل كما أنن

 لفترة في ألمانيا، وسويسرا بضعة أشهر.

 القاضية: ما هو آخر عنوان أقمت فيه قبل القدوم إلى ألمانيا 

 مضر: في بلدة الريحانية، في تركيا 

 القاضية: كم أقمت هناك 

 مضر: شهرين 

 القاضية: هل كنت مقيما أم أنها زيارة 

 مضر: زيارة

 القاضية: أنا أسأل عن اإلقامة 



ما صار عندي عنوان ثابت وما في مكان أقمت  2013متل ما خبرتك بعد ما طلعت من الشام بالمضر: 

 فيه أكتر من أربع شهور

 القاضية: أكتر مكان أقمت فيه؟

 مضر: بيروت

 القاضية: العنوان؟

 مضر: ما في عنوان 

 القاضية عطيني أي خرى 

  17ال قلك خليها .... و22أو ال رقم  17مضر: أشرفية، ساحة ساسين بناء رقم 

وما هي الدول التي مررت بها قبل وصولك إلى هنا؟ أرجوك جاوب  متى غادرت وطنك ؟القاضية: 

 على السؤال فقط

إلى ألمانيا ثم عدت إلى لبنان ثم سافرت إلى سويسرا ثم عدت  2013أيار  29مضر: غادرت سوريا في 

لبنان إلى تركيا ومن تركيا إلى السويد عبر مطار إلى لبنان ثم إلى تركيا ثم عدت إلى لبنان وأخيرا من 

 كوبنهاغن ومنها إلى سويسرا ومن سويسرا إلى هنا؟

 القاضية: ما هي وسيلة النقل التي استخدمتها إلى هنا

 مضر: الطائرة 

 القاضية: والفيزة ؟

 مضر: شنغن 

 القاضية: صحيحة؟ 

 مضر: نعم وصادرة عن السفارة األلمانية في بيروت 

 ة: تحملها معك؟القاضي

 مضر: موجودة على جواز السفر

 القاضية: كيف حصلت عليها؟

مضر: اجتني دعوة من مؤسسة ثقافية ألمانية، للمشاركة بمهرجان مسرحي، كوني كاتب مسرحي وهي 

 تالت فيزا بحصل عليها يعني تالت مرة بجي فيها على ألمانيا.

 متى دخلت المانيا ؟القاضية: 

  25.05.2015مضر: 

 قل لي اسماء والديك وعناوينهم ؟قاضية: ال

مضر: والدي متوفي اسمو رياض الحجي، أمي اسمها نعمة الحجي... هنن والد عم... نحن عنا كتير 

 زواج أقارب.. ما بعرف ليش.. بس بظن أنو منغلقين على ذاتون... متلي.. أنا شوي منغلق على ذاتي 

 ؟ ال يزال عندك اقارب يعيشون في بلدك القاضية:



مضر: أختي الصغيرة... بعدا بادلب، وعندا ولدين صغار، ما عم تطلع ألنو زوجها بدو يضل، وزوجا 

بدو يضل ألنو أبو وأمو كبار بالعمر، وعندون رغبة يموتو بالضيعة.. هي أختي كتير بحبا.. يعني أكتر 

.. ما بعرف ليش.. شخص لعبت معو وتقاتلت معو لما كنت صغير... بس هال أنا ما عم اسأل عنها أبدا

منحكي أحيانا عالواتس... بس ما منحكي شي، كيفك، منيحة، في شي أخبار، ال وهللا على حطة أيدك... 

وبأحسن األحوال بتخبرني أنو القصف قريب عليهون.. وقتها أنا بسكت طبعا، وبأحسن األحوال بقلب 

 متدين وبقول.. ال حول وال قوة إال باهلل. 

 كي معها؟ القاضية: ليش ما بتح

مضر: عن جد بحس أنو صعب ما عم حب عيد نفس الحكي اللي ما الو طعمة المشكلة انو واتس اب 

 كتابة ما فينا نحكي صوت.

 ماهي الجامعة او المدرسة التي درست فيها ؟ القاضية:

 مضر: إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية 

 اإللزامية ؟هل أديت الخدمة القاضية: 

 مضر: نعم 

 هل كنت عضو في جماعة مسلحة غير تابعة للدولة أو منظمة سياسية اخرى ؟القاضية: 

 مضر: ال

هل كنت شاهد عيان او ضحية او مرتكب الجرائم التي ترتكب مثل االبادة الجماعية وجرائم القاضية: 

بر جماعية، عمليات االسلحة عدام، مقااإل ،او الهجمات التي ترتكب ضد السكان المدنيين ،الحرب

 ؟الكيمياوية 

 مضر: ال

28-07-2015 

اليوم فقت الصبح على ضجة وعجقة، قالو في حملة تفتيش في الكامب، طبعا ما حدا عرف تفتيش على 

شو، ناس بيقولو مخدرات وناس بيقولو مصاري، وناس بيقولو مشروب، هاد كلو ممنوع، أنا خفت 

وحدة من اللحظات اللي استعدت فيها ثقتي بذكائي، عبيت المشروب  الحقيقة ألن عندي مشروب، كانت

بقنينة المي فبين كأنو مي، لما فات البوليس عالغرفة ما فتش بس وقعت عينو عالالبتوب تبعي... 

 وبدهشة قال:

- Aoh you have labtob  

 وطلع

 

01-08-2015 

لى بسرد حكايته، والجميع يعمل ع المكان يفيض بالالجئين، ويفيض بالحكايا، لسبب ما الجميع يرغب

جعلها أكثر إثارة لالهتمام، لكن أحداً ال يبالغ ما يحدث مع المهاجرين في طريقهم من بلدانهم األصلية 

إلى أوروبا، ال يحتاج إلى المبالغة، األهوال التي يعيشونها تكفي إلدهاش المستمع، وبل ويعجز الراوي 

ت أياماً بالعراء وتحت الثلج، وآخر رأى بأم عينه غرق عائلة أحياناً عن وصف هول ما حدث، فهذا با



كاملة بالبحر، وذاك كان المهرب على وشك أن يطلق عليه النار عندما رفض ركوب البلم، وآخر ركض 

لمدة ثالثة ساعات هربا من الشرطة الهنغارية، وآخر تعرض في هنغاريا للضرب على يد الشرطة 

ال يسجل طالبا للجوء في هنغاريا، األمر الذي سيعيق طلب لجوئه في عندما رفض أن يعطي بصمته كي 

ألمانيا، كانت تلك البصمة في هنغاريا، مدعاة للتمايز بين الالجئين فاألوفر حظاً أو األكثر ذكاًء هو الذي 

 يصل إلى ألمانيا دون أن يبصم في هنغاريا أو مقدونيا. في قلب هذا كله كنت أتفادى أن يوجه لي أحدهم

سؤاال عن رحلتي وكيف وصلت إلى ألمانيا، لم أكن أرغب في أن أعلم أحدهم أن تأخر الطائرة عن 

اإلقالع ألقل من ساعة كانت أكبر األهوال التي تعرضت لها في رحلتي... الحصول على فيزا شنغن 

 ً ى عل أمر استثنائي، وعلى من يحصل على هذه الفيزة أن يكون متواضعاً وأال يتفاخر باألمر حرصا

 مشاعر اآلخرين. 

هل كان قرار قدومي إلى ألمانيا، قرارا صائبا؟ عقدت الكثير من األمل على هذا القرار، عام كامل  

 مضى وأنا أذكر نفسي بهذه اآلمال وأسأل عن الفرق بين األمل والوهم.

ا للقيام نفسي مضطرعندما جئت إلى المانيا كنت اعتقدت أنني سأستطيع هنا التفرغ للكتابة دون ان أجد 

بأعمال ليست من اختصاصي أو أنها ال تروق لي، فقط بهدف الحصول على المال الالزم للعيش، هنا 

في برلين اكتشفت كم كان أملي وهما، وأن أمل التفرغ للكتابة هو حلم أي كاتب مغمور في العالم، وفي 

 أنك ربما ستقضي حياتك مغمورا. برلين تفهم تماما معنى كلمة مغمور وتصبح جاهزا أن تتقبل فكرة

من اآلمال التي حملتها معي أيضا "األمان" أال أكون مستهدفا بسبب انتمائي أو هويتي أو موقفي، 

استطيع القول أن هذا األمل لم يكن وهما على على الرغم من أنني هنا أيضاً عانيت ذات القلق الذي 

يدا في شهوري األولى في ألمانيا التي تنقلت فيها الزمني في دمشق والحقا في بيروت وربما أكثر وتحد

في مخيمات الالجئين، في هذه المرحلة شعرت بضيق لم أستطع تفسيره، لم تكن سوء الظروف المعيشية 

سببا كافيا لهذا الشعور، شعور أقرب إلى اإلحساس بعدم األمان.. لكنني في ألمانيا وأنا فعليا آمن ولست 

جوابا بدا مفاجئا لي لكنه يستحق التوقف عنده، المشكلة بحسب صديقي هي مهدد!!! صديق لي أعطاني 

أنني بانتقالي إلى المانيا وتقديمي لطلب اللجوء فقد أجبرت عمليا على مغادرة الطبقة الوسطى في سوريا 

واالنضمام إلى طبقة أدنى في ألمانيا، وكوني الجئ فمهما حاولت التغيير أو التطوير في كياني فإنني 

 أبقى ضمن فئة األجنبي الالجئ.س

 

 05-08-2015 

بعد طول انتظار انتقلت من زول إلى زومردة، المدينة صغيرة، نظيفة، الكامب الجديد صغير ونظيف 

أيضاً، كنا عشرة أشخاص، ويبدو أننا أول من سيستخدم المكان، في كل غرفة شخصين، شاركت غرفتي 

يتوقف عن التحدث بالهاتف مع زوجته وأوالده الذين ينتظرون مع الستيني أبو كمال، كان لطيفاً، لكنه ال

لم الشمل في سورية، أخبرني أبو كمال أني سأكون سعيدا بمشاركته الغرفة، خاصة أنه طباخ ماهر، 

وسيتكفل بمهمة تحضير الطعام يومياً، كان طباخا ماهرا فعال، كان يتقن تحضير المعكرونة بالبندورة، 

 فترة إقامتي معه لم آكل سيئاً آخر سوى معكرونة بالبندورة.  فقط المعكرونة، طوال

10-08-2015 

في شب من أفغانستان، كل كام يوم بيجي لعنا عالكامب وسكران ومتعاطي وبس يوصل عغرفة 

السيكيوريتي بينهار وبيصير يصرخ ويخبط بس اليوم كان غير شكل، كان متل التور الهايج السيكيورتي 



طلب مني ساعدو، ساعدتو،  مع بعض قدرنا نسطحو عاألرض ونثبتو، ولما قرر حاول يسيطر عليه و

السيكيوريتي يتصل بالبوليس طلب مني امسكو منيح، وألنو الشب كتير قوي ما لقيت طريقة غير أني 

، أفغانستان goodطب جسمي عليه، فكرني عم ضمو، قام صار يبوسني، وصار يبكي ويقول: سوريا 

goodالبوليس، نام. ، وقبل ما يوصل 

22-08-2015 

كل من كان معي في زومردة حصل على إقامته إال أنا، حفظت مواعيد وصول البريد، وصرت أسبق 

الموظف المسؤول عن الكامب إلى صندوق البريد، وال شيء يصل، الجملة الوحيدة التي يقولها الموظف 

  kiene Postعلمها في األلمانية هكذا صارت هذه الجملة هي أول جملة أت keine Postكلما يراني 

كان يقول جملته بأسف كنت أصدقه، لم أكن أتحدث مع هذا الرجل أبداً فهو ال يتقن االنكليزية وأنا ال 

أتقن األلمانية، لكن لسبب ما كنت أشعر تعاطفه معي، وتفهمه لوضعي، حتى أنه استطاع أن يتحصل لي 

يامه بذلك، رغم أنني لم أطلب، الغرفة التي حلمت بها على غرفة أسكن فيها لوحدي، كم كنت ممتنا لق

منذ دخولي ألمانيا قبل أربعة أشهر.... تحولت مع األيام إلى قبر، غرفة صغيرة فيها مطبخ وحمام لكنها 

صغيرة لدرجة اليمكن التحرك فيها، وألنني لست بحاجة للخروج من الغرفة إال لشراء السجائر والطعام 

ه منقطع عن العالم أكتفي بالكتابة ومشاهدة بعض األفالم أحيانا، الغرفة أكلتني، والبيرة، فقد كنت شب

ألنها صغيرة دافئة ومعتمة، وألن أحدا لم يحاول عبور حدودها، كأنني كنت سعيد فيها، كأنني كنت 

مستعد أال أخرج منها أبداً. ومع ذلك عجزت تماما عن التوقف عن انتظار اإلقامة، وكنت اتحسس وقع 

لخطى في الخارج وأميز خطوات الموظف المسؤول عن الكامب، الذي يأتي كل يوم عند الساعة الثانية ا

ظهرا يطرق أبواب جيراني، يوزع البريد وال يقترب من بابي، اليوم طرق الباب فتحت له خائفا، قدم لي 

 .الموتى" البريد، لم تكن اإلقامة، كانت رواية مرسلة الي من صديقي.. اسم الرواية" سفينة

 

05-09-2015 

وأوراقه ولم يجد  إال سفينةأقرأ الرواية، أتعاطف مع غايل بطلها، غايل البحار الذي فقد جواز سفره 

مكانا في العالم يقبله، إأل سفينة متآكلة، تحمل على متنها كل اللذين صاروا أمواتا بحكم فقدانهم لجوازات 

سفينة اليوريكة   سفرهم، أولئك الذين لم تعترف بهم أوطانهم ولم يجدو ألنفسهم أوطاناً بديلة، تقبل بهم

كة التي احتضنت أولئك غير الموجودين قانونيا، هي وهم ال يحملون أوراقا تثبت شخصياتهم، اليوري

نفسها التي تنقل السالح إلى مناطق الصراعات في العالم، غايل عمل في السفينة في فرن الفحم، كان 

غايل يحترق مع الجمر في المكان لكي تمشي اليوريكة، لكي تستمر الحرب، بهذه الطريقة فقط يقبل 

 .. ال سبب آخر لتأخر إقامتي سوى أنهم أضاعوا جواز سفري... العالم وجود من ال يحمل أوراقا.

 يصف غايل ما حدث معه عندما وجد نفسه على سطح سفينة الموتى

"القبطان لم يسألني عن هوية البحار أو جواز السفروال عن أي ورقة أخرى، فهو يعلم حق العلم أن هذه 

يكة إذا ماذا سيحدث لو أجابو " نحن آسفون يا األسئلة، ال تطرح على الرجال الذين يصعدون إلى اليور

سيدي فال أوراق عندنا" عندها لن يجوز له تشغيل الرجال، ولن تحصل اليوريكة على طاقمها قط، ألن 

أي بحار، يملك أوراقاً حقيقية أو مزورة، لن يصعد للعمل على اليوريكة، ثم يتوجب على السفينة أن 

علمه، للتصديق على قائمة عمالها وبما أن العامل منهم قد صار تقصد قنصلية البلد الذي تبحر تحت 

فعال في عرض البحر، فال يمكن للقنصل الرفض وال يتبقى أمامه، سوى االعتراف بالقائمةوتصديقها 

سواء امتلك الرجال بطاقات بحارة أو جوازات سفر أم ال ويصبحون عمليا من المقيمين في ذلك البلد 



ك اإلجراء وطنا، أو جنسة أو حقا بالحصول على جواز سفر. رسميا ال يعلم لكن دون أن يمنحهم ذل

القنصل شيئا عن سفينة الموتى، أما بشكل غير رسمي فهو ال يعتقد بوجودها، نعم فال بد للمرء من 

مواهب معينة، ليصبح قنصال مفيدا، القناصل ال يعتقدون أيضا بأن شخصا ما، قد ولد فعال وأنه موجود، 

 عجزهذا عن تقديم شهادة بميالده."إذا ما 

16-09-2015 

على الهوية التي كنت ال زلت أحملها، كتبت عبارة "ال يحمل وثائق تثبت شخصيته"، هذا غير صحيح، 

لدي وثائق تثبت شخصيتي، سلمتها للحكومة األلمانية لكن لسبب ما ال عالقة لي به، فإن وثائقي فقدت أو 

ة في تورينغن، علي أن أتذكر هذا دائماً، وعلى فرض أنني فعال ال أنها تأخرت بالوصول إلى المحكم

أحمل وثائق تثبت شخصيتي فأنا في النهاية أملك ذاكرتي، لكن الذاكرة أمر يخصني وحدي، الذاكرة 

تماما كبصمة العين، كبصمة اإلصبع، كبصمة الصوت، ال يمكن ألحد أن يطل عيها، وعليه فال يمكن أن 

إلثبات الشخصية، أنا أيضاً لدي حساب فيسبوك، وعلى هذا الحساب صورتي، وهو يعترف بها كوثيقة 

، لما ال يعتمدون حسابي على الفيسبوك كوثيقة تثبت شخصيتي، كل هذا ألنني 2009منشأ منذ العام 

أنتمي إلى دولة ال تهتم أصالً إن كنت أحمل وثيقة أم ال، دولة تهتم فقط أن أكون موافقا على كل ما هو 

د لي أن أكون واحداً من القطيع أن أكون مستعدا لتخريب البالد وحرق البشر من أجل بقاء النظام، إن مع

فعلت هذا فأنا غير مطالب بأن أثبت شخصيتي، بل وأمتلك الحق بالتشكيك في شخصيات اآلخرين 

ت من خرجومحاكمتهم لم يقبلوا الدخول في القطيع، هل سورية في حكايتي هي سفينة الموتى، لكنني 

سورية، غايل هو اآلخر استطاع هو األخر الهروب من سفينة الموتى، لكنه وقع في براثن سفينة أخرى، 

بدت جميلة ثرية ومرفهة شبهها غايل باألنثى الفتية المتبرجة تبتسم بدالل عن بعد وتغنج، بدت له كالجنة 

في طريقه إلى االنتحار، كانت  المنتظرة كالفردوس، ذلك الفردوس الذي استقبل غايل على متنه كان

 الرحلة األخيرة للسفينة، المسماة إمبراطورة مدغشقر، والمعدة لإلغراق. 

26-10-2015 

غريب هو المشهد، أنا، الذي هو الضحية لم أشعر قطعا بأي ارتباك، أو قلق، وحين أخبرني الضابط عن 

ين ساعة، لم ينتابني هلع ولم أتأثر وجوب إعدامي رميا بالرصاص، خالل فترة ال تتجاوز األربع وعشر

على اإلطالق، وكأنه أخبرني : " هيا اذهب، سارع بالخروج من هنا" نعم لم يثر األمر في نفسي أية 

 مشاعر، حالي كحال حجر الطريق.

في الواقع، وبعيدا عن المزاح، فأنا كنت ميتا منذ زمن، لم أكن قد ولدت، ال أملك بطاقة البحارة، ولم 

حياتي على جواز سفر، وكان باستطاعة كائن من كان أن يفعل بي ما يشاء. كنت ال أحد أحصل في 

ورسميا ال وجود لي في العالم أصال، وبهذا ال يمكن فقدي، فإذا ضربني أحدهم حتى الموت فتلك ليست 

 بجريمة قتل، إذ لست مسجال قط، وال سبب إلعالن فقدي، يمكن انتهاك حرمة الميت أو سرقته، لكن ال

 يمكن قتله.

الكاتب: أرهقتني هذه الرواية، هذا التشابه الغريب بين ما يحدث معي ومايحدث مع بطلها ضايقني في 

بعض األحيان وشعرت أنني ال أود متابعة القراءة لكنني وفي أحيان أخرى كثيرة أشعر أن هذا الشبه 

ن موضوعا لمسرحيتي ليس مجرد مصادفة ويستحق أن أتوقف عنده، ربما أن أكتب عنه وقد يكو

 الجديدة... سفينة الموتى. ما الذي جعل ترافن يكتب هذه الرواية، ما الذي أرد أن يقوله؟

 ) يدخل صوت ترافن بدون تمهيد إلى المسمع(

  ترافن: البشرية حقيرة



  مضر: شو الجديد؟

  بس الزم نضل نقول دترافن: ما في شي جدي

 ؟ مضر: ليش

  ترافن: مشان ما نتعود

  ؟وشو الفائدة اذا ما تعودنا مضر:

بهالحالة بيضل مكان ولو صغير جدا للحالمين، ووجود الحالمين يعني وجود أحالم ووجود أحالم  :ترافن

  يعنيي سبب لالستمرار وإذا سألتني ليش االستمرار رح نيكك

 ؟مضر: ليش االستمرار

  ترافن: رح نيكك

أ روايتك أنو ما في شي عم يصير اليوم مو مضر: عن جد ليش؟ كل شي كنت عم حسو وأنا عم اقر

صاير قبل. البشرية تحتفظ بنفس الدرجة من الحقارة على األقل منذ أن كتبت روايتك وطبعا كلما غصنا 

قدما في التاريخ منالقي أنو مستوى الحقارة يتطور مع تطور الحضارة اإلنسانية طبعا يتغير شكل 

 .ة التعاطي معها، طبيعي إذا اسأل ليش لنستمرالحقارة وطريقة التعبير عنها وحتى طريق

 بكتب مسرحترافن: ليش أنت 

 مضر: هادا اللي فيني أعملو، أو هاد اللي بدي أعملو، أو بدي أعمل شي عبر فيه عن موقفي

  ترافن: موقفك من شو

  مضر:  من كل شي

 ترافن: ليش

  مضر: ألني بجن اذا ما عبرت أنا ما بحكي كتير فبصير بكتب

  ترافن: يعني بدك تكتب لحتى تضل عاقل؟ ليش بدك تضل عاقل؟

  مضر: لكمل

  ترافن: المجنون بكمل

 مضر: متأكد؟

  ترافن: اي طبعا هو عايش وغالبا بكون مبسوط يمكن اكتر مني ومنك

 مضر: ما فيك تحكي بالنيابة عن المجنون  يمكن يكون المجنون بفضل يكون عندو عقل

  عقل ليفضلترافن: ما هو ما عندو 

  مضر: وهللا انك مجنون

معك حق ويمكن مشان هيك جيت لعندك... سمعت أنك عم تقول بدك تكتب عن الرواية أو عن ترافن: 

  الشبه بين حكايتك والرواية بمسرحيتك الجديدة



  مظبوطمضر: 

 ممنوع ترافن: 

 مضر: ليش

  ترافن: ألنك رح تخربها

  مضر: شو عرفك... ممكن ال

  تخربها أكتر.... ألنك كاتب عربي، أنتو الكتاب العرب ما عندكون سوية فنية عالية مضر: احتمال

  مضر: بس هاد الحكي بيتعارض مع أفكار روايتك.. هاد تمييز بين البشر على أساس العرق

ترافن: بال عالك... أنا عم خمن بس.. يعني ببساطة ما صار أني وسمعت عن كاتب عربي عمل انتاج 

  الي.. حاالت نادرة كتيرعلى مستوى ع

  مضر: ممكن كون أنا حالة كتير نادرة

  ...ترافن: ما شكلك... بعدين لساتك صغير

مضر: ال ماني صغير... قلي كل شي وال تقلي بعدني صغير... بتستفزني هالكلمة... فايت بالست 

ة وعشرين سنوتالتين أنا.. بعدين أنا سوري.. يعني آخر خمس سنين ضربون بخمسة... يعني خمس 

  سنة.... أنا عمري واحد ستين سنة 61يساوي  36زائد 

  ترافن : بلشت تزعجني ها.... ما في تشتغل عالمسرحية

  مضر: أنت واحد كذاب

  ترافن: اخرس

مضر: ال ما رح اخرس... اللي بيقرا روايتك بيقول انو اللي كتبا شخص رومانسي مناضل بطل، 

للي عم تعملو هلق هو أنك عم تمنعني اشتغل على مسرحيتك، شخص عندو حلم ومؤمن بحلمو..  وا

  يعني عم تمنعني قاوم متلك

ترافن: كول خرى... شو شايفني ولد بعمرك عم تلعب معو وال صبية عم تحاول تقنعا بحالك لتنام معا... 

  شو بدي بهالعالك.. أنا خايف عالرواية.. وما عندي والضمان أنك ما تخربها

  ....اللي بدك اياه مضر: شو الضمان

  ترافن: ما بعرف

  مضر: السي في تبعي

 ترافن: ادحشو بطيزك

  مضر: على فكرة أنا كمان عندي نصوصي وشغلي وبحترمون وما بسمح لحدا يحكي عنون بهالطريقة

  ترافن: ليش بدك تستخدم الرواية



 كان جريء بس بظن كانمضر: أنت عم تنتقد فكرة جواز السفر هاد كتير جرئ، ما بعرف بوقتا قديش 

جريء، ألن الحدود وجوازات السفر هي من بديهيات البشرية بالوقت الحالي، ولما بربط بين جرأة 

الفكرة وبساطة شخصية جايل وسذاجته في بعض األحيان وجنون فكرة انتقاد الحدود والجوازات، بحس 

نقول الزم كون مجنون متلك...  قديش العالم بحاجة مجانين فأنا حابب كون مجنون متلك... أو خلينا

بتذكر كيف انصعقنا كاليتنا نحن السوريين باليوم اللي سقط فيه أول قتيل بالثورة السورية.. انصعقنا 

لدرجة أنو صرنا نفكر هالحدث صار مرة وما رح يصير مرة تانية كان في قتيلين انصعقنا كمان 

ا اليوم التالت سقط عشر قتلى.. وانصعقنا.. وبلشنوعرفنا أنو القتيل تبع مبارح ماكان استثنائي..... ب

نخاف.... مع األيام بلش العدد يرتفع وصرنا ننصقع أقل.... إلى أن وصلنا إلى مرحلة نتنفس الصعداء 

 1000قتل بشار األسد أكتر من   2013باي يوم يوم بيمر ما بيتجاوز عدد القتلى فيه الخمسين بأواخر 

السالح الكيماوي، انصعقنا..... وانصعق العالم كلو وبلش يتحرك  شخص في قرية واحدة باستخدام

وقرر يوقف األسد عند حدو..... فجأة عملو معو صفقة واتفقو أنو األسد يتخلص من السالح الكيماوي... 

بيوم واحد بس مسموح يقتلون  1000وهيك طلع الكل رضيان......  يعني ببساطة ممنوع األسد يقتل 

وقتا بلشنا ما ننصعق وشوي شوي بطلنا نعد أعداد القتلى... هيك عالم كيف الزم  بعشرة أيام... من

تتعاطى معو... وعلى فكرة الجنون اللي عم احكي عنو مو الجنون تبع اليأس تبع بتبطل تدرك فداحة 

اللي عم يصير حواليك فبتصير سعيد... ال عم احكي عن جنون تبع اللي هو حاليا الطريقة الوحيدة 

طي مع العالم... اذا بدك العالم تفهم عليك الزم تكون مجنون الزم تتطرف... بتعرف مين أول حدا للتعا

اللي بلغو حد من  عرف هالشي واستثمرو... داعش... هيك بس بتفهم جاذبية داعش آلالف الشباب...

 الفن لحتىو التعاسة خالهن يتوهمو أن داعش ممكن تعطيهون أجوبة.. لكن لألسف هي ثقافة المرحلة..

يقدر يوصل للناس في هذه األيام الزم يمتلك أدوات داعش... التطرف، الوقاحة، والخيال المريض... 

 ...هي لغة المرحلة

  ترافن: وبعدين هاد كلو ما بيجاوب على سؤالي ليش بدك الرواية هي تحديدا

  مضر: ما عندي جواب واضح

   وانت عندك جواب واضحترافن: حل عن سمايي لكن... روح فكر وال ترجع اال

  مضر: انت لما كتبت الرواية كان عندك فكرة ليش عم تكتبا

ترافن: انت وقح.. أنا مو مضطر جاوبك... ألن ما بدي شي منك.. بس أنت بدك شي مني والزم 

  تجاوبني

  مضر: اللي كنت عم حاول قولو انو مو بالضرورة يكون عندك فكرة واضحة لتبلش عمل فني

يمكن اللي عم تقولو صح.. بس بحالتك الزم تثبتلي أنك تستحق أني اعطيك  ..هاد تماما هو الفشلترافن: 

غير هيك.. ما رح غامر وسلم واحد من أهم نصوصي لولد مدعي متلك... سفينة الموتى عمل  .اذني

. ونجحت .بالنسبة الي استثنائي، وأنا عم اكتبو كنت فايت بتحدي قدرة البساطة على قول أعقد األشياء

بهالتحدي... حتى أني لما قلت للصحافة انو هي رواية بسيطة مكتوبة بلغة بسيطة الهدف منها التسلية، 

طبعا هنن أحرار، وأنا كمان حر كيف  ،ما عجبون هاد الكالم وأصروا أنو في ببنية الرواية شي استثنائي

هو اللي أعطاها هالخصوصية، بوصف روايتي، هاد التناقض بين البساطة والتعقيد بسفينة الموتى 

 .وجاية حضرتك بكل بساطة بدك تستخدم الرواية وبسألك ليش، بتقول ما عندك سبب واضح

مضر: يعني هي رواية عبقرية...عبقرية بسبب هاد التناقض اللي عم تحكي عنو حضرتك، وليش هاد 

عمق نتاجك األدبي.. التناقض... ألنك ببساطة غامض.. ما بتحكي وبتدعي البساطة، على الرغم من 



وبدك تقنعني أنو الشبه بين رواية سفينة الموتى والكوميديا اآللهية كان مصادفة، طبعا أنو ينحكى 

بالصحافة أنو هاد الشبه مصادفة بيحولك لعبقري، أما أنك تعترف انك اعتمدت بنية الكوميديا اإللهية 

ز سلفا ألنك شخص محدود وطاقتك فهاد بيحط من شأنك وبيظهرك بصورة أنك اعتمدت على شي منج

االبداعية ال تتجاوز السذاجة اللي انت سميتها بساطة.. وطبعا لهاد السبب حضرتك أحطت حياتك 

بالغموض، وكنت تتهرب من الصحفيين، وما حدا أصال بيعرف اذا كان ترافن هو اسمك الحقيقي وال 

كيف ممكن الغموض يعطي األشياء...  اسم مستعار، وخليني اعترفلك انو هاد كتير ذكي.. انت بتعرف

  ...قيمة أكبر من قيمتها الحقيقية

 ترافن: تماما.. كل شي قلتو صح.. وما في تستخدم الرواية

مضر: وأنا أصال ما عاد بحاجة انك تسمحلي.. حاولت كون مهذب ومحترم معك بس ببساطة انت 

فكرة ما فيك تعمل معي شي.. ألنك  طلعت شخص ما بتفهم بهاللغة، أنا رح استخدم الرواية... وعلى

 ميت أوال وألنك غامض تانيا يعني ببساطة وما في دليل بيقول انك أنت صاحب الرواية

 ترافن: رح تندم

  مضر: رح اندم اذا ربطت مشروعي بموافقتك

 ترافن: أنا ميت ورح تحل عليك لعنتي... رح تفشل.. رح تصير مسخرة... ورح تكتئب وبعدا رح تنتحر

ليش كل هاد.. شو بتفرق هيك عن مالك سفينة اليوريكة اللي استخدموها لتهريب السالح شو  مضر:

بتفرق أصال عن تجار السالح، صناع الموت والخوف، شو بتفرق عن القنصل اللي ما بيعترف على 

  وجود ناس ما عندون أوراق

  ي بفرن الفحم اتحدانيترافن: وال شي... وال شي أنا تماما متل هدول وأحقر... واذا بدك تنته

من وقت ما بلشت الثورة بسورية.. من وقت من طلعت من الشام..  مضر: أنا أصال بفرن الفحم...

اللي بيقرا روايتك  دخات فرن الفحم.. أي حركة رح اعمال رح انحرق وهيك تعودت عالحروق...

ك عالحرق ويعيش بيعرف تماما شو يعني أني كون بفرن الفحم... شو يعني انو بس يتعود جسم

عالجمر... ما عاد شي بيوجعو... وبس بطل يحس بالوجع ببطل يحس بالخوف.. وبس بطل يحس 

  بالخوف... بيصير قوي

صوت طرق على الباب أيقظني من حلم غريب، كان إيقاع الطرق استثنائيا، ثمة شيء خطير إذا، إنه 

أخذ يشرح لي باأللمانية شيء ما لم أفهمه المشرف على الكامب، كانت مالمحه هذه المرة مختلفة، بفرح 

 لكنه بدا خبرا ساراً،أعطاني ظرفا وطلب مني أن أفتحه فورا.. أفتحه، أقرأ:

 السيد الموقر الحجي 

 من قانون اللجوء  1المقطع  3تم اإلعتراف لكم بصفة اللجوء وفق المادة 

 تقوم المديرية اإلتحادية حول حقوقكم وواجباتكم 

 أرفقنا لكم ورقة التعليمات تتضمن حقوقكم وواجباتكم الجديدة.ولهذا الغرض 

 مع بالغ التحية

 



27-10-2015 

وأنا في طريقي إلى برلين.. أشعر بالزهو ألني أحمل إقامة وأوراقاً قانونية.. أشعر بالحرية.. وأشعر أن 

 قت إلى برلين... علىحياة جديدة بدأت... لم أودع أحداً لم أحزم حقيبتي حملت حاجاتي الضرورية وانطل

الطريق.. في الباص ليال.. كنت أحاول تذكر ليلتي األخيرة في دمشق، صور قليلة استطعت التقاطها لكن 

أقواها وأكثرها وضوحاً.. وهي تماما آخر ما حملته من دمشق" جندي ينظر على حاجز العسكري 

طق: تمعن في وجهي.. اطال النظر.. ثم ناألخير قبل الحدود السورية اللبنانية، فتش حقيبتي ثم بدأ في ال

العرق الذي تحمله في حقيبتك من النوعية السيئة ال أنصحك به.. مرت هذه اللحظات.. وأنا أعض على 

لساني، نعم تلك كانت التقنية التي ابتكرتها إلخفاء توتري على حواجز الجيش السوري.. وأستخدمت هنا 

 ً .. كنت خائفا، وتلك كانت آخر مرة أعض فيها على لساني، فقد كلمة توتر لكي ال أقول أنني كنت خائفا

 عبرت الحدود إلى لبنان. 

 برلين أنا قادم، سأشرب فيكي الكثير من البيرة 

الكاتب: ال أرى في السماء سوى القمر، مستلق على األرض على ضفاف بحيرة في برلين في وقت 

حدة من مميزات برلين صيفا، البحيرات والغابات متأخر من الليل، أحظى بحفل عيد ميالد مميز، هذه وا

صغيرة ملك للجميع، بالنسبة لي هذا التفصيل كان مهما جدا في المدينة الجديدة وخصوصا في الصيف، 

في وقت متأخر من الليل أشعر بالنعاس فال أقاوم رغبتي بالنوم في العراء، هذه النسمات مغرية، القمر 

ظات وأجد نفسي صبيا على سطح الغرفة في مزرعتنا الصغيرة في الوحيد في السماء، السكون، لح

إدلب، هناك حيث اعتدت أن أنام صيفا، كانت بهجتي الكبيرة، أن أنام هناك وأنا محاط بعائلتي والكثير 

 من الكالم والحكايا.    

الهدوء ذاته، أشعر في هذه اللحظات أبدأ عامي السادس والثالثون،  أرى السماء ذاتها، القمر ذاته، أسمع 

باألمان ذاته، و أرغب هنا في برلين ما رغبته صبيا في إدلب، أال تنتهي اللحظة، لكن اللحظة انتهت، 

والغرفة في المزرعة لم تعد موجودة، لقد قصفت، ولم يستطع أحد تحديد هوية الطائرة التي قصفتها 

 سورية، إيرانية، روسية أم أمريكية

 ذات القمر الذي كنت أراه في إدلب صبيا، وفي دمشق شابا، وفي برلين الجئا، القمر الذي أراه اآلن هو

القمر الذي آراه األن هو ذاته الذي رآه ترافن وهو يكتب روايته سفينة الموتى، وهو أيضا الذي رآه غايل 

أننا   سىبطل الرواية وهو يلقي نظرته األخيرة على العالم، قد يكون الجواب هو القمر يا ترافن، إننا نن

 نمشي على ذات األرض، لكن اليمكن لنا أن ننسى أننا نرى ذات القمر. 

لقد قررت يا ترافن.. سأستخدم روايتك في مسرحيتي الجديدة وسأفتتحها بالقصيدة التي كتبت فوق باب 

 مهجع البحارة في سفينة اليوريكة: 

 

 

 من رواية "سفينة الموتى"

 

 فوق باب المهجع نقشت هذه الكلمات 

 من يمر عبر هذا الباب 



 سيمحى اسمه ورسمه 

 سيزول عن الوجود 

 وال نفحة واحدة 

 منه تبقى في هذا العالم 

 الواسع الرحيب 

 هو 

 لن يعود أبدا

 ولن يخطو قدما قط 

 مصيره حيثما يقف

 ال إله يتعرف عليه 

 ومجهول هو في الجحيم 

 هو ليس الليل وال النهار

 هو الال شيء 

 المحال 

 العدم 

 هو أكبر من الخلود 

 وأصغر من حبة رمل

 تلك الصغيرة لها مكان في الكون 

 أما هو فغير كائن  

 ولم يخطر كفكرة ببال

 

 

 

 

 

 

 


