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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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أدب الّسجون السورّي

مساحات أدبية كفاحية وجمالية

حازم نهار

ل الســجن السياســي أحــد الهواجــس اإلنســانية عبــر التاريــخ، وال تــكاد تخلو  شــكَّ
ل اليــوم في  قــة، لكنــه تحــوَّ أيُّ ثقافــة مــن ثقافــات الشــعوب مــن هــذه الظاهــرة المؤرِّ
بلــداٍن عديــدة إلــى جــزٍء مــن الماضــي بعــد أن ســارت شــعوبها فــي دروب الحريات 
ــًة  ــة فمــا زال الســجن السياســي ظاهــرًة حّي ــة، أمــا فــي المنطقــة العربي والديمقراطي
وطاغيــة، ألّن الواقــع المعيــش متخــٌم بالســجون المرئيــة والســجون الســرية ومراكــز 
ــن  ــا م ــق به ــا يلح ــت األرض، وم ــب تح ــرف التعذي ــق وغ ــتجواب والتحقي االس
اعتقــاٍل وقتــٍل خــارج نطــاق القانــون والقضــاء، ومــن تدميــٍر يطــال الحيــاة اإلنســانية 

علــى المســتويات السياســية واالجتماعيــة والنفســية. 
ــث  ــن حي ــر، م ــكٍل أو آخ ــابه، بش ــية تتش ــجون السياس ــن أّن الس ــم م ــى الرغ عل
ــا  الكــوارث التــي تخلقهــا، والبــؤس الــذي تنزلــه بأصحابهــا، إاّل أّن لهــا مذاًقــا خاصًّ
ــى  ــة إل ــراق، إضاف ــورية والع ــط، س ــرق المتوس ــة ش ــدان العربي ــي البل ــتثنائيًّا ف واس
مصــر وليبيــا واليمــن، تلــك البلــدان التــي رفعــت رايــات »االشــتراكية« و»التقــّدم« 
و»العــداء لإلمبرياليــة« فــي لحظــة مــن اللحظــات، مــن دون أن يعنــي هــذا أّن ســجون 

17

كاتب وباحث سوري، رئيس تحرير مجلة )رواق ميسلون(

حازم نهار
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األخــرى  العربيــة  البلــدان 
ــوق  ــاكات حق ــن انته ــة م بريئ
ترتكــب  لــم  أو  اإلنســان 
جرائــم حقيقيــة ضــد شــعوبها 
ــن  ــي الزم ــا أو ف ــٍن م ــي زم ف
الســجن  لكــّن  الحاضــر، 
ــوًرا  ــر حض ــي كان أكث السياس
ــك  ــي تل ــر ف ــاة البش ــي حي ف
البلــدان »التقدميــة« بحكــم وجــود درجــة أعلــى مــن الحــراك السياســي األيديولوجي 
ــو  ــجن ه ــعوبها. الس ــى ش ــة عل ــا المطروح ــة القضاي ــٍة أو لطبيع ــباٍب تاريخي ألس
ــارس 1963، وال  ــن آذار/ م ــدًءا م ــورية ب ــخ س ــي تاري ــرة ف ــات الناف ــدى العالم إح
ــم  ــى الرغ ــه، عل ــط ب ــا يرتب ــجن أو م ــث الس ــن حدي ــوريٌّ م ــٌت س ــو بي ــكاد يخل ي
ــب. ــوض والرع ــرية والغم ــًة بالس ــا محاط ــت دائًم ــورية كان ــجون الس ــن أن الس م

دوافع الكتابة عن السجن وأهميتها 

كان أدب الســجون مالزًمــا أو موازًيــا فــي نشــأته للقمــع واالعتقــال والســجن عبــر 
التاريــخ، فحضــر فــي اللغــات والثقافــات كلهــا، وفــي األزمنــة جميعهــا، لكنــه بــدأ 
بالظهــور بكثافــٍة فــي المنطقــة العربيــة خــالل الخمســينيات والســتينيات مــن القــرن 
العشــرين، فــي أثنــاء المراحــل االنتـــقالية السياســية التــي أعقَبــْت مرحلة التحــّرر من 
االســتعمار، ومــن ثــّم شــهدت المنطقــة غــزارًة فــي األعمــال األدبيــة التــي تتنــاول 
عالــم الســجن وتجــارب المعتقليــن بحكــم هيمنــة أنظمــٍة ســلطويٍة ُتحِكــم قبضتهــا 
ــي  ــجون ف ــى أدب الس ــر إل ــن النظ ــذا، يمك ــم. وهك ــا جميعه ــاب مواطنيه ــى رق عل
ــو  ــة، فه ــة الديمقراطي ــا ألزم ــه انعكاًس ــياق، بوصف ــذا السِّ ــي ه ــة، ف ــة العربي المنطق
ــا فــي بيئــة قمعيــة اســتبدادية، لنكــون أمــام نــوٍع مــن الكتابــة الخصبــة  يظهــر عموًم
ــجن واألدب  ــال والس ــة واالعتق ــات السياس ــاول موضوع ــة، تتن ــرة والعاطفي والمؤثِّ
ــم النفــس والعواطــف اإلنســانية وحقــوق اإلنســان، وغيرهــا. كتــب  ــق وعل والتوثي
ــه  ــّم روايت ــط، 1977(، ث ــرق المتوس ــة )ش ــه المعروف ــف روايت ــن مني ــد الرحم عب
ــجن،  ــوع الس ــاواًل موض ــرى( متن ــرة أخ ــط م ــرق المتوس ــا أو ش ــرى )اآلن هن األخ
لكنــه كتــب فــي عــام 1998 مقدمــًة لطبعــٍة جديــدٍة مــن )شــرق المتوســط( قــال فيهــا 
إّن الضــرورة تقتضــي العــودة إلــى هــذا العالــم الكئيــب القاســي، ألّن عــار الســجن 

السياســي أكبــُر عــاٍر عربــيٍّ معاصــٍر.
ــق. إن  ــن والتوثي ــجيل والتدوي ــي التس ــة ف ــا بالرغب ــجن دائًم ــم الس ــط عال ارتب
ــيلًة  ــة وس ــن الكتاب ــالن م ــجن يجع ــي الس ــابهة ف ــام المتش ــيء واألي ــن البط الزم
ــا للنجــاة ومقاومــة العزلــة،  فاعلــًة إلمضــاء الوقــت الثقيــل خلــف القضبــان، وطوًق
وهــي أيًضــا دليــٌل علــى تــوق المعتقــل إلــى الحيــاة وتشــّبثه بهــا، حتــى بالنســبة إلــى 
هــؤالء الذيــن لــم يكونــوا يهتّمــون بالكتابــة أصــاًل قبــل دخــول الســجن. تعبِّــر نــوال 

يمكن النظر إلى أدب السجون في 
ياق،  المنطقة العربية، في هذا الّسِ

بوصفه انعكاًسا ألزمة الديمقراطية، 
فهو يظهر عموًما في بيئة قمعية 

,,استبدادية
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الســعداوي عــن ذلــك فــي كتابهــا )مذكراتــي فــي ســجن النســا( فتقــول »ال يمــوت 
ــرد أو الضــرب أو األمــراض  اإلنســان فــي الســجن مــن الجــوع أو مــن الحــّر أو الب
ــال  ــى ال ــن إل ل الزم ــوِّ ــار ُيح ــار، االنتظ ــن االنتظ ــوت م ــد يم ــه ق ــرات، لكن أو الحش
ــد  ــجن تولِّ ــي الس ــى«. ف ــال معن ــى ال ــى إل ــيء، والمعن ــال ش ــى ال ــيء إل ــن، والش زم
كتابــة الشــعر مثــاًل، بحســب مــا الحظــت ريبيــكا شــريعة طالقانــي، باحثــة أميركيــة 
ــدار،  ــرج بيرق ــل ف ــن مث ــض المعتقلي ــعر بع ــا لش ــالل تحليله ــي، خ ــل إيران ــن أص م
مســاحاٍت خــارج الزنزانــة، مســاحاٍت تخّيلّيــة تســمح للســجين الشــاعر باالســتمرار 

ــه.  ــي تواجه ــي الت ــّدي المآس ــة وتح والمقاوم
الكتابــة عــن الســجون واالعتقــاالت والتعذيــب هــي أيًضــا وســيلٌة رئيســٌة لتوثيــق 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان، ومحاولــٌة حثيثــٌة مــن أصحابهــا لمقاومــة نســيان 
ــات البديلــة المســتقلة عــن  ــدرة الشــهادات والرواي المظالــم، خصوًصــا فــي ظــلِّ ن
ــق أوضــاع الســجون وأحــوال المعتقليــن فــي المنطقــة العربيــة،  الســلطات التــي توثِّ
إلــى جانــب هيمنــة الســلطات المطلقــة علــى وســائل اإلعــالم ومحاصرتهــا المجتمع 
المدنــي وقمــع ناشــطي منظمــات حقــوق اإلنســان، مــا يمنــح الروايــات والقصــص 
ــف  ــي وص ــا ف ــعر دوًرا مهمًّ ــهادات والشِّ ــرات والش ــرحية والمذك ــة المس والكتاب
أســاليب االعتقــال والحجــز واالنتهــاكات وطبيعــة الحيــاة فــي عالــم الســجن. فــي 
ــن  ــًة م ــت محكوم ــا ظّل ــرى ألنه ــة كب ــجون أهمي ــب أدب الس ــاًل، يكتس ــورية مث س
نظــام األســد الســلطوي منــذ عــام 1970 إلــى يومنــا هــذا، ولــم يعــرف الســوريون 
أو غيرهــم فــي العالــم أيَّ أخبــاٍر أو روايــاٍت عّمــا يحــدث فــي البلــد إاّل عــن طريــق 
ــت ســورية بلــًدا مغلًقــا أو صندوًقــا  نظــام األســد أو مــن خــالل مــا يســمح بــه، وظلَّ
ــي ازدادت  ــارس 2011 الت ــي آذار/ م ــورية ف ــورة الس ــالق الث ــى انط ــواًل حت مجه

معهــا أعمــال أدب الســجون انتشــاًرا بيــن الســوريين، وفــي العالــم.  
ــوق  ــات حق ــر منظم ــى تقاري ــة إل ــابقين، إضاف ــن الس ــهادات المعتقلي ــر ش ُتظه
اإلنســان العالميــة واإلقليميــة، مثــل منظمــة العفــو الدوليــة وهيومــان رايتــس ووتش، 
صــورًة ثابتــًة ومتواصلــًة للتعذيــب والتحطيــم واإلذالل وامتهــان الكرامــة اإلنســانية 
فــي الســجون الســورية، عــالوًة علــى ممارســة القتــل واإلعدامــات الميدانيــة خــارج 
ــن  ــم م ــل الدائ ــذا المسلس ــام ه ــم، أم ــا أو ذووه ــد الضحاي ــون، وال يج ــاق القان نط
ــذه  ــع ه ــاف. م ــة واإلنص ــى العدال ــم أو إل ــل حقوقه ــى ني ــبياًل إل ــاكات س االنته
ــا وحاســًما بالنســبة إلــى المعتقليــن أو إلــى  ــة فعــاًل ضروريًّ األحــوال تصبــح الكتاب
ــل  ــى نق ــؤالء عل ــل ه ــك عم ــجن، لذل ــال والس ــارب االعتق ــى تج ــن عل المطَّلعي

ال تقّلُ اآلالم التي يعيشها المعتقل خارج السجن بعد اإلفراج 
عنه، عن اآلالم التي تعّرض لها في داخله؛ هذه واحدة من 

,,القضايا التي تناولها كثيرون مّمن كتبوا في أدب السجون
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ــة أعمــاٍل  تجاربهــم وراء األســوار، وتجــارب غيرهــم، إلــى الجمهــور العــام علــى هيئ
أدبيــٍة متنوعــة األشــكال، الروايــة والقصــة والمســرحية والســيرة والشــهادة والقصيــدة، 
فكتبــوا عــن طبيعــة الحيــاة داخــل الســجن، عــن آالم الوحــدة، وتجــارب فقــدان الحريــة 
المــّرة، وعّمــا تفعلــه ُجــُدر الســجن بأنفــس القابعيــن فــي داخلهــا، وكيــف تظــل تحبــس 

أنفســهم حتــى بعــد خروجهــم إلــى عالــم النــور. 
ال تقــلُّ اآلالم التــي يعيشــها المعتقــل خــارج الســجن بعــد اإلفراج عنــه عــن اآلالم التي 
تعــّرض لهــا فــي داخلــه؛ هــذه واحــدة مــن القضايــا التــي تناولهــا كثيــرون مّمــن كتبــوا في 
أدب الســجون. يذكــر الطاهــر بــن جّلــون فــي روايتــه )تلــك العتمــة الباهــرة، 2001( أّن 
ــا بالنســبة إلــى الــراوي كانــت بعــد اإلفــراج عنــه، عندمــا جــاءت  أكثــر اللحظــات إيالًم
ــن فيهــا أّول مــرة، بعــد مــدٍة طويلــٍة، مــن رؤيــة وجهــه فــي المــرآة، فيقــول:  لحظــة تمكَّ
ثمانيــة  منــذ  األولــى  »وللمــرة 
عشــر عاًمــا أقــُف قبالــة صورتــي، 
أحسســت  عينــي،  أغمضــت 
عينــّي  مــن  خفــُت  بالخــوف. 
الزائغتيــن، مــن تلــك النظــرة التــي 
أفلتــت بمشــقٍة مــن المــوت، مــن 
ــد  ــاخ وفق ــذي ش ــه ال ــك الوج ذل
ســيماء إنســانيته«. »مــا عــادت 
تتمّلكنــي الحاجــة إلــى النظــر 
ــى  ــرآة، إل ــي الم ــي ف ــى صورت إل
تصويــب تفصيــٍل أو، ببســاطٍة، 
ــى  ــي، إل ــى ذات ــّرف إل ــى التع إل
ــي مــا زلــت الشــخص الــذي اعتــدت أن أكونــه. تلــك العــادة المفقــودة،  التثبــت مــن أّن
المنســية، مــا عــادت تعنينــي. فمــا جــدوى أن يــرى المــرء نفســه؟ الظاهــر أّن علــى المــرء 
أن يحــّب نفســه قليــالً لكــي يحــّب اآلخريــن. أمــا أنــا فليــس لــدّي مــن أحبــه أو أكرهــه.« 
فيمــا حــاول معتقلــون ســابقون أن يكتبــوا عــن الســجن بطريقــة تجعلــه فــي متنــاول 
أيديهــم بأبنيتــه وبشــره ونظامــه وآالمــه؛ جعــَل بعضهــم ســجن تدمــر مثــاًل مرئيًّــا بالنســبة 
ــاة  ــوا عــن حياتهــم وحي ــر تجاربهــم، وكتب ــاء وتصوي إلــى الجمهــور العــام، فأعــادوا بن
ــص،  اآلخريــن فيــه، مثــل مصطفــى خليفــة الــذي كتــب روايــة »القوقعــة؛ يوميــات متلصِّ

حاول معتقلون سابقون أن يكتبوا 
عن السجن بطريقة تجعله في متناول 

أيديهم بأبنيته وبشره ونظامه 
وآالمه؛ جعَل بعضهم سجن تدمر 

ا بالنسبة إلى الجمهور العام، 
ً

 مرئّي
ً

مثال
فأعادوا بناء وتصوير تجاربهم، وكتبوا 

,,عن حياتهم وحياة اآلخرين فيه

على الرغم من االعتقاد بأّن الهدف من االعتقال والتعذيب هو 
 أن الهدف األساس 

ّ
الحصول على المعلومات من المعتقل؛ إال

ا مع 
ً

هو تحطيم المعتقل وتفكيكه وتطويعه ليصبح متوافق
ا

ً
,,صوت السلطة ونهجها ولو ظاهرّي
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2008«، الروايــة الشــهيرة التــي تناولــت الحيــاة فــي ســجن تدمــر بالتفاصيــل الدقيقــة، 
ــذي  ــورة اإلذالل ال ــي ص ــاس ف ــع الن ــه، ووض ــذي يحوط ــوض ال ــف الغم ــعًيا لكش س
تعّرضــوا لــه، وفضــح هــذا العــار الــذي خلقتــه الســلطة. ال يــؤّدي االعتقــال والتعذيــب 
إلــى المعانــاة الجســدية واآلالم النفســية للمعتقــل السياســي شــخصيًّا فحســب، بــل إنــه 
يطــال أيًضــا أســرته وبيئتــه االجتماعيــة أيًضــا، وينجــم عنهمــا تبعــاٌت ال يمكــن حصرها. 
ــرف  ــي أاّل تعت ــن الطبيع ــّم م ــن ث ــاًنا، وم ــه إنس ــل بوصف ــلطة بالمعتق ــرف الس ال تعت
ــب  ــال والتعذي ــن االعتق ــدف م ــأّن اله ــاد ب ــن االعتق ــم م ــى الرغ ــان. عل ــه كإنس بحقوق
ــم  هــو الحصــول علــى المعلومــات مــن المعتقــل؛ إاّل أن الهــدف األســاس هــو تحطي
ــو  ــا ول ــلطة ونهجه ــوت الس ــع ص ــا م ــح متوافًق ــه ليصب ــه وتطويع ــل وتفكيك المعتق
ــا، فاالعتقــال والتعذيــب همــا وســيلتا الســلطة لجعــل اإلنســان كائنـًـا غير بشــري،  ظاهريًّ
ومخلوًقــا غيــر ُمعتــرف بحقوقــه وضعفــه وهشاشــته، ألّن وحشــية التعذيــب تــؤّدي إلــى 
ــة  ــت عملي ــك كان ــا. لذل ــه أيًض ــانيته، وبواقع ــه، وبإنس ــرد بنفس ــاس الف ــض إحس تقوي
ــية،  ــة القاس ــذه التجرب ــن ه ــفاء م ــًة لالستش ــجون طريق ــي أدب الس ــب ف ــر التعذي تصوي
ــن الذيــن  ــاء لزمــالء الســجن اآلخري وتحّديهــا، وتجاوزهــا، وشــكاًل مــن أشــكال الوف
القــوا حتفهــم تحــت التعذيــب أو مــا زالــوا يتعّرضــون لهــذه الممارســة غيــر اإلنســانية، 
ــًرا للجمهــور العــاّم ومنظمــات حقــوق اإلنســان بوجــود بشــٍر مغّيبيــن مــا زالــوا  وتذكي

ــم.  ــادهم وأرواحه ــن أجس ــة م ــن الحري ــون ثم يدفع

مصطلح أدب الّسجون

علــى الرغــم مــن أهميــة كتابــات الســجن والكتابــات المرتبطــة بالســجن إاّل أّن تعبيــر 
»أدب الســجون« ال يــزال مصطلًحــا إشــكاليًّا مــن نــواٍح عديــدٍة:

تأثيــر أدب الســجون فــي الوعــي العــاّم؛ يــرى بعــض النّقــاد أنَّ مصطلــح »أدب 
الســجون« قــد ســاهم، بطريقــة أو أخــرى، فــي تســويق الســجون وممارســاتها القمـــعية، 
ــة  ــن مصلح ــؤالء أّن م ــرى ه ــية. ي ــدية والنفس ــاكات الجس ــع االنته ــع م ــي التطبي وف
األنظمــة القمعيــة أن تخبــر النــاس، بصــورة غيــر مباشــرة غالًبــا، ومباشــرة أحياًنــا، عــن 
اســتخدامها التعذيــب إلثــارة الرعــب والخــوف فــي األنفــس، ومــن ثــّم فــإن الضحايــا 

إّن التحّدث عن التعّرض للتعذيب وآثاره التدميرية الجسدية 
والنفسية هو محاولة لتفكيك الوظائف أو األهداف الرئيسة 

لة بتحطيم الفرد المعتقل، وتغييب  ِ
ّ
للتعذيب نفسه، المتمث

ا، ما يعني أّن تصوير التعذيب عبر األدب 
ً

صوته وتدجينه سياسّي
بين بعد 

ّ
 الستعادة أصوات المعتقلين المعذ

ٌ
والشهادات ضرورّي

,,تعّرضهم للتعذيب
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الذيــن يتحدثــون عــن التعذيــب الــذي تعّرضــوا لــه، ســيجدون أنفســهم فــي مــأزق ال 
يحســدون عليــه؛ فعندمــا يتحدثــون فــي العلــن عــن تجاربهــم فــي التعذيــب ســعًيا منهــم 
زون مــن  لتحقيــق العدالــة، وكــي ال ُتنســى هــذه التجــارب، فإنهــم بشــهاداتهم هــذه يعــزِّ
دون قصــد قــوة تلــك األنظمــة، ويســاهمون فــي بــّث الرعــب فــي األنفــس مــن حيــث ال 
ل كابًحــا أمــام مشــاركة النــاس فــي تغييــر تلــك األنظمــة. بينمــا يــرى  يــدرون، مــا يشــكِّ
آخــرون، أّن التحــّدث عــن التعــّرض للتعذيــب وآثــاره التدميريــة الجســدية والنفســية هــو 
ــم  ــة بتحطي ــه المتمثِّل ــب نفس ــة للتعذي ــداف الرئيس ــف أو األه ــك الوظائ ــة لتفكي محاول
الفــرد المعتقــل، وتغييــب صوتــه وتدجينــه سياســيًّا، مــا يعنــي أّن تصويــر التعذيــب عبــر 
األدب والشــهادات ضــروريٌّ الســتعادة أصــوات المعتقليــن المعّذبيــن بعــد تعّرضهــم 

للتعذيــب.
ــا؛ كلُّ تصنيــٍف فيــه شــيٌء مــن القســر أو الخطــأ أو  أدب الســجون بوصفــه نوًعــا أدبيًّ
الخــالف، ولذلــك ال توجــد تصنيفــات ثابتــة ونهائيــة. وهــذا ينطبــق علــى األدب أيًضــا؛ 
فهنــاك تحديــات عديــدة تواجــه تصنيــف األنــواع األدبيــة، مــن حيــث االختالفــات حول 
ــكل،  ــوى والش ــائل المحت ــب مس ــى جان ــي، إل ــور التاريخ ــا، والتط ــتخدامها عالمًي اس
ــاف متنوعــة فــي آن واحــد،  ــدرج فــي أصن ــي يمكــن أن ُي عــالوة علــى أن أي نــص أدب
فيــن  ــة، فضــاًل عــن االختــالف بيــن المؤلِّ اســتناًدا إلــى خصائصــه الفنيَّــة التقنيــة، والفكريَّ
مــن حيــث رؤيتهــم إلــى األنــواع األدبيــة. لذلــك، فــإّن تعبيــر أدب الســجون مصطلــٌح 
ــٍة  ٍد بدق ــدَّ ــر مح ــوٌع غي ــه ن ــا، ألن ــا أدبًي ــه نوًع ــث تصنيف ــن حي ــدل م ــا للج ــٌع دائًم خاض
مــن حيــث الموضوعــات أو األشــكال األدبيــة التــي يتضّمنهــا، وهــذا فــي الحصيلــة أمــٌر 
. مــع ذلــك، يفــرض علينــا المصطلــح فــي الحصيلــة، علــى الرغــم مــن مخاطــر  طبيعــيٌّ
التصنيــف وأخطائــه واالختالفــات حولــه، تحديــد مــا يجــب ومــا ال يجــب تضمينــه فــي 

أدب الســجون. 
فــه بعــض النقــاد بأنــه أيُّ نــصٍّ خيالـــيٍّ أو غيــر خيالـــيٍّ مكتــوٍب عــن الســجون؛  ُيعرِّ
ــة  ــجون: »الكتاب ــا أدب الس ًف ــري معرِّ ــى لغتي ــّي مصطف ــّي المغرب ــب والروائ ــول األدي يق
، وتّتخــُذ مــن الكتابــة وســيلًة لتصفية الحســاب  التــي تالمــس تجربــة االعتقــال السياســيِّ
مــع تجربــٍة إنســانّية ووجوديــٍة ونفســيٍة مريــرٍة، قــد يكــون المــرُء عاشــها فعــاًل أو ســمع 
عــن تفاصيِلهــا مــن أحــد الســجناء أو فقــط عبــارة عــن تجربــٍة ُمتخيَّلــٍة لهــا مــا يدعمهــا 
فــي الواقــع، ممــا حــدث لكثيــٍر مــن الســجناء، وتناقلتــه األلســنة أو وســائل اإلعــالم.. 

باختصــار، إنــه أدٌب يحــاول توثيــق أبشــع جرائــم اإلنســان تجــاه اإلنســان«. 

تتشابه معاناة المعتقل مع معاناة المنفي في أموٍر عديدٍة، 
وكثيًرا ما تتماثل تجربتا المنفى واالعتقال من حيث األسباب 
الن من حيث الجوهر وسيلتين  ِ

ّ
والمالبسات واآلثار، وهما تمث

,,للعقاب السياسي بما تنطويان عليه من إبعاٍد وعزٍل واغتراٍب
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االفتتاحية

ــدرج  ــن أن ُت ــي يمك ــة الت ــن الكتاب ــاط م ــة أنم ــام ثاث ــا أم ــف أنن ــذا التعري ــي ه يعن
ــاء  ــوا أدب ــم يكون ــون ل ــه معتقل ــذي كتب ــجون«: األول؛ األدب ال ــة »أدب الس ــي خان ف
ســابًقا، لكنهــم كتبــوا نصوًصــا أدبيــة بســبب ســجنهم، الثانــي؛ األدب الــذي كتبــه أدبــاء 
ــث؛  ــة، الثال ــم األدبي ــاًرا لنصوصه ــجن إط ــم الس ــن عال ــذوا م ــم اّتخ ــجنوا لكنه ــم ُيس ل
ــن  ــاء ع ــا أدب ــي كتبه ــة الت ــوص األدبي ــجناء، أي النص ــاء الس ــه األدب ــذي كتب األدب ال
ــاء اعتقالهــم أو بعــد اإلفــراج عنهــم. مــع ذلــك، هنــاك آخــرون  عالــم الســجن فــي أثن
يربطــون أدَب الســجون بنصــوص التجــارب المباشــرة لأشــخاص الذيــن اعُتقلــوا فعــاًل 
ــه المعتقلــون  ــرون أن أدب الســجن الــذي كتب ــن ي فحســب، علــى الرغــم مــن أن آخري
لــه قيمــة إيجابيــة، توثيقيــة واجتماعيــة، لكنــه قــد يفتقــد إلــى القيمــة األدبيــة الجماليــة، 
عــالوًة علــى أنَّ كتابــه لــم يصبحــوا أدبــاء فعليِّيــن ألّنهــم لــم يواصلــوا عمليــة الكتابــة.

الموضوعــات المتناولــة فــي أدب الســجون؛ فهنــاك أعمــال أدبيــة ُتصنَّــف ضمــن نــوع 
أدب الســجون علــى الرغــم مــن أّن تصويــر الســجن واالعتقــال والتعذيــب فيهــا ال يظهــر 
إاّل فــي خلفيــة العمــل األدبــي أو بصــورة نــادرة. ففــي الوقــت الــذي يشــّكل فيــه تصويــر 
، ســدى بعــض أعمــال أدب  ــذاٍء نفســيٍّ ــيٍّ وإي ــه مــن عقــاٍب بدن التعذيــب، بمــا يتضمن
الســجون ولحمتهــا، فــإّن هنــاك عــدًدا مــن أعمــال أدب الســجون العربــي المعاصــر ال 
يجعــل التعذيــب محــوًرا رئيًســا للكتابــة عــن تجــارب المعتقليــن السياســيين، إذ يعمــد 
بعــض األدبــاء، مثــل إبراهيــم صموئيــل، إلــى تهميــش أو تجنــب التصويــر المباشــر كليًّــا 
ــز  ــرة، وتركِّ ــورة مباش ــا بص ــم عنه ــي تنج ــاة الت ــا والمعان ــب وتفاصيله ــال التعذي ألعم
قصصــه بــداًل مــن ذلــك علــى كيفيــة إدراك شــخصياتها لفقــدان الكرامــة واألذى النفســي 
والعاطفــي الــذي يســبِّبه نظــام االعتقــال عموًمــا، عــالوة علــى تأثيــر االعتقــال فــي حيــاة 
أقــارب المعتقــل خــارج الســجن. كذلــك، تنــاول الجــزء األول مــن مجموعــة قصــص 
عــزت الغــزاوي )ســجينة، 1978(، معانــاة أمِّ الســجين التــي تــزور ابنهــا الســجين فــي 
ســجنه، ومــا ألــمَّ بهــا، مــا يعنــي أّن موضوعــات أدب الســجون ال تقتصــر علــى عالــم 
ــّد  ــل إنهــا تمت ــُدر الســجن فحســب، ب الســجن الداخلــي، وعلــى مــا يجــري داخــل ُج
لتطــال مســاحة الحيــاة كلهــا، والموضوعــات كافــة، وهــذا طبيعــي ألّن وجــود الســجن 
ــاة  ــال المعان ــجن، وتط ــى س ــة إل ــي الحصيل ــه ف ــد كل ل البل ــوِّ ــة يح ــاة العام ــي الحي ف
الجميــع، ســواء أكانــوا داخــل الســجن الصغيــر أم خارجــه فــي الســجن األكبــر. عنــد 
ــة الدبــاغ  ــة مذكــرات هب هــذه النقطــة األخيــرة كانــت النقطــة التــي رّكــزت عليهــا نهاي
(خمــس دقائــق وحســب، 2007(، ونهايــة روايــة مصطفــى خليفــة (القوقعــة؛ يوميــات 
ــص، 2008(، فقــد تركــت الروايتــان انطباًعــا بــأّن الحــدود بيــن داخــل الســجن  متلصِّ

وخارجــه أصبحــت غائبــة.
نطــاق األشــكال الفنيــة ألدب الســجون؛ يــرى بعــض النقــاد أّن مصطلــح »أدب 
الســجون« أوســع كثيــًرا مــن أن يقتصــر علــى األنــواع األدبيــة المعروفــة المكتوبــة بلغــة 
ــل  ــا، ب ــعر وغيره ــرحية والش ــرة والمس ــة القصي ــة والقص ــل الرواي ــى، مث ــة فصح عربي
رة والســير الذاتيــة،  يمكــن توســيع نطاقــه ليشــمل الشــعر الشــعبي والشــهادات المصــوَّ
ــن أن  ــم م ــى الرغ ــة. عل ــة العامي ــرحيات باللغ ــة والمس ــالم الدرامي ــى األف ــة إل إضاف
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هــذا األمــر موضــع جــدال إاّل أننــا نســتطيع اإلشــارة إلــى الكثيــر مــن األعمــال الفنيــة 
التــي تناولــت االعتقــال والتعذيــب والســجن السياســي بهــذه الطريقــة، فعلــى مســتوى 
ــو  ــوظ، وه ــب محف ــة نجي ــن رواي ــوذ ع ــك، 1975( المأخ ــم )الكرن ــد فيل ــالم نج األف
ــي، وفيلــم )زوجــة رجــل مهــم،  مــن إخــراج علــي بدرخــان، وســيناريو ممــدوح الليث
ــور، 1972(،  ــم )العصف ــان، وفيل ــد خ ــراج محم ــق، إخ ــيناريو رؤوف توفي 1988(، س
ــي  ــا. وف ــاهين، وغيره ــف ش ــه يوس ــع مخرج ــاركة م ــي بالمش ــي الخول ــيناريو لطف س
المســرح نجــد الكثيــر مــن األعمــال الفنيــة، وكان مــن رّوادهــا ســعد الديــن وهبــة، لينين 

ــم. ــاب، وغيره ــود دي ــان، محم ــل روم ــور، ميخائي ــد الصب ــالح عب ــي، ص الرمل
المشــتركات بيــن أدب الســجون وأدب المنفــى؛ ربمــا باســتثناء التعذيــب الجســدي 
ــل  ــاة المعتق ــابه معان ــه، تتش ــدي جاّلدي ــى أي ــل عل ــه المعتق ــّرض ل ــذي يتع ــر ال المباش
ــا المنفــى واالعتقــال  ــًرا مــا تتماثــل تجربت ــدٍة، وكثي ــاة المنفــي فــي أمــوٍر عدي مــع معان
ــر  ــث الجوه ــن حي ــالن م ــا تمثِّ ــار، وهم ــات واآلث ــباب والمالبس ــث األس ــن حي م
وســيلتين للعقــاب السياســي بمــا تنطويــان عليــه مــن إبعــاٍد وعــزٍل واغتــراٍب، وهــذا مــا 
ــى، أو  ــجن منف ــا. الس ــدة تقريًب ــى واح ــجون وأدب المنف ــات أدب الس ــل موضوع يجع
هــو »المنفــى الداخلــي« بحســب تعبيــر جميــل حتمــل، حيــث ُيطــرد المعتقــل بالقــوة 
ا مــن ســاحة الوطــن أو مــن الســاحة العامــة. ولذلــك ُتظهــر قصصــه أّنــه  ويختفــي قســريًّ

ــا. ــى أيًض ــه أدب المنف ــجون بوصف ــى أدب الس ــر إل ــن النظ يمك
ــوي  ــجون تحت ــال أدب الس ــن أعم ــد م ــّك أن العدي ــجون؛ ال ش ــات أدب الس جمالي
ــى  ــة عل ــون بكثاف ــاس يقبل ــل الن ــة، تجع ــة راقي ــات فني ــة، وإبداع ــة عالي ــات أدبي جمالي
ــياق  ــذا الس ــي ه ــي ف ــن ينبغ ــا، لك ــا وأبطاله ــد كتابه ــا وتمجي ــاء به ــا واالحتف قراءته
ــال  ــوّية لالعتق ــة والمأَس ــب الوخيم ــعيد، العواق ــير إدوارد س ــا يش ــا، كم ــب عن أاّل تغي
ــجن.  ــم الس ــي عال ــة ف ــان المختلف ــوق اإلنس ــاكات حق ــب وانته ــي والتعذي السياس
ــى  ــير إل ــعيد يش ــن أن إدوارد س ــم م ــى الرغ ــى، فعل ــى المنف ــق عل ــه ينطب ــر نفس واألم
ــل  ــوي، ب ــر ق ــى »عنص ــده أن المنف ــة، وتأكي ــر تعويضي ــا عناص ــى بوصفه ــع المنف مناف
وثــري، مــن عناصــر الثقافــة الحديثــة،« وعلــى الرغــم مــن إدراكــه لوجــود شــكٍل مــن 
أشــكال الرؤيــة الســحرية المرتبطــة بشــخصية »الكاتــب المنفــي«، إاّل أنــه فــي المقابــل 
ــب  ــية الكات ــاب برومانس ــى واإلعج ــات المنف ــاء بجمالي ــا االحتف ــن أن يقودن ر م ــذِّ يح
ــارة  ــب والخس ــة الرع ــن »حقيق ــل م ــن والتقلي ــاة المنفّيي ــتهانة بمعان ــى االس ــي إل المنف

ــم.« ــاة بحياته ــرار للنج ــن الذوا بالف ــا م ــي يعانيه الت

أدب السجون وحقوق اإلنسان

ال شــّك أّن هنــاك أهميــًة كبيــرًة للعمــل الــذي تؤديــه منظمات حقــوق اإلنســان الدولية 
ــاٍت  ــه مــن اتفاق ــي بمــا يحتوي ــى نظــام حقــوق اإلنســان الدول ــة، باالســتناد إل والمحلي
وبروتوكــوالٍت ولغــٍة وخطــاٍب، خاصــة أنــه ال ســبيل فعــاًل إلــى معرفــة مــا يحــدث فــي 
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ســورية مــن انتهــاكات وفظائــع إاّل مــن خــالل هــذا العمــل الخطــر الــذي يؤّديــه ناشــطو 
حقــوق اإلنســان فــي توثيــق وجمــع البيانــات واألدلــة وتســجيل الشــهادات. مــع ذلــك، 
يظهــر هــذا العمــل قاصــًرا عنــد االطــالع علــى النصــوص األدبيــة التــي كتبهــا المعتقلون 
ــي تصدرهــا  ــر حقــوق اإلنســان الت ــاًل أن تقاري ــرى شــريعة طالقانــي مث والناجــون، إذ ت
ــن  ــن م ــن والناجي ــوات المعتقلي ــن أص ــتوعب أو تحتض ــة ال تس ــات الحقوقي المنظم
ــر عنهــا، فالتركيــز علــى التوثيــق بطريقــة منظمــات حقــوق اإلنســان،  االنتهــاكات وتعبِّ
فــي بعــض األوقــات، يمكــن أن يطمــس مــن دون قصــد أو يســتثني أصــوات المعتقليــن 
ــة وآالمهــم  ــي عايشــوها، وال ســّيما أســاليب حياتهــم التفصيلي وتجــارب اعتقالهــم الت
ــات  ــجن ولحظ ــارج الس ــم خ ــم وعائالته ــاه ذويه ــم تج ــهم وقلقه ــة وهواجس الذاتي
ضعفهــم ووســائل مقاومتهــم وطرائقهــم فــي محاربــة االنتظــار الثقيــل واالســتفادة مــن 
ــا ذلــك إلــى إخمــاد صــوت المعتقــل بوصفــه  الوقــت. هــذا التجاهــل قــد يــؤّدي عمليًّ

إنســاًنا قــادًرا علــى الحديــث والتعبيــر مــن دون قصــد. 
يســاعدنا هــذا الفهــم فــي تقّبــل افتتاح آفــاق جديــدة لحقــوق اإلنســان وإعــادة التفكير 

فيهــا، وإحــداث تغييــٍر فــي فهمنــا 
ــوق  ــن حق ــا م ل حًق ــكِّ ــا يش لم
ــي  ــع الدول ــي المجتم ــان ف اإلنس
الواقــع  تغيــرات  ضــوء  فــي 
لكــن  الحديثــة،  والتطــورات 
ــان«  ــة »اإلنس ــد محوري ــع تأكي م
ضمــن منظومــة حقــوق اإلنســان 
ــد  ــر تأكي ــى آخ ــا. وبمعن وخطابه
ضــرورة اإليمــان بمفهــوٍم طموٍح 
لحقــوق اإلنســان يّتســم بالمرونــة 
الصيــغ  الســتيعاب  الكافيــة 
ولتجــاوز  والبديلــة،  الجديــدة 
الفجــوات الملموســة فــي القانون 

ــادة  ــن إع ــّد م ــي، ال ب ــريعة طالقان ــرى ش ــا ت ــّم، كم ــن ث ــان. وم ــوق اإلنس ــي لحق الدول
بنــاء منظومــة حقــوق اإلنســان وإصــالح نظــام حقــوق اإلنســان الدولــي وإعــادة هيكلتــه 
وجعلــه أكثــر فاعليــة فــي إطــار عالمــي، علــى أن تأتــي هــذه التغييــرات مــن المعتقليــن 
أنفســهم، أي يجــب أن تأتــي الطاقــة الالزمــة لحمايــة، وتوســيع، وإعــادة صــوغ، حقــوق 
اإلنســان مــن أولئــك الذيــن ُأفســدت حياتهــم بســبب القمــع واالضطهــاد واالســتغالل. 
ربمــا لــو اســتمعنا إلــى األصــوات النقديــة والبديلــة، وبحثنــا عــن أســاليب تعبيــر أولئــك 
الذيــن واجهــوا الظلــم؛ ألمكننــا عندئــٍذ البــدء بصــوغ مفهــوٍم جديــٍد وممارســاٍت جديدٍة 
ومتنوعــٍة وفاعلــٍة لحقــوق اإلنســان العالميــة، مــن شــأنها أن تــؤّدي إلــى مســتقبٍل تغيــب 
ــن  ــالت م ــى اإلف ــًرا عل ــا كثي ــاءل قدرته ــود أو تتض ــن الوج ــة ع ــلطات القمعي ــه الس في

ــى. ــّد األدن ــي الح ــاب ف العق

ال بّد من إصالح نظام حقوق اإلنسان 
الدولي وإعادة هيكلته، على أن 

تأتي هذه التغييرات من المعتقلين 
أنفسهم؛ أي يجب أن تأتي الطاقة 

الالزمة لحماية، وتوسيع، وإعادة 
صوغ، حقوق اإلنسان من أولئك 

فسدت حياتهم بسبب القمع 
ُ
الذين أ

,,واالضطهاد واالستغالل
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