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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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تدوين الخوف
إضاءة على تجربة اعتقال الماغوط

ــي  ــارب ف ــت تج ــي تناول ــة الت ــال األدبي ــن األعم ــر م ــي بالكثي ــل األدب العرب يحف
ــر  ــث والمعاص ــيما الحدي ــخ وال س ــر التاري ــال عب ــي واالعتق ــارب النف ــجون، وتج الس
منــه، فكمــا دخلــت الســلطات حروبهــا الضــروس لتثبيــت حكمهــا ومحاربــة األصــوات 
المعارضــة والمناوئــة لهــا بكافــة الوســائل مــن خــالل إســكاتها، أو التعتيــم عليهــا، أو 
ــد مختلــف  ــة شــرائها، أو تخوينهــا )وهــي الســمة األعــم عن ــا، أو محاول مهادنتهــا حينً
ــد  ــال كأح ــالل االعتق ــن خ ــة(، أو م ــكار الوطني ــها احت ــت لنفس ــي أباح ــلطات الت الس
أشــرس الحلــول األمنيــة، للنيــل مــن الخصــوم السياســيين، بتهــم عــدة معظمهــا تكــون 
جاهــزة، ونتحــدث هنــا عــن الفعــل السياســي المعبَّــر عنــه بالــرأي المحــض وبالطرائــق 
ــر  ــة للتعبي ــوى الناعم ــد الق ــة، كأح ــرب مفتوح ــي ح ــل األدب ف ــك دخ ــلمية، كذل الس
وفضــح الممارســات القمعيــة والــال إنســانية، التــي تنتهجهــا الســلطات ضــد كل صــوت 

مغايــر ومختلــف عنهــا.
لقــد كانــت ومــا زالــت الكلمــة الحرة تــؤّرق كل ســلطة جائــرة اســتولت علــى الحكم 
ي أدب الســجون كــرّد ثقافــّي وإبداعــّي وكتعبيــر سياســّي عــن  بالقــوة، وقــد جــاء مــا ُســمِّ
ــى  ــق عل ــا اُتف ــد م ــلطات ض ــا الس ــي تنتهجه ــل الت ــع والتنكي ــات القم ــض ممارس رف
ــة  ــل بمعارض ــّد أن يقب ــّي ال ب ــّي ووطن ــام طبيع ــرأي، إذ أن كل نظ ــجناء ال ــميتهم س تس

شاعر وكاتب صحفي سوري مقيم في دمشق، صدر له: مدارات المكان والتحول، 
هلوسات لموائد العقل. يكتب في عدة صحف ومواقع عربية.

آرام
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تختلــف معــه فــي سياســات واســتراتيجيات وبنــًى معينــة، هكــذا تكــون وهكــذا تبنــى 
األوطــان الطبيعيــة وتزدهــر، بــدل أن تدخــل فــي صراعــات ال طائــل منهــا ســوى تقييــد 

حريــات األفــراد وتبديــد ثــروات الوطــن.
ــدي  ــب الجس ــال والتعذي ــة االعتق ــاول تجرب ــرة تتن ــة كثي ــة عربي ــال أدبي ــاك أعم وهن

ــال: ــبيل المث ــى س ــا عل ــر منه ــة، نذك ــجن الطويل ــنوات الس ــي وس والنفس
ــاب  ــيرة ش ــروي س ــث ت ــم، حي ــه إبراهي ــع الل ــري صن ــب المص ــرف للكات ــة ش رواي
ــه  ــداء علي ــاول االعت ــي ح ــائح أجنب ــد س ــل ض ــة قت ــا جريم ــه مرتكًب ــد نفس ــر وج فقي
جنســًيا، ليدخــل الســجن ويكتشــف فــي ذلــك المــكان الكثيــر من االســتغالل، والفســاد 
والظلــم، فيصــّور االنتهــاكات التــي تحصــل خلــف القضبــان، فــي صــور تعكــس وجًهــا 

آخــر للمجتمــع المصــري.
ــد  ــعودي عب ــب الس ــط، للكات ــرق المتوس ــة ش ــا رواي ــهيرة أيًض ــات الش ــن الرواي وم
الرحمــن منيــف، حيــث تصــّور الروايــة الكثيــر ممــا يحــدث فــي الســجون التــي تتشــابه 
ــة،  ــل الحري ــن أج ــال م ــة النض ــى تجرب ــوء عل ــي الض ــة، وتلق ــاتها القمعي ــي ممارس ف
ــة محــددة بذاتهــا، إذ يمكــن أن تقــع  مــن دون أن يحــدد الكاتــب أو يشــير إلــى جغرافي

ــة. ــجوننا العربي ــن س ــجن م ــي أي س ــها ف ــوادث نفس الح
ونذكــر أيًضــا روايــة الكاتــب المغربــي الطاهــر بــن جلــون التــي ســّماها تلــك العتمــة 
ــي  ــك المغرب ــد المل ــرات، ض ــالب الصخي ــرف بانق ــا ُع ــدث عم ــي تتح ــرة، والت الباه
حســن الثانــي بدايــة الســبعينيات، وقــد نالــت تلــك الروايــة جائــزة دبلــن لــآلداب عــام 

.2004
ــرحية  ــاء، ومس ــجن النس ــي س ــي ف ــعداوي: مذكرات ــوال الس ــاب ن ــاك كت ــا هن كم
ــى  ــوء عل ــنلقي الض ــذي س ــوط ال ــد الماغ ــوري محم ــاعر الس ــدب للش ــور األح العصف

ــة. ــذه المقال ــي ه ــك ف ــول ذل ــه ح ــا كتب ــض م ــه، وبع ــة اعتقال تجرب
ــى  ــب مصطف ــة، للكات ــهيرة القوقع ــورية الش ــة الس ــا الرواي ــر أيًض ــّد أن نذك وال ب
خليفــة، والتــي تعــد مــن أكثــر الروايــات وجًعــا وألًمــا فــي تصويرهــا عذابــات االعتقــال 
ــق  ــة خمــس دقائ ــة الســوريون األعــداء للكاتــب فــوز حــداد، ورواي والتعذيــب، ورواي
وحســب لهبــة الدبــاغ، وروايــة نيغاتيــف وهــي روايــة توثيقيــة ترصــد معانــاة الســجينات 
فــي التســعينيات للكاتبــة روزا ياســين الحســن، كمــا يمكــن أن نذكــر روايــة أعياد الشــتاء 
للكاتبــة نغــم حيــدر، وهــي تتحــدث عــن الحــرب واالعتقــال والمنفــى أو اللجــوء، ومــا 

تحملــه كل تلــك التجــارب مــن معانــاة وألــم وتشــريد.
تجــارب أدبيــة كبيــرة أثبتــت حضورهــا وأهميتهــا، وُترجــم الكثيــر منهــا إلــى مختلــف 
ــت  ــاٍت كان ــح ممارس ــي، وفض ــي العرب ــع السياس ــة الواق ــي تعري ــاهمت ف ــات، فس اللغ
ومــا زالــت تحــدث فــي الخفــاء، وُيعّتــم عليهــا، كمــا ســاهمت فــي رفــع درجــة الوعــي 
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ــة،  ــا العربي ــي مدنن ــش، ف ــع المعي ــي الواق ــر ف ــف كثي ــف زي ــا، وكش ــة مجتمعاتن وتعري
ســواء زيــف األنظمــة نفســها، أو َمــن بقــي واقًعــا تحــت ســلطة احتــالل أو وصايــة، أو 
حتــى ممارســات قــوًى قدمــت نفســها -فــي بعــض الــدول العربيــة- كصاحبــة مشــروع 

فــي التحــرر والنضــال الوطنــي.
ــي  ــال الت ــض األعم ــف بع ــون تصني ــاد يرفض ــض النق ــر، أن بع ــر بالذك ــن الجدي وم
تــروي تجــارب االعتقــال، ضمــن حقــل الروايــة، معتقديــن أن بعضهــا قــد يكــون أقــرب 
ــي،  ــاء الروائ ــات البن ــك مقوم ــا ال يمتل ــة، وأن بعضه ــير الذاتي ــرات أو الس ــى المذك إل
ــن  ــم م ــى الرغ ــن عل ــة، لك ــات واقعي ــه مرجعي ــس ل ــا لي ــرد، وبعضه ــتلزمات الس ومس
ــي،  ــال السياس ــال والنض ــي االعتق ــق مآس ــت توثي ــي حاول ــة الت ــه كان للرواي ــك كل ذل
الحصــة األكبــر، وتقدمــت علــى أصنــاف الكتابــة األخــرى، لمــا لهــا مــن انتشــار أهــم 
وأوســع فــي الســنوات األخيــرة، علــى عكــس الشــعر مثــاًل الــذي شــهد تراجًعــا عاًمــا، 
ــة،  ــه السياســي، ومــا يمكــن تســميته شــعر الحري ــره، وال ســيما فــي جانب ــص تأثي وتقّل

ــبعينيات. ــتينيات والس ــي الس ــر ف ــه األم ــا كان علي عم
بالعــودة إلــى الشــاعر محمــد الماغــوط الــذي ُســجن عــام 1955 فــي ســجن المــزة 
ــخصيته:  ــي ش ــجن ف ــره الس ــذي حف ــوف ال ــعور الخ ــا ش ــول واصًف ــق؛ يق ــي دمش ف
ــف  ــا ال أرتج ــي، أن ــي وركبت ــي عين ــي، ف ــي وروح ــي أعماق ــي، ف ــر بداخل ــوف حف الخ

ــوف. ــن الخ ــف م ــل أرتج ــوع، ب ــن الج ــرد وال م ــن الب م
فقــد ُســجن آنــذاك النتمائــه إلــى الحــزب القومــي الســوري الــذي لــم يقــرأ مبادئــه 
ــجٍن  ــن س ــل م ــك يتنق ــر ذل ــح إث ــة- فأصب ــق المصادف ــن طري ــه ع ــي إلي ــذي أنتم -وال
ــي  ــاب ف ــرق الب ــنوات: إذا ُط ــل بس ــن المعتق ــه م ــد خروج ــى بع ــول حت ــر، يق ــى آخ إل
ــُت  ــا ونل ــُت محمًي ــي أصبح ــع أن ــي، م ــاؤوا ليأخذون ــد ج ــول: لق ــح، أق ــل، ال أفت اللي
ــل  ــذوره تص ــذور، ج ــروش وج ــه ش ــجن ل ــف: الس ــاف، ويضي ــُت أخ ــاًما، ومازل وس
إلــى القصيــدة، المســرحية، الفيلــم، الفــم الــذي نقّبلــُه، الصــدر الــذي ُيرضــع، إلــى اللــه 

ــه. الــذي نصلــي ل
كمــا يقــول الشــاعر الماغــوط، وهــو مؤلــف أعمــال شــهيرة مثــل: ســأخون وطنــي، 
حــزن فــي ضــوء القمــر، غرفــة بمالييــن الجــدران، الفــرح ليــس مهنتــي، شــرق عــدن 
غــرب اللــه، ســياف الزهــور، والكثيــر مــن األعمــال المســرحية الشــهيرة، مثــل ضيعــة 
ــم  ــل فيل ــًرا، مث ــت أث ــة ترك ــينمائية مهم ــال س ــة وأعم ــن، غرب ــا وط ــك ي ــرين، كاس تش
الحــدود، والتقريــر؛ يقــول عــن الخــوف: الخــوف ســياط، كماشــات، أســنان مقلوعــة، 

عيــون مفقــوءة تغطــي العالــم، والعالــم يرقــص ويغنــي وال يبالــي.
ضع قدميك على قلبي يا سيدي

الجريمة تضرب باب القفص
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إبداعات ونقد أدبي

والخوف يصدح كالكروان
ها هي عربة الطاغية

تدفعها الرياح
وها نحن نتقدم

كالسيف الذي يخترق الجمجمة
آه ما أتعسني

إلى الجحيم أيها الوطن الساكن في قلبي
منذ أجياٍل، لم أَر زهرة.

فالشــاعر بحســب الماغــوط ال يســتطيع أن يكــون رفيــق ســلطة، أو صديًقــا لهــا عبــر 
العصــو،ر ومــع ذلــك الخــوف كلــه الــذي يصــف بــأن لديــه احتياطــّي منــه ال ينضــب، 

ــة الشــعر. علــى الرغــم مــن ذلــك كان محّرضــه األســاس للتمــرد والمجابهــة وكتاب
وكل ذلــك الخــوف نابــٌع مــن فقــدان الحريــة وانعدامهــا، فالســجن وال ســيما المتكرر 
فــي حالتــه، تــرك أثــًرا ال يــزول، أمــا عــن لحظــة خروجــه مــن الســجن، فيقــول: حيــن 
ــي  ــف: كتابات ــم ويضي ــد تحط ــي ق ــي داخل ــيًئا ف ــعرُت أن ش ــجن، ش ــن الس ــُت م خرج
كلهــا، فــي المســرح، والســينما، والشــعر، والصحافــة، كانــت كــي أرّمــم هــذا الكســر، 
ــم  ــي ل ــة الت ــك الندب ــن تل ــره، ع ــن عم ــبعين م ــي الس ــو ف ــدث وه ــتطع، يتح ــم أس ول
ــه الشــاعرة ســنية صالــح،  ــى زوجت ــه، حت ــه طــوال حيات ــي رافقت يســتطع إخفائهــا، والت

ــه. رفيقــة الشــعر والنضــال، ُســجنت معــه، فــي إحــدى المــرات، وكان كٌل فــي زنزانت
ــة  ــن أدوات الكتاب ــر م ــا تيس ــجائر وم ــغ وورق الس ــب التب ــى عل ــب عل ــد كان يكت لق

ــة. ــه الداخلي ــت ثياب ــا تح ــه، وخّبأه ــرًة كتابات ــّرب م ــد ه ــحيحة، وق الش
اآلن في الساعة الثالثة من القرن العشرين

حيث ال شيء يفصل جثث المارة عن أحذية المارة
سوى اإلسفلت

سأتكئ في عرض الشارع
كشيوخ البدو ولن أنهض

حتى ُتجمع كل قضبان السجون
وإضبارات المشبوهين في العالم

وتوضع أمامي، أللوكها كالِجمال، على قارعة الطريق
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حتى تفّر كّل هراوات الشرطة والمتظاهرين، من قبضات أصحابها
وتعود أغصاًنا، مزهرًة، مرًة أخرى في غاباتها.

ُسئل الماغوط في أحد حواراته األخيرة، ماذا تتمنى؟
أجاب: أمنية واحدة تكفي، أاّل يبقى سجيٌن على وجه األرض.
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