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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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ترجمــات

أدب السجون العربية )للروائية رضوى عاشور()1(

Arab Prison Literature )Radwa Ashour(

ترجمة: فاتن شمس

 ربــا تكــون روايــة »شق املتوســط« التــي ُأصــدرت عــام )1975(، عــن التعذيــب والتعســف الــذي يتعّرض 
ــة  ــات الســجون قــراءًة عــى نطــاق واســع يف األدب العــريب. هــي الرواي ــر رواي ــه الســجناء السياســيون، أكث ل
الثانيــة ملؤلفهــا، بعــد عامــن مــن نــرش روايتــه األوىل »األشــجار واغتيــال مــرزوق« )1973(، عــن رجــل فــّر 
مــن مدينتــه بعــد اعتقالــه وتعرضــه للتعذيــب. يعــد املؤلــف عبــد الرحمــن منيــف مــن 1933 إىل 2004 أحــد 
ــن  ــدة م ــة فري ــة العربي ــه القومي ــّد جتربت ــن، وتع ــرن العرشي ــن الق ــاين م ــف الث ــرب يف النص ــن الع ــم الروائي أه

مســؤولة وحــدة الترجمــة فــي مؤسســة ميســلون للثقافــة والترجمــة والنشــر، تخرجــت 
ا 

ً
فــي كليــة اآلداب بجامعــة دمشــق/ قســم اللغــة اإلنكليزيــة فــي عــام 2006، عملــت ســابق

ــدد  ــي ع ــة، ف ــة واإلنكليزي ــن العربي ــر باللغتي ــل التحري ــي حق ــة، وف ــال اإلدارة التنفيذي ــي مج ف
مــن الصحــف والمجــالت ووســائل اإلعــالم العربيــة واألجنبيــة، لهــا عــدة كتــب مترجمــة، منهــا 

ــن. ــش الوس ــد ات ــر فري ــورية«، تحري ــن س ــوض ع ــف الغم »كش

فاتن شمس

الروائية رضوى عاشور



386

العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

نوعهــا: فقــد ولــد يف عــان– األردن ألب ســعودي وأم عراقيــة، التحــق باملدرســة االبتدائيــة يف عــان، ثــم درس 
يف املدرســة الثانويــة يف بغــداد، لينتهــي بــه املطــاف يف القاهــرة حيــث درس يف إحــدى جامعاهتــا، وكان يقــي 
ــعودية يف  ــه الس ــن هويت ــرد م ــة. ُج ــعودية العربي ــرة يف الس ــده الكب ــة وال ــع عائل ــام م ــف بانتظ ــازات الصي إج
1963، والحًقــا، ُمنعــت رواياتــه مــن التــداول يف الســعودية ودول اخلليــج. اســتقّر منيــف أخــًرا يف دمشــق– 
ســورية حيــث أمــى العقــود الثالثــة األخــرة مــن حياتــه. تشــر روايتــه »شق املتوســط« التــي دارت حــول 

التعذيــب، إىل جتربــة االعتقــال الســيايس يف أغلــب الــدول العربيــة بشــكل ملحــوظ.
ــرات  ــة، ومذك ــر ذاتي ــات، س ــجون: رواي ــات الس ــس رسدي ــكل رئي ــأتناول بش ــارضة، س ــذه املح يف ه
ــأكّرس  ــث س ــعر، حي ــن أدرج الش ــجون. ل ــم يف الس ــن جتارهب ــا، ع ــابقون بكتابته ــيون س ــون سياس ــام معتقل ق
ــذا  ــوًخا، ل ــر رس ــى واألكث ــدم واألغن ــر األديب األق ــلوب التعب ــو أس ــريب ه ــعر الع ــة، فالش ــارضة منفصل ــه حم ل
جيــب علينــا تناولــه يف ســياَقن تقليديــن متباينــن فضــاًل عــن ترابطهــا: الشــعر العــريب الكالســيكي املكتــوب 
بالفصحــى )موقــع اإلنجــازات املدهشــة جــًدا عــى مــدار 1500 عــام املاضيــة( والشــعر املكتــوب يف اللهجــة 
ــات:  ــرة الثالثيني ــارزان يف ف ــاالن ب ــا مث ــة. لدين ــة خمتلف ــتخَدمة يف دول عربي ــة املس ــة املحكي ــة، أي اللغ العامي
ــة  ــة مقاتلــن مــن أجــل احلري ــاء احلمــراء« التــي تســتذكر إعــدام ثالث ــدة إبراهيــم طوقــان بعنــوان »الثالث قصي
عــى يــد حكومــة االنتــداب الريطــاين يف 1930 )قصيــدة بالفصحــى(، وقصيــدة »عــوض« باللهجــة العاميــة، 

ــه بعــد إعدامــه.  ــر عليهــا حمفــورة عــى ُجــُدر زنزانت والتــي ُعث
ــدٍّ  ــى ح ــاء عل ــال والنس ــا الرج ــث، كتبه ــي الحدي ــروع األدب العرب ــن ف ــي م ــرع غن ــجون، ف ــرديات الس س
ــاب محترفــون، مؤلفــون لكتــاب واحــد، ومعتقلــون ســابقون  ســواء؛ ليبراليــون، شــيوعيون، وإســاميون؛ كّت
ســجلوا تجربتهــم فــي الســجون فــي مقابــات، شــهادات ومقاطــع شــفهية. المــواد المتاحــة واســعة النطــاق 

لدرجــة أن المــرء يتعــرض لخطــر الفهرســة المملــة.
للوصــول إلــى غايــة هــذه المحاضــرة ســأختار ثــاث حــاالت: كتابــات مــن مصــر، حيــث لدينــا مجموعــة 
روايــات أكثــر أهميــة، أعــداد كبيــرة مــن الكتــب، ومئــات التقاريــر المســّجلة قــام بتســجيلها رجــال ونســاء؛ 
ــيين  ــجناء سياس ــن س ــات م ــال؛ وكتاب ــن االعتق ــة م ــنوات طويل ــر س ــا تقاري ــدم لن ــرب، تق ــن المغ ــات م كتاب
فلســطينيين ولبنانييــن، يمثلــون آالف المعتقليــن السياســيين فــي الســجون اإلســرائيلية. آمــل أن اختيــار هــذه 
ــورية،  ــي س ــجون ف ــات الس ــي وكتاب ــال سياس ــود اعتق ــدم وج ــن ع ــا ع ــي انطباًع ــن يعط ــاث ل ــاالت الث الح

ــة. ــال ال الحصــر بعــض الــدول العربي ــا علــى ســبيل المث العــراق، الســودان، الســعودية، وتونــس؛ وأورد هن
ً

أوال

يف 1966، كان ُصنــع اللــه إبراهيــم، شــاًبا يف العرشينيــات مــن العمــر، ُأفــرج عنــه بعــد عقوبــة مخــس ســنوات 
ــق  ــرصي العري ــي امل ــس الروائ ــف إدري ــّر يوس ــة«. أق ــك الرائح ــه األوىل »تل ــرش روايت ــجن، فن ــا يف الس قضاه
ــّبهها  ــي ش ــه األديب الت ــة عمل ــاب وحداث ــف الش ــة املؤل ــاب موهب ــه للكت ــرة يف تقديم ــص القص ــب القص وكات
بـــ »صفعــة عــى الوجــه، رصخــة أو أنــن ينــذر باخلطــر ويــكاد يثــر رعبنــا« قــال إدريــس إن الشــخصية الرئيســة 
ــن  ــه.« ومل تك ــب تعريف ــن الصع ــر، م ــعور غام ــا »ش ــا إن ــي صّوره ــوادث الت ــل أو احل ــن البط ــة، مل تك للرواي
»شــعور االغــراب، االشــمئزاز، الفقــد، أو احليــاة« كانــت شــيًئا آخــر كتبــه إدريــس، لكنــه مل ينجــح يف تســميته.
ــة  ــة احلديث ــت الرواي ــا كان ــا أهن ــُيّدعى الحًق ــدة؛ وس ــت جدي ــة« كان ــك الرائح ــة »تل ــح أن رواي ــن الواض م
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العربيــة األوىل: قصــة بــال حبكــة؛ بطــل مــن دون اســم يتجــول بــال هــدف يف شــوارع القاهــرة، أو يتكــئ عــى 
رسيــره، يدخــن. مل حيــدث يشء معــن مهــم يف الروايــة مــا عــدا زيــارة رجــل الرشطــة املســائية االعتياديــة، الــذي 
كان عليــه التحقــق مــن أن البطــل ال يــزال يف مكانــه؛ القليــل مــن ذكريــات املــايض، القليــل مــن الصــور التــي 
تعتمــد عــى التلميــح؛ أســلوب يذكرنــا بتقليــل همنغــواي Hemingway واجلمــل التيليغرافيــة القصــرة، وشــعور 

.Camus للكاتــب الفرنــي كامــو l’Etranger »بالضيــق يــردد صــدى روايــة »الغريــب
دعونــي أقتبــس األســطر القليلــة األولــى للروايــة والفقــرة الختاميــة: »قــال الضابــط: مــا عنوانــك؟ قلــُت: 
ليــس لــدي عنــوان. حــّدق بــي بدهشــة: أيــن ســتذهب؟ أيــن ســتعيش؟ قلــُت: ال أعــرف؛ ليــس لــدي أحــد 
)أذهــب إليــه(. قــال الضابــط: ال يمكــن أن أســمح لــك بالذهــاب، علينــا معرفــة مــكان إقامتــك للتحقــق مــن 

أنــك هنــاك كل ليلــة، ســيرافقك الجنــدي«.
فــي نهايــة الروايــة، يبحــث البطــل عــن منــزل جدتــه، وعنــد العثــور عليــه، يقــوم بزيارتهــا ويســتمع إلــى مــا 
اضطــرت أن تقولــه عــن مــوت والدتــه. تنتهــي الروايــة باألســطر التاليــة: »نظــرُت إلــى ســاعتي، وقفــُت، وقلــُت 
علــّي الذهــاب، نزلــُت الــدرج، غــادرُت المبنــى، مشــيُت فــي الشــوارع إلــى أن وصلــت إلــى ســاحة رمســيس، 

ومــن هنــاك توجهــُت إلــى محطــة المتــرو.«
علــى الرغــم مــن أنــه يمكننــا أن نســتنتج بســهولة عــودة البطــل إلــى »الحيــاة العاديــة« بعــد أعــوام الغيــاب 
فــي الســجن، إال أنــه ليــس هنــاك أي إشــارة مباشــرة إلــى تجربــة الســجن مــا عــدا بعــض ذكريــات الماضــي 

القليلــة الموجــزة.
كان ُصنــع اللــه يتعــرض للــرضب واإلهانــة يف الســنوات اخلمــس التــي قضاهــا يف الســجن، وقــد رأى رفاقــه 
ُيرضبــون وجُيلــدون حتــى املــوت. ومــع ذلــك، فالطريقــة التــي تعامــل هبــا مــع التجربــة كانــت مثــرة لالهتــام 

بالتأكيــد. ال تســجل الروايــة تفاصيــل تلــك املحنــة بــل تأثرهــا النفــي الالحــق.
ــد  ــة جدي ــْكل الرواي ــات. َش ــات الواح ــه يومي ــجن يف كتاب ــة الس ــر يف جترب ــم النظ ــاد إبراهي يف 2004، أع
ــن  ــة م ــجن، و90 صفح ــاة يف الس ــاع احلي ــف وأوض ــال املؤل ــن اعتق ــة ع ــن 45 صفح ــة م ــرى: مقدم ــرًة أخ م
املالحظــات اخلتاميــة )بيانــات تارخييــة، تعليقــات وقائعيــة ومــا إىل ذلــك( واليوميــات مــا بينهــا، 140 صفحــة 
مــن مالحظــات الســجن التــي دّوهنــا إبراهيــم رًسا يف عجالــة عــى أوراق الســجائر بخــط يــده عــى مــدى عامــي 

ــا. ــن هتريبه ــن م 1962 و1964، ومتّك
عنــد اإلفــراج عنــه وخــارج جــدر الســجن، لــم يــرد ذكــر شــيء عــن التعذيــب أو اإلهانــات فــي الماحظات 
التــي هــي فــي األســاس  تأمــات لفنــان محَتَمــل، اقتباســات مــن قصائــد أو كتــب، تعليقــات علــى قصــص 
ــة  ــن المقدم ــة بي ــرة والملتوي ــر المباش ــة غي ــك. العاق ــر ذل ــة، وغي ــط أدبي ــات، آراء، خط ــات، ماحظ أو رواي
والماحظــات الختاميــة مــن جانــب، وماحظات الســجن من الجانــب اآلخــر، يؤلفان جــزًءا من معنــى الرواية.

ــا أيًضــا بســبب  ــن العــرب املرموقــن، وإن ــم بســبب شــهرة مؤلفهــا كأحــد الروائي ــي إبراهي ــدأ بِِرَواَيتِ مل أب
ــة تلــك الرائحــة )1966)  ــن نــرش رواي ــن الروايتــن. يف الفــرة الواقعــة ب ــذي تقدمــه هات ــي ال اإلطــار الزمن
وروايــة يوميــات الواحــات )2004(، ُنــرَشت عــرشات الكتــب عــن جتربــة االعتقــال الســيايس يف مــرص، كتــب 
معظمهــا يســاريون، يــرسدون بشــكل رئيــس ســنوات الســجن بــن 1959 و1964، أواًل يف عــدد مــن الســجون 
املختلفــة ثــم يف الواحــات. وتقــوم روايــات أخــرى بتســجيل جتربــة الســجن يف الســبعينيات والثانينيــات. أنتــج 
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ــا يف  ــجل جتربته ــي تس ــف »الت ــد رائ ــي وأحم ــب الهضيب ــب زين ــل كت ــر )مث ــل بكث ــات أق ــالميون رواي اإلس
الســجن كســجناء سياســين إســالمين يف أواخــر اخلمســينيات وأوائــل الســتينيات(.

ــع الــدول  ــات الســجون فــي مصــر كثيفــة، ليــس فقــط ألن ســكان مصــر يشــكلون ثلــث ســكان جمي كتاب
ــملت  ــي. ش ــال السياس ــوا لاعتق ــن تعرض ــن المعارضي ــن المثقفي ــًرا م ــدًدا كبي ــا ألن ع ــا أيًض ــة، وإنم العربي
حملــة 1959 ســيئة الســمعة مئــات المعتقليــن. حيــث صــدرت أوامــر عبــر )مرســوم عســكري صــدر فــي 31 
ــاٍن فــي آذار/ مــارس العتقــال 436  كانــون األول/ ديســمبر 1958، باعتقــال 169 شــخًصا، تبعــه مرســوم ث
ــاب  ــتقبليين، كّت ــن مس ــن أو روائيي ــعراء، روائيي ــن ش ــن: م ــة المثقفي ــن فئ ــن م ــم المعتقلي ــخًصا(. كان معظ ش
مســرحيين، مهندســين، صحفييــن، أكاديمييــن، رســامين، رســامي كاريكاتيــر، وفنانيــن. ُكتَِبــت رواياتهــم عــن 
ــم ُتنشــر قبــل  ــة الســجن بعــد الحــدث )بعــد خروجهــم مــن الســجون( ومــع اســتثناءات قليلــة جــًدا ل تجرب
منتصــف الســبعينيات. بعــض التفاصيــل مكــررة وقــد يجــد القائمــون علــى المقارنــة أنــه مــن المثيــر لاهتمــام 
ــدة  ــا ع ــي رواه ــمعة الت ــيئة الس ــع س ــدى الوقائ ــها )إح ــة نفس ــن للواقع ــن المختلفي ــرد المؤلفي ــة س ــع كيفي تتّب
مؤلفيــن هــي »واقعــة وصلــة«: حــول نقلهــم مــن ســجن العــزب بالفيــوم إلــى ســجن الواحــات فــي الصحــراء 
الغربيــة، اضطــر الســجناء إلــى تغييــر القطــارات فــي الوصلــة، وهــي بلــدة صغيــرة فــي صعيــد مصــر؛ ُقّيــَد كل 
ثاثيــن ســجينًا ســوًيا بوســاطة حــزام حديــد طولــه 15 متــًرا مــع العديــد مــن األصفــاد. عندمــا كان الســجناء 
ينزلــون مــن القطــار، بــدأ القطــار فــي التحــرك، وأولئــك الذيــن نزلــوا، مقيديــن بالساســل مــع بقيــة رفاقهــم 
فــي القطــار، ســقطوا علــى األرض، وكســروا أذرعهــم أو أكتافهــم. كان مــن الممكــن أن يكــون األمــر أســوأ 

بكثيــر لــوال وجــود حــارس أطلــق الرصــاص مــن مسدســه لتنبيــه ســائق القطــار(.
تقــدم معظــم املذكــرات وصًفــا مفصــاًل للســجن واحليــاة اليوميــة للســجن. تســلط الضــوء عــى التعذيــب 
وكذلــك الظفــر بالنجــاة مــن املحنــة. تســبب مقتــل أحــد الســجناء نتيجــة التعذيــب، شــهدي عطية وهــو صحايف 
ــب، وكان  ــف التعذي ــرص، أدت إىل وق ــارج م ــدى خ ــدة امل ــداء بعي ــا أص ــة كان هل ــة، بفضيح ــادي يف احلرك وقي
الســجناء أحــراًرا نســبًيا يف التنقــل داخــل الســجن: أحدثــوا جامعــة مفتوحــة حيــث تنوعــت الفصــول الدراســية 
مــن فصــول حمــو األميــة )كان الطلبــة حــراس الســجن بشــكل أســاس( إىل علــم التحكــم اآليل والرياضيــات 
البحتــة؛ كانــت لدهيــم امتحانــات ودبلومــات ومراســم ختــرج؛ أوراق حائــط، وكالــة أنبــاء، مزرعــة، ورشــات 

رســم ونحــت وصناعــة الفخــار، أفــران صناعــة الفخــار، مســجد ومــرسح.
ــب  ــول« )2004(. كت ــع الفص ــل جلمي ــي »معتق ــاب حبش ــل كت ــن التفصي ــيء م ــدم ب ــا ألق ــأتوقف هن س
ــا  ــو 20 كتاًب ــف نح ــابقة وأّل ــارب الس ــزة التج ــع بمي ــه كان يتمت ــي أن ــا يعن ــن، م ــن الثان ــه يف س ــي كتاب حبش
ُنــرشت يف العقــود الثالثــة الســابقة، حــول تلــك التجربــة. كان حريًصــا عــى عــدم تكــرار مــا ســّجله اآلخــرون، 
بــل حــرص عــى تقديــم نــوع مــن جمموعــات التقاريــر الســابقة إضافــًة إىل مــا كان عليــه أن يقولــه عــن جتربتــه 
الشــخصية. يف الواقــع، إنــه رجــل مجيــع فصــول االضطهــاد. مــن عــام 1948 إىل عــام 1987، أمــى حبشــي 
فــرات خمتلفــة مــن حياتــه يف مراكــز اعتقــال خمتلفــة يف مــرص. ال تقتــرص رواياتــه عــى الواحــات أو عــى اعتقــال 
امتــد مــن 1959 إىل 1964. يف عــام 1959، ألقــي القبــض عــى زوجتــه الناشــطة السياســية )قبــل أســابيع قليلة 
مــن اعتقالــه( وقضــت 4 ســنوات يف الســجن. كان للزوجــن طفلــة عمرهــا عــام واحــد، وصبيــان يبلــغ عمــر 
أكرمهــا ســت ســنوات. وبــرصف النظــر عــن الــرضب والعنــف اليومــي الــذي تعــرض لــه مجيــع املعتقلــن، 
تعــرض حبشــي للجلــد بعنــف إىل درجــة أوشــك فيهــا عــى املــوت، وعندمــا ُنِقــل األرسى إىل الواحــات رفــض 
مديــر الســجن اســتقباله. كان الرجــل الــذي حيملــه رفاقــه عــى بطانيــة شــبه ميــت. يف النهايــة ُأدِخــَل ونجــا، 
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ليــس مــن التعذيــب فحســب، بــل مــن ثالثــة اعتقــاالت أخــرى أيًضــا، وأحــكام بالســجن يف 1975 و1979 
و1987. لقــد نجــا منهــم مجيًعــا ورفــع دعــوى قضائيــة ضــد وزارة الداخليــة لتعذيبــه )كانــت آثــار التعذيــب ال 
تــزال واضحــًة عــى ظهــره بعــد عقديــن مــن الزمــان(. خــالل فــرة احتجــازه يف الواحــة، قــام حبشــي، املهندس 
املعــاري بحســب مهنتــه، بتصميــم مــرسح وكان العقــل الرئيــس وراء البنــاء. يف وقــت الحــق يف إحــدى فــرات 

ســجنه القصــرة يف الســبعينيات، صمــم نافــورة ميــاه ومتّكــن مــن بنائهــا يف الفنــاء الداخــي للســجن.
ــا؟ هــل نتوقــع أن  ــي مرسًح ــا أن نبن ــاذا ينبغــي لن ــا: »مل ــة بعــد أربعــن عاًم كتــب حبشــي مســرجًعا التجرب
نقــي بقيــة حياتنــا هنــا؟« ويتابــع ليقــول إن »بنــاء املــرسح ســيكون نضــااًل أخالقًيــا ضــد الصحــراء والرمــال 
واملنفــى. حتــى لــو ُأنِجــَز ملــدة ســاعة واحــدة، وُعِرَضــت مرسحيــة واحــدة عليــه، ســنكون دائــًا فخوريــن بأننــا 

تغّلبنــا عــى االســتبداد بالثقافــة والفــن«.
ــن كان  ــة، ولك ــد حجري ــاين بمقاع ــراز الروم ــى الط ــري ع ــبه دائ ــا ش ــم مرسًح ــف صّم ــي كي ــروي حبش ي

ــع. ــد مقال ــة، وال توج ــال كافي ــن الرم ــراء، ومل تك ــجن يف الصح الس
ــلة،  ــاوالت فاش ــدة حم ــد ع ــوا بع ــف متكن ــف كي ــيد يوس ــرشح الس ــيايس )1994(، ي ــل س ــات معتق يف يومي
مــن احلصــول عــى خليــط مناســب، وصبــوه يف قوالــب، وأنتجــوا مئــات اآلالف مــن الطــوب. افُتتــح املــرسح 
الــذي قامــوا ببنائــه يف اليــوم العاملــي للمــرسح يف 1962. تنوعــت املؤلفــات بــن نــّص »حــالق بغــداد« الــذي 
ــه  ــذي كتب ــار« ال ــّص »األخب ــة. ون ــة احلديث ــح يف مــا بعــد إحــدى  دعامــات الدرامــا املرصي ــه ســجن أصب كتب
ــى  ــه ع ــت نفس ــرض يف الوق ــت ُتع ــي كان ــاري« الت ــة دوغ ــة »عائل ــارز، ومرسحي ــايف الب ــظ الصح ــالح حاف ص
املــرسح القومــي املــرصي يف القاهــرة؛ كذلــك شــملت العــروض نــص »ماكبــث« لـــ شكســبير، و»بيــت الدميــة« 
لـــ إبســن، ومرسحيــة لـــ برنــارد شــو وواحــدة لـــ جــان بــول ســارتر. كــا أقيمــت عــروض الدمــى واألمســيات 

الشــعرية يف ذلــك املــرسح.
ــن،  ــاة، جائع ــراة، حف ــا ع ــا؛ كن ــرسح: »أدى إىل تغرن ــاء امل ــي بن ــل حبش ــة، يتأم ــوادث املاضي ــتذكار احل باس
ــم  ــة والتعلي ــاحة للثقاف ــق مس ــن خل ــا م ــا متّكنّ ــواك، لكنن ــان واألش ــراس والقضب ــن باحل ــن؛ وحمارصي منعزل
واهلندســة املعاريــة، ومتّكنـّـا مــن إعطــاء مثــال عــى قــوة البــرش يف زرع زهــرة وســط اجلحيــم.« بعــد ثالثــة عــرش 
عاًمــا، قــرر حبشــي املعَتقــل يف ســجن أبــو زعبــل وهــو ســجن آخــر، بنــاء نافــورة ميــاه. قــام بالتصميــم وأقنــع 
ســلطات الســجن بعــدم عرقلــة املــرشوع. لقــد رصفــوا النظــر عــن قيــام زوجتــه بتهريــب املــواد الالزمــة بــا 
ــرة يف  ــل صغ ــة متاثي ــوق؛ وأربع ــخ يف الب ــرج ينف ــَع مه ــورة ُوِض ــط الناف ــّص. يف وس ــمنت واجل ــك األس يف ذل
الزوايــا األربــع، جتّســد اجلــال والســعادة والثــورة واملعرفــة. مل يكــن متثيــل الثــورة مــا تســبب يف املشــكلة بــل 
ــي إىل  ــر حب ــجن واضط ــت إدارة الس ــكري. اعرض ــذاء عس ــه ح ــدوس علي ــا ي ــد كان كتاًب ــة، فق ــل املعرف متثي
التخــي عــن احلــذاء العســكري. ولكــن بمجــرد االنتهــاء مــن إنشــاء النافــورة، شــعرت اإلدارة بالقلــق. فمــن 
يمّثــل املهــرج؟ وعندمــا حــرضت جلنــة خاصــة مــن وزارة الداخليــة لتفّقــد النافــورة، حلســن احلــظ، كان التقريــر 

ــا، فقــد ُذكــر أن املهــرج ال يشــبه الرئيــس!  إجيابًي

ثانًيا

عــى الرغــم مــن احلكــم عليــه بالســجن 3 ســنوات، إال أن رشــدي بــن عيســى، الرقيــب الشــاب يف القــوات 
ــجن  ــه يف س ــي لزنزانت ــم ختطيط ــل رس ــام بعم ــه. ق ــل وفات ــز قب ــا يف احلج ــى 11 عاًم ــة، أم ــة املغربي اجلوي



390

العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

تازمامــارت وكان فخــوًرا بــه. يف كتــاب رســالة مــن املغــرب Lettres De Maroc خترنــا كريســتين دور ســيرفاتي 
Christine Dorr Servati أنــه يف ســاعات االحتضــار األخــرة، مهــس بــن عيســى: »أريــد أن خيــرج الرســام الــذي 

بداخــي مــن هــذا الســجن، ويســافر يف مجيــع أنحــاء العــامل«. 
ــقف؛ يف  ــُدر وس ــا ُج ــة فيه ــة فارغ ــم لزنزان ــاص رس ــم الرص ــتخدام قل ــوم باس ــى املرس ــن عيس ــط ب خمط
ــاب مغلــق مظلــم بفتحــة صغــرة. إىل اليســار، إبريــق مــاء صغــر عــى األرض ومقعــد حجــري  املنتصــف، ب
يشــبه الطاولــة )هــذا املقعــد احلجــري، الــذي نعرفــه مــن روايــات ســجن تازمامــارت املختلفــة، كان األثــاث 

ــام(.  ــاول الطع ــوس وتن ــوم واجلل ــجناء للن ــتخدمه الس ــة؛ ويس ــد يف الزنزان الوحي
تــوىف بــن عيســى يف 29 حزيــران/ يونيــو 1983. بقــي رفاقــه يف ســجن تازمامــارت مــدة 8 ســنوات أخــرى. 
ــة رفيقهــم: لقــد أحــرضوا خمططــه مــن الســجن. بعــد  ــرج عنهــم، حققــوا النصــف األول مــن رغب ــا ُأف عندم
ــالف  ــم غ ــط تصمي ــح املخط ــاين. أصب ــف الث ــي، النص ــد المرزوق ــه، أحم ــد رفاق ــل أح ــنوات، أكم ــرش س ع
كتــاب تازمامــارت: الزنزانــة رقــم Tazmamarte: Cell No 10 10 لـــ المرزوقــي، ويمكــن أن يســافر رســم بــن 

عيســى إىل مجيــع أنحــاء العــامل.
ــي  ــا ف ــوا جميًع ــن، تورط ــن المعتقلي ــان م ــزت مجموعت ــث احُتج ــراء، حي ــي الصح ــجن ف ــارت س تازمام
ــو 1971  ــوز/ يولي ــي تم ــرات ف ــر الصخي ــي قص ــي؛ األول ف ــن الثان ــك الحس ــد المل ــلين ض ــن فاش انقاَبي
ــي  ــًة ف ــوا طلب ــاء، وكان ــجناء أبري ــم الس ــام 1972. كان معظ ــي ع ــك ف ــرة المل ــقاط طائ ــة إلس ــي محاول والثان
كليــة عســكرية، اســتغلهم قادتهــم الذيــن ُأعِدمــوا بعــد االنقــاب مباشــرًة. اُســجِوَب المتهمــون مــدة عاميــن 
بــوا. ُحكــم علــى العديــد منهــم بالســجن لمــدة تتــراوح بيــن 3 و5 و10 ســنوات. فــي عــام 1973، ُنِقــل  وعذِّ
58 متهًمــا إلــى تازمامــارت حيــث ُســجنوا فــي الحبــس االنفــرادي مــدة 18 عاًمــا مــن 1973 إلــى 1991. مــن 
ــوا مرضــى  ــوا بالشــلل أو كان ــوا فقــدوا عقلهــم أو أصيب أصــل 58 معتقــًا، نجــا 28 فقــط. بعــض الذيــن مات
جــًدا بحيــث ال يمكنهــم مســاعدة أنفســهم، وقضــوا ســنوات فــي أوضــاع مروعــة فــي زنازيــن انفراديــة، مــن 
ــجناء  ــد الس ــن أح ــب م ــراس: أن ُيطل ــه الح ــمح ب ــا س ــتثناء م ــاق باس ــى اإلط ــة عل ــة أو عناي ــة طبي دون رعاي

ــة ال ُتحتمــل. ــة رفيــق مريــض والمســاعدة فــي تنظيفــه ألن الرائحــة النتن دخــول زنزان
يف عــام 2000، بعــد تســع ســنوات مــن اإلفــراج عنهــم مــن ســجن تازمامــارت، ُنــرشت أوىل الروايــات: 
ــد  ــاب محم ــم Tazmamarte: Cell No 10 10 ، وكت ــة رق ــارت: الزنزان ــي: تازمام ــد المرزوق ــاب أحم ــر كت ظه
 From Skheirat to Tazmamarte: A Return  الريــس مــن الصخــرات إىل تازمامــرت: تذكــرة عــودة إىل اجلحيــم
Ticket to Hell، وُنــرش يف إحــدى الصحــف، فــكان الكتــاب سلســلة ُنــرش بعــد عــام كامــاًل. ُكتَِبــت الروايتــان 
يف األصــل باللغــة الفرنســية. وكتــب أيًضــا باللغــة الفرنســية الطاهــر بــن جلــون الكاتــب املغــريب الفرنكوفــوين 
املعــروف الــذي يعيــش يف باريــس روايتــهCette Aveuglante Absence de Lumiere (2001) تلــك العتمــة الباهرة 
(2002(، بنــاًء عــى جتربــة أحــد الناجــن مــن تازمامــارت. أثــارت روايــة بــن جلــون جــداًل: حيــث ُســِئل بــن 
جلــون عــن ســبب التــزام الصمــت مــدة 20 عاًمــا عــن تازمامــارت ومراكــز االحتجــاز املغربيــة األخــرى. كان 

يعتقــد أنــه مــن غــر األخالقــي »تذّكــر« تازمامــارت اآلن بعــد أن تصــدرت فظائعهــا عناويــن الصحــف. 
ــة:  ــر األرواح املرسوق ــة أوفقي ــجينة Prisonniere لـــ مليك ــان: الس ــان ُأخري ت روايت ــرِشَ ــها، ُن ــرة نفس يف الف
عــرشون عاًمــا يف ســجن صحــراوي، Stolen Lives Twenty Years in a Desert Jail, 2001 .2001، وكتــاب 
 Les Jardins du (2000( حدائــق امللــك: اجلنــرال أوفقــر واحلســن الثــاين وأنــا )فاطمــة أوفقيــر )والــدة مليكــة

.Roi: Oufkir, Hassan II et moi
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ومــن المفارقــات أن الجنــرال أوفقيــر، اليــد اليمنــى للملــك منــذ عقــود، ووزيــر الداخليــة الســابق، وكذلــك 
وزيــر الدفــاع الســابق والقائــد الســابق للقــوات المســلحة المغربيــة، كان متورًطــا فــي انقــاب علــى الملــك. 
ُقتــل أوفقيــر، وأمضــت زوجتــه وســتة أطفــال وأحــد األقــارب الــذي كان يعيــش مــع العائلــة وطبــاخ العائلــة 
عشــر ســنوات فــي الســجن وثمانــي ســنوات فــي اإلقامــة الجبريــة منهــا أربــع ســنوات قبــل نقلهــم إلــى ســجن 
ــة وال  ــاك محاكم ــن هن ــم تك ــى 1991. ل ــن 1973 إل ــم، أي م ــراج عنه ــد اإلف ــرى بع ــع أخ ــراوي، وأرب صح
اتهــام وال عقوبــة. كان علــى عائلــة أوفقيــر، التــي حظيــت بامتيــاز عندمــا كان أوفقيــر فــي الســلطة، أن تدفــع 

الكثيــر مقابــل عــدم والء والدهــم للتــاج.
تــوىف امللــك احلســن الثــاين عــام 1999، وهــو طاغيــة قــاِس، حكــم املغــرب مــدة 38 عاًمــا، والتــي أصبحــت 
ت عــرشات الكتــب حــول  ــرِشَ ُتعــرف باســم »ســنوات الرصــاص«. يف الســنوات القليلــة التــي تلــت ذلــك ُن
ــة ومتنوعــة خلقــت ظاهــرة وجــب استكشــافها. يف آب/  ــة مرئي االعتقــال الســيايس يف املغــرب، جمموعــة أدبي
أغســطس 2006، نّظــم احتــاد الكتــاب املغاربــة نــدوة بعنــوان »قــراءات يف كتابــات وروايــات الســجون«. ذكــر 
املنظمــون أن اهلــدف مــن النــدوة ليــس دراســة القيمــة األدبيــة هلــذه األعــال، وبالغتهــا املميــزة فحســب، بــل 
ــاين،  ــة واجل ــن الضحي ــية كل م ــاف نفس ــابقن، واستكش ــن الس ــؤالء املعتقل ــوات ه ــتاع إىل أص ــة االس حماول
ــا  ــدوة، كل منه ــة يف الن ــِرأت 15 ورق ــريب«. ُق ــخ املغ ــن التاري ــة م ــرة املظلم ــك الف ــرى تل ــى ذك ــاظ ع واحلف
حــول روايــة أو اثنتــن أو أكثــر مــن روايــات الســجون )قــد يعطيــك هــذا فكــرة عــن عــدد الكتــب املنشــورة يف 
ــن كتــب أوفقيــر، عــى األرجــح بســبب صمــت املؤلفــن  الســنوات الســت املاضيــة(. )بطبيعــة احلــال، مل ُتضمَّ

عــن مســؤولية أوفقــر يف اغتيــال وتعذيــب واختطــاف عــدد كبــر مــن املدنيــن عندمــا كان يف الســلطة(.
يضــاف إلــى هــذه األدبيــات المكتوبــة آالف الشــهادات الشــفوية التــي أدلــى بهــا الضحايــا وعائاتهــم فــي 
جلســات المصالحــة. أّلــف الملــك الجديــد، محمــد الســادس، هيئــة اإلنصــاف والمصالحــة )2004( التــي 
ــارت  ــة. وأش ــة الماضي ــود األربع ــي العق ــت ف ــي ارُتكب ــع الت ــى الفظائ ــتماع إل ــا االس ــن وظيفته ــزء م كان ج

ــة اســتمعت إلــى 22 ألــف شــهادة. األرقــام الرســمية إلــى أن الهيئ
ــة  ــة مغربي ــودان بمقول ــد ب ــريب محم ــايف املغ ــهد الصح ــارت، يستش ــن تازمام ــث ع ــاب حدي ــة كت يف مراجع
شــائعة: »إذا ســمع الشــيطان ذلــك ســيصم أذنيــه«، مــا يعنــي أن القصــة التــي ُتــرَسد فظيعــة إىل حــّد أن الشــيطان 

لــن حيتمــل االســتاع إليهــا.
اآلن على الشيطان أن يستمع إلى القصة، على أمل أن يؤدي االستماع إلى تحقيق المصالحة.

ا
ً
ثالث

ــرض 800  ــارض، تع ــت احل ــى الوق ــل وحت ــة إرسائي ــاء دول ــذ إنش ــام 2008، أي من ــام 1948 إىل ع ــن ع م
ألــف فلســطيني لالعتقــال الســيايس؛ ويشــكل هــذا الرقــم 25 يف املئــة مــن إمجــايل ســكان فلســطن. منــذ عــام 
ــم،  ــق معه ــة التحقي ــوا بغي ــن اعتقل ــك الذي ــدد أولئ ــذا الع ــمل ه ــطيني، وال يش ــف فلس ــَل 42 أل 2000، اعُتِق
ــا 11  ــد حالًي ــش. يوج ــاط التفتي ــكرية أو نق ــع العس ــة أو املواق ــز الرشط ــتوطنات أو مراك ــن يف املس أو املحَتجزي
ــا. بلــغ العــدد اإلمجــايل للمعتقلــن  ألــف ســجن ســيايس فلســطيني موزعــن عــى حــوايل 30 ســجنًا إرسائيلًي
ــيايس  ــجن س ــل وس ــف معتق ــن 11 أل ــن ب ــجينًا. م ــنوات 421 س ــرش س ــجنهم ع ــدة س ــاوزت م ــن جت الذي
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ــة وزراء،  ــرأة، وأربع ــن 18(، و118 ام ــاًل )دون س ــاك 356 طف ــة، هن ــجون اإلرسائيلي ــا يف الس ــون حالًي يقبع
و34 عضــًوا يف املجلــس الترشيعــي الفلســطيني )الرملــان الفلســطيني( بمــن فيهــم رئيــس املجلــس. منــذ عــام 
ــة  ــة الطبي ــوا حتــت التعذيــب، و17 مــن نقــص الرعاي ــة منهــم مات 2000، تــويف 72 شــخًصا يف الســجن؛ ثالث
ــدان  ــال يف البل ــي احل ــا ه ــة ك ــة أو متنوع ــت قوي ــطينية ليس ــجون الفلس ــات الس ــن كتاب ــة.  لك ــة الالزم العاجل
العربيــة األخــرى. ملــاذا؟ هــل ألن أغلبيــة هــؤالء املعتقلــن أشــخاص صغــار الســن جــًدا، وأحياًنــا شــبه أميــن؟ 
هــل ألن ضغــوط االحتــالل مســتمرة حتــى بعــد اإلفــراج عــن الســجناء وجتعــل مــن الكتابــة أمــًرا صعًبــا؟ ليس 
ــٍب شــاّب  ــة لكات ــة قصــرة، رواي ــا أشــعار وقطــع نثري ــا مقاطــع ال حــرص هلــا، غالًب ــة حمــددة. لدين لــدي إجاب
َبــت مــن الســجن وُنــرشت عــى اإلنرنــت. الكتــب املنشــورة حــول جتربــة الســجن الســيايس قليلــة  هــاٍو، ُهرِّ
نســبًيا. مــن أبرزهــا كتــاب أحــالم احلريــة، صــدر عــام )2004( لـــ عائشــة عــودة التــي اعتقلــت يف آذار/ مارس 
ــت  ــق، واجه ــالل التحقي ــجن. خ ــنوات يف الس ــرش س ــت ع ــا وأمض ــر 25 عاًم ــن العم ــغ م ــت تبل 1969، كان
ــة التــي يمكــن ختيلهــا؛ تعرضــت للــرضب واجللــد والــركل  عائشــة مجيــع أشــكال اإلســاءة اجلســدية واللفظي
والرويــع )سنســتمر يف رضبــك حتــى ُتصــايب بالعمــى، ســتصابن بالشــلل، ســتموتن، ســنقوم بتفجــر منــزل 
والدتــك، كل رفاقــِك أبلغــوا عنــِك ...إلــخ.(. بعــد كل جلســة اســتجواب، كانــت ُتســحب إىل زنزانتهــا، شــبه 
ــة  ــة. يف جلس ــادة أو بطاني ــة وس ــل ملس ــكاد تتحم ــاقن، وبال ــن والس ــه والذراع ــة الوج ــي وملتهب ــدة للوع فاق

ــْت. االســتجواب األخــرة ُجــردت مــن مالبســها َواْغُتِصَب
ــة مــن  ــة الطبعــة الثاني ــا لكتابــة جتربتهــا يف الســجن. يف مالحظــة يف هناي اســتغرق األمــر مــن عــودة 32 عاًم
الكتــاب، كتبــت عــن األمل الكبــر جــّراء الكتابــة، وعــبء إعــادة خلــق حلظــات املعانــاة. بعــد ثــالث ســنوات 
مــن نــرش الطبعــة األوىل مــن الكتــاب، كــا أخرتنــا، ُســئلت يف برنامــج تلفزيــوين عــن التعذيــب الــذي تعّرضــت 
لــه، »أدركــُت أننــي لســت مســتعدة لإلجابــة. يف صبــاح اليــوم التــايل، اســتيقظت يف السادســة صباًحــا، كنــت 
ــد 35  ــا بع ــزال مفتوًح ــرح ال ي ــزف؛ كان اجل ــت ال أزال أن ــة. كن ــاعة كامل ــدة س ــف مل ــتطع التوق ــي ومل أس أبك

عاًمــا«.
االعتقــال واالســتجواب حمــوران رئيســان لروايــة عــودة، والســنوات العــرش التــي تلــت ذلــك، وتفاصيــل 

احليــاة يف الســجن، وعالقتهــا برفاقهــا، خُلَِّصــت يف فصــل قصــر أخــر.
يف كتاهبــا مقاومــة )2000( تســتخدم ســهى بشــارة -شــابة لبنانيــة، قضــت أيًضــا عــرش ســنوات يف ســجن 
ــّدم  ــياق. إذ تق ــالج يف الس ــاس ع ــو يف األس ــجن ه ــا يف الس ــع جتربته ــا م ــة. تعامله ــراتيجية خمتلف ــام- اس اخلي
وصًفــا مفّصــاًل عــن الســجن، موقعــه، تارخيــه، أبنيتــه املختلفــة وزنازينــه ...إلــخ. كــا تقــّدم رسًدا إلجــراءات 
ــة ال  ــواع مقاوم ــخ. وأن ــات …إل ــس والعقوب ــام، املالب ــات الطع ــي، وجب ــن اليوم ــب، الروت ــق، التعذي التحقي
حــرص هلــا ارجتلهــا الســجناء. حتــرص بشــارة عــى توثيــق تفاصيــل احليــاة اليوميــة يف اخليــام حيــث »ال عدالــة، 
ال حماكــات وال قضــاة وال حمامــون. يف معتقــل اخليــام، الســجناء غــر معــرف هبــم وغــر مرئيــن، ببســاطة غــر 

موجوديــن يف عــامل األحيــاء«.
ــب  ــرضب والتعذي ــت لل ــا تعّرض ــن، لكنه ــة والعرشي ــر احلادي ــت يف عم ــي اعتقل ــارة الت ــب بش مل ُتغَتَص
ــة انفراديــة ضيقــة لدرجــة أهنــا مل تتمكــن مــن املــي ســوى  ــا مــا ُحبســت يف زنزان بالعــي الكهربائيــة، وغالًب
ــل جــزء مــن مقاومتهــا بــأن تكــون يف حالــة بدنيــة وعقليــة جيــدة؛  أربــع خطــوات مــن اجلــدار إىل اجلــدار. متثَّ
كانــت متــي 4 كيلومــرات كل يــوم داخــل هــذا املــكان الصغــر، وكانــت بالطبــع حــذرًة أال تــرضب رأســها أو 
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ــوم يف زنزانتهــا الصغــرة. ــي كانــت تقــوم هبــا كل ي جســدها يف آالف اجلــوالت الت
ُأفــرج عــن بشــارة عــام 1996، وبعــد أربــع ســنوات، ســقط ســجن اخليــام مــع حتريــر جنــوب لبنــان مــن 
االحتــالل اإلرسائيــي. أصبــح الســجن متحًفــا مفتوًحــا حيــث يمكــن للــزوار مشــاهدة األحــوال املروعــة التــي 
عــاش فيهــا الســجناء )رجــال ونســاء وأطفــال(، والزنازيــن بحجــم 1 × 1.80 مــر مربــع، والصناديــق التــي 
يبلــغ حجمهــا 90 × 90 ســم مربــع كان حُيبــس الســجناء فيهــا ملــدة أيــام. شــّبه تشومســكي الســجن يف أثنــاء 
زيارتــه يف أيــار/ مايــو 2006 بغوانتانامــو. بطبيعــة احلــال، اســتهدفت إرسائيــل يف حرهبــا األخــرة عــى لبنــان 
ــَر املــكان بالكامــل، ومل يبــَق منــه  يف متــوز/ يوليــو وآب/ أغســطس 2006، ســجن اخليــام بمئــات القنابــل، وُدمِّ

ســوى األنقــاض والقصــص والذكريــات.
قبل أن أختم، أود أن أورد مالحظة قصيرة

حّجــة فوكــو Foucault الرائعــة يف املراقبــة واملعاقبــة Surveiller et Punir بــأن اجلســد كهــدف رئيــس للقمــع 
بوســاطة العقوبــة اجلنائيــة، قــد اســُتبِدَل باقتصــاد عقــاب جديــد، ال ينطبــق حًقــا عــى اجلــزء الــذي نعيــش فيــه 
مــن العــامل، )وكذلــك عــى أجــزاء أخــرى بعــد الغــزو األمركــي للعــراق( حيــث أقتبــس مــن روايتــي األخــرة 
»القــوة مثــل امــرأة عجــوز جمــّدة وماكــرة، ترفــض التخلــص مــن أي يشء أو التــرصف يف أي يشء«. إهنــا حتتفــظ 
بــاألدوات القديمــة بجانــب اجلديــدة وتســتخدمها بالتنــاوب. ال تــزال تقنيــة العقــاب القديمــة املتمثلــة يف حفــر 

العقوبــة عــى اجلســد نظــام اليــوم.
 Jamila ــا ــة بوباش ــورة جلميل ــو Pablo Picasso ص ــو بيكاس ــم بابل ــمر 1961، رس ــون األول/ ديس يف كان
ــت  ــي، وتعرض ــالل الفرن ــش االحت ــجنها جي ــي س ــة الت ــل احلري ــن أج ــة م ــة اجلزائري Boupasha، املناضل
ــا عنهــا، وكتبــت ســيمون دي  للتعذيــب واالغتصــاب. كتبــت حماميتهــا، جيزيــل حليمــي Gisele Halimi، كتاًب

ــاب. ــالف الكت ــى غ ــو ع ــم بيكاس ــُتخدم رس ــاب، واس ــة الكت ــوار Simone de Beauvoir مقدم بوف
ــكا  ــة غرني ــة اجلداري ــدم اللوح ــاين؛ مل ُتق ــطيني أو لبن ــيايس فلس ــل س ــو Picasso أي معتق ــم بيكاس مل يرس
Guernica حتــى اآلن إلحيــاء ذكــرى الفظائــع التــي ارُتكبــت يف ســجن اخليــام أو تازمامــارت أو الواحــات. ومع 
ذلــك، فــإن جمموعــة كتابــات الســجناء السياســين يف العــامل العــريب هــي، إىل حــد مــا، لوحــة كبــرة ُدفــع ثمــن 
تفاصيلهــا كلهــا بالعــرق والــدم، إهنــا غرنيــكا مــن النــوع التــي مل تنتجهــا عبقريــة فرديــة بــل جمموعــة ممــن مــروا 
يف اجلحيــم وخرجــوا منــه، ال حيملــون مشــاعر انتقاميــة بــل شــعوًرا باالنتصــار، والثقــة يف النفــس، وأقتبــس مــن 

حبشــي قولــه: يمكــن أن يــزرع اإلنســان زهــرًة حتــى يف وســط اجلحيــم.
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المشاركون
في هذا 

العدد

الزهراء سهيل الطشم

إبراهيم الجبين

إبراهيم صموئيل

آندي فليمستروم

إيمان صادق

أحمد قعبور

أمل حويجة

أنجيل الشاعر

آرام

بسام يوسف

جمال بوعجاجة

حاتم التليلي محمودي

حازم نهار

حسام الدين درويش

حسيبة عبدالرحمن

خطيب بدلة

راتب شعبو

رغدة الخطيب

ريبيكا شريعة طالقاني

سالم عوض الترابين

سميح شقير

سمير ساّسي

سمير قنوع

سهيل الجباعي

سوزان علي

وفي
ّ

شفيق صن

عبد الرزاق دحنون

عالء الرشيدي

علي الكردي

غسان الجباعي

فاتن أبو فارس

فاتن شمس

فادي كحلوس

ود
ُ
فاطمة علي عّب

فراس سعد

فرج بيرقدار

فواز حداد

كومان حسين

د
َ

محمد إبراهيم هّم

محمد بوعيطة

محمود أبو حامد

مصطفى خليفة

وم
ّ
منذر بدر حل

ميسون شقير

نادية بلكريش

نبيل سليمان

نجاح البقاعي

هشام عيد

وجدان ناصيف

وسيم حسان

ياسر خنجر


