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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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أجرت الحوار : إيمان صادق – رواق ميسلون

كاتــب وقــاّص ســوري، مــن مواليــد 1951 بدمشــق، يحمــل إجــازة فــي الدراســات الفلســفية واالجتماعيــة مــن 
ــات  ــل 1988، النحنح ــو الثقي ــة الخط ــه: رائح ــهر أعمال ــن أش ــابق. م ــي س ــل سياس ــام 1982، ومعتق ــق ع ــة دمش جامع
1990، الوعــر األزرق، فضــاءات مــن ورق، المنــزل ذو المدخــل الواطــئ 2002. قامــت الهيئــة العــام لقصــور الثقافــة فــي 
رجمــت مجموعتــه 

ُ
مصــر بطباعــة مجموعتــه األولــى والثانيــة وأصدرتهمــا ضمــن سلســلة »آفــاق الكتابــة« عــام 1999. ت

األولــى إلــى اللغــة اإليطاليــة وصــدرت عــام 1992، كمــا ترجمــت قصــص متفرقــة إلــى اللغــات اإلنكليزيــة، والفرنســية، 
ــة وغيرهــا. والصيني

إبراهيم صموئيل

الصيدلــة  ناشــطة ســورية، مــن مواليــد 1985، خريجــة كليــة 
فــي جامعــة دمشــق، تعمــل فــي المجاليــن الطبــي واإلنســاني، 
شــاركت فــي حمــالت داخــل ســورية لدعــم األطفــال النازحيــن مــن 
ريــف دمشــق، عملــت مــع عــدة منظمــات مجتمــع مدنــي فــي 
القطاعــات الصحيــة والتعليميــة والتنمويــة، ســاهمت فــي عــدة 
ــة ليســت ضامنــة، أنقــذوا  حمــالت إعالميــة تطوعيــة: روســيا قاتل

ــة. الغوط

إيمان صادق
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لــذا فهــو يتدفــق فــي دم كل شــيء أكتبــه. قــد تذهــب الضربــات، لكــن ألــم الــروح يبقــى إلــى األبــد«. بعــد 
ل إلــى  مــرور مــدة طويلــة علــى خروجــك مــن الســجن، هــل مــا زال الســجن قابًعــا فــي روحــك؟ ألــم يتحــوَّ

ــك؟  ــي كتابات ــك ف ــم ل ُمله

بالتأكيــد، لــم يعــد الســجن قابًعــا فــي روحــي. فلــو مكــث الســجن فيهــا لكنــُت إلــى اليــوم داخلــه ُأعانــي ما 
ُأعانــي، رغــم خروجــي منــه. آثــار تجربــة الســجن لــديَّ متداخلــة وشــائكة بعــض الشــيء. ففــي اليــوم الــذي 
ــا روحــي  ــي، أّم ــه إالّ مــا تحفظــه ذاكرت ــَق من ــم يب ــاة ُأخــرى، فل ــى حي ــه مــن الســجن، دلفــُت إل خرجــُت في
ــت  ــة أفعم ــإنَّ التجرب ــم - ف ــخصيًّا - وال ُأعّم ــي ش ــق ب ــا يتعلَّ ــي م ــه. ف ــه ووطأت ــن كابوس ــلْت م ــد اغتس فق
ا منهــا والكبيــرة. وربمــا ليــس بمســتغرب أن الحصــار والّضيــق  قلبــي بحــّب تفاصيــل الحيــاة، الصغيــرة جــدًّ
ــدت  ــد أوق ــجن ق ــردات الس ــن ُمف ــا م ــاق وغيره ــراح األعم ــادرة وج ــب والمص ــر والتعذي ــان والقس والحرم
فــي نفســي نقيَضهــا. خرجــُت مــن الســجن عاشــًقا كمــا لــم أعشــق، وُمقبـِـاًل كمــا لــم ُأقبـِـل، وُمقــّدًرا كمــا لــم 

ُأقــّدر، ورائًيــا كمــا لــم أَر.
هــل ُمــؤّدى كالمــي »التطييــب« لتجربــة االعتقــال والــزّج فــي الســجون؟ بالقطــع والُمطلــق: ال! بــل لطالمــا 
قلــُت: ال أرضــى بالســجن حتــى ألشــّد الحيوانــات عدوانيــة وافتراًســا. فالســجن أخــسُّ وأحــطُّ وأشــقى مــا 
اخترعتــه البشــرية، حتــى القتل نفســه ال يفوق الســجَن قهًرا وبؤًســا وتوّحًشــا. فالقتــل ُينهي حياَة المقتــول ويعدم 
مشــاعَره... أّمــا الســجن الُعرفــي فــي قبضــة الُمســتبّد فيــزجُّ بالســجين - بكامــل فيض مشــاعره وتوقه وحواّســه 
وذكرياتــه وأحالمــه.. - تحــت أنقــاٍض هائٍلــة، مــن دون أن يدري إْن كان ســيخرج مــن تحت الــركام واألنقاض 
يوًمــا أم ســيقضي فيــه؟ وبــذا يتــمُّ تحويلــه إلــى كائــن ال هــو مــن بيــن األحيــاء وال هــو فــي ِعــداد الموتــى!!

ا كما لم 
ً

خرجُت من السجن عاشق
قِبل، وُمقّدًرا 

ُ
 كما لم أ

ً
أعشق، وُمقِبال

قّدر، ورائًيا كما لم أَر.
ُ
,,كما لم أ

1 - تتنــاول ميريــام كــوك فــي الفصــل الســابع 
ــف الــوطء( مــن كتابهــا )ســورية األخــرى:  )َخفِّ
ــي  ــجون ف ــة أدب الس ــارض( تجرب ــن المع ــة الف صناع
ــم  ــي وإبراهي ــان الجباع ــي غس ــة تجربت ــورية، خاص س
ــر  ــوري »يوف ــجون الس ــرى أن أدب الس ــل، وت صموئي
منظــاًرا إلــى الحيــاة تحــت الحكــم االســتبدادي«. 
ــرة  ــت جائ ــجن ليس ــاة الس ــك »حي ــك قول ــل عن وتنق
أكثــر مــن الحيــاة خارجــه. الســجن موشــوم فــي روحي 
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أّمــا عــن تحــّول الســجن إلــى ُملِهم لي في مــا كتبُت، فقــد يكون كذلــك.. لكنه - فيما أحســب وأشــعر - على 
ــا كان، فــإّن الحمــل بالقصــص ووالدتها  ــة ألســنة النيــران الُمندلعــة فــي الغابــة. أيًّ مقــدار مــا تكــون الشــرارة علَّ
ــا حيــن كنــُت ُمنفــرًدا داخــل الزنزانــة فــي االعتقــال الثانــي، فاحتفــظ رأســي بهــا إلــى يــوم إطــالق ســراحي.  تمَّ

2 - قلــت عــن أدب الســجون فــي أحــد الحــوارات الصحفيــة: »أدب الســجون لــه حساســية بالغــة، إذ مــن 
الممكــن أن يــؤدي إلــى تخويــف القــارئ وبــث الهلــع فيــه مــن تجربــة الســجن، ولكــن فــي اآلن نفســه ال بــّد 
ــي عــن  ــرت شــريعة طالقان ــد عبَّ ــة قســوته وآالمــه وكوابيســه الواقعــة علــى الســجناء.« وق مــن فضــح وتعري
هــة إلــى أدب الســجون، وذكــرت أن بعــض النّقــاد يــرى أنَّ »أدب  هــذا األمــر عندمــا عرضــت االنتقــادات الموجَّ
ــع  ــع م ــي التطبي ــة، وف ــاتها القمعي ــجون وممارس ــويق الس ــي تس ــرى، ف ــة أو أخ ــاهم، بطريق ــد س ــجون« ق الس
االنتهــاكات الجســدية والنفســية، ومــن ثــّم فــإن الضحايــا الذيــن يتحدثــون عــن التعذيــب الــذي تعّرضــوا لــه، 
ل كابًحــا أمــام مشــاركة النــاس  قــد يســاهمون فــي بــّث الرعــب فــي األنفــس مــن حيــث ال يــدرون، مــا يشــكِّ
ــة الجســدية  ــاره التدميري فــي تغييــر واقعهــم. بينمــا تــرى طالقانــي، أّن التحــدث عــن التعــّرض للتعذيــب وآث
ــرد  ــم الف ــة بتحطي ــه المتمثِّل ــب نفس ــة للتعذي ــداف الرئيس ــف أو األه ــك الوظائ ــة لتفكي ــو محاول ــية ه والنفس

المعتقــل، وتغييــب صوتــه وتدجينــه سياســيًّا. مــا رأيــك؟

دة بعض الشيء.  مرًة أخرى، نحن أمام معادلة شائكة، معقَّ
بلــى، أدب الســجون لــه حساســّية بالغــة، تنبــع - فــي آٍن - مــن الكاتــب وزاويــة النظــر لديــه وطريقتــه فــي 
الطــرح وأســلوبه فــي التعبيــر مــن جهــة، ومــن القــارئ ووعيــه الفكــري وبنيتــه النفســية وإمكانــات مخّيلتــه من 
جهــة ُأخــرى. نحــن أمــام ثــالث حقائــق وُمعطيــات ال فــكاك منهــا: ال محــال مــن اعتقــال النــاس الواقعيــن 
تحــت ســلطة األنظمــة االســتبدادّية - فمــا بالــك بالواقعيــن تحــت طغيــان العصابــات الُمتســّلطة كمــا الحــال 
فــي بلدنــا - وال محــال مــن أْن ُيعّبــر الشــخُص الُمعتَقــل، كاتًبــا كان أو غيــر كاتــب، عــن محنتــه التــي عاشــها 
وآالمــه الروحيــة والجســدية، وال مهــرب مــن أْن يســمع أو يقــرأ أو ُيشــاهد غيــُر المعتَقليــن مــن النــاس تلــك 

المحــن وُمكابــدات أصحابهــا.
ــى  ــة إل ــب التجرب ــر صاح ــف ينظ ــف؟ كي ــي الـــ: كي ــس ف ــكل رئي ــتتجلَّى بش ــك، س ــد ذل ــية، بع والحساس
ــاج  ــي نت ــى الُمتلق ــة يتلق ــة واجتماعّي ــية وذهني ــة نفس ــة وخلفي ــة ُبني ــذا، بأّي ــا؟ وك ــر عنه ــف ُيعّب ــه، وكي معانات

ــب؟ ــة الكات تجرب

الخطــو  رائحــة  عــن   -  3
ــدوح  ــب مم ــب األدي ــل، كت الثقي
ــي  ــاه ف ــت االنتب ــا يلف ــدوان: م ع
ــص  ــن القص ــة م ــذه المجموع ه
بفعــل  تنــزف  التــي  القصيــرة 
ــة  ــن كلم ــو م ــا تخل ــة، أنه السياس
أيًضــا  وقــال  واحــدة،  سياســية 

ال أرضى بالسجن حتى ألشّد الحيوانات عدوانية وافتراًسا. 
 وأشقى ما اخترعته البشرية، حتى 

ُّ
 وأحط

ُ
فالسجن أخّس

ا
ً

,,القتل نفسه ال يفوق السجَن قهًرا وبؤًسا وتوّحش
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إنــك اكتشــفت قضيتــك فــي الســجن. هــل قضيتــك، ومــا عبَّــرت عنــه فــي أعمالــك القصصيــة، همــا أشــياٌء 
السياســة؟ خــارج 

بدايــة، أودُّ أن أعّبــر عــن مشــاعر الُعرفــان واالمتنــان لــروح المبــدع ممــدوح عــدوان إزاء مــا رآه فــي تقديمــه 
ــه كلَّ األصابــع علــى كّل الجــروح. لمجموعتــي األولــى »رائحــة الخطــو الثقيــل«، إذ وضــع نصُّ

ثانًيــا، طرحــْت ُمقّدمُتــه رؤى وأفــكاًرا حــول أدب الســجون بعاّمــة، وأدب الســجون كمــا تجلــى فــي الكتابــة 
، وعبَّــرْت عنــه قصــُص مجموعتــي، وذلــك علــى نحــٍو ُمتشــابك، يســتدعي - فــي رأيــي - الوقــوف مــع  لــديَّ

التقديــم كامــاًل.
أمــا عــن ســؤالك »هــل قضّيُتــك، ومــا عّبــرَت عنــه فــي أعمالــك القصصّيــة، همــا أشــياٌء خــارج السياســة« 
ــا فــي مقّدمتــه مــن أن  فالجــواب المؤّكــد هــو: ال! وهــو كذلــك ســواء فــي مــا رآه وقالــه ممــدوح عــدوان نصًّ

»هــذه القصــص تنــزف بفعــل السياســة..« أو ســواء فــي مــا أراه شــخصيًّا وأحســبه عنــدي.
ولكــْن، يتــراءى لــي أن خلــف ســؤالك تســاؤاًل يدفعنــي إلــى التوّقــف معــه. الشــائع والمعــروف أن لــكّل 
ــط  ــد أن مرب ــي. بي ــن جهت ــه م ــالف علي ــذا ال خ ــب، وه ــن قري ــد أو م ــن بعي ــة م ــة بالسياس ــوع عالق موض
ــة،  ــارج السياس ــي خ ــة أم ه ــة بالسياس ــات عالق ــا والموضوع ــت للقضاي ــرار إْن كان ــس اإلق ــا، لي ــرس هن الف
بــل فــي التقــارب الشــديد - إلــى حــّد التطابــق واّمحــاء الحــدود أحياًنــا - بيــن النصــوص األدبيــة مــن جهــة، 
والشــهادات التوثيقّيــة التــي ُيدلــي بهــا الســجناء والُمعتقلــون مــن جهــة أخــرى! بيــن اللغــة فــي ميدان السياســة 
مــن جهــة، والتعبيــر فــي حقــول األدب مــن جهــة أخــرى! وســنالحظ ذلــك فــي أعمــاٍل عديــدة صــادرة فــي 
ســياق أدب الحــروب وأدب الثــورات واالنتفاضــات! وهــذا مــا أشــار إليــه ممــدوح فــي مقدمتــه »هنــاك فــّخ 
ــاد  ــاء الحي ــة أّدى اّدع ــهادة قضائّي ــى ش ــوا األدب إل ــم حول ــذا[ فإّنه ــم ه ــرون ]وبوقوعه ــاٌب كثي ــه كتَّ ــع في وق

والموضوعيــة فيهــا إلــى غيــاب الحيــاة« ولعّلــي ُأضيــف: وإلــى غيــاب األدب منهــا أيًضــا!!
ــي  ــاّص ف ــف والخ ــا المختل ــؤال: إذن، م ــا بس ــر عنه ــن التعبي ــياق، يمك ــذا الس ــي ه ــرة ف ــكلة كبي ــة مش ثّم
رة، أو شــديدة الشــبه، عــن نتــاج أعمــال  النتــاج األدبــي؟ بــل ومــا ضــرورة هــذا النتــاج، إذا كان نســخة ُمكــرَّ
السياســيين والباحثيــن االجتماعييــن والمفّكريــن والناشــطين، وفــق لغتهــم ومفرداتهــم وتعابيرهــم وأســاليبهم 
الســردية؟! إذ رغــم عمــق وأهمّيــة مــا كتبــه المفّكــرون والباحثــون االجتماعيــون والسياســيون، ومــا جــاء فــي 
ــاب والروائييــن فــي حقــل األدب  تحليالتهــم... فإّنــه ال يمكــن لنــا بحــال أن نعــدَّ أعالَمهــم مــن نجــوم الكتَّ

العربــي!
رة مــن عيــن الحــدث فــي الحــروب والكــوارث والمواجهــات،  ولنالحــظ، أّن التقاريــر اإلعالمّيــة الُمصــوَّ
ومــن قلــب شــوارع وســاحات االنتفاضــات والثــورات، وتســجيالت الشــهادات التــي ُيدلــي بهــا المخطوفــون 
بة مــن الســجون والمعتقالت...إلــخ لهــي أكثــر  والمعتقلــون والُمنتفضــون، وكذلــك صــور التعذيــب الُمســرَّ
صدقيــة، وأشــّد تأثيــًرا، وأبقــى فــي الذاكــرة والوجــدان، وأجمــع للمتلقيــن المتابعيــن... لكنَّهــا، برغــم ذلــك 

كّلــه، ال يمكــن أن ُتعــدَّ بحــال فــي جملــة النتاجــات واألعمــال األدبّيــة الصــادرة مــن روايــة وقصــة وشــعر.

4 - تذكــر شــريعة طالقانــي، باحثــة أميركيــة مــن أصــل إيرانــي، فــي كتابهــا »أدب الســجون الســوري« أن 
هنــاك العديــد مــن أعمــال أدب الســجون العربــي المعاصــر التــي ال تجعــل التعذيــب محــوًرا رئيًســا للكتابــة 
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عــن تجــارب المعتقليــن السياســيين، إذ يعمــد بعــض األدبــاء، مثــل إبراهيــم صموئيــل، إلــى تهميــش أو تجنــب 
ــز  ــا ألعمــال التعذيــب وتفاصيلهــا والمعانــاة التــي تنجــم عنهــا بصــورة مباشــرة، وتركِّ التصويــر المباشــر كليًّ
ــذي  ــي ال ــي والعاطف ــة واألذى النفس ــدان الكرام ــخصياتها لفق ــة إدراك ش ــى كيفي ــك عل ــن ذل ــداًل م ــه ب قصص
يســبِّبه نظــام االعتقــال عموًمــا، عــاوة علــى تأثيــر االعتقــال فــي حيــاة أقــارب المعتقــل خــارج الســجن. مــا 

رأيــك فــي مقاربتهــا لقصصــك؟

مقاربــة دقيقــة وعميقــة مــن دون شــّك. وإّنــي ألشــكرها لمــا بذلتــه مــن بحــث وتقــّص، ومــن جهــد بالــغ، 
ولمــا فــي ضميرهــا مــن إخــالص حــّي لموضوعهــا عــن المعتقليــن والســجناء الســوريين وأدبهــم.

ــًما،  ــي رس ــرض لُمحّدث ــواب - أع ــف الج ــة تكثي ــُت - لغاي ــذا، فكن ــن ه ــّرة ع ــن م ــر م ــئلت أكث ــد ُس لق
يختصــر وُيعّبــر عــن رؤيتــي لكتابــة القصــص القصيــرة. ُيظهــر الرســم أًبــا ُيخــرج ذراعيــه مــن خــالل قضبــان 
ُشــبَّاك الســجن، دافًعــا بهمــا إلــى أقصــى مــا يســتطيع؛ فيمــا يتطــاول ابنــه - مــن خــارج الســجن - علــى ســاقيه 
ا ذراعيــه نحــو ذراعــي أبيــه إلــى أقصــى مــا يســتطيع أيًضــا... ولكــْن، مــن دون أن  ورؤوس أصابــع قدميــه، مــادًّ
اقــة لكليهمــا، لعجزهمــا عــن تجــاوز المســافة القصيــرة الفاصلــة بيــن أصابــع أيديهمــا. تتالمــس األصابــع التوَّ

تها كتبُت قصصي. في بؤرة ولّب هذه المسافة القصيرة، العصيَّة، الفاصلة، ومن احتدام لجَّ

ع عدٌد مــن األعمــال األدبية لكتــاب معارضيــن بموافقة الســلطة،  5 - فــي ســورية، فــي زمــن ســابق، ُنشــر وُوزِّ
مثــل مجموعتيــك القصصّيتيــن »رائحــة الخطــو الثقيــل« و»النحنحــات«. مــاذا تريــد الســلطة مــن هذا الســلوك، 
هــل كان يهمهــا أن تظهــر بصــورة ديمقراطيــة أم أنهــا كما تقــول ميريام كــوك في كتابهــا »صناعة الفــن المعارض 
فــي ســورية«، نقــًا عــن ليــزا واديــن فــي كتابهــا »الســيطرة الغامضــة«، إن الســلطة تســتخدم هــذا الســلوك كنوع 
ــام  ــن األف ــّور« ع ــف »التص ــس« لوص ــح »التنفي ــتخدم مصطل ــن، ُيس ــب وادي ــس«؟ فبحس ــواع »التنفي ــن أن م
والمسلســات التلفزيونيــة التــي تمثــل انتقــاًدا مســموًحا بــه للســلطة السياســية، ويمكــن أن ُينظر إلــى »التنفيس« 
بوصفــه صّمــام األمــان الــذي يحافــظ علــى هيمنــة قمــع النظــام، مــن خــال الســماح بالتنفيــس عــن اإلحباطات 
ــك؟ ــا رأي ــارض. م ــي مع ــل سياس ــى عم ــم إل ــا، أن ُتترج ــر عنه ــمح بالتعبي ــم ُيس ــال ل ــي ح ــن، ف ــي يمك الت

هــذا الموضــوع مــن التعقيــد مــا يجعلنــي عاجــًزا عــن الجــواب، ألّن مــا صــدر وُعــرض داخــل ســورّية مــن 
مطبوعــات ونتاجــات أدبيــة وفنيــة، هــو بموافقــة الســلطة ومــن دون موافقتهــا، فــي آٍن مًعــا!! أمــا كيــف؟ فهــو 

بالضبــط وجــه التعقيــد.
مــن  خاصــة  ُســئلُت،  ولطالمــا 
ــة:  ــة العربي ــين للثقاف ــب الدارس األجان
ــم  ــذا الحج ــن كّل ه ــي ع ــف تحك وكي
وفــي  ســورية  فــي  االســتبداد  مــن 
ــك  ــل وقصص ــك، ب ــه كتب ــت نفس الوق
ــي  ــادرة ف ــة وص ــجون، مطبوع ــن الس ع
، كيــف ُتريدنــا أْن نقنــع  بلــدك؟! ثــمَّ

ها 
ُ

إنني عاهدُت نفسي - منذ أّول قّصة ضممت
 ما تفيض به 

ّ
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بكالمــك وقــد ُنشــر فــي الصحــف الحكومّيــة عديــٌد مــن المقــاالت عــن قصصــك!!
ــرة  ــدوري، بالحي ــم، ب ــُت ُأفع ــب، كن ــبه التكذي ــل وش ــب ب ــة والتعجُّ ــم بالدهش ــم ُتفع ــت عيونه ــا كان وفيم

ــا! ــدو لهــم متناقًضــا حًق ــر هــذا الــذي يب ــاك وشــبه العجــز فــي كيــف أشــرح وُأفّس واالرتب
وحينهــا - اختصــاًرا لمتاهــة الشــرح الطويــل العريــض - كنــُت ألجــأ - كمــا أفعــل اآلن - إلــى إجابــٍة بالغــة 
؟ فُيجيبهــا  ــا بنــيَّ ــه تســأله فيهــا العجــوز: ومــن أّي البــالد أنــت ي ــدة ل ــة لمحمــد الماغــوط، فــي قصي الدالل

: آه يــا جدتــي... بأبلــغ وأكثــف مــا يــدلُّ

6 - فــي قصتــك »النــاس.. النــاس«، تصــف نهــج التواطــؤ الشــائع فــي ظــل وجــود نظــام ســيء يرفضــه 
النــاس، ولكنهــم يتجنبــون مواجهتــه. ربمــا أردت أن تقــول إن هــؤالء الذيــن يقفــون بشــجاعة فــي وجــه بطــش 
ــى  ــيعاقبهم عل ــن س ــده م ــون وح ــن يك ــام ل ــل إن النظ ــم، ب ــى فعله ــكٍر عل ــوا أي ش ــب أاّل يتّوقع ــام يج أي نظ
ف كثيــر  معارضتهــم بــل سيشــاركه جــزء مــن النــاس فــي ذلــك أيًضــا، ففــي النهايــة مــن الســهل جــًدا أن يتصــرَّ
مــن النــاس وكأن كّل شــيٍء علــى مــا يــرام، فعلــى الرغــم مــن معرفتهــم بأنهــم يســتطيعون أن يقاومــوا النظــام، 
يفضــل معظــم النــاس عكــس ذلــك، فاإلذعــان للنظــام هــو األمــر األســهل مهمــا كان مؤلًمــا لهــم. هــل هــذا مــا 
ــر اصطفــاف بعــض النــاس إلــى جانــب االســتبداد خــال الربيــع العربي؟ أردت قولــه؟ وهــل تــرى أن هــذا يفسِّ

اها. نعم، ما سردته في سؤالك هو مناخ القصة ومؤدَّ
أّمــا ســؤالك عــن علــة اصطفــاف بعــض النــاس إلــى جانــب االســتبداد خــالل الربيــع العربــي، فأكثــر مــن 

ــة. إضافــة إلــى أن االصطفــاف كان جارًيــا، مــن قبــل، ومــن بعــد، وخــالل الفصــول كّلهــا. ســبب وعلَّ
ــا معظمــه،  ــّي، وأحياًن ــي والفن ــا، هــو موقــف مثقــٍف، نصــف إنتاجــه األدب ــر اســتغرابي حًق ــا يثي ــد أن م بي
ــًدا، منحــاًزا، جهــاًرا  ــٌس تغطيًســا كامــاًل فــي معارضــة االســتبداد تعريــًة وفضًحــا وإدانــًة... ونجــده مؤّي ُمغطَّ
اء تأييــده لالســتبداد واالنحيــاز.. بــل مّمــا كتــب وأنتــج وظهــر لــه مــن  نهــاًرا، دون أْن يــرفَّ لــه جفــٌن ال جــرَّ

أعمــاٍل ُتعــّري وتديــن الطغيــان والطغــاة!!
واآلن، بصــرف النظــر عــن التــذّرع بهــذي الجماعــة، أو ذاك الفصيــل، أو تلــك الهيئــة. الســؤال: َمــْن هــو 

الطاغيــة الــذي كان الُمثقــف الُمنحــاز يعنيــه فــي أعمالــه إذن؟ واســتبداد أّي ســلطٍة كان ُيعــارض؟!!

ــي  ــة »كل كلمــة ف ــك القصصي 7 - قلــت عــن أعمال
القصــة، وكل فاصلــة، هــي مــن لحمــي ودمــي وروحي، 
هــي عنــي ومنــي، وهــي أنــا..« هــل يمكــن أن نقــول إن 
ــرة  ــة القصي ــاة، والقص ــع الحي ــي م ــي التعاط ــك ف صدق
أيًضــا، هــو الســبب وراء قلــة إنتاجــك القصصــي 
مقارنــة بكثيــر مــن كتــاب القصــة فــي المنطقــة العربيــة؟

 
ــؤالك، إذ  ــي س ــه ف ــا ذكرت ــا م ــن، أّولهم ــببين اثني لس
إننــي عاهــدُت نفســي - منــذ أّول قّصــة ضممُتهــا إلــى 

إن محنة التغريبة السورّية على مدار 
عقد مضى وإلى اليوم )بل، ورّبما 
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ــه  ــض ب ــا تفي ــص إالّ م ــن القص ــب م ــاب - أالَّ أكت كت
روحــي وينبــع مــن ذاتــي وينمــو داخلــي تلقائيًّــا، دون 
أّي تدّخــل أو إمــالء مــن العقــل أو اإلرادة أو الواجــب 

ــرورة. أو الض
ومــع علمــي األكيــد، بــأّن عــدد الكتــب الصــادرة 
لــدى بعــض الكتَّــاب يفــوق عــدَد ســنوات أعمارهــم 
منــذ والدتهــم )وهــذا شــأنهم الخــاص طبًعــا( فإننــي 
لــم أنكــث عهــدي مــع ذاتــي، وال حانــت منّــي 
ــى  ــل وحت ــي، ب ــدر ل ــا ص ــغ م ــٍق إزاء مبل ــُة قل التفات
نــي نفُســه مــن كتابــة القصــة القصيــرة، الــذي نمــا  َتَمكُّ
ــد مــن  ــاج المزي ــّط بإنت ــي ق ــم ُيغِرن ــَر الســنوات، ل َعْب

ــص. القص
ــة  ــة الهائل ــرة بالمحن ــق مباش ــا، فيتعلَّ ــا ثانيهم أم
التــي اجتمــع لهــا كلُّ أبالســة وشــياطين وأقــدار 
الحيــاة بمآســيها لتُصبَّهــا علــى رؤوس وحيــوات 
الشــعب  وأحــالم  ومــآالت  ومصائــر  ومســارات 
ــم تغريبتــه  الســورّي، وتحشــره حشــًرا فــي نفــق جهنَّ
ــذا.. ــا ه ــى يومن ــٌد حت ــه أح ــدري بنهايت ــذي ال ي ال

ــه  ــاته وظالل ــه ومنعكس ــك وحيثّيات ــدادات ذل ارت
ــرت،  ــا غيَّ ــدي م ــرت عن ــت، وغيَّ ــا قلَّب ــي م ــي أعماق ــْت ف ب ــل... قلَّ ــدوَد العق ــه ح ــه وفواجع ــاوز حاالت وتج

ــذا. ــا ه ــياق حوارن ــي س ــه، ف ــرحه وبيان ــى ش ــي عل ــدرة ل ــا ال ق ــت.. بم ــا خلَّف ــيَّ م ــت ف وخلَّف

ــا خــال العقــد الماضــي مســاهمات  ــّم بالحــدث الســوري الرهــن؟ الحظن 8 - هــل يمكــن لــألدب أن يل
ــه  ــذل، وبعض ــه مبت ــي، بعض ــداع األدب ــة اإلب ــي خان ــدرج ف ــن أن ُي ــا يمك ــًا منه ــدًدا قلي ــن ع ــرة، لك ــة كثي أدبي

ــر. هــل هــذا صحيــح؟ ر، وبعضــه مباشــر جــًدا ومنفِّ مكــرَّ

ــة الكثيــر مــن األعمــال الصــادرة بائســة جــًدا. ولكــْن أريــد أْن أضيــف مــا هــو فــي  بلــى، الحظــُت أن ثمَّ
المتــن والصلــب والصميــم مــن موضوعنــا هنــا، وهــو أن محنــة التغريبــة الســورّية علــى مــدار عقــد مضــى 
ــر عنهــا، أو  ــه عــن أْن يلــمَّ بحالهــا، أو ُيعّب ــان كّل ــٌة العصي ــد( عصيَّ ــل، ورّبمــا إلــى الغــد البعي ــوم )ب وإلــى الي
يصّورهــا، جنــٌس أدبــّي أو لــون فنـّـّي، كائنـًـا َمــْن كان صاحبــه. بــل وأذهــب إلــى القــول بأقصــى اختصــار: عبًثــا 

ُتجــرى المحــاوالت بهــذا الصــدد!
د إثم بإثم. أقول هذا، مع قبولي التَّاّم أن يكون بعض ما أذهب إليه - أو كّله - مجرَّ
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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


