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10 كلم عن الكليةكالعادة).  

 

 السيايس. كانت وجوههم تضمر رشا. جذب أحدهم عصا غليظة من اللوح

 وجعل يرضبني عىل كامل جسدي بطريقة عشوائية. كان يرصخ وهو يرضبني

 

ع ربّك قّوادة». تدخـّل آخر ّ  

 

 أعرف بعضهم. كلهم كانوا يجلسون عىل األرض ووجوههم إىل الحائط.

 

االنتظار

 البوليسية» يدخلون ويخرجون ويف كل مرة يلقي أحدهم نظراته علينا»

 

 طالبا يف كل مرة ثم يعودون ألخذ آخر دون أن أعرف إىل أين يأخذونهم

ّ متقطعا



 شبيها بالعويل. شعرت بعينّي تحرقانني وبأوجاع عىل كامل جسدي. سالت

.«أحد الطلبة خلسة «قداش الوقت؟» فأجابني:«لحداش ونص متاع الليل

 

 كيف تحّملت كل ذلك الوقت تحت اإلهانة والرضب والشتم. ألقيت نظرة عىل

 

 دخل فريق كامل من البوليس السيايس (حوايل 10). تقدم أحدهم، كان أسمرا

 وطويال، عيناه واسعتان سوداوان، ابتسم فكشف عن أسنان صفراء صدئة. قال

 وهو يدور يف الغرفة:«توة باش نهزوكم تتعشاو.» ثم ضحك عاليا وضحك كل

 

 

 البوليس عىل التمويه.يف املكان الجديد، وإضافة إىل الوجوه العديدة التي

 

 

 

 أحد املكاتب: مكتب عادي. فيه خزانة وآلة كاتبة وكريس يجلس عليه بوليس

 

 الذي استعد للكتابة. دخل عون آخر ووقف بجانبي ثم أسقط يده عىل كتفي

 بشدة فوجدت نفيس أجلس دون إرادة مني. هذا الواقف بجانبي فضا غليظا.

نظراته تخرتق جسدي وتأكله أكال. بدأ يسألني

ـ أش إسمك؟

ـ نجوى الرزقي



ـ االسم الرباعي؟

ـ نجوى بنت يوسف بن صالح الرزقي

ـ تاريخ الوالدة؟

ـ 7 جانفي 1973

ـ عندك سوابق عدلية؟

ـ ال

سألني أيضا سؤاال إنكاريا:«إنت شاركت يف ارضاب الطلبة؟» فرسدت كل ما

 حدث. وكيف هربت مع الطلبة. صفعني عىل وجهي وقفاي. مؤكدا أنني من 

 

 املكتب التنفيذي لالتحاد العام لطلبة تونس ليلة االرضاب 31 أكتوبر 1994

 وأوهمتهم أنني تواجدت مع الطلبة دون سابق تخطيط وهربت معهم

 

 عىل رأيس. أحسست بأوجاع داخل جمجمتي وبرغبة يف التقّيء وبالكريس

ّعى أنه يعرفني جيدا ويعرف أنني من العنارص  

 

 

.أشياء غريبة



 جملة من التهم التي قد توصل الحكم عّيل 

 

 بالطريق العام، التجمهر بالطريق العام، اإلعتداء عىل موظف أثناء أداء

 

 

ُميض فامتنعت، عندها ثارت ثائرته، وأمسكني من ذارعي بشكل  

 فض ورفعني إىل أعىل، رضبني بيديه وبالعصا وبرجليه. دفعني إىل الحائط

 وانطلق لسانه بأبشع العبارات والشتائم. كان صوته عاليا جدا. دفع الباب

 ودخل اثنان ونظرا إّيل مبارشة، كان شعري ملخبطا، كنت أتكور إىل جانب

 الحائط، وجهي بدا شاحبا، كل جسمي يؤملني واشعر أن عظامي مفتتة. يبدو

 

 سيبها أحنا نعرفوا كيفاش نخلوها تتكلم وتصحح». يف مكتب آخر أعادوا عّيل

.ّ  

ّ إىل الخلف وراء الكريس ووقف أحدهم أمامي  

 وجعل يرضبني عىل صدري ووجهي. أحسست بدوار شديد وشيئا باردا يسيل

 من أنفي. نظرت إىل صدري، كانت قطرات من الدم قد ارتسمت عىل قمييص،

 

 

 

ّ  



بُوَن أيضا. لقد الحظت ذلك عندما   يف مكاتب أخرى كان الرفاق واألصدقاء يَُعذَّ

 

 

 من الجهات األربع. اجتزنا تلك الساحة وقد كنا ما يقارب الخمسة والعرشين

ّه األزرق، استقبلنا  

 عىل طريقة البوليس املعتادة، املليئة بالتهكم والسخرية مع تشف واضح.

 اتجه إىل إحدى الزنزانات. وفتح الباب فوجدنا أنفسنا يف مكان مظلم بالكاد

 

 عددنا. أضاء فانوسا كان يحمله بيده فبدا لنا باب آخر من الحديد تتوسطه

 

 

   جدا، بها فتحة عالية يف نهاية أحد جدرانها بحيث ال يفصلها عن السقف سوى

 بعض السنتيمرتات.اتجهنا مبارشة إىل الركن املقابل. وحاولنا إيجاد بعض الغطاء

 

 

 

 

ّم  يف تفاصيل املكان إذ الظالم يحجب عنا الّر

 

ّا من اإلغفاء  

 خاللها. األكيد أنها ساعات معدودات. انفتحت عيناي بعناء عىل أصوات

 محركات السيارات وغوغاء املارة والصياح املنبعث من الشارع. ترسبت بعض

 

املكان



  

 نالحظها يف الليلة الفارطة جراء التعب الشديد والرغبة األكيدة يف النوم،

 

 

 املكان موحش والرغبة يف معانقة الشارع والناس عمقت وحشته. محاولة

 التحرك أو التنقل داخل الزنزانة أو الذهاب إىل املرحاض أصبحت مهمة صعبة

 بالنسبة إّيل فأنا وبفعل التعذيب الذي مورس عّيل أصبحت ال أقوى عىل حمل

 نفيس لذلك كنت أستنجد برفيقتي يف كل مرة. لقد كانت صبورة ومتعاونة،

 ورأيت الدموع التي تحبسها رثاء لحالتي والتي انحدرت عىل وجنتيها وهي

 

 الوحيد للحديث مع أصدقائنا ورفاقنا يف الزنزانة األخرى. كنا نتبادل الحديث

والضحك رغم آالمنا وأتعابنا

 

 العدد من جديد. كنت أرهف السمع للتعرف عىل النزيل الجديد. لقد كان

 

.املكان القذر فتكون نهايته

 يف نهاية كل يوم كانوا يأخذوننا للمكاتب التي عذبنا فيها أول مرة ليعيدوا

 علينا نفس األسئلة ونلقى نفس التعذيب ونفس اإلهانة. كانوا يكتبون املحارض

 ويجربوننا عىل اإلمضاء. وكنت أرفض ألن التهم املوجهة إّيل ال أساس لها من

 

 أعرف أن جسدي سيتحمل كل ذلك الرضب والتعذيب. يف الخارج يبدو أن

 االحتفاالت جارية: الشوارع لبست حلـّتها بصور رئيس الدولة والالفتات التي

ّ



 كان الشعور بالقرف يسيطر عّيل

قرفا. ولكن عرفت فيا بعد أن العائالت جاءت لرؤيتنا فمنعوها من ذلك

 7 نوفمرب 1994

 رصامة . كان إرصارهم أشد عىل جعلنا نوقـّع محارض بنفس الديباجة فأية

 مصادفة تلك التي تجعل كل املحارض محرضا واحدا مع اختالف االسم وتاريخ

امليالد واإلمضاء!؟

 أخرجونا فرادى هذه املرة عىل عكس املرات السابقة التي كانوا يخرجوننا

 

 

 

 

 

 العّيص

 خلفي تدخل وتخرج، أصوات مختلفة وضجة يف الخارج، كالم بذيء وصياح...

 

 

 

 

 

فامتنعت، فانهالت عّيل



 وبسطوها عىل الطاولة وانهال أحدهم رضبا عىل أصابعي بعصا رقيقة. شعرت

 أن أصابعي ستتكرس، كان يرضبني بوحشية وبرغبة شديدة يف إنهاء املسألة.

 

 

 

 

 

ttt

كل الرفاق واألصدقاء عذبوا أيضا وأجربوا عىل التوقيع جراء التعذيب الوحيش.

 اليوم الثامن من اإليقاف كان مرحلة أخرى، يف حدود الساعة التاسعة صباحا

 

 أخرجونا جميعا من الزنازين. ويف املكاتب التي عذبونا فيها أعطونا األشياء

 التي نزعنا قبل الدخول إىل زنازين اإليقاف (خواتم، قالدات، أحزمة، نقود،

 خيوط األحذية، ساعات يدوية...).حرشنا يف سيارة وهي التي انطلقت بنا يف

 

 وضعونا انا ورفيقتي يف زنزانة شبيهة بالتي كنا فيها ولكنها تقع تحت االرض

 

 االرض كذلك.املكان خانق. رائحة الرطوبة والبول تنبعث من كل جانب .الظالم

 يكاد يعطي املكان بالكامل لو ال بعض خيوط الضوء املتسللة عرب املمرات.

 الخربشات عىل الجدران تؤكد ان العديد سبقونا اىل هذا املكان وخلفوا

 



 

 كنت أرصد الخطوات التي تقرتب من الباب والتي رسعان ما تتباعد وتتالىش،

 هذا الباب الذي ينتصب أمامنا وذاك الحشد من البوليس الذي ينتظر بالخارج

 

 

 

ّ غربتي وتستقر بالذاكرة

 

 بالخروج، رست باتجاه سلم آخر، صعدت ألجد نفيس أمام باب مكتب فاخر.

 جلست قبالة الكاتب.وبدأ سيل األسئلة من جديد. قايض التحقيق قال أن

 رفاقي اعرتفوا عّيل وأنني متورطة ال محالة. تحدثت عن التعذيب الوحيش

 الذي تعرضت له وعن اآلثار التي ما زلت أحمل بعضها عل جسدي، وعن

 إجباري عىل التوقيع عىل محرض من ديباجة البوليس. يف النهاية أمضيت عىل

). هناك انتظرت وقتا  

 

 فتح باب الزنزانة بعد ذلك وتم إخراجنا وقد عرفنا وقتها أننا يف طريقنا إىل

 

 

 عالش عملت يف روحك هكه..؟!» ثم أدخل يده يف جيبه  ودس يف كفي كمشة

 



  

النحيب

 

 

 

 

 

ال أحد منا كان  يعرف زمن انفتاحه ثانية


