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 "قيصر" فلم سيناريو
 

 مصور يعمل الذي ،قيصر المستعار االسم صاحب الرجل عن يحكي والذي
 آثار المعتقلين جثث على يالحظ السورية، العسكرية الشرطة في جنائي

 والتي ،الجثث تلك صور لتوثيق سامي صديقه مع سرية بمهمة فيقوم ،تعذيبال
 الذي قيصر قانون األمريكي الكونغرس واعتماد صورة، ألف 55 هبتوثيق انتهت
  المدنيين حق في لجرائمها السورية الحكومة إدانة على ينص
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 نهار دمشق، شوارع أحد ي،خارج
 تطالااااب وهتافااااات الساااايارات، أبااااوا  صااااوت يُساااامع بالناااااس، يكااااتظ شااااار 
 وأ ياااا  للاااادمو  المساااايلة الغااااا  قناباااال صااااوت يُساااامع حتااااى األسااااد برحياااال

 ماااان وذعاااار خااااوف وسااااط الجهااااات كاااال فااااي الجميااااع فياااارك  الرصاااااص،
 الجميع.
 ومخلررررر  عملررررره يحررررر  البيرررررا ، شرررررديد القامرررررة، طويررررر  رجررررر  قيصرررررر:
 غيره. وال نفسه على الظلم يقب  ال فيه، ومتفاني

 
 صوتي( )تعليق قيصر

 الجميع، يسكن صمت وسط الثورة، مناهضي بدماء دمشق شوار   تفي
 الصوت الموتى جثث لصور فكان نعيش، كنا والحجر الشجر صمت وسط
 الكلمة. داخلنا في أحدث الذي الوحيد

 
 نهار السجون، أحد بوابة خارجي،
 اللااااون، سااااوداء حديديااااة بوابااااة حااااول مااااو عين المساااالحين العسااااكر نشاااااهد
 نحااو متجهااة قيصاار مركبااة تماار ويخاار ، ياادخل لماان مشااددة حراسااة وسااط
 قيصر. مقعد خلف السيارة داخل في الكاميرا تكون البوابة،

 الحارس
 فضلك من بطاقتك

 البطاقة( له )يمرر قيصر
 الحارس

 تفضل
 

 نهار السجن، مبنى داخلي،
 علااااى ييحتااااو جدرانااااه، طااااالء تقشاااار نالحااااظ اللااااون، ترابااااي مبنااااى ناااار 
 واساااع، خاااارجي فِنااااء وعلاااى الحجااام، صاااغيرة أفقاااي بشاااكل مساااتطيلة نوافاااذ
 والغاااارف الضااااباط، مكاتااااب علااااى يحتااااوي أرضااااي طااااابق يتبعهااااا وبوابااااة
 طوابق. 4 من المبنى يتكون كما التأديبية،
 فيهااااا نساااامع التأديبياااة، بااااالغرف مااارور  أثناااااء قيصاااار خلاااف الكاااااميرا تمااار

 سااااريع بشااااكل جالديهاااام قهقهااااة وسااااط المعتقلااااين ماااان وتوساااال صاااارخات
 قماشاااية بقطعاااة إال تغطاااى لااام عارياااة معلقاااة أجساااادا   قيصااار يشااااهد ثابااات،
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 والرضاااااو ، الااااادماء تغمرهااااا ضاااااعيفة نحيلاااااة وأجسااااادا   عورتهاااااا، تسااااتر
 محروقة. شبه وجثث مقلعة، وأظافر مبتورة، وأعضاء

 
 الموتى( جثث على )يصرخ العسكر أحد

 الحرية. هذ  تفضلوا الكالب، أيها الحرية تريدون هل
 صوتي( )تعليق قيصر

 أكااان لااام بمجيئاااه، وأحسسااات الماااوت فيهاااا شااااهدت التاااي اللحظاااات تلاااك يفااا
 تُقياااد قاااد العاااالم اهاااذ فاااي ترتكاااب فظاعاااات ثماااة الجساااد، مااارتعش مشااادوها   إال

 الحركة. عن ألسنتنا
 

 نهار السجن، فِناء ،داخلي
 المطاااار وبقايااااا األتربااااة وسااااط الاااابع  بعضااااها فااااو  للجثااااث رمااااي نشاااااهد
 شااارود يليهااا الجثااث، تلااك حااالل قيصاار عااين وتفحااص المكااان، تسااكن التااي
 الشرود. هذا ابعاد في مسارعته ثم األر ، نحو لعينه لحظي
 الممتلئااااة وجيوبااااه بدانتااااه، فيااااه تظهاااار الضااااباط أحااااد ماااان الكاااااميرا تقتاااارب
 األحمر. للون تميل التي ويدا  التعذيب بكيابل

 
 الضباط أحد

 مااار ذلاااك، مااان انتهائاااك وفاااور الجثاااة هاااذ  مااان وابااادأ المصاااور، أيهاااا تعاااال
 الصور. لنفر  األرضي بالطابق 2 رقم للغرفة
 نحاااو تتجاااه قيصااار، حركاااة تباااعوت شاااديد بااابطء قيصااار خلاااف الكااااميرا تاااأتي
 يصاااال أن إلااااى اللقطااااة تلااااك وتكاااارر جساااادها، حااااول وتماااار األولااااى الجثااااة
 الثالثة. للجثة
 الظهر بعد قيصر، سيارة ،جيخار
 تجاااار وهااااي العسااااكرية القااااو  يشاااااهد التجمعااااات، أحااااد علااااى قيصاااار يماااار
  السجون ألحد لنقلها اأطفاله صراخ وسط السيدات، إحد 
 أماااام بمركبتاااه ويقاااف عيناااا ، دموعاااه تغمااار حتاااى بالتحاااديق، قيصااار يساااتمر
 سامي. صديقه على ويتصل األرصفة، أحد

 يحررر  الشرررعبية، اإللكترونيرررة الصرررحف بأحرررد يعمررر  صرررحفي، كاتررر  سرررامي:
 الوجه. حمرة شديد الطو ، معتد  والبحث، التقصي
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 قيصر
 ؟اليوم هذا متفرغ أنت هل سامي، سالم

 سامي
 يرام؟ ما على شيء كل هل ن،اآل مشغول إنني

 قيصر
 مطول. بشكل معك الحديث أود فقط تقلق ال ،ال

 سامي
 اللقاء. إلى عملي انتهاء بعد عليك سأمر

 
 لي  قيصر، شقة بلكونة ،داخلي
 نااار  القماار، ضاااوء السااحب تحجااب لهاااا، مشااابهة بنايااة علاااى البلكونااة تطاال
 فااااي الشاااااي قيصاااار يحتسااااي المطاااار، هطااااول بقاااارب يخباااار سااااحابي تااااراكم
 الباب. لفتح قيصر فيسار  الباب يُطر  سامي، قدوم انتظار

 سامي
 الياااوم، هاااذا متعاااب كاااان العمااال كثيااارا ، تنتظااار أجعلاااك لااام أنناااي آمااال أهاااال  
 حالك؟ كيف

 قيصر
 مرهقا . ثقيال   يومي كان أيضا   وأنا أتعلم بخير،

 سامي
 التاااي االعتقااااالت كثااارة حاااول تااادور التاااي األحادياااث مااان الكثيااار أسااامع إنناااي
 األطفاااال أحاااد عااان خبااار كتاباااة أود وإنناااي المااادنيين، بحاااق النظاااام بهاااا يقاااوم
 يعتقل؟ كيف صغير طفل نهإ صيدنايا، سجن في اعتقاله تم الذيو

 قيصر
 ماااوت علاااى شااااهدا   كنااات لقاااد اللحظاااة، هاااذ  فاااي يعايشاااه ماااا أتصاااور إنناااي
 الصباح. هذا المعتقلين من الكثير

 سامي
 محاكمة؟ دون جماعي بشكل تصفيتهم تم هل ماذا؟

  قيصر
 كاااان لقاااد وشاااهور، ألساااابيع امتاااد ممااانه  عاااذاب علااايهم يطباااق كاااان بااال ال،
 بالفظاعة. اآلخر عذاب يوا ي عذابا   عايش قد منهم جسد كل
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 سامي
 ؟اآلن فعله تنوي الذي ما

 قيصر
 إن الصااااور، بهااااذ  أحااااتفظ أن أفكاااار الفظاعااااات، بهااااذ  الناااااس يعلاااام أن أود

 أموات. أو أحياء أهم أبنائهم مصير عن يعلمون ال األهالي من الكثير
 سامي

 ما بكل التضحية كمن تتطلب المهمة هذ  أن أشعر لكن تقول، فيما أؤيدك
 فقد . تخشى ما بكل التفكير عليك يجب تملك،

 قيصر
 هو اآلن فيه أفكر ما كل صحيح، بشكل التفكير على قادر أعد لم صدقني
 جرائمه، إلخفاء النظام استخدمها صامتة أداة كنت وبأنني بالذنب، شعوري
 .سأخر كشيطان اليوم كنت إنني

 سامي
 ال الوحشي النظام استبداد إن خرساء، ينشياط أصبحنا جميعنا هذا، من دعك
 وحد . دينهيُ  بل دينك،يُ 

 
 نشاهد لوجهه، التحديق في سامي يستمر قيصر، بصمت الحديث يتوقف
 قيصر. لعائلة أنها ويظهر البلكونة على المطلة الغرفة بمنتصف معلقة صورة

 
 تتضح ال بعيد بشكل الصورة الكاميرا فتلتقط ،الصورة ونح قيصر عين تلتفت
 .لشقته المقابل بالمبنى قيصر بشرود المشهد ينتهيو فيها، من وجو 

 
 نهار السجن، فِناء ،داخلي
 الضاااااباط أحاااااد يطفااااا  الضاااااباط ساااااجائر مااااان المتصااااااعد الااااادخان وساااااط
 يطلاااب حتاااى بتقلياااد  اآلخااارين الضاااباط ويساااتمر الجثاااث أحاااد فاااي هارتجيسااا

 السجائر. رائحة من لحساسيته ابتعادهم قيصر
 

 قيصر( ان عا  )يالحظ الضباط أحد
 علااااى أيااااام أرباااع ماااار فقاااد النتنااااة، الااااروائح تلاااك ماااان ان عاجاااك لااااك مقااادر
 الخونة. هؤالء فطسة
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 الصاااور حفاااظ يساااتطيع لكاااي الحاااديث إنهااااء يحااااول مرتبكاااا   قيصااار يظهااار
 .2 رقم الغرفة ضابط يستدعيه أن قبل
 

 رنها األرضي، الدور داخلي،
 الضااااابط  ياااادعوو للضااااابط الصااااور يعطااااي 2 رقاااام الغرفااااة قيصاااار ياااادخل
 الخباااا  ماااان قطعااااة بأخااااذ ويسااااتكفي قيصاااار ياااارف  معااااه، الشاااااي لشاااارب

 المحمص.
 

 نهار األرضي، الدور داخلي،
 كان والذي السجانين، أحد قيصر يصادف األرضي الطابق ممرات أحد في 

 جثة إلن ال مساعدته منه يطلب بها، التحقا التي العسكرية الدورة من يعرفه
 المعتقلين. ألحد

 السجان
 فالسجان الثاني، الدور من الجثث أحد إلن ال مساعدتك أحتا  دورتي، ابن يا

 أحدهم. ضرب في منهمك لي المساعد
 جيبه( في الخب  ويضع يحادثه، أن دون السجان )يتبع قيصر

 
 نهار ،لثانيا الدور داخلي،
 العتمااااة، شااااديد نمكااااا ناااار  ال ن انااااات، نحااااو السااااجان مااااع قيصاااار يتجااااه
 االتساااااا ، ضااااايقة و ن اناااااات يااااار ، يكااااااد ال خافااااات فياااااه الشااااامس ضااااوء
 ماااان الباااااب صااااوت ضاااارب نساااامع متصاااادية، حديديااااة أبااااواب ماااان تتكااااون

 ،الصاااادري قفصااااه يباااار  نحياااال، جسااااد نشاااااهد ال ن انااااة تُفااااتح المعتقلااااين
 بإخراجاااه وقيصااار الساااجان يقاااوم البنفساااجي، اللاااون وشااافتيه عيناااا  ويحااااوط

 سااارعانو المعتقلاااين مااان مجموعاااة علاااى قيصااار عاااين فتقاااع ال ن اناااة، مااان
 عنهم. عينه يبعد ما

 انشاااغال وقااات ال ن اناااات إحاااد  علاااى مج ئاااة الخبااا  قطعاااة قيصااار يرماااي
 الجثة. حاملين رجونيخ ثم ومن لها المقابلة ال ن انة  بإغال السجان
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 صوتي( )تعليق قيصر
 أن أوجبت إخفائه، النظام حاول ما كل فيها استرقتُ  التي الخاطفة النظرة تلك
 أن أر  كنت وعائلتي نفسي على الخوف حاوطني وإن ،اإلجرام هذا ظهرأُ 

 سوا . لدي وليس عبور  بإمكاني الذي الوحيد المنفذ هو هذا
 

  لي  قيصر، شقة داخلي،
 اجتمااااا  وسااااط ،الحربيااااة الطااااائرات صااااوت عنساااام اللياااال، منتصااااف فااااي

 نهائي. بشكل الصور بجرد فيه يقومون وسامي لقيصر
 

 قيصر
 شااااخص، ألااااف 11 ماااان يقااااارب لمااااا المعتقلااااين الشااااهداء عاااادد وصاااال لقااااد
 شخص. لكل تحديدا   صور أربع بمعدل صورة ألف 55و

 سامي
 فااااي البااااار ين األشااااخاص أحااااد مااااع تواصاااالت لقااااد جميعااااا ، هللا لياااارحمهم
 سوريا. من للخرو  لنا لمساعدتهم بحاجتنا وأخبرته المعارضة

 قيصر
 الحقيقي. باسمك أخبرتهم إنك لتق ال أرجوك نفسك؟ على عرفتهم كيف

 سامي
 أكون أن يخشى فالجميع انا، بمن أخبرهم لم إن بي الوثو  يمكنهم ال نعم،
 النظام. مع أعمل

 أصابعه( يفرقع) قيصر
 على سيجبرونه أحدهم أُعتقل لو ماذا ذلك، في الخطورة حجم تعلم أال

 ذلك. في المخاطرة أود ال ،اإلفصاح
 سامي

 وخذ توقف التفكير، أرهقك لقد ،اخر  طريقة لدي ليس لكن قلقك، أتفهم إنني
ُ  لك  الراحة. من قسطا
 

  نهار حافلة، خارجي،
 بجانباااه العماار، ماان الثالثااين فااي رجااال يقودهااا الحجاام، صااغيرة حافلااة ناار 
 ويظهااار وأطفاااال نسااااء نشااااهد األماااامي المقعاااد خلاااف قيصااار، يلياااه ساااامي
 .قيصر عائلة أنهم
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 ساقط متصد ، جدار على قيصر عين فتقع المباني أحد على الحافلة تمر
  أسود: بلون عليه مكتوب منه، ج ءا  

 أرواحنا". الحرية وتعانق موتنا من الموت يفر حتى سنصمد"
 

 مااان كااال يعااايش التفتااايش، بنقااااط تمتلااا  التاااي الطااار  بأحاااد الحافلاااة رتساااي
 بالنافاااذة المطااار ضااارب صاااوت نسااامع والترقاااب، الخاااوف مااان حالاااة الحافلاااة
 عاااان عينااااا  يوقااااف لاااام الااااذي قيصاااار شاااارود ناااار  الجميااااع، صاااامت وسااااط
 .والشوار  النافذة نحو النظر

 
 صوتي( )تعليق قيصر

 الساااحب فياااه تلحفااات البااارودة، شاااديد ياااوم كاااان األولاااى، الاااودا  معاااالم تباااد
 صااامتنا وساااط المعاااتقالت، ضاااحايا علاااى ح ناااا   وهطلااات الرماااادي غطاءهاااا
 وطني. تبكي السحب كانت جميعا  

 
 أسفلها يكت  سوداء شاشة إلى مزج

 الناااواب لمجلاااس الخارجياااة العالقاااات لجناااة أماااام قيصااار بشاااهادة اإلدالء تااام"
 االمريكااااي الشاااايوخ مجلااااس أعضاااااء فيااااه وافااااق تصااااويت وفااااي األمريكااااي،
 اساااام تحاااات فيهااااا التفااااوي  جاااااء ،سااااوريا علااااى واسااااعة عقوبااااات بتفاااوي 
 "سوريا في المدنيين لحماية قيصر قانون

 
 ولاااادها تنتظاااار العجااااو  تلااااك وتبقااااى القااااادة، ويتصااااافح الحاااارب "سااااتنتهي
 ينتظاااارون األطفااااال وأولئاااك الحبيااااب،  وجهاااا تنتظاااار الفتااااة وتلااااك الشاااهيد،
 الثمن". دفع من رأيتُ  ولكنني الوطن با  من أعلم ال البطل، والداهم

 درويش محمود
 
 
 
 
 

 


