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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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ملف خاص؛ تجارب نسوية
المرأة السورية حين تكتب في أدب السجون

المرأة السورية حين تكتب في أدب السجون

ميسون شقير

ــه »تاريــخ ســورية المعاصــر، مــن االنتــداب الفرنســي إلــى صيــف   يؤكــد المــؤرخ كمــال ديــب فــي كتاب
2011« علــى أن ســوريا، و طــوال 40 ســنة، لــم تعــرف مصــدًرا لأخبــار ســوى وكالــة  إخباريــة وحيــدة هــي 
وكالــة »ســانا« الرســمية التــي تأسســت العــام 1965، وثــالث صحــف يوميــة يتحكــم فيهــا النظــام الحاكــم 
بشــكل مطلــق، ثــم ظهــرت عــام 2003 صحيفــة »الدومــري« الســاخرة، إال أن األمــن الســوري أغلقهــا بعــد 
ســبعة أشــهر مــن تاريــخ صدورهــا، لتظهــر مكانهــا صحيفــة  »الوطــن« التــي يمتلكهــا رامــي مخلــوف والــذي 
ــة،  ــا«  التلفزيوني ــاة »الدني ــرت قن ــا ظه ــد، كم ــة البل ــاد وسياس ــكل اقتص ــم ب ــر المتحكِّ ــت قصي ــى وق كان حت

الملــو كــة لمحمــد حمشــو. 
مــن هــذا التعتيــم اإلعالمــي المطلــق، تأتــي أهمّيــة الروايــات التــي تســمى بــأدب الســجون خاصــة، فقــد 
ــب  ــواء كان صاح ــا، س ــك رأًي ــخص يمتل ــى أي ش ــجون إل ــل الس ــل داخ ــا يحص ــي م ــكل توثيق ــت بش نقل
ــد  ــم، وق ــة الجحي ــوا بواب ــع أن يدخل ــا، فقــد كان علــى الجمي ــا أم إنســاًنا عادًي ــا أم كاتًب ــرأي سياســًيا أم فناًن ال
ح بــأن  كثــرت روايــات الســجون الســورية لدرجــة جعلــت الشــاعر والمعتقــل الســوري فــرج بيرقــدار يصــرِّ

ــجون«.  ــي أدب الس ــي ف ــراث عالم ــر ت ــوريين كأكب ــاب الس ــح الكّت ــتقبل سيرشِّ »المس
وكمــا يقــول الروائــي القطــري عبــد العزيــز أل محمــود »إن الروايــة السياســية تنضج فــي الــدول الدكتاتورية 
ــم  ــر وغذاءه ــس البش ــل متنّف ــدان تمثِّ ــذه البل ــة به ــردات السياس ــون مف ــمولية، لك ــة الش ــّل األنظم ــي ظ وف
ــاب  ــرحية وكت ــة ومس ــة رواي ــن مئ ــر م ــة أن أكث ــوريا، لدرج ــي س ــات ف ــذه الرواي ــت ه ــد نضج ــي«، فق اليوم
ــات  ــد كاتب ــة بي ــات المكتوب د الرواي ــدُّ ــر تع ــت للنظ ــن الملف ــد كان م ــورية، وق ــجون الس ــن الس ــت ع تحدث

ــي. ــي واالجتماع ــط األدب ــي الوس ــن ف ــن حضوره ــوريات أثبت س
ــف  وكمــا يقــول الناقــد جــاك رانســيبر: »إن الروايــات السياســية قويــة يتلّقفهــا القــارئ بــكل نهــم« فقــد تلقَّ
الســوريون روايــة الســجون الســورية بشــكل عــام، والروايــات المكتوبــة بيــد المــرأة الروائيــة بشــكل خــاص، 

كاتبــة وباحثــة ســورية، إجــازة ماجســتير فــي الدراســات العربيــة واالســالمية المعاصــرة مــن 
جامعــة مدريــد حــول تأثيــر الحــدث السياســي علــى الســرد الروائــي الســوري بيــن عامــي 2000 
و2020، تعــّد حالًيــا رســالة دكتــوراه حــول اإلعــالم العربــي المقــروء ودوره فــي الربيــع العربــي.

ميسون شقير
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األمــر الــذي يشــير دون ريــب إلــى تقــّدم إيجابــي واضــح فــي نظــرة المجتمــع الســوري إلــى المــرأة، وإلــى 
تطــور رؤيتهــا لذاتهــا، ودورهــا فــي المجتمــع. كمــا يشــير وبقــوة إلــى ازديــاد كســر المــرأة لجــدار الخــوف 
مــن الســلطة السياســية القمعيــة وأيًضــا مــن الســلطة االجتماعيــة فــي البــالد، حيــث أبــدت الكاتبــات اهتماًمــا 
ــع  ــادي للمجتم ــي واالقتص ــي والسياس ــع االجتماع ــّن للواق ــّن رؤيته ــّن أن يقدم ــام، وحاول ــّم الع ــر باله أكب

الســوري المعاصــر، فــي أريافــه وباديتــه ومدنــه، وأيضــا فــي ســجونه السياســية.
وهنا يمكن تقسيم حضور أدب السجون المكتوب بأيدي روائيات سوريات إلى قسمين:

ما قبل عام 2011 

هنــا نذكــر علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، روايــة »خمــس دقائــق وحســب. تســع ســنوات فــي الســجون 
ــاغ التــي كانــت قــد اعُتقلــت ألن أخاهــا متهــم باالنتمــاء إلــى حركــة اإلخــوان،  ــة الدب الســورية« للروائية هب
ــة  ــرنقة« للكاتب ــة »الش ــاه، ورواي ــة حم ــي مذبح ــت ف ــد ُقتل ــا ق ــد أن كل عائلته ــجن لتج ــن الس ــت م وخرج
الســورية حســيبة عبــد الرحمــن عــن تجربتهــا فــي ســجن »دومــا«، وســجلت الفلســطينية مــي الحافــظ »عينــك 
ــة »نيغاتيــف.  ــة شــخصية أيًضــا، كمــا كتبــت روزا ياســين الحســن روايتها التوثيقي علــى الســفينة« عــن تجرب
ــع  ــت وض ــي عالج ــواء« الت ــراس اله ــة »ح ــا الثاني ــوريات«، وروايته ــيات الس ــالت السياس ــرة المعتق ــن ذاك م
ــة فــي القائمــة  ــل فــي هــذه الموجــزة. حيــث دخلــت الرواي ــي ســأتناولها بالتفصي ــن، والت زوجــات المعتقلي

الطويلــة لـــ »جائــزة بوكــر العربيــة« لعــام 2010، وُترجمــت إلــى عــدة لغــات منهــا األلمانيــة. 
تتنــاول الروايــة موضــوع الســجن السياســي مــن خــالل شــخصية »عنــات«، الراويــة وبطلــة الروايــة، والتــي 
ُيعتقــل حبيبهــا بســبب انتســابه إلــى حــزب ماركســي، فتبقــى البطلــة وحيــدة لســنوات طويلــة تقــرر فيهــا أن 
ُتبقــي علــى الحــب فــي داخلهــا، وأن تســمح أيضــا لجســدها بــأن يعيــش غرائــزه، ترّكــز الروايــة علــى انهيــار 
ــة  ــير كرام ــبب تكس ــب وبس ــم التعذي ــبب حج ــجن بس ــارج الس ــم خ ــع أحبته ــيين م ــجناء السياس ــة الس عالق

االنســان فيــه.
الراويــة هــي شــخصية عنــات، بطلــة الراويــة التــي تعمــل فــي ســفارة أجنبيــة مــع طالبــي اللجــوء السياســي 

الذيــن يحملــون معهــم آثــار تعذيــب األنظمــة القمعيــة العربيــة علــى أجســادهم وأرواحهــم.
ــة، وعــن صــراع هــذه  ــة األنثــى التــي تســكن جســد الراوي ــة بجــرأة الكشــف عــن خصوصي ــز الرواي  تتمي
األنثــى مــع الســلطات السياســية التــي اعتقلــت حبيبيهــا، ومــع الســلطات االجتماعيــة. مقدمــة الجــدل الــذي 
تعيشــه زوجــات المعتقليــن السياســيين، بيــن أن يبقيــن طــوال 15 ســنة ينتظــرن أزواجهــن، فتختفــي أنوثتهــن 
وتمــوت فــي القهــر والوحــدة فــي انتظــار ذلــك الرجــل المــأزوم الــذي يبحــث عــن خالصــه الفــردي بعدمــا 
فقــد األمــل بــكلِّ شــيء! مثــل شــخصية صديقــة الروايــة المتدينــة المحجبــة التي أصــرت علــى الوفــاء المطلق 
لزوجهــا وبقيــت تقــول لــن أخــون، لكنهــا بعــد عــودة زوجهــا وجدتــه خاوًيــا مــن أي دفء، كمــا ناقشــت أيًضا 
القهــر االقتصــادي الــذي تعانيــه هــؤالء النســوة، والــذي تمثــل فــي شــخصية الراويــة المترجمــة عنــات التــي 
تضطــر إلــى العمــل مــع كل معاناتهــا بســبب حملهــا، وبســبب قهرهــا، وفقدهــا للحــب علــى الرغــم مــن أنهــا 
ــا النغــالق  ــاواًل عميًق ــة نفســها تن أقامــت عالقــة جنســية مــع زميلهــا فــي الســفارة، ونجــد أيًضــا فــي الرواي
جــزء مــن المجتمــع الســوري الــذي تمثــل فــي  حادثــة احتــراق الطالبــات فــي حريــق مدرســة ســعودية للبنات  
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ــل  ــا المعتق ــوريا فحبيبه ــي س ــف ف ــوع الطوائ ــة تن ــا لقضي ــق أيض ــا العمي ــديد، وبتناوله ــت الش ــة للتزمُّ نتيج
الشــيوعي هــو درزي مــن الســويداء، وهــي ابنــة الســاحل الســوري، وصديقاتهــا بنــات دمشــق المحجبــات، 
لكــن مــا يجمعهــن أكثــر ممــا يفرقهــن علــى الرغــم مــن الخطــاب الطائفــي الــذي حــاول األســد نشــره. تقــول 
ــات  ــائد، وخربش ــل الس ــي تخلخ ــات الت ــي الفراغ ــة ه ــا المتباين ــات بتنوعاته ــا »األقلي ــوار معه ــي ح روزا ف
الهامــش التــي تشــّوش صالبــة المتــن وخطوطــه المرســومة المطلقــة. الحديــث عــن األقليــات هــو حديــث 
عــن دوامــة إنســانية ضاربــة فــي القــدم، ومــا يعنينــي هــو الهواجــس الداخليــة لتلــك الشــخصيات المهّمشــة 
ومــا عاشــته بغــض النظــر عــن أحقيــة انتماءاتهــا وظرفيتــه«  وروزا ياســين هــي ابنــة المفكــر بــو علــي ياســين 
الــذي كتــب »الثالــوث المحــرم، الديــن والجنــس والسياســة«، وحســب الناقــد األلمانــي فولكــر كامينســكي 
ُتظِهــر الروايــة علــى وجــه الخصــوص اعتــداًدا لطيًفــا بالنفــس لــدى أبطالهــا، وهــذا ال يدعــو لالســتغراب إذا 
ــة لصالــح عــدة صحــف  ــة أدبي ــة ناشــطة فــي الحركــة النســائية إلــى جانــب عملهــا كصحفي ــا أنَّ الكاتب عِلمن

ســورية وعربيــة، وقــد شــاركت فــي تأســيس جمعيــة »نســاء مــن أجــل الديمقراطيــة« فــي دمشــق.

بعد عام 2011

لت الثــورة الســورية، التــي اندلعــت فــي مــارس/آذار 2011، مــا أســماه الروائــي نبيــل ســليمان  لقــد شــكَّ
ل صدًعــا عميًقــا فــي أرض المجتمــع الســوري. بالــزالزل الســوري الــذي كان عنيًفــا لدرجــة أنــه شــكَّ

ــه  ــكل تناقضات ــع ب ــى التعامــل مــع الواق ــة عل ــاس األدبّي ــدر األجن ــت أنهــا مــن أق ــة يثب ــخ الرواي وألن تاري
ــة العنيفــة، حيــث يمكــن أن نعــّد حــدث الثــورة  ــة هــذه التغيــرات المجتمعي وتشــابكاته، فقــد تلّقفــت الرواي
ــا فــي مســار األدب الســوري، كمــا فــي تاريــخ البلــد برمتــه، وقــد واكبــت الروايــة المكتوبــة  منعطًفــا تاريخًي
ل وازدهــر عــدد الكاتبــات اللواتــي تناولــن توثيــق مــا حصــل فــي بدايــات  بيــد كاتبــات ســوريات هــذا التحــوُّ
الثــورة، وتوثيــق دخــول اإلســالميين المتشــددين فــي البــالد، وحاولــن إعــادة إحيــاء مرحلــة مــا قبــل الثــورة 

ألنهــا تشــّكل بــكل تفاصيلهــا وأهمهــا القمــع واالعتقــال السياســي، تشــّكل أهــم أســباب الثــورة.
ــورة  ــة الث ــرة مرحل ــا لذاك ــون حارًس ــورية أن تك ــة الس ــت الرواي ــد حاول ــيل، فق ــت ميش ــول كي ــا تق وكم

ــة. ــة عميق ــرات مجتمعي ــن تغي ــه م ــا تبع ــوري وم ــدث الث ــار الح ــل انفج ــى نق ــة عل ــلمية، وأمين الس
ــهادات  ــلوب الش ــى أس ــدت عل ــي اعتم ــك الت ــمر يزب ــران لس ــع ني ــة تقاط ــر رواي ــا أن نذك ــن لن ــا يمك هن
ــة الخائفــون  ــة والتــي ســجلتها خــالل األشــهر األولــى للثــورة، وأيًضــا رواي الشــخصية التــي عاشــتها الكاتب
لديمــا ونــوس حيــث تبــدأ األحــداث، فــي دمشــق، فــي غرفــة انتظــار فــي عيــادة الطبيــب النفســي، المكتظــة 

ــات نفســية. ــون مــن اضطراب ــن يعان ــى بشــبيحة النظــام، الذي ــار وصغــار، وحت بنســاء ورجــال، كب
ــمته  ــا أس ــبابها، م ــذ ش ــه من ــا تعيش ــبب م ــادة، بس ــذه العي ــى ه د إل ــردَّ ــة تت ــل، والراوي ــة العم ــليمى بطل ُس
بمتالزمــة »الخــوف مــن الخــوف« التــي الزمتهــا بعــد كل مــا عاشــته مــن أحــداث سياســية تمّثلــت بالرعــب 
الدائــم مــن المخابــرات، وبتداعيــات أحــداث مجــزرة حمــاه، وبمــوت والدهــا المثقــف الرافــض لتصرفــات 
طائفتــه العلويــة، وفــي هــذه العيــادة تتعــّرف الراويــة البطلــة علــى نســيم، الطبيــب الكاتــب والشــاب الوســيم، 
الــذي يعانــي أيًضــا مــن متالزمــة الخــوف، لدرجــة أنــه قــام بوشــم اســمه وعنوانــه علــى ظهــره بأحــرف كبيرة، 

ف عليــه فــي حالــة موتــه فــي غــارة بالقنابــل.  لُيَتعــرَّ
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تنشــأ عالقــة حــّب بيــن ُســليمى ونســيم، لكــن اعتقــال المخابــرات لســليم لمــدة شــهر بحجــة أنــه التقــى 
ــا إلــى ألمانيــا، تــارًكا لهــا بيتــه  ر تــرك ُســليمى ومغــادرة ســوريا الجًئ بأحــد الناشــطين الســلميين جعلــه يقــرِّ
ومخطوطــة روايــة لــم تكتمــل، يصــف فيهــا مصيــر امــرأة شــابة يشــبه مصيرهــا، حينئــذ تدخــل الرواية مســتوى 
ثــان يســمى »أوراق نســيم«، أي روايــة داخــل روايــة، وتكتشــف ُســليمى أن الروايــة تــدور حــول حيــاة ســلمى 
ــرة ولــم تتغلَّــب علــى ألــم فقدهــا.  المشــابهة تمامــا لحياتهــا، امــرأة فقــدت هــي أيًضــا والدهــا فــي مرحلــة مبكِّ
ودخــل شــقيقها فــي نــزاع مــع النظــام خــالل مظاهــرة واعُتِقــل، و«اختفــى« منــذ ذلــك الحيــن، األمــر الــذي 

ر أخيــًرا لقــاء ســلمى فــي بيــروت. يجعلهــا تقــرِّ
ــاكوش،  ــام ش ــن، ابتس ــا حس ــن، مه ــان الحس ــا هوي ــي، لين ــهلى العجيل ــات ش ــر رواي ــا أن نذك ــن أيًض يمك
ــرب  ــة الح ــورة وحال ــة الث ــى بحال ــي األنث ــق وع ــي تعمي ــاهمن ف ــن يس ــا زل ــاهمن وم ــرات س ــات كثي وأخري
والتشــرد، وتعميــق قدرتهــا المميــزة علــى اإلمســاك بالتفاصيــل، وفــي الوقــت نفســه علــى تقديــم نظــرة شــاملة 

عميقــة مــن خــالل الروايــة التــي هــي لســان الشــعوب األصــدق.
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