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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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أفضل روايات أدب السجون التي أوصى بها ديفيد كوغان
حوار مع ديفيد كوغان)1(

ترجمة: آندي فليمستروم

ــًرا جــًدا، وهــو  ــا مــا يكــون مؤث ــا وحرًجــا، لكنــه غالًب يمكــن ألدب الســجون أن جيعــل القــراءة أمــًرا صعًب
شــهادة عــى صمــود الــروح البرشيــة. يقــّدم ديفيــد كوغــان David Coogan أســتاذ اللغــة اإلنكليزيــة يف جامعــة 
ــة يف  ــة اإلبداعي ــل للكتاب ــة عم ــر ورش ــذي يدي ــث Virginia Commonwealth University وال ــا كومنول فرجيني

ــجون«. ــيتي Richmond City: »أدب الس ــموند س ــجن ريتش س

)1(  أجرى المقابلة: جيمي كلوتير Jimmy Cloutier، في 16 أيار/ مايو 2018
The Best of Prison Literature | Five Books Expert Recommendations

باحثــة ســويدية مــن أصــل ســوري، تعمــل فــي وحــدة البحــوث بمؤسســة ميســلون للثقافــة 
صــة بقضايــا التطــرف واالرهــاب، حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس  والترجمــة والنشــر، متخّصِ
ــة  ــة -جامع ــات دولي ــتير عالق ــتوكهولم، ماجس ــة س ــن جامع ــال م ــوم االتص ــالم وعل ــي اإلع ف
ســتوكهولم، بكالوريــوس آداب – أدب إنجليــزي مــن جامعــة دمشــق. عملــت كصحافيــة فــي 
اإلذاعــة السويدية-القســم العربــي، وفــي الكومبــس/ مؤسســة إعالميــة ســويدية ناطقــة 

بالعربيــة. 

آندي فليمستروم

ديفيد كوغان

رات من السجن
ّ

كتابة طريقنا للخروج: مذك
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ترجمــات

ــث  ــا كومنول ــة فرجيني ــة يف جامع ــة اإلنكليزي ــم اللغ ــاعد يف قس ــتاذ مس ــان David Coogan أس ــد كوغ   ديفي
ــب  ــن مكت ــة ب ــة تعاوني ــي شاك ــارك لـــ Open Minds: وه ــر مش Virginia Commonwealth University. ومدي
مأمــور مدينــة ريتشــموند Richmond وجامعــة فرجينيــا كومنولــث Virginia Commonwealth. يــدّرس ورشــات 

عمــل للكتابــة يف ســجن ريتشــموند ســيتي منــذ عــام 2006.

د أدب السجون؛ ما نوع الكتب التي تندرج تحت هذا النوع؟ دعونا نحّدِ

يشــمل أدب الســجون مجيــع األنــواع األدبيــة: الشــعر، الروايــة، املقالــة، والصحافــة. إنــه جمــال واســع. يرجــع 
ريــن الذيــن ُأعيــد اســتعبادهم بســبب قوانــن جيــم كــرو Jim Crow ، وتأجــر  تارخيــه إىل روايــات العبيــد املحرَّ
م األعــال )إدارة  املحكــوم عليهــم. حيــث يــروي شــخص قصتهم لشــخص مــا يــأيت بميكروفــون مــن إدارة تقــدِّ
مشــاريع العمــل( ويقــول »مــاذا حــدث لــك؟ ملــاذا تعيــش هنــا؟ اعتقــدُت أنــك حــّر!« فيجيــب العبــد الســابق: 

»اعتقــدُت ذلــك أيًضــا، وبعــد ذلــك هــذا مــا حــدث يل.« تلــك الروايــة الشــفوية هــي مــن أدب الســجون.
ريــن مؤخــًرا ألهنــم اســتطاعوا فعــل ذلــك. كان بإمكاهنــم أن يفعلــوا  ُأعيــد اســتعباد العديــد مــن العبيــد املحرَّ
مــا يشــاؤون بالفقــراء والضعفــاء وأصحــاب البــرشة الســوداء. وقــد فعلــوا. لذلــك هنــاك هــذا املوضــوع مــن 
ــن  ــد م ــودة إىل أبع ــك الع ــاد. اآلن، يمكن ــة االضطه ــرر ومقاوم ــود إىل التح ــذي يع ــجون، وال ــالل أدب الس خ

ذلــك وإدراج الســجناء السياســين مثــل آرون بــور Aaron Burr، لكــن معظــم النــاس ال يفعلــون ذلــك.
ثــم كانــت هنــاك حــركات القــوة الســوداء يف الســبعينيات حتــى الثانينيــات وأشــخاص مثــل موميــا أبــو مجال 
Mumia Abu-Jamal الــذي كان صحافًيــا مــن حــزب الفهــود الســود، ويعتقــد كثــر مــن النــاس أنــه ُســجن ظلًا 

لقتلــه ضابــط شطــة. مل يكــن هنــاك دليــل عــى أنــه فعــل ذلــك، لكنــه ظــّل حمكوًمــا عليــه باإلعــدام لعقود.
مــن بيــون املســجون imprisoned peon )كــا كان يطلــق عليهــم( يف ســبعينيات القــرن التاســع عــرش إىل موميــا 

أبــو مجــال يف الســبعينيات، لديــك 100 عــام مــن قمــع الســود باالعتقــاالت اجلاعيــة.
هنــاك أنــواع أخــرى مــن الكّتــاب أيًضــا: املنشــقون السياســيون الذيــن كانــوا يف الســجن، أصحــاب البــرشة 
ــون عــن  ــوا يف الســجن ويكتب ــن كان ــواع األشــخاص الذي ــع أن ــاك مجي ــون. هن البيضــاء، والشــيكانوس، واملثلي

رون؟ بــأي شوط ســيتم ذلــك؟ هــذه التجربــة يف حماولــة ملقاومــة االضطهــاد. كيــف ســُيحرَّ
إنــه مــكان صعــب ومؤثــر جــًدا تتواجــد فيــه كقــارئ، ملتابعــة كل مــا يمــرون بــه، حيــث ُتنتهــك حقوقهــم 

اإلنســانية، وُينتهــك شــعورهم باألمــل والقــدرة.
ــة أخــرى، جتــد أشــخاًصا يطلقــون حــركات سياســية، وجتــد أشــخاًصا جيــدون طريقهــم إىل اهلل،  مــن ناحي
ــام،  ــه يف النظ ــاط كل ــان واالنحط ــذا احلرم ــهدون ه ــوف يش ــهود، س ــم كش ــفون مهمته ــخاًصا يكتش ــد أش وجت

ــن. ــم اآلخري ــن باس ــيكونون ناطق وس
ثــم، يف العــرص احلديــث، جتــد أشــخاًصا يكتبــون مذكــرات حــول شــفائهم مــن الصدمــات، ومــن اإلدمــان، 

ومــن االعتــداء عــى األطفــال. إهنــم يكتبــون طريقهــم للخــروج مــن ســجون العقــل، ســجون الــروح.
لــذا يمكنــك قــراءة أدب الســجون عــى أنــه ببســاطة أدب أشــخاص يقاومــون اضطهــاد الدولــة أو الدولــة، 
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لكــن يمكنــك أيًضــا قراءتــه عــى نطــاق أوســع مثــل مجيــع أنــواع األشــخاص املســتضعفن يف املجتمــع األمركي 
الذيــن ُحِرمــوا مــن حقوقهــم. لقــد َحــَرم البعــض أنفســهم مــن حقوقهــم، مــن خــالل إدماهنــم أو مــن خــالل 
عنفهــم. مــع ذلــك، يف مجيــع احلــاالت، عندمــا يدخلــون الســجن، مــن النــادر جــًدا أن تــرى شــخًصا يكتــب ومل 

ُيعَتــدى عليــه أواًل، فقبــل أن يعتــدوا عــى أحــد، كان قــد اعتــدى عليهــم شــخص مــا.

ــح  ــس Malcolm X. أصب ــم إك ــدأ بمالكول ــه. لنب ــذا كل ــن ه ــة ع ــى أمثل ــا عل ــي اخترته ــب الت ــتمل الكت تش
ناشــًطا فــي مجــال الحقــوق المدنيــة بعــد أن دخــل الســجن واكتشــف أمــة اإلســام. لمــاذا تتصــدر مذكراتــه 

ــك؟ قائمت
ًســا مــن نــواح كثــرة. أمــى ســرته الذاتيــة عــى أليكــس هالــي  يعــّد مالكــوم اكــس Malcolm X شــخًصا مؤسِّ
ــرن  ــن الق ــينيات م ــجن يف اخلمس ــل الس ــا دخ ــذور Roots. عندم ــاب اجل ــا كت ــب أيًض ــذي كت Alex Haley، ال
املــايض، كان حمتــااًل معروًفــا يف الشــوارع. مثــل الكثريــن )كــا قالــوا بعــد ذلــك( »الزنــوج املســاكن«، مل يكــن 
لديــه ســوى خيــارات قليلــة جــًدا يف احليــاة، كان هــذا قبــل ظهــور حركــة احلقــوق املدنيــة. كان جمتمًعــا منقســًا، 

إننــا ننســى ذلــك.
كان ال يــزال عــرص »إعــادة التأهيــل«. وكان هنــاك مــا يســمى بســجون إعــادة التأهيــل يف األجــزاء الليراليــة 
 Massachusetts ــتس ــة ماساتشوس ــس يف والي ــم إك ــجن مالكول ــا. ُس ــن كاليفورني ــزاء م ــالد، يف أج ــن الب م
 Harvard ــارد ــن هارف ــون م ــب ومعلم ــم كت ــك Norfolk. كان لدهي ــة نورفول ــجن والي ــتعمرة س ــب إىل مس وذه

وصفــوف، فكانــت لديــه الفرصــة للتغــر ولتحســن نفســه، وتعّلــم القــراءة.
يف الوقــت نفســه كان »مــا يســمى« بإعــادة التأهيــل أيًضــا عــى تواصــل مــع إيالجيــا حممــد مــن أمــة اإلســالم. 
ــا«، قــاوَم  ــة للخــر التــي قالــت: »ســنعطيك كتًب ــة املحب ــه مل يكــن مســتفيًدا مــن الدول أقــول »مــا يســمى« ألن
معّلمــي هارفــارد الذيــن حاولــوا تعليمــه املســيحية ونســختهم مــن يســوع أبيــض البــرشة، أزرق العينــن، أشــقر 

الشــعر.
ــأن الســجناء  ــوا ب ــوا، يف ذلــك الوقــت، ناشــطن يف نظــام الســجون. جادل اســتمَع إىل ســجناء مســلمن كان
ــن  ــوا م ــى يتمكن ــة حت ــة ودفاعي ــوااًل قانوني ــم أم ــن وأعطاه ــة الدي ــث حري ــن حي ــع م ــون للقم ــود يتعرض الس
ممارســة شــعائر اإلســالم. ســاعدهتم أمــة اإلســالم يف احلصــول عــى أشــياء -مثــل القيــود الغذائيــة أو الصفــوف 
الدراســية أو املراســالت- وأن يكونــوا أحــراًرا حتــى يتمكنــوا مــن مقاومــة التعديــل الثالــث عــرش الــذي مــن 

شــأنه أن يســتعبدهم بالعمــل.
جعلــت أمــة اإلســالم مالكولــم إكــس Malcolm X متطرًفــا. تصــف مذكراتــه أن عمليــة التحــول مــن الروايــة 
ــذا التطــرف، كانــت  ــاة يف جمتمــع عنــرصي، إىل ه ــدودة، واملعان ــال الشــوارع والفــرص املح ــة عــن حمت املعروف

جزئًيــا مــن خــالل حمــو األميــة، وجزئًيــا مــن خــالل األدب والديــن.
ثم، الثلث األخير من الكتاب هو أنه قدم كزعيم مسلم، والباقي هو التاريخ.
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ما الفرق بين سجن إعادة التأهيل وما كان لديهم في الجنوب؟

التاريــخ األكبــر هــو أنــه بعــد الحــرب األهليــة، تمّثــل النمــوذج الجنوبــي فــي إعــادة االســتعباد إلــى حــد 
مــا مــن خــالل تأجيــر المحكــوم عليهــم وبرامــج العمــل. لذلــك إمــا أن تعمــل فــي الســجن، أو ســُتعار إلــى 

صناعــات مختلفــة -مثــل الحديــد أو الفحــم أو الزراعــة- للقيــام بأعمــال العبيــد، مــن دون أجــر حقيقــي.
كان لــدى الشــمال الشــرقي مــا يســمى بنمــوذج اإلصالحيــة، وكان ذلــك بالتــزام الصمــت التــام، باســتثناء 
الكتــاب المقــدس، حيــث يمكنــك قــراءة الكتــاب المقــدس أو التــزام الصمــت. كان مــن المفتــرض أن يكــون 

ذلــك إعــادة تأهيــل ألنــك تســتطيع مواجهــة خطايــاك.
ــون  ــون محلي ــون أميركي ــك مواطن ــواء. كان لدي ــوذج احت ــل أو نم ــكر عم ــك معس ــرب، كان لدي ــي الغ ف
ــرز  ــارك الكويك ــوذج. ش ــذا النم ــول ه ــجون ح ــت الس ــك ُبني ــم، ولذل ــب احتواؤه ــون يج ــكان أصلي وس
Quakers وكانــوا أول عمــل علــى تطويــر نمــوذج العمــل هــذا إلعــادة التأهيــل. تعــود فكــرة إعــادة التأهيــل 

ــل.   ــيحي للعم ــور المس ــى المنظ إل
ولكــن بعــد ذلــك ظهــرت تلــك الحركــة فــي اإلصالحيــات فــي األربعينيــات والخمســينيات مــن القــرن 
ــاء المكتبــات،  ــة الكاملــة فــي الســجون. لذلــك شــارك علمــاء النفــس وأمن الماضــي، لتوســيع مــوارد الدول
وكانــت هنــاك برامــج عمــل، وخدمــات استشــارية. خصــص مليونيــر مكتبتــه فــي أماكــن مثــل تلــك التــي كان 

فيهــا مالكولــم إكــس )كتــب عــن هــذا فــي الكتــاب(.
ــون  ــا، وأن تك ــون مواطنً ــي تك ــك ك ــد تأهيل ــوف يعي ــوي س ــوذج أب ــه نم ــي أن ــن ف ــكلة تكم ــت المش كان
عامــاًل، وأن تتبــع قيــم أصحــاب البشــرة البيضــاء الوطنيــة والمســيحية إلــى حــٍد مــا. كان ُيعتقــد أنــه يمكنــك 

ــا أفضــل. ــه مواطنً التحكــم فــي عقــل الســجين لتجعل
ــذه  ــى ه ــوي عل ــه كان يحت ــجن، ألن ــذا الس ــى ه ــه إل ــع ذهاب ــن الرائ ــه كان م ــدو أن ــه يب ــام أن ــر لاهتم المثي
المــوارد )التــي قاومهــا( كلهــا ومــا أعــاد تأهيلــه حًقــا، إذا كنــت تريــد اســتخدام هــذا المصطلــح، كان رفاقــه 

الســجناء الســود وأمــة اإلســام: هــذه الجماعــات التــي نعّدهــا متطرفــة جــًدا.
هــذا مــا حــدث فــي حالتــه. الجــزء اآلخــر مــن هــذا هــو أنــه قبــل التســعينيات، وقانــون إصــالح العدالــة 
الجنائيــة، كان للتعليــم العالــي وجــود أكبــر فــي الســجون. لذلــك تمّكــن الســجناء مــن االلتحــاق فــي دورات 

دراســية بالمراســلة.
ــا  ــن نظاًم ــى أي يشء. مل يك ــجناء ع ــول الس ــى حص ــة ع ــالد حريص ــزاء الب ــع أج ــن مجي ــرى، مل تك ــرة أخ م
ــة  ــاك أجــزاء كاملــة مــن البــالد تتبــع نظــام إعــادة التأهيــل. بينــا كانــت األجــزاء الليرالي موحــًدا. كانــت هن
مــن البــالد متيــل إىل أن تكــون متمركــزة حــول املــدن اجلامعيــة. لــذا فــإن منطقــة اخلليــج يف ســان فرانسيســكو 
 San فيهــا الكثــر مــن اجلامعــات املعروفــة وفيهــا أيًضــا ســجن مشــهور جــًدا: ســان كوينتــن San Francisco
Quentin. لذلــك كان لديــك الكثــر مــن املتطوعــن والرامــج ذات التوجــه الليــرايل. ومــا زال األمــر كذلــك.

لكنهــا كانــت دائًمــا مشــوّبة قليــاًل باألبويــة والمحافظــة. نريــد أن ُيعــاد تأهيلــك فــي المجتمــع الــذي نريــده. 
ــه شــيء  ــل بعــض الســجناء الســود. كان يعتقــد أن ــه يمكــن إعــادة تأهي ــم يعتقــدوا أن ــال، ل علــى ســبيل المث
ــن  ــتثناء أن يصبح ــيء باس ــل أي ش ــن فع ــاء يمكنه ــدوا أن النس ــم يعتق ــاء. ل ــرة البيض ــاب البش ــص أصح يخ
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ر لهــم مســبًقا ارتــكاب  ــازل. اعتقــد المستشــارون أيًضــا أن األشــخاص المثلييــن، بفطرتهــم، مقــدَّ ربــات من
ــا حتــى عــام 1973. وهــذا  الجريمــة، ألن جمعيــة علــم النفــس األميركيــة كان تعــّد المثليــة الجنســية انحراًف
يعنــي أنــه طــوال الخمســينيات والســتينيات، إذا كان ُيعتقــد أنــك مثلــي الجنــس )بصــرف النظــر عّمــا إذا كنــت 
كذلــك أم لــم تكــن( فقــد تكــون عالًقــا فــي برنامــج إعــادة تأهيــل يقــول: »ســنعالجك مــن مثليتــك الجنســية! 
مرحًبــا بــك، مرحًبــا بــك. اآلن يمكنــك أن تتعافــى مــن انحرافــك ويمكــن أن تكــون بعيــًدا عــن الجريمــة!«

 Jimmy Santiago ــاكا ــانتياغو ب ــي س ــك، جيم ــي قائمت ــي ف ــاب التال ــف الكت ــى مؤل ــذا إل ــا ه ــع. يقودن رائ
Baca، الــذي كان أيًضــا أمًيــا قبــل دخولــه الســجن. لقــد تعّلــم القــراءة والكتابــة فــي الســجن، وهــو اآلن شــاعر 
مشــهور. دعنــا نتحــدث قليــًا عــن مذكراتــه. هــل يبــدو أنــه يشــير بطريقــة مــا بــأن الســجون تعمــل؟ إذا كان 
ــاكا Jimmy Santiago Baca أن  ــانتياغو ب ــي س ــس Malcolm X وجيم ــم إك ــل مالكول ــخاص مث ــن ألش يمك

يدخلــوا الســجن ثــم يغــادروه وقــد أصبحــوا مفّكريــن مهميــن وناشــطين ومواطنيــن نموذجييــن؟
ــن أي  ــًة م ــر مرون ــة أكث ــروح البرشي ــو أن ال ــص ه ــاه القص ــي إي ــا تعّلمن ــة، وم ــا ملهم ــروون قصًص ــم ي إهن
فظاعــة للنظــام مثــل الســجن اجلاعــي. مالكولــم إكــس وجيمــي ســانتياغو بــاكا برهانــان عــى ذلــك، عــى قــوة 
شــخصيتها وموهبتهــا ككاتَبــن وصاحبــي بصــرة. ال أعتقــد أهنــا أو أي شــخص آخــر سينســب الفضــل إىل 

الســجن إلنجازاتــه. لقــد فعــال ذلــك عــى الرغــم مــن وجودمهــا يف الســجن.
ــة  ــن أو احلادي ــا كان يف العرشي ــه عندم ــه أن ــة إدراك ــن كيفي ــه ع ــاكا يف مذكرات ــانتياغو ب ــي س ــب جيم يكت
والعرشيــن مــن عمــره، كان تشــيكانو أمًيــا يف هــذا الســجن وشــديد العنــف بحراســة مشــددة. عــرف أنــه كان 
ــة.«  ــب إىل املدرس ــي يل أن أذه ــر: »ينبغ ــر، ففك ــد األم ــه أفس ــرف أن ــل، وع ــاة أفض ــش حي ــروج ليعي ــد اخل يري

ــل. ــج عم ــون يف برنام ــب أن يك ــه كان جي ــة، ألن ــاب إىل املدرس ــه بالذه ــمحوا ل ــم مل يس لكنه
لذلــك، فــي جــزء مأســوي مــن مذكراتــه، توقــف ببســاطة عــن الذهــاب إلــى برنامــج العمــل، فبــات يحصل 
علــى مخالفــات تأديبيــة علــى قضبــان الزنزانــة لمــدة ثالثــة أســابيع متتاليــة. كان كل مــن حولــه يقــول لــه: »يــا 
ــا رجــل! اذهــب الــى العمــل! ســوف يغضبــون منــك.« وهــو  ــا ي جيمــي، لمــاذا ال تذهــب إلــى العمــل؟ هي
يقــول: »تًبــا لهــم. أريــد أن أتعلــم«. يصــل إلــى االجتمــاع مــع لجنــة المراجعــة، ويواجــه المستشــار، فيقــول 
ــع  ــة!«. راج ــى المدرس ــاب إل ــيمكنني الذه ــر، س ــن التغيي ــات م ــرُت عالم ــه إذا أظه ــي أن ــد أخبرتن ــه: »لق ل

المستشــار نفســه وقــال: »ســتفعل كل مــا أقولــه، هــذا ســجن لعيــن«. الســّجان هنــاك.
ــة.«  ــذه الطريق ــل األفضــل هب ــد أن أفع ــه يقــول: »أري ــة. إن ــه اخلاص ــد قوت ــه يوّك ــي ألن ــون جيم ــم ال حيب إهن
وهــذا بالضبــط مــا فعلــه مالكولــم إكــس. وهــذا أخطــر يشء يمكنــك القيــام بــه يف الســجن، أن توّكد إنســانيتك 
وتقــول: »أود أن تتخــذ الوكالــة خيــارايت اخلاصــة.« فيقولــون: »اختياراتــك هــي برنامــج عمــل، وعندمــا نقــول 

.GED ذلــك، ســتكون مؤهــاًل لرنامــج املدرســة الثانويــة
ال، الســجن ال ينجــح. إال إذا كنــت تريــد أن تقــول إنــه ينجــح مــن خــالل إتاحــة الفــرص لبعــض الســجناء 
وبعــض الرامــج لتقريــر مصرهــم مًعــا. لكنــي مل أر الكثــر مــن التعاطــف مــع الســجناء الذيــن يتمتعــون هبــذه 
اإلنســانية. مــن الشــائع أكثــر بالنســبة إليهــم أن يفعلــوا الــيء األبــوي ويقولــوا: »أنــت يف حاجــة إىل الذهــاب 
إىل AA أو NA«.  ليقــول الشــخص: »حســنًا، أعــرف أننــي يف حاجــة إىل العمــل عــى ذلــك، لكنــي أود أيًضــا أن 
أذهــب إىل الكليــة«. ال، لســَت يف حاجــة إىل كليــة، بــل يف حاجــة إىل AA. فتصبــح AA عقبــة قبــل أن تتمكــن مــن 

النهــوض بنفســك بالطريقــة التــي تريدهــا.
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ــًرا عــن ســحب  ــه، شــاكا ســنغور Shaka Senghor، ناشــط. يتحــدث كثي الكاتــب التالــي الــذي توصــي ب
النفــس إلــى الخــارج. يتحــدث عــن كيــف يمكــن أن يكــون لديــك ســجن فــي عقلــك، وهــذا مــا لــه عاقــة 

باإلدمــان أو الضغــط المجتمعــي. قصتــه مذهلــة. هــل يمكــن أن تخبرنــي قليــًا عنهــا؟
نحــن نســر برتيــب زمنــي مــع هــؤالء. تركــز قصــة مالكولــم إكــس حــول فــرة اخلمســينيات والســتينيات، 
وقــد ُقتــل يف عــام 1965. وتركــز قصــة بــاكا أكثــر يف فــرة الســبعينيات، عندمــا كان يف الســجن. كانــت تلــك 

بدايــة حقبــة االعتقــال اجلاعــي، عندمــا قطعــوا الروابــط مــع أي يشء لــه عالقــة بإعــادة التأهيــل.
نشــأ شــاكا ســنغور يف فــرة الثانينيــات والتســعينيات. كان شــاًبا عندمــا اجتــاح وبــاء تعاطــي الكــراك البــالد. 
نشــأ يف ديرويــت Detroit وأصبــح موزًعــا صغــًرا جــًدا. ُأطلــق النــار عليــه وأطلــق النــار عــى النــاس، وقتــل 

شــخًصا مــا يف النهايــة.
قصتــه ليســت قصــة للسياســات الكليــة حــول تجــارة المخــدرات. إنهــا ليســت قصــة عــن اكتشــاف الديــن 
أو هــذا النــوع مــن الخــالص التقليــدي. تــدور قصتــه حــول التعافــي مــن الصدمــات التــي دفعتــه إلــى اتخــاذ 

قــرار الدخــول فــي تجــارة المخــدرات، والصدمــات اإلضافيــة التــي تعــرض لهــا عندمــا كان فــي الســجن.
إهنــا رحلــة للصبــي الــذي كان يف األســاس مراهًقــا هائــًا عــى وجهــه يف ديرويــت Detroit وحمــاط بثلــة مــن 
ــا ويكتشــف  البالغــن املجانــن العنيفــن ومهووســن باملخــدرات ومدمنــن عليهــا. يبلــغ مــن العمــر 15 عاًم
أنــه منخــرط يف أمــر أكــر منــه بكثــر، ويتعــرض للرسقــة والــرضب. رضبتــه والدتــه، وقالــت لــه إهنــا تأســف 
ألنــه ولــد ذات يــوم، ورحــل والــده نوًعــا مــا، وأشــقاؤه ال يعرونــه اهتاًمــا. إنــه غــر قــادر حًقــا عــى احلصــول 
عــى أي دعــم، لذلــك يريــد أن يمــوت، يريــد أن يقتــل نفســه. حيــاول، لكنــه ال ينجــح. بعــد حماولــة االنتحــار، 

تعــّرض إلطــالق الرصــاص عليــه.
إنــه بمفــرده تماًمــا، يحــاول اكتشــاف الحيــاة. لــم يحصــل أبــًدا علــى أي شــخص بالــغ يقــول لــه: »ســتكون 

األمــور علــى مــا يــرام، وســتكون علــى مــا يــرام. اســمح لــي أن أتولــى أمــرك«.
إنــه محــاط بمدمنــي المخــدرات ومــن ثــم يصبــح هــو نفســه مدمــن مخــدرات. فــي الســجن، يتصــارع مــع 
حقيقــة تقــول »أنــا وحــدي، لــدي هــذه الســلبية كلهــا فــي داخلــي وأريــد أن أقتــل ذلــك الرجــل فــي الزنزانــة 

المجــاورة لــي، ألنــه يســتمر فــي فعــل أشــياء غبيــة«.
ــة  ــي الزنزان ــل ف ــل الرج ــد قت ــل »أري ــياء، مث ــن األش ــي تدوي ــدأ ف ــي، وب ــذا الوح ــه ه ــر لدي ــم ظه ــن ث وم
التاليــة« ويــدرك أن هــذا ليــس أمــًرا طبيعًيــا. يقرؤهــا فــي اليــوم التالــي ويقــول: »كيــف أصبحــُت فــي الثالثيــن 

مــن عمــري وفــي الســجن؟ لقــد قتلــُت بالفعــل شــخًصا مــا، وأريــد اآلن أن أقتــل مــرًة أخــرى«.
ــر رســالة تقــول: »أبــي، أشــعر بالغضــب طــوال الوقــت وتقــول والدتــي إننــي  ــه الصغي ــه ابن ثــم يكتــب ل
يجــب أن أتغلــب علــى غضبــي وإال فقــد ينتهــي بــي المطــاف فــي الســجن مثلــك«. ويــرد علــى رســالة هــذا 

الطفــل الصغيــر ويــدرك أنــه إذا لــم يتغيــر، فســيكون إرثــه جريمــة قتــل.
ــا كل  ــرح له ــك؟« يش ــَت ذل ــاذا فعل ــأل: »لم ــه لتس ــب ل ــه. تكت ــة ضحيت ــن عّراب ــالة م ــى رس ــه يتلق ــا أن كم
شــيء، فتقــول: »عليــك أن تطلــب المغفــرة«. فيــرّد: »نعــم، علــّي طلــب المغفــرة«. ثــم يجمــع كل هــذا مًعــا: 
أريــد أن أكتــب إلــى ضحيتــي وأطلــب العفــو. إنــه ميــت، لكنــه يكتــب لــه رســالة، ويســأل: »هــل تســامحني؟« 

إنــه أمــر مؤثــر جــًدا.



400

العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

ثــم، عندمــا يصــل إىل مرحلــة التغــر، يقــول: »ال يمكننــي أن أنتهــي عنــد هــذا احلــد فقــط. جيــب أن أفعــل 
شــيًئا حيــال هــذا.« إنــه جــزء مــن جمموعــة متطرفــة مــن أصــل أفريقــي يف الســجن. يقولــون: »لقــد تعــرض 
ــع«. يف  ــذا القم ــى ه ــا ع ــي إذا تغلبن ــلطة ه ــى الس ــا ع ــتويل هب ــي سنس ــدة الت ــة الوحي ــع. الطريق ــود للقم الس
غضــون ذلــك، وبينــا أصبحــوا متطرفــن بشــأن خالصهــم الســيايس، فإهنــم يأمــرون بطعــن الســود اآلخريــن 
الذيــن يعارضوهنــم. لكــن لــدى شــاكا هــذا الوحــي بأنــه ال يمكــن أن يطلــب املغفــرة وحيــاول أن يصبــح جــزًءا 

مــن احلــل، بينــا يشــارك يف أعــال العنــف ضــد شــعبه. لذلــك يقطــع العالقــات معهــم.
هــذا أحــد التحــوالت المثيــرة لالهتمــام التــي تراهــا فــي أدب الســجون المعاصــر. البطــل الحقيقــي فــي 
القصــة هــو نفســية الكاتــب، إنهــا الدرامــا الداخليــة. تتركــز قصتــه كلهــا حــول التســامح والخــالص، ليــس 
باإلشــارة إلــى قــوة روحيــة أعلــى، أو أيديولوجيــة دولــة، أو حركــة سياســية. األمــر كلــه يتعلــق بالتعافــي مــن 
الصدمــة التــي تعرضــت لهــا، وأن تكــون قــادًرا علــى البقــاء فــي قيــد الحيــاة ونقــل ذلــك إلــى النــاس بــأي 

طريقــة ممكنــة.

شــاكا هــو األكثــر معاصــرة وصراحــة مــن بيــن الكّتــاب الذيــن ذكرتهــم، أليــس كذلــك؟ هنــاك الكثيــر مــن 
ــى  ــي إل ــه تقودن ــن قصت ــي. لك ــجن الجماع ــكلة الس ــل مش ــة ح ــجون ومحاول ــاح الس ــول إص ــات ح النقاش

ــا، إذا كان يجــب أن تنصــّب فــي النهايــة إلــى دافــع الفــرد وإدراكــه. التســاؤل عّمــا إذا كان ذلــك ممكنً
الــيء الــذي مل نفهمــه يف قصــة ســنغور Senghor هــو ســبب وجــود الكثــر مــن األشــخاص يف الســجن. 
لقــد ذكــرُت وبــاء الكــراك. علينــا أن نعــود إىل التاريــخ لنفهــم أن الكــراك هــو خمــدر الكوكايــن نفســه يف هيئــة 
ــداًل مــن شــمها، لقــد ســمعُت )مل  ــز ويطبخوهنــا يف صخــرة ويدّخنوهنــا ب ــاء، صــودا اخلب خمتلفــة. يضيفــون امل
أفعــل ذلــك مطلًقــا. مل أرغــب مطلًقــا يف القيــام بذلــك(. لكــن بســبب العنــف املرتبــط بتوزيــع كوكايــن الكــراك 
يف الثانينيــات والتســعينيات، واصلنــا متريــر القوانــن التــي مــن شــأهنا أن تضــع األشــخاص يف الســجن لفــرة 
أطــول بكثــر إذا ُقبــض عليهــم مــع الكــراك ممــا لــو كان لدهيــم مســحوق الكوكايــن. إنــه املخــدر نفســه، لكــن 

يمكــن أن حتصــل عــى عقوبــة ســجن مضاعفــة 100 مــرة حليازتــك هــذا النــوع.
علــى أي حــال، يمكننــا إنهــاء الحبــس الجماعــي مــن خــالل إنهــاء العنصريــة فــي نظــام العدالــة الجنائيــة 
لدينــا. أقــول عنصريــة، ألن كــراك الكوكاييــن كان الشــكل المفضــل للكوكاييــن داخــل المدينــة، ومجتمعــات 

الغيتــو )مجتمعــات الحــي اليهــودي(. كان الشــكل المفضــل ألنــه أرخــص ثمنًــا.
ــة وجــود الكثــر مــن  ــواع نظريــات املؤامــرة -التــي لــن أتطــّرق إليهــا- يف مــا يتعلــق بكيفي ــع أن ــاك مجي هن
ــة  ــنوات حكوم ــدت إىل س ــا، إذا ع ــدق فيه ــض الص ــاك بع ــد أن هن ــام األول. أعتق ــالد يف املق ــن يف الب الكوكاي
ــي  ــوا Nicaragua ومقات ــدرات يف نيكاراغ ــارة املخ ــرا Iran-Contra وجت ــران كون ــة إي ــان Reagan وفضيح ريغ

ــة. احلري
ــلحة  ــن األس ــر م ــا الكث ــدة. لدين ــن مفي ــق مل تك ــرت بطرائ ــي تغ ــلحة الت ــن األس ــك إىل قوان ــرّد ذل ــا م ك
ــلحة مل  ــدرات بأس ــي املخ ــن مرّوج ــون ع ــخاص يدافع ــك أش ــيكون لدي ــالد، س ــدة يف الب ــة اجلدي القانوني
ــادق طــراز AR-15s يف  ــر مــن بن ــا عــى الكث ــا يف الســتينيات والســبعينيات. كيــف حصلن يســتخدموها مطلًق

ــادق؟ ــذه البن ــى ه ــات ع ــل العصاب ــف حتص ــارع؟ كي الش
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ــة أن  ــى وكالء النياب ــن ع ــؤولية. ال يتع ــار املس ــا إىل انتش ــر منه ــزء كب ــن يف ج ــرة تدي ــي ظاه ــس اجلاع احلب
يكونــوا مســؤولن عــن أي يشء ســوى دعــم القانــون. ال يتعــن عــى املرّشعــن أن يكونــوا مســؤولن عــن أي 
يشء ســوى ســّن قوانــن أكثــر رصامــة يعتقــدون أن ناخبيهــم يريدوهنــا. نحــن الناخبــون ال جيــب علينــا أن نكون 
مســؤولن أمــام أي شــخص ســوى أنفســنا وتصوراتنــا ملــا هــو صــواب أو خطــأ. إذا اعتقدنــا أن وبــاء الكــراك 
قــد زاد عــن حــّده وأن هــؤالء األشــخاص يف حاجــة إىل معاقبــة أكثــر مــن األشــخاص البيــض األغنيــاء الذيــن 
يستنشــقون املخــدرات نفســها، حســنًا يمكننــا املــّي قدًمــا وقــول ذلــك. وهــذا مــا فعلنــاه. وهــذه هــي الطريقــة 

التــي ُســجن هبــا أشــخاص مثــل شــاكا ســنغور وتلــك املجتمعــات.
ــا  ــل. لكنن ــكل أق ــي بش ــس الجماع ــع الحب ــكلة م ــنرى المش ــدرات وس ــرب المخ ــاء ح ــا إنه ــن علين يتعي
نحتــاج أيًضــا إلــى فهــم مــا ينجــح مــن حيــث اإلصــالح. ال يوجــد نظــام واحــد يّدعــي أن لديــه اإلجابــة ثــم 
ــة  ــد ممارس ــل تري ــارات. »أوه، ه ــم الخي ــر ومنحه ــل البش ــاس مث ــع الن ــل م ــه التعام ــا. إن ــاس عليه ــر الن يجب

ــك.« ــى ذل ــًرا إل ــت مضط ــنًا، لس ــك، حس ــام بذل ــد القي ــن؟ أوه، ال تري دي
لكــن أكبــر مجموعــة مــن المتطوعيــن فــي الســجون هــذه األيــام هــم مــن المســيحيين البروتســتانتيين. أنــا 
مســيحي، لكنــي لســت بروتســتانتًيا. أنا ســعيد مــن بعض النواحــي ألن النــاس لديهم فرصــة للزمالــة ولكن، من 
نــواٍح أخــرى، أشــعر باإلحبــاط قليــاًل ألن النــاس ُيجبــرون علــى اتبــاع نــوع مــن المســيحية أجــده مقّيــًدا قلياًل.

ماذا تعني بالتقييد؟

أعتقــد أنــه مــن املقيِّــد تعليــم املــرأة التــي تعّرضــت لإلســاءة اجلنســية طــوال حياهتــا أّن مســؤوليتها الرئيســة 
كامــرأة مســيحية هــي أن تظــل متزّوجــة، ألن الــزواج مقــّدس وهبــة اهلل، بينــا الطــالق إثــم. لكــن هــذا مــا أعلم 
أن النســاء تتعلمنــه هــذا الرنامــج املســيحي املحافــظ جــًدا يف أنغــوال. إنــه ســجن شــديد احلراســة للنســاء. كل 
ذلــك يف كتــاب مــن تأليــف تانيــا إرزن Tanya Erzen بعنــوان »اهلل يف األرس: صعــود وزارات الســجون القائمــة 
 God in Captivity: The Rise of Faith-Based Prison Ministries in the »عــى اإليــان يف عــرص الســجن اجلاعــي

Age of Mass Incarceration

ــه  ــوان »ال أســتطيع االحتفــاظ ب ــي المــب Wally Lamb بعن ــاب المؤلــف وال ــى كت ــط إل ــا بالضب هــذا يقودن
  .Couldn’t Keep it to Myself »لنفســي

هييمــن الرجــال عموًمــا عــى أدب الســجون. ألنــه ببســاطة، هنــاك ســجناء من الذكــور أكثــر من الســجينات، 
ــواٍح  ــن ن ــن، م ــب. لك ــرشون الكت ــال ين ــن الرج ــر م ــدًدا أك ــي أن ع ــض النواح ــن بع ــي م ــن الطبيع ــذا فم ل
أخــرى، فاألمــر ليــس طبيعًيــا ألن النســاء هــّن الفئــة الســكانية األرسع نمــًوا يف الســجن. الكثــر منهــّن ذوات 
بــرشة ملونــة. بــدأت النســاء بدخــول الســجن بمعــدل أعــى بســبب حــرب املخــدرات. إهنــن يعانــن مــن نــوع 

.Shaka Senghor الصدمــات نفســها التــي عانــى منهــا شــاكا ســنغور
ــن مــن  ــوايت عان ــع أصــوات الســجينات الل ــي المــب Wally Lamb واحــًدا مــن عــدة كتــب ترف ــاب وال كت
صدمــات ال توصــف قبــل أن يرتكبــن جرائمهــّن. يمكــن أن ترتبــط معظــم هــذه الصدمــات واجلرائــم بشــكل 
مبــاش بكراهيــة النســاء وســلطة الرجــال. ال توجــد طريقــة أخــرى لقــول ذلــك. العنــف ضــد املــرأة ســواء أكان 
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يف منازهلــن أو يف منــزل أصدقائهــن احلميمــن.
ــة عّلمهــا  ــي عــرشة امــرأة شــاركن يف ورشــة عمــل للكتاب ــات حلــوايل اثنت ــاب عــى رواي ــوي هــذا الكت حيت
ــبة  ــك. بالنس ــن نفس ــب ع ــت تكت ــًدا، فأن ــيٌّ ج ــوع عالج ــي ن ــرات ه ــرات. املذك ــوع املذك ــن موض ــب ع الم
ــم إكــس Malcolm X أو  ــا أو مل يكــن لدهيــم طمــوح مالكول ــا مل يعــّدوا أنفســهم كّتاًب ــن رب إىل األشــخاص الذي
جيمــي ســانتياغو بــاكا Jimmy Santiago Baca -وهنــاك العديــد مــن النســاء يكتبــن اآلن، مثــل ســوزان بيرتــون 
Susan Burton أو فريــدا بارنــز Frieda Barnes اللتــن نرشتــا مذّكــرات مــن الســجن- ولكــن إذا كنــَت ال تفكــر 
بالــرضورة يف نفســك ككاتــب، فمــن اإلنســاين جــًدا أن تكــون يف صــف يطلــب منــك شــخص مــا أن تــروي 
قصتــك. إهنــم يثقــون فيــك وأنــت تثــق فيهــم أّن قصتــك مهمــة. ربــا مل يســتمع إليــك أحــد مــن قبــل، مل يعــرف 
أحــد بمشــاعرك، ولذلــك كان مــن الســهل اإلســاءة إليــك أو نســيانك أو التخــي عنــك أو اغتصابــك. واآلن 
أنــَت يف هــذا الصــف ويقــول أحدهــم، »مل يكــن ذلــك صحيًحــا، خرُتــك مهّمــة، حياتــك مهّمــة. عليــك أن 

تكتــب ذلــك. وتفكــر يف أن أحــًدا لــن يقرأهــا، ثــم تقــول،« نعــم، ســوف يقرؤوهنــا«.
ــاب  ــرش يف كت ــك ُتن ــد ذل ــن بع ــف، لك ــة يف الص ــا املجموع ــط، لتقرأه ــا فق ــي بكتابته ــك ال تكتف ــد ذل وبع
ليقرأهــا النــاس. فــازت إحــدى النســاء يف هــذا الكتــاب بجائــزة PEN America عــن كتابــات الســجون. لكــن 
هــل تعلــم مــاذا حــدث؟ حاولــت واليــة كونيتيكــت Connecticut، التــي يقــع فيهــا الســجن وحيــث أقيمــت 
ــة  ــة الكامل ــل التكلف ــن مقاب ــرشن قصصه ــي ن ــل الالئ ــة العم ــاء يف ورش ــع النس ــاة مجي ــل، مقاض ــة العم ورش

ــة.   ــاب بعــن الريب ــي تنظــر فيهــا الســجون إىل الكّت ــرة األوىل الت لســجنهن. إهنــا ليســت امل

لماذا يفعل السجن ذلك؟

ــم  ــّن ل ــال، لكنه ــض الم ــبن بع ــد كس ــاب. لق ــن الكت ــال م ــن الم ــر م ــبن الكثي ــن يكس ــاء ك ــوا أن النس ظن
يصبحــن مــن مليونيــرات. هنــاك قانــون قديــم يســمى قانــون »ابــن ســام«، كان قاتــاًل نفســًيا فــي الســبعينيات، 
قتــل ســتة أشــخاص. هــدد بكتابــة كتــاب يــروي كيــف فعــل كل شــيء لكســب المــال. لذلــك أصــدروا قوانين 

كــي ال يتمكــن أحــد مــن فعــل ذلــك.
يف وقــت الحــق أدركــوا أن هــذا مل يكــن دســتورًيا حًقــا، ولكنــه انتهــاك حلريــة التعبــر. لذلــك قامــوا بتعديــل 
قوانــن ابــن ســام ليقولــوا إنــه ال يمكنــك الكتابــة عــن جريمتــك الفعليــة الســتغالل القصــة لتحقيــق مكاســب 
شــخصية، ولكــن يمكنــك الكتابــة عــن حياتــك بــا يف ذلــك، بشــكل غــر مبــاش، جريمتــك التــي ارتكبتهــا. 
ــه هــؤالء النســاء. مل يكتبــن عــى وجــه التحديــد عــن احلقائــق الفعليــة جلرائمهــن، لقــد كتبــن  وهــذا مــا فعلت
ــاكا Jimmy Baca أو مالكــوم اكــس Malcolm X كوســيلة إلضفــاء الطابــع الدرامــي  ــا مثــل جيمــي ب عنهــا متاًم

عــى مواضيــع أكــر مثــل العنرصيــة أو ســلطة الرجــال.
ومــع ذلــك، يمكــن اســتخدام قانــون ابــن ســام للقــول إنهــن ينتهكــن القانــون. عــالوة علــى ذلــك، فهــن 
يجنيــن المــال، وال ُيســمح لــك بــإدارة مشــروع تجــاري فــي الســجن. لذلــك قــرروا مقاضاتهمــن للحصــول 
علــى جــزء مــن أمــوال النشــر الكبيــرة فــي نيويــورك. لــم تنجــح مســاعيهم. كان هنــاك ضغــط شــديد واضطروا 
إلــى إســقاط الدعــوى القضائيــة. فــازت النســاء بأمــوال التســوية لكــن عــاد ذلــك إلــى تمويــل ورشــة الكتابــة، 

كمبيوتــر جديــد ورواتــب ومــا إلــى ذلــك.
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هل والي المب Wally Lamb مثلك أستاذ جامعي؟
ال، إنه الروائي األكثر مبيًعا.

ــد  ــدث بع ــا نتح ــك؟ دعن ــالزمان Mark Salzman وعمل ــارك س ــل م ــابه لعم ــجون مش ــي الس ــه ف ــل عمل ه
ذلــك عــن كتــاب مــارك ســالزمان True Notebooks. إنهــا أيًضــا مجموعــة مذكــرات كتبهــا عــدة أشــخاص، 

لكنهــم أطفــال هــذه المــرة.
ــداث يف  ــاز األح ــز احتج ــة يف مرك ــل للكتاب ــة عم ــم ورش ــر يف تقدي ــا. يتعث ــي أيًض ــالزمان روائ ــارك س م
كاليفورنيــا California لأطفــال الذيــن انضمــوا إىل عصابــات، والعديــد منهــم حمتجــز بتهــم خطــرة جــًدا. إنــه 
يتبــع الطريقــة نفســها التــي يعمــل هبــا Wally Lamb. مل يكــن والــي المــب يبحــث عــن ورشــة عمــل للكتابــة. 

ُدعــي للحضــور وقــال عــى مضــض: »حســنًا، ســأفعل ذلــك هــذه املــرة« ثــم وقــع يف حــّب هــذه املســرة.
حــدث األمــر نفســه مــع ســالزمان Salzman. كان ذاهًبــا بســبب دعــوة صديــق معتقــًدا أنه ســيمكن اســتخدام 
ذلــك كبحــث لروايتــه التاليــة. ليســتمتع هبــا ويعــود مــرة أخــرى، وبعــد ذلــك، يف املــرة الثانيــة أو الثالثــة التــي 
يقــوم هبــا بالزيــارة، تقــول راهبــة تتمتــع بكاريزمــا عاليــة، تنظــم مجيــع املتطوعــن، »متــى تريــد أن يبــدأ صفــك؟ 
أعتقــد أن يــوم اخلميــس ســيكون جيــًدا. يمكنــك العمــل مــع هــؤالء األوالد. ســيحبونك«. وقبــل أن يتمكــن 

مــن قــول ال، كانــت قــد رتبــت األمــر.
يقــول لطلبــة صفــه: »ســأعطيكم موضوًعــا إذا كنتــم تريــدون منــي ذلــك. لكــن فــي الحقيقــة أريدكــم فقــط 

أن تكتبــوا وتعبــروا عــن أنفســكم. ثــم ســنقوم بمشــاركة مــا كتبتــم عنــه ونحللــه«. وهــذا مــا فعلــوه.
وقــد انجــذب إلــى هــذه المفارقــات المذهلــة. يمكنــك تعليــم بعــض األشــخاص اكتســاب أفــكار حــول 
كيــف يجــب أن يعيشــوا حًقــا وكيــف فشــلوا فــي تحقيــق ذلــك عندمــا كانــوا فــي عصابــة. لكنهــم فــي الســجن 
اآلن. اآلن لديهــم هــذه األفــكار الجديــدة: أنــه يجــب أن تثــق فــي النــاس، علــى ســبيل المثــال: أنــت محــاط 

بحــراس ال يشــجعونك وبســجناء يحاولــون ســرقة أشــياء منــك. إًذا، كيــف يمكنــك تطبيــق مــا تعلمتــه؟
ــالزمان Salzman أن  ــى س ــن ع ــا يتع ــذه، ك ــكار كه ــر أف ــة لتطوي ــم اخلاص ــا رحالهت ــوض األوالد مجيًع خي
يتصــارع مــع فكرتــه اخلاصــة. يســمي الكتــاب True Notebooks، ألنــه حيتفــظ دائــًا بدفــر مالحظــات يف املــكان 
الــذي مــن املفــرض أن تقــول فيــه احلقيقــة. هــذا مــا يعلمــه لــأوالد، أنــه إذا كتبتــه وصدقتــه، يمكــن أن تكــون 
حقيقتــك. مــاذا تفعــل باحلقيقــة عندمــا تكــون عالًقــا يف الظلــم؟ إنــه يفتــح حًقــا املجــال ألســئلة مهمــة. األمــر 

يســتحق أن تكافــح مــن أجلــه للعثــور عــى احلقيقــة.
يف أحــد املشــاهد يف النهايــة، يظهــر ســؤال مفــاده ملــاذا هــو مهــم. يتلقــى ســالزمان رســالة مــن أحــد األوالد، 
أحــد طلبتــه املفضلــن، كيفــن Kevin، وهــو اآلن كبــر بــا يكفــي وُنقــل إىل ســجن البالغــن. إهنــا بطاقــة بســيطة 

تقــول، »أفتقــدك يــا صديقــي«. يشء مؤثــر جــًدا.
ســالزمان Salzman عــامل فلــك هــاٍو. لقــد شــارك خــر حّبــه مشــاهدة النجــوم مــع األوالد يف أحــد الصفوف، 
وكتــب لــه كيفــن Kevin هــذه القصيــدة: يريــد مــارك Mark أن يعــرف إىل أيــن ســيذهب، ومــا إذا كان ســيكون 
عــى مــا يــرام ويــرشح لــه كيفــن كيــف تبــدو حياتــه اجلديــدة، يف هــذا الســجن اجلديــد. ويشــكره لكونــه معلمه. 
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ويقــول يف الســطر األخــر »ســأنظر دائــًا إىل الســاء وأراك، نجمتــي الشــالية.« أشــعر برغبــة يف البــكاء ملجــرد 
التفكــر يف األمــر. لقــد ُقلــل مــن قيمــة ذلــك الكتــاب. إنــه متقــن جــًدا، لكنــه عاطفــي كثــًرا.

ــن  ــاء م ــع النم ــرون لمن ــال آخ ــه رج ــام صمم ــم نظ ــان ظل ــن، يتخطي ــن رجلي ــة، بي ــّب بنوي ــة ح ــذه قص ه
خــالل الحــب، ولقتلــه. الســجن يقتــل الحــب، إنــه شــيء فظيــع، أكــره الســجن، وأحــاول أال أفكــر كثيــًرا فــي 
مــا أكــره، ألننــي أريــد توفيــر الطاقــة مــن أجــل الحــب، وهــذا مــا يفعلــه. إنــه يــرى المظالــم كلهــا التــي يمــّر 
بهــا األوالد. إنــه ال يــوارب بأنهــم ارتكبــوا الظلــم عندمــا قتلــوا النــاس. يقــع الكثيــر مــن اللــوم عليهــم، لكــن 

إلقــاء اللــوم ال يحــل أي شــيء.
ــذه  ــي ه ــا ف ــى عالًق ــانية؟ تبق ــن اإلنس ــذوي؟ أي ــف وي ــا يضع ــخًصا م ــتدع ش ــل س ــتفعل اآلن؟ ه ــاذا س م
ــق. إذا  ــا ال أواف ــاذا؟ أن ــم م ــنًا، أتعل ــانية. حس ــتحقون أي إنس ــك ال يس ــا، لذل ــخًصأ م ــوا ش ــد قتل ــة. لق الحلق
َف الجميــع بأســوأ شــيء فعلــوه علــى اإلطــالق، فلــن ُتتــاح الفرصــة ألي شــخص للتطــور. إنــه أمــر قاتــم  ُعــرِّ
بشــكل مســتحيل وســلبي بشــكل غبــي، حبــس النــاس فــي موقــع واحــد فــي حياتهــم. لكــن هــذا مــا فعلــه 

ــرة ميــؤوس منهــا. ــاس محاصــرون فــي دائ ــات اآلالف مــن الن الســجن الجماعــّي. مئ
ربمــا قبــل 10 ســنوات بعــَت الكثيــر مــن الماريجوانــا لشــخص مــا، وبســبب الحــرب علــى المخــدرات 
عليــك الجلــوس وعــدم القيــام بــأي شــيء فــي الســجن. التقيــُت رجــاًل فــي ســجننا العــام الماضــي ُحكــم 
ــس  ــا خم ــدك! لكنه ــي ي ــه ف ــك حمل ــراك. يمكن ــدر الك ــن مخ ــات م ــل 5 أونص ــنوات مقاب ــس س ــه بخم علي

ســنوات مــن حياتــه. ال عقالنيــة فــي هــذا.
 /Septima Clark ســيبتيا كالرك /Fanny Lou Hamer احلــب -يف احلقــوق املدنيــة، إحســاس فــاين لــو هامــر
مارتــن لوثــر كينــج Martin Luther King- أمــر عقــالين. إنــه ردٌّ عــى املظــامل التــي تراهــا يف العــامل. عندمــا تــرى 
ــي  ــجن اجلاع ــة الس ــه. إن حرك ــاول تصحيح ــاك وحت ــب هن ــل تذه ــه، ب ــوًءا بتجاهل ــده س ــَت ال تزي ــًا، فأن ظل
ــر  ــا غ ــا حًق ــة. إهن ــر عقالني ــية وغ ــب وقاس ــال ح ــة ب ــن حرك ــا واملكافح ــر ضعًف ــن األكث ــض املواطن لبع
مدروســة وال يتعــن عــى أحــد أن يعلــن مســؤوليته عنهــا. هــذه هــي عبقريتهــا الرشيــرة. بــدأ األمــر يف التحــول 

ــة مــن احلــب. ــا حبســنا أنفســنا يف طريقــة لتخيــل العدالــة قاســية وخالي ــاًل اآلن، لكنن قلي

جميــع الكتــب التــي أوصيــت بهــا هــي قصــص عــن أشــخاص يفكــرون فــي حياتهــم ويجــدون الحــب مــن 
ــًرا عــن ماهيــة أدب الســجون واألشــخاص الذيــن  ــا كثي خــال كتابــة وقــراءة قصــص اآلخريــن. لقــد أخبرتن

يكتبونــه. لكــن لمــاذا يجــب علــى الجمهــور قــراءة أدب الســجون؟ 
ــه عندمــا تنفتــح عــى قصــة شــخص مــا -قصــة أي شــخص-  ــر مــن األســباب. األول هــو أن ــاك الكث هن
ــر  ــذي م ــال، ال ــبيل املث ــى س ــينجور، ع ــاكا س ــل ش ــة، مث ــة مروع ــّر بتجرب ــخص م ــاص ش ــكل خ ــن بش ولك
بطفولــة صعبــة، وحيــاة عنيفــة عندمــا كان شــاًبا، وفقــر هيــكي وعنرصيــة وعنــف حــروب الكــراك. وعندمــا 
تراهــم يتخطوهنــا يف كل يشء، مــن خــالل أكثــر األســاليب بطوليــة )مــا يســميه ســنغور »التكفــر أو الكفــارة«( 

يكــون ذلــك ملهــًا. ملــاذا ال تريــد أن ُتلَهــم؟
ــم  ــجون ه ــون الس ــن يدخل ــأن الذي ــا ب ــر وعًي ــح أكث ــي تصب ــجن؟ ك ــات الس ــراءة كتاب ــتمر يف ق ــاذا تس مل
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ــا الالتينيــن يف أمــركا.  ــا مجيًع ــًا. جيمــي ســانتياغو بــاكا: لقــد عرفن األشــخاص نفســهم الذيــن عرفناهــم دائ
لقــد عرفنــا األمركيــن األفارقــة مثــل شــاكا ســنغور. لقــد عرفنــا مســلمن مثــل مالكولــم إكــس، وعرفنــا نســاء 
مثــل باربــرا بارســونز ليــن Barbara Parsons Lane )التــي فــازت بجائــزة القلــم يف كتــاب والــي المــب(: نســاء 

تعرضــن لإلســاءة وعانــن مــن اإلدمــان.
لقــد عرفنــا هــؤالء الرجــال والنســاء فــي حياتنــا. فــي معظــم األوقــات نحــن نهتــّم بهــم. إذا كانــت جارتنــا، 
ــا.  ــا نشــعر بالقلــق إزاء جارتن علــى ســبيل المثــال، هــي التــي تتعــرض لإلســاءة الجســدية مــن زوجهــا، فإنن
نواجــه صعوبــة فــي أن نشــعر بالقلــق حيــال أشــخاص مــا، لــم نعــرف حياتهــم أبــًدا ألنهــم يعيشــون فــي مدينــة 
مختلفــة أو ألنهــم مــن عــرق مختلــف. كيــف نصبــح أكثــر تعاطًفــا؟ كيــف نطــور الحافــز لالهتمــام بالجــارة 

التــي ال نعرفهــا؟
لمــاذا تقــرأ؟ أقــرأ حتــى أتعلــم. بعــض النــاس يريــدون ســماع مــا يعرفونــه بالفعــل فحســب. أقــرأ ألتعلــم، 
أريــد أن أعــرف عــن حيــاة النــاس الذيــن لــم أســمع بهــم مــن قبــل، وأريــد أن أرى مــا إذا كانــت هنــاك طريقــة 
ــاة أفضــل للجميــع. ال أحــّب أن أرى المكســيكيين األميركييــن مثــل الشــاب  ــل حي ــا مــن خاللهــا تخّي يمكنن
ــاح  ــن النج ــن م ــم يتمّك ــه ل ــرف أن ــب أن أع ــاًل. ال أح ــه فع ــرض ل ــه كان يتع ــز، ألن ــرض للتميي ــي يتع جيم
فــي المدرســة، وأنــه لــم يكــن لديــه عائلــة تعــرف اللغــة اإلنكليزيــة يمكنهــا دعمــه، وأنــه تعــرض للضــرب 
كثيــًرا لدرجــة أنــه فقــد الثقــة فــي نفســه. حتــى عندمــا أتيحــت لــه فــرص الحصــول علــى شــخصيات األب 
والموّجهيــن )ألن والــده لــم يكــن موجــوًدا أبــًدا بطريقــة مســتمرة إيجابيــة( لــم يســتطع جيمــي قبــول حــّب 
معّلمــه األبيــض الــذي حــاول مســاعدته. أحتــاج أن أعــرف ذلــك. أعتقــد أننــا جميًعــا فــي حاجــة إلــى معرفــة 
ذلــك. أعتقــد أننــا جميًعــا فــي حاجــة إلــى بعــض التعاطــف بــأن الشــاب المكســيكي األميركــي الــذي يبــدو 
ــى  ــًرا إل ــت مضط ــا لس ــه ضغوًط ــة، يواج ــى عصاب ــم اآلن إل ــة وانض ــى المدرس ــاب إل ــن الذه ــع ع ــه ينقط أن
ــزداد  ــم، فســوف ي ــه إذا كنــت ال تهت ــم ألن ــم بمــا يواجهــه. ينبغــي لــك أن تهت مواجهتهــا، ينبغــي لــك أن تهت

األمــر ســوًءا للجميــع.
يعتقــد بعــض النــاس أنــك وحــدك، أو نشــأَت عــى حــل مشــكالتك أو ال حتلهــا عــى اإلطــالق، فأنــت تغرق 
أو تســبح، يتعلــق هــذا كلــه بالفــرد. لدينــا ثقافــة الفردانيــة يف أمــركا. اعتدنــا أن تكــون لدينــا ثقافــة املســؤولية 
اجلاعيــة لكنهــا ماتــت نوًعــا مــا يف الســبعينيات. تعــود وتقــرأ عــن مالكولــم إكــس Malcolm X أو عــن أســاتا 
ــت  ــاك وق ــه كان هن ــدرك أن ــود، وت ــود الس ــود أو الفه ــر األس ــش التحري ــر جي ــكور Assata Shakur وتتذك ش
جترأنــا فيــه عــى التفكــر يف أن املجتمــع يمكــن أن يواجــه، وأنــه مل يكــن علينــا أن نســجن طريقنــا للخــروج مــن 

مشــكالتنا االجتاعيــة.
لقــد فقدنــا الكثيــر مــن ذلــك. لقــد تنازلنــا عــن تلــك المنطقة. لقــد تخّلــت الدولــة عن مســؤوليتها وســمحنا 
للشــركات بالدخــول إلــى هنــاك. كــي تقــوم الشــركات ببرامــج العمــل التــي تســتغل عمالــة الســجون. تأتــي 

الكنائــس الخاصــة والبروتســتانتية والشــركات وتقــوم مقــام وزارة التعليــم.
لكــن أيــن بقيتنــا، الذيــن ال يؤمنــون بالضــرورة أن الرأســمالية خيــر مطلــق؟ أو أن المســيحية البروتســتانتية 
ــون؟ إنهــم موجــودون  ــن المواطن ــة؟ أي ــن الكنائــس التقدمي ــي؟ أي ــم العال ــن التعلي ــد؟ أي هــي الســبيل الوحي
ــات، يمكنــك  ــُت فــي أي مــن هــذه الفئ ــه. إذا كن ــوا علي ــا، ولكــن ليــس بالقــدر الــذي يمكــن أن يكون جميًع
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قــراءة أدب الســجون وإدراك أنهــم فــي حاجــة إلــي! يمكننــي المســاهمة! إذا لــم أتطــوع، يمكننــي العمــل مــع 
مجموعــة مــن الخــارج متطّوعــة. يمكننــي المســاهمة فــي قضيتهــم. إذا كنــت أميــل أكثــر إلــى أن أكــون ناشــًطا 
ــر القوانيــن، كــي ال نرســل  ــة تغيي ــي المشــاركة فــي محاول ــد إجــراء إصــالح تشــريعي، فيمكنن سياســًيا وأري

الكثيــر مــن األشــخاص إلــى الســجن.
وهكــذا، نســتنتج أن هنــاك الكثيــر مــن الطرائــق التــي يمكنــك مــن خاللهــا المشــاركة، وهنــاك الكثيــر مــن 
الطرائــق التــي يمكــن لــأدب أن يلهمــك بهــا للقيــام بذلــك. يجــب أن يصبــح النــاس أكثــر فضــواًل بشــأن مــا 

ال يعرفونــه، ويدركــوا مــا إذا كان بإمكانهــم أن يصبحــوا جــزًءا مــن الحــل.
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