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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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أنجيل الشاعر

ــرات  ــراض والحش ــن األم ــرد أو م ــّر أو الب ــن الح ــوع أو م ــن الج ــجن م ــي الس ــان ف ــوت اإلنس »ال يم
ــى  ــيء إل ــن، والش ــى الازم ــن إل ــّول الزم ــار يح ــار، االنتظ ــن االنتظ ــوت م ــد يم ــه ق ــرب، لكن أو الض

ــى« ــى الامعن ــى إل ــيء، والمعن الاش

من مذكرات نوال السعداوي في سجن النساء.

ــة  ــلب حري ــان بس ــدأ اإلنس ــى ب ــرف مت ــد يع ــرية، وال أح ــاة البش ــي حي ــدة ف ــت جدي ــجن ليس ــرة الس ظاه
اآلخــر والســيطرة علــى روحــه وجســده وفكــره، وإجبــاره علــى التخّلــي عــن ذاتــه الحــرة قســًرا. وبحســب 
قــراءة التاريــخ؛ قــد تكــون ظاهــرة اســتالب الحريــة )الســجون( بــدأت مــع ظهــور الملكيــة الخاصــة وظهــور 
ــرب  ــرب وته ــة يه ــكان السجين/ـ ــره، ف ــي مصي ــم ف ــف والتحك ــى الضعي ــوي عل ــيطرة الق ــلطة، أي س الس
بمعاناتــه مــن التعذيــب والقهــر والعتمــة إلــى الكتابــة، أو ينقلهــا وتنقلهــا شــفوًيا فــي حــال تعــّذر وجــود أدوات 
الكتابــة. وكان أّول مــن كتــب عــن الســجن وفيــه، الكاتــب اإليطالــي »أنكيــوس بثئيــوس« الــذي ُحكــم عليــه 
باإلعــدام فــي عصــر الحكــم الكنســي، وكان كتابــه »عــزاء الفلســفة« مــن أمهــات الكتــب المعروفــة فــي »أدب 

الســجون«. 
يمكــن إرجــاع ظاهــرة الســجن إلــى حــرص الجماعــة علــى ســالمة وحدتهــا وصــون أعرافهــا وعاداتهــا 
ــة(1).  ــدة الجماع د وح ــدِّ ــم يه ــراف والقي ــد واألع ــادات والتقالي ــن الع ــوز ع ــا، ألن كّل نش ــا وقيمه وتقاليده

حتــى األســر تعاقــب األوالد والبنــات بالحبــس فــي الحمــام أو فــي ســقيفة المطبــخ.. والمعلمــون فــي المــدارس يطــردون   (1)

كاتبة وشاعرة سورية، مهتمة بقضايا المرأة.

أنجيل الشاعر
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فالنشــوز عالمــة علــى الفرديــة، ومــن ثــم علــى الحريــة، مهمــا كانــت أســبابه ومهمــا اختلفــت أشــكاله. وربمــا 
ــة  ــت الجماع ــم اخترع ــوز، ث ــى النش ــاب عل ــكال العق ــارج( أّول أش ــى الخ ــذ )إل ــرد أو النب ــي أو الط كان النف
خارًجــا لهــا علــى هامشــها هــو الســجن. لذلــك تتقــارب داللتــا الســجن والمنفــى. وال تــزال كلمــة الخــارج 
ــا. فالســلطات كافــة تنســب حــركات االحتجــاج إلــى »خــارج« يتآمــر  تحمــل شــحنة ســلبية جــًدا إلــى يومن
علــى الجماعــة ويســعى إلفســاد حياتهــا وتدميرهــا. الخــارج هــو الشــيطان، وهــو موطــن األغــراب واألغيــار. 
ط، ويكــون فــي الخــارج، خــارج البيت،  ل والتغــوُّ و»الخــارج« فــي كثيــر مــن البيئــات الريفيــة، هــو مــكان التبــوُّ
وبعيــًدا عــن الســكن. وقــد تنــاول الفيلســوف الفرنســي ميشــيل فوكــو ظاهــرة الســجن باقتــدار ال نظيــر لــه، 

وكشــف عــن الطابــع العقابــي للســلطة.
 لــم يكــن أدب الســجون مقتصــًرا علــى الســجناء والســجينات فحســب، فقــد أحــّس الكثيــر مــن األدبــاء 
ــي  ــل األدب ــع المتخّي ــان، فاجتم ــف القضب ــش خل ــاوة العي ــن قس ــريحة م ــك الش ــه تل ــا تعاني ــات بم واألديب
ــب  ــي كت ــاء ف ــدها األدب ــريحة، فجسَّ ــك الش ــن تل ــن أو ع ــموعة م ــق المس ــر والحقائ ــاس المباش ــع اإلحس م

ــة. ــات تلفزيوني ــرحيات وتمثيلي ــة، ومس ــات فني ــة ولوح ــعرية وروائي ــدات ش ومجل
ســأتحدث فــي هــذه الســطور عــن ثــالث روايــات مــن أدب الســجون، وإشــكالية تعاطــي القارئ/ـــة مــع 
تلــك األدبيــات المؤلمــة إلــى حــد النخــر فــي الــروح اإلنســانية، والمفارقــة بيــن الكتابــة مــن داخــل الســجن 

والكتابــة مــن خارجــه.

»خمس دقائق وحسب« لـ »هبة الدباغ«)))، »القوقعة لمصطفى خليفة« »شرق المتوسط لعبد الرحمن منيف«. 

خمــس دقائــق وحســب: مذّكــرات هبــة الدبــاغ، تلــك الفتــاة الحمويــة التــي تــدرس فــي كليــة الشــريعة فــي 
دمشــق، اعتقلهــا رجــال األمــن بتهمــة االنتمــاء لتنظيــم اإلخــوان فــي عــام 1980، مــع أهلهــا. فــي الحقيقــة 
كانــت رهينــة عوًضــا عــن أخيهــا المتهــم رســمًيا بالتنظيــم، وليســت »هبــة« وحدهــا مــن كانــت رهينــة، بــل 
ــارة  ــق وحســب« عب ــارة »خمــس دقائ ــاة. وعب ــد الحي ــون علــى قي ــوا ال يزال ــن كان ــراد أســرتها الذي ــع أف جمي
دارجــة ومتداولــة بيــن رجــال األمــن. خمــس دقائــق فقــط، ســؤال وجــواب وســتعودين إلــى بيتــك، وكانــت 

تلــك الخمــس دقائــق تســع ســنوات وحســب.
م لنــا هبــة الدبــاغ فــي مذّكراتهــا معالــم الحيــاة األخــرى، ألنــاس آخريــن، ال نعــرف عنهم/ـــّن ســوى  ُتقــدِّ
أنهم/ـــّن ســجناء وســجينات، »الســيارة تختــرق أحيــاء دمشــق متَّجهــة نحــو قلعتهــا التــي تتوســط أحياءهــا 
القديمــة، وجــدت النــاس كّلهــم فــي شــغله بيــن بائــع ومشــتري، وطالــب وعامــل وموظــف وتاجــر، كّلهــم 
ــن دون أن  ــم م ــري بينه ــذي يج ــن ذاك ال ــة ع ــم األولي ــن حاجاته ــغلهم تأمي ــاة، يش ــة الحي ــي دوام ــون ف غارق
يبصــروه، أو يســمعوه، وترهقهــم مشــّقة الحيــاة عــن أن يلتفتــوا ليتفكــروا إلــى أيــن تمضــي قاطــرة الظلــم فــي 
الوطــن«، تلــك الكلمــات التــي وردت فــي الروايــة، تتكــئ علــى عجــز الشــعوب المتآكلــة مــن الظلــم والقهــر 

والخــوف، والجــوع والمــرض والجهــل.
تتحــدث هبــة عــن جميــع وســائل التعذيــب وأدواتــه، عــن االنتقــال مــن الوجــود اإلنســاني إلــى العــدم، ال 
وســطية بيــن االثنتيــن، »هبــة« الفتــاة الجامعيــة فــي كليــة الشــريعة« لــن تنســى إطفــاء ســيجارة الضابــط علــى 

التلميذ »المشاغب« خارجًا، أو يعاقبوته بالوقوف جانبًا، ووجهه إلى الحائط، أي إلى خارج غرفة الدرس.
(2) Source: www.ikhwan-muslimoon-syria.org
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عانــة زميلتهــا الحاجــة »ح« أمــام ناظريهــا، ولــن تنســى »حســب قولهــا« رائحــة الجــروح التــي تنــّز قيًحــا كل 
يــوم مــن أجســاد النســاء والرجــال فــي الزنازيــن والمهاجــع المجــاورة، وكيــف يفقــد اإلنســان الشــعور بــكل 
ــدان، بحســب  ــن يقبعــون تحــت األرض كالدي ــة مــن الذي ــل بالنهــار مــن دون دراي شــيء، كيــف يتصــل اللي
ــجناء  ــع الس ــراس م ــض الح ــف بع ــا تعاط ــن. وإذا م ــّراس الزنازي ــى ح ــاط وحت ــن والضب ــف الجاّلدي توصي

تكــون عقوبتهــم أشــّد مــن عقوبــة الســجناء. 
بالتهمــة ذاتهــا والزمــان ذاتــه واألمكنــة ذاتهــا، التــي تجّولــت فيهــا »هبــة« مــن ســجن إلــى آخــر« _فيمــا عدا 
ــص مصطفــى خليفــة مــن ثقــوب أبــواب الســجون، بعينــي وحــواس بطــل روايتــه  الــذي  ســجن تدمــر_ تلصَّ
اســتقّر أخيــًرا فــي ســجن تدمــر بتهمــة انتمائــه إلــى تنظيــم األخــوان المســلمين، لتكتشــف األجهــزة األمنيــة 
ــا أنــه مســيحي، وتتأســف ألنهــا لــم تعلــم بمســيحيته قبــل ذلــك )حتــى فــي الســجون  بعــد اثنــي عشــر عاًم

للذكــر حًظــا أكبــر مــن حــظ اإلنــاث(. 
ــق  ــا يتعل ــة، فيم ــابقة والالحق ــجون الس ــات الس ــن أدبي ــا م ــن غيره ــل م ــة أق ــداث الرواي ــن أح ــم تك فل
بطريقــة التعذيــب والعنــف وممارســة الســلطة التــي أصبحــت معروفــة للجميــع، ومــن أخطــر أنــواع التعذيــب 
تلــك، »الحــرب النفســية«، التــي تمارســها الســلطة األمنيــة علــى الســجناء والســجينات، وخصوًصــا اإلفــراج 
لونهم/ـــّن بــه كوســيلة ضغــط بغيــة االعتــراف بالتهمــة، وقــد تحــدث عــن ذلــك الشــاعر  الوهمــي الــذي يؤمِّ
»خليــل حــاوي« وفــي اختصــار شــديد: ».. رد بــاب الســجن فــي وجــه النهــار... كان قبــل اليــوم يغــري العفــو 

أو يغــري الفــرار.. فجــاء بالعفــو عقاًبــا للســجين«.  
ر تلــك الحالــة النفســية عنــد الســجناء باالعتيــاد علــى حالــة الســجن، أي  أمــا »مصطفــى خليفــة« فقــد صــوَّ

تماهــي الضحيــة مــع جاّلدهــا، وتأنيــب ضميرهــا فــي حــال الخــروج مــن الســجن وبقــاء آخريــن فيــه.
أمــا فــي روايــة شــرق المتوســط لـــ »عبــد الرحمــن منيــف«، فقــد جعــل الكاتــب مــن الشــرق األوســط كّلــه 
د بلــًدا بعينــه، أو جنســية ســجين بذاتــه، فــكان  ســجنًا أو منفــى وال فــرق، ومرتًعــا للعنــف والخــراب، لــم يحــدِّ
ــل كلَّ ســجين فــي الشــرق األوســط، وكان الجــاّلد والزنزانــة والمهجــع نموذًجــا  »رجــب« بطــل الروايــة يمثِّ

لســائر الجالديــن والزنازيــن والمهاجــع فــي شــرق المتوســط.
تتقاطــع الروايــات الثــالث، فــي كثيــر مــن النقــاط، بــدًءا باألبطــال والبطــالت، أو الشــخصيات الرئيســة، 
إلــى أســاليب التعذيــب والعنــف وتغــول الســلطة، التــي يجســدها الجــالد. وتتميــز روايــة »شــرق المتوســط« 
بوصــف حالــة ذوي الســجناء والســجينات بدّقــة متناهيــة، وعلــى وجــه التحديــد وصــف معانــاة النســاء فــي 
غيــاب ذويهــّن مــن الرجــال، وأزواجهــّن فــي غياهــب الســجون، ووصفهــّن بالعاهــرات ألنهــّن أنجبــن هــؤالء 

األوالد »المجرميــن«.
ــر عــن انتقــال  يمتــاز أدب الســجون عــن غيــره مــن فنــون اآلداب األخــرى، بأنــه أدب إنســانّي بامتيــاز، يعبِّ
اإلنســان مــن الوجــود اإلنســاني إلــى العــدم اإلنســاني، وعــن خســارة الــذات، االنتقــال مــن اإلنســانية إلــى 
الحيوانيــة، ومــن الحريــة إلــى العبوديــة واالمتثــال والطاعــة المطلقــة، بمــا فــي ذلــك الجــالدون وأصحــاب 
ــل،  ــاء العم ــي أثن ــة ف ــية والهمجي ــى الوحش ــة إل ــاة العادي ــي الحي ــانية ف ــن اإلنس ــوا م ــن انتقل ــلطة، الذي الس
ــذي يعــرض  ــة اإلنســان«، ال ــه »حيون ــة األديــب ممــدوح عــدوان فــي كتاب ــر عــن تلــك الحال ــر مــن عّب وخي
فيــه همجيــة اإلنســان وهيمنتــه وتســّلطه علــى اآلخــر، واألهــم مــن ذلــك يعــرض فيــه العالقــة التبادليــة بيــن 

ــة والجــالد. الضحي
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ــم  ــعر باألل ــعر وتش ــن دون أن يش ــة، م ــجون بحيادي ــع أدب الس ــى م ــة أن يتعاط ــارئ والقارئ ــن للق ال يمك
والخــوف والغثيــان والــدوار، واســتحضار مشــاهد التعذيــب وتقّمــص دور السجين/ـــة، فالمتلّقي/ـــة هنــا 
شــريك/ة فــي جميــع مفاصــل الروايــة، قد يكــون السجين/ـــة أو الجــالد أو رئيــس الدوريــة، أو حتــى المجند 
الــذي وضــع القيــود فــي يــدّي »هبــة الدبــاغ« ».. قــد ســالت الدمــوع مــن عينيــه وهــو يقتادنــي مقيــدة ويقــول: 
بعــد أن قــرأ اســمي فــي البطاقــة الشــخصية، أنــا حمــوي، اللــه بعيــن يــا أختــاه«، فيختصــر فــي هــذه الجملــة 

كل أنــواع القهــر والظلــم واالســتبداد.
نحــن هــم الســجناء والســجينات والجــالدون، نحــن ســجناء الصمــت والخــوف والعجــز عــن رّد الظلــم، 
نفتــح الســجون بأيدينــا وندخلهــا صاغريــن، نجلــد أنفســنا بهــذا العجــز وذاك الظلــم ونلــوك صمتنــا ودوس 

كرامتنــا وهــدر إنســانيتنا.          
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