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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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دراسات ثقافية
»ماذا وراء هذه الجدران« سردية راتب شعبو وأخواتها

»ماذا وراء هذه الجدران«

سردية راتب شعبو وأخواتها

وم
ّ
منذر بدر حل

، »كم يخجلني يا مواطنيَّ
األحياَء منكم واألموات،

أننا نمّجد أولئك الذين كّبلونا باألصفاد«

أولغا بيرغوليتس    

وم
ّ
منذر بدر حل

كاتــب وروائــي ومترجــم وفنان تشــكيلي، أســتاذ جامعي )دكتــوراه في العلــوم البيولوجية( 
فــي كليــة الزراعــة بجامعــة تشرين-الالذقية/ســورية. قبــل 2011. كتــب عــدًدا مــن الروايــات، 
ا لــم يحــدث(، و)أوالد ســكينة(. لــه 

ً
منهــا: )ســقط األزرق مــن الســماء(، )ال تقتــل ريتــا(، كأن شــيئ

ــا عــدة كتــب مترجمــة عــن الروســية: )يــوم واحــد مــن حيــاة إيفــان دينيســوفيتش( و)دار 
ً

أيض
ــد 

ّ
ماتريونــا( و)حادثــة فــي محطــة كاتشــيتوفكا( أللكســندر سولجينيتســن، صــدرت فــي مجل

واحــد، عــن دار المــدى عــام 1999، و)قصــص مــن المعتقــالت( لفــارالم شــاالموف، نشــرت 
تحــت عنــوان )القــادم مــن الجحيــم(، عــن دار الحصــاد، 1998، و)فلســفة األســطورة( ألليكســي 
لوســيف، صــدرت عــن دار الحــوار فــي طبعتيــن، 2005 و2008. يكتــب فــي الصحافــة العربيــة فــي 

الثقافــة والسياســة وعلــم االجتمــاع.

اسم الكتاب: ماذا وراء هذه الجدران 
)رواية(

المؤلف: راتب شعبو

الناشر: دار اآلداب

مكان النشر: بيروت

تاريخ النشر: كانون الثاني/ يناير 2015

عدد الصفحات: 400 صفحة

قياس الصفحة: 17/24 سم

 )ISBN(: 9789953894744الرقم الدولي
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فاتحة

تؤكــد ســردية راتــب شــعبو »مــاذا وراء هــذه الجــدران« مــع أخواتهــا مــن ســرديات الســوريين، أن هنــاك 
أســباًبا، بعــدد الســوريين -لــو اســتثنينا العصابــة الحاكمــة وطفيلياتهــا التــي تعتــاش علــى المســتضعفين- ألن 
يثــور الســوريون، وأســباًبا للكتابــة عــن المعتقــالت الســورية بعــدد المعتقليــن الذيــن كانــوا بــاآلالف فــي عهد 

األســد األب وباتــوا بمئــات اآلالف فــي عهــد الــوارث الــذي أبــدع فــي تحديــث مســيرة القمــع وتطويرهــا. 
ولمــا كانــت االســتجابة للتعذيــب والتجويــع واإلهانــة واإلذالل وأصنــاف القهــر األخــرى مســألة فرديــة، 
ذلــك أن لــكّل إنســان عتبــة تحّمــل جســدي ونفســي محــددة، مهمــا بلغــت درجــة إعــداده عقائدًيــا، فــإن لــكل 
ــا  ــارب أصحابه ــوص وتج ــن النص ــام بي ــترك الع ــن المش ــم م ــى الرغ ــا، عل ــالت فرادته ــن المعتق ــردية ع س

الســجنية. 
ــتنفذ  ــن تس ــي ل ــّددت، فه ــجون وتع ــالت والس ــن المعتق ــة ع ــوص األدبي ــَرت النص ــا كُث ــّم، فمهم ــن ث وم
إمــكان التأثيــر فــي أشــد المواضــع إيالًمــا، إنســانًيا وأخالقًيــا. وكمــا أّن معارضــة األنظمــة االســتبدادية فعــٌل 

فــي السياســة فهــي فعــٌل فــي األخــالق، بــل هــي فعــٌل فــي األخــالق أواًل. 
ــر  ــر بالحب ــات البش ــق عذاب ــن توثي ــى م ــجون« ال تتأت ــمى بـــ »أدب الس ــا يس ــة م ــّل أهمي ــك، فلع ــع ذل وم
وحســب، والحبــر أبقــى مــن الــدم، ومــن قدرتــه علــى مالمســة مواضــع الوجــع التــي تجعــل اإلنســان يأســف 
ويخجــل ويغضــب ويشــتم ويبكــي وينتفــض، إنمــا مــن قدرتــه أيًضــا علــى جعــل َمــن يفكــر يتأمــل معنــى أن 

يكــون هــو أو أحــد أفــراد عائلتــه أو محيطــه القريــب جــزًءا فاعــاًل فــي آلــة القمــع. 
ــم  ــن فه ــك أن بي ــاذًجا، ذل ــدو س ــاس يب ــتنهاض الن ــي اس ــجون ف ــة أدب الس ــى فاعلي ــان عل ــع أن الره وم
ــا بالــذات واحــدة مــن  ــة، فقــد تكــون هن ــاة وتمثلهــا ومشــاركتها واتخــاذ موقــف منهــا مســافات قصّي المعان
وظائــف األدب، وخاصــًة فــي زمــن الشــدة، حيــث وجــود اإلنســان، بمــا هــو مقولــة حريــة، علــى المحــك. 
فاإلنســان يكــون حــًرا أو ال يكــون. ومعلــوم أنــه ال يكــون حــًرا لمجــرد وجــوده خــارج الســجن، وال حًيــا، بمــا 
هــو إنســان -أي فــي اختالفــه عــن الحيــوان- لمجــرد أنــه يــؤدي وظائــف العضويــة الحيــة. فمــا أكثــر الجثــث 
التــي نراهــا تتجمــل بموتنــا كل يــوم، وتصــول وتجــول حــول جثــث »مــا وراء هــذه الجــدران« غيــر الهامــدة 

التــي تفقــأ عيــون جالديهــا بالحبــر. 

رواية غير نضالية 

هــذه روايــة »غيــر نضاليــة« عــن الســجن. ضحــك راتــب فــي رســالته لــي حيــن طلبــُت منــه نســخًة مــن 
»مــاذا وراء هــذه الجــدران«. وأدركــُت مــع القــراءة أاّل بطــوالت وال شــعارات سياســية، وال فضــل لمعتقــل 
ــا لمجــرد أنــه  علــى )حــّر(، وفيهــا مــن األمثلــة مــا يكفــي لتأكيــد أنــه ال يعنــي أن يكــون الشــخص ديمقراطًي

ــا ظالًمــا.  ــا اســتبدادًيا تعســفًيا، أو يكــون عــاداًل لمجــرد أنــه يواجــه نظاًم يعــارض نظاًم
قــّدم راتــب شــعبو، فــي ســرديته عــن »ســيرة الســجون الســورية« ومضــات لشــخصيات واقعيــة عــاش معها 
وعاشــها فــي جــوف الغــول، أو الغولــة التــي تحدثــت عنهــا حســيبة عبــد الرحمــن فــي »الشــرنقة«، ومثلهــا 
المولــوخ الــذي تحــدث عنــه فــارالم شــاالموف فــي ســجون ســتالين، وكتــب فــي »فيشــيرا« عــن أهميــة أال 

يفقــد اإلنســان إنســانيته فــي األحــوال الوحشــية. 
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اإلنســان الحقيقــي يعيــش اآلخــرون فيــه، وفــي لحظــات التماهــي اإلنســاني ال يعــرف أيــن ينتهــي وأيــن 
ــا وجوًعــا وبــرًدا.  يبــدؤون، كمــا العكــس. ولكــن، كــم يصعــب تحقــق ذلــك، تحــت تهديــد المــوت تعذيًب
ــًة فــي  ــا مــن اإلنســانية تبقــى حي ــا، لدحــر الوحشــية، الرهــان علــى خالي ــا، وربمــا واجًب إنمــا يبقــى ممكنً
اإلنســان حتــى فــي أقســى األوضــاع، أعنــي خاليــا الشــرف اإلنســاني. وهــو رهــان تمّســك بــه، قبــل راتــب 
شــعبو، بحكــم األســبقية الزمنيــة، فــارالم شــاالموف ورفاقــه فــي المعتقــالت الســتالينية، حيــث كان يبحــث 
عــن خاليــا حيــة حتــى فــي رفــاة المعتقليــن األمــوات، ليعيــد زرعهــا، أدبًيــا، مستبشــًرا خيــًرا فــي أن أصحابهــا 
لــم يخونــوا ولــم يغــدروا ولــم يتســافلوا ولــم يســرقوا خبــز اآلخريــن، فــي مواجهــة جــوع ينهــش األحشــاء. 

وكأن الطبيــب شــعبو يمضــي فــي ســرديته فــي طريــٍق مــواٍز. 
فــأن تخجــل حيــن ينتابــك -ولــو بشــكل خاطــف- شــعور بالفــرح ألن شــخًصا آخــر، ســجينًا مثلــك وقــع 
عليــه فعــل التعذيــب وليــس أنــت، يعنــي أنهــم لــم يســتطيعوا تحويلــك إلــى وحــٍش فــي الســجن. وفــي ذلــك 
ــة(  ــة )حي ــى كتل ــن، وأال تفقــد شــخصيتك وتتحــول إل ــات اآلخري ــة فــي أال تتعامــى عــن عذاب ــة. بطول بطول
ــم  ــام أن يرس ــتطيع الرس ــاة؟ إذ ال يس ــن المعان ــر ع ــن أن يعّب ــوى األدب يمك ــْن س ــاء. فَم ــزة البق ــا غري تديره
المــوت، إنمــا أن يرســم شــيًئا ميًتــا أو شــخًصا ميًتــا، كمــا ال يســتطيع رســم الجــوع أو البــرد أو الخــوف، إنمــا 

أن يرســم شــخًصا جائًعــا خائًفــا، بينمــا يســتطيع األديــب أن يقــدم لــك المعانــاة وليــس صورتهــا.
أجــل، البقــاء شــيء مهــم، ذلــك أن الحيــاة بحــد ذاتها قيمــة عظمــى، ولكــن البقــاء معنوًيــا، بقاء الشــخصية، 
بقــاء مــا يمكــن مــن الكرامــة وإن صامتــًة، وعــدم التحــول إلــى كائــن نــذل وضيــع، يعيــش علــى آالم اآلخرين، 
وليــس البقــاء بيولوجًيــا فقــط. هنــا البطولــة، وهــي بطولــة يرصدهــا راتــب شــعبو بلمحــات مــن حياتــه وحيــاة 

مــن كان معــه فــي ذلــك الجحيــم.     
ومــع ذلــك، ففــي الخطــوط العريضــة، لــو كان نــص راتــب تخييلًيــا لصــّح فيــه قــول إن شــخصياته تخلــو 
مــن أبطــال وبطــوالت، عــدا بطولــة أن تتمكــن مــن البقــاء فــي قيــد الحيــاة وقيــد الفكاهــة أحياًنــا، وهــذه ميــزة 
لــه؛ بــل وقيــد االبتســامة، وهــذه ميــزة تشــريحية ربمــا لشــعبو، أو ســمة فاجــأه الســجان بهــا، حيــن خاطبــه: 
»انشــالله بتضــل هاالبتســامة علــى وّشــك«. فكتــب: »لــم أكــن أعلــم أّن علــى وجهــي ابتســامة«. ولــم تكــن 
لــدى رفــاق شــعبو أســباب النفــراج األســارير أكثــر ممــا لديــه، وهــي فــي كلتــا الحالتيــن صفــر. ففــي أثنــاء 
ــن  ــا قادري ــاًل: »لس ــم قائ ــرطي ينهره ــر، »كان الش ــجن تدم ــى س ــدرا إل ــجن ع ــن س ــم م ــتعداد لترحيله االس
تبتســموا، ابتســموا لمــا تصيــروا هنــاك«. ومــا أشــبه حالهــم بحــال ذلــك المعتقــل الــذي تحــدث شــاالموف 
ــزًة  ــرأى مي ــاقة، ف ــغال الش ــكر لأش ــى معس ــجن إل ــن الس ــل م ــم بالنق ــن عل ــه حي ــت وجه ــامة عل ــن ابتس ع
فــي العمــل فــي الهــواء الطلــق وتحــت ســماء مفتوحــة. ولــم يكــن يعلــم أي هــواء طلــق هنــاك وأي ســماء، 
ــا عــن مــوت، مــاذا كان يعنــي ســجن  خــالف الســجناء الســوريين الذيــن يعرفــون، وجًعــا عــن وجــع، وموًت
تدمــر. ويبقــى التحــدي فــي أال تفقــد شــخصيتك أو عقلــك. وفــي »مــاذا وراء هــذه الجــدران«، مثــال عمــن 

فقــد عقلــه.  
***

ــا، فنحــاول  بمهــارة، جعــل شــعبو صــور شــخصيات »مــاذا وراء هــذه الجــدران« تفتــرش أرضيــات بيوتن
ــا يقولــون  أال نتعثــر بهــا وبســؤالها المــر لنــا: »لمــاذا تركتــم الوحــش يلوكنــا؟«، وهــي تــدري أن كثيريــن منّ
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فــي أنفســهم، لتســويغ عجزهــم: »كنتــم تعرفــون أنــه وحــش فلمــاذا قاومتمــوه؟«. وهنــا تبــدو الخشــية التــي 
ــر عنهــا إبراهيــم صموئيــل صاحــب »رائحــة الخطــو الثقيــل« لمحــاوره أحمــد فــؤاد فــي محلهــا: »ألدب  عّب
ــة  ــن تجرب ــه م ــع في ــّث الهل ــارئ وب ــف الق ــى تخوي ــؤدي إل ــن أن ي ــن الممك ــة، إذ م ــية بالغ ــجون حساس الس
الســجن، ولكــن، فــي اآلن نفســه، ال بــد مــن تعريــة وفضــح قســوته )أي الســجن( وآالمــه وكوابيســه الواقعــة 
علــى الســجناء«، مــدرًكا -وهــو الخــارج مــن تجربــة الســجون الســورية- أنــه يمكــن أن يفقــد الجميــع داخــل 

الســجون أو خارجهــا شــخصيته، ومــن ثــم إرادتــه، تحــت ضغــط الخــوف.
***

صــّور راتــب شــعبو بحــس فنــي مرهــف، وصنعــة كتابيــة متقنــة عالًمــا تتكشــف فيــه الطبيعــة البشــرية بأســوأ 
ــا« ألن نصــه يحــاول أن يحمــي حواســنا مــن األســوأ واألفظــع الــذي قدمــه  ــا؛ وأقــول »تقريًب صورهــا تقريًب
لنــا ســوريون آخــرون فــي ســردياتهم عــن ســجون األســد األب، مثــل روايــة »القوقعــة« شــديدة القســوة لـــ 
مصطفــى خليفــة. علًمــا أن واقــع »ســجن تدمــر« الــذي قــدم شــعبو صــوًرا عــن التعذيــب الجســدي والنفســي 
فيــه، وعــرَض عــن معبــد الحســون فــي ســرديته »قبــل حلــول الظــالم« صــوًرا ال تقــل إيالًمــا عمــا كتبــه خليفــة 
عنــه، يحتمــل »قوقعــات« كثيــرة. ففــي حكايــة تعذيــب وقتــل كل إنســان روايــة. ومــن المخجــل هنــا التمييــز 
بيــن أن تكــون الضحيــة إســالمية أو يســارية، متدينــة أو علمانيــة، مــن أقليــة أو أكثريــة، مــن طائفــة أو أخــرى. 
وقــد يكــون مهًمــا التوقــف هنــا عنــد رفــض شــعبو هــذه المفاضــالت، ســواء فــي حديثــه عــن تغيــر موقــف 
ــى تكّرمــه  ــم )نســبة إل ــو كري ــدة ســاط بهــا ســجين(، أو الرقيــب أب ــى 100 جل ــة )نســبة إل ــو المي الرقيــب أب
بتســليم الخبــز باليــد بــداًل مــن رميــه علــى األرض ليلتقطــه الســجين(، حيــن عرفــا أن راتــب ورفاقه شــيوعيون 
وليســوا إســالميين. وتأكيــده، مــن دون مواربــة، علــى لهجــة القمــع فــي ســجن تدمــر، لهجــة بيئتــه: »كانــت 

اللهجــة الريفيــة العلويــة مســيطرًة.. تلــك هــي لهجــة القمــع فــي ســجن تدمــر«: كتــب شــعبو.

ليس من كبائرنا

ــرأي- مــن  لعــل مــن أهــم وظائــف أدب الســجون جعــل الســجن السياســي -ناهيكــم عــن معتقــالت ال
حيــث المبــدأ غيــر ممكــن، وجعــل التعذيــب الجســدي والنفســي غيــر ممكــن، بــل عــّده مــن الكبائــر، كمــا 
يدعــو لــؤي حســين فــي ســرديته »الفقــد«، صارًخــا: »التعذيــب ليــس مــن كبائرنــا!«، ومنــه اإلذالل والتجويــع 

والحرمــان مــن النــوم والحركــة والتفكيــر، ناهيكــم عــن القتــل. 
عــن صرخــات المعتقــل تحــت التعذيــب، كتــب شــعبو: »كأنهــا رجــاء الــروح األخيــر، كأنهــا تتوجــه إلــى 
ــالت  ــد حف ــاف: »بع ــي«. وأض ــن أن ينج ــا يمك ــل كل م ــي يفع ــوى ك ــتغاثة قص ــائل اس ر برس ــرِّ ــل المق العق
التعذيــب يســتقيل الوعــي، يرمــي عــن كاهلــه دفعــًة واحــدًة األحمــال التــي أثقلــت عليــه فــي البضــع ســاعات 

الســابقة كلهــا، ويتــرك المــادة للمــادة، يتــرك الجســم يرمــم نفســه وفــق قوانينــه المســتنبطة«.
وبشــكل الفــت، يتوقــف شــعبو عنــد عمــق األذيــة التــي تحصــل حيــن يجــري التعذيــب علــى يــد نســاء، 
وكأنمــا يذكرنــا بحفــالت التعذيــب األميركيــة فــي ســجن أبــو غريــب العراقــي التــي ارتقــت بســيدة الوحشــية 
ــف برئاســة االســتخبارات األميركيــة. فممــا جــاء فــي »مــاذا وراء هــذه الجــدران«: »األنوثــة تشــكل  ألن تكلَّ
ــا مــن العمــق االســتراتيجي للنفــس، يمكنهــا أن تنكفــئ إليــه فــي ســاعات الشــدة، حيــن يطغــى الظلــم  نوًع
وتســيطر القســوة. األنثــى هــي الحليــف األول لضحايــا العنــف والقــوة كلهــم. فــي الســجن كمــا فــي الشــدات 
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ــا إنــه مــن األقســى علــى النفــس أن تتلقــى التعذيــب علــى  األخــرى تجــد تعاطــف النســاء أكثــر صدًقــا. يقينً
يــد نســاء«.

ويذكــر شــعبو مســألة بالغــة الخطــورة: أن »حفــالت التعذيــب فــي ســجن حلــب كانــت تتــم علــى صــوت 
فيــروز«، ويتســاءل باندهــاش: »أليســت فكــرة شــريرة بالمقاييــس كلهــا؟ هــل هنــاك أذًى أكبــر؟ كيــف يمكــن 
لمــن ُيجلــد وُيعــذب علــى صــوت فيــروز أن يمحــي مــن ذهنــه الحًقــا هــذا الترابــط؟ أال يحــرم بذلــك مــن 
ــم الجلــد، ولكــن هــذا األذى ال  االســتمتاع بجمــال هــذا الصــوت؟ ينتهــي التعذيــب وتندمــل الجــروح ويرمَّ
ــت آالم  ــاله: »إذا كان ــه أع ــار إلي ــوار المش ــي الح ــل ف ــم صموئي ــول إبراهي ــه، يق ــم نفس ــي الصمي ــي«. وف ينته

الجســد ممــا يندمــل ويترمــم مــع الزمــن، فــإن مــا يمكــث فــي الــروح حكايــة أخــرى«.
ــزال أشــد األذى، مــن خــالل  ــة فــي إن ــق مــا ســاقه راتــب شــعبو عــن القصدي ــى تعلي ــاج إل ــه ال يحت ولعل
الربــط بيــن نشــوة الــروح وكســر هــذه الــروح فــي لحظــة النشــوة، بيــن الجمــال والوحشــية، منتقــاًل مــن مثــال 
ــي ال  ــة فــي طفولت ــُت ســنوات طويل ــي بقي ــدة: »أذكــر أنن ــه البعي ــى طفولت ــروز، إل التعذيــب علــى صــوت في
ــة ذات لــون  ــاة إلــى قبرهــا بنقال ــة زيتــون لمجــرد أنهــم نقلــوا أختــي المتوف أســتطيع أن أضــع فــي فمــي حب
ــو  ــه مهندس ــا يفعل ــورة م ــى خط ــا إل ــعبو منّبًه ــاف ش ــوس«. أض ــون المكب ــب الزيت ــون ح ــبه ل ــر يش أخض
التعذيــب: »هــذه منطقــة شــديدة الحساســية فــي الذهــن البشــري، يجــب حظــر التعــدي عليهــا. فيهــا يكمــن 
ــا. فيهــا تكمــن البرمجــة الفريــدة الخاصــة  الشــعور بالجمــال والقبــح، وفيهــا تنمــو مشــاعر االســتمتاع العلي

ــي يجــب أن يكــون التعــدي عليهــا جريمــة كبــرى«. بــكل شــخص، والت
***

المســؤولية عــن المعتقــل، وقبــول فكــرة االعتقــال علــى رأي أو فكــر أو انتمــاء سياســي مــن حيــث المبــدأ، 
مســؤولية الجميــع. فمقابــل كل ســجين هنــاك ســّجان، ومقابــل كل مجلــود هنــاك جــالد، ومقابــل كل روح 
حــرة هنــاك أرواح خانعــة. ومقابــل كل مــن يســتخدم أدوات التعذيــب هنــاك مــن ينتجهــا، وعلــى مبــدأ »مــا 

اغتنــى غنــي إاّل بفقــر فقيــر«، يمكــن القــول: »مــا اعُتقــل حــرٌّ إال بعبوديــة عبــد«.
لــوال الحريــة لمــا تحــول الكائــن البشــري إلــى إنســان، فاإلنســان الحــر وحــده إنســان، وبانتــزاع الحريــة 
منــه يرتــد إلــى أصلــه )الحيوانــي(، وآليــة نــزع الحريــة تفعــل فعلهــا فــي َمــن يمارســها أيًضــا، فهــو بــدوره 
يتحــول إلــى وحــش )حيــوان(. عبــر التخويــف والتعذيــب. هنــا، تشــتغل آليــة إرجــاع اإلنســان إلــى حيوانيتــه.

ــن  ــارج م ــعبو الخ ــف ش ــتالين، يكتش ــالت س ــم معتق ــن جحي ــارج م ــاالموف الخ ــارالم ش ــرار ف ــى غ وعل
جحيــم معتقــالت األســد، أن االنســان أكثــر قــدرًة علــى التكيــف وتحّمــل التعذيــب بأشــد أشــكاله قســوة مــن 

الحيــوان.
ــا  ــه. وكمــا ذّكرن ــف مشــكلة بحــد ذاتهــا، فبالتكيــف يفقــد اإلنســان شــخصيته وكرامت ولكــن مديــح التكّي
شــاالموف بتفــوق البشــر علــى الخيــول فــي تحّمــل األشــغال الشــاقة والبــرد والجــوع، والبقــاء، علــى الرغــم 
مــن ذلــك، فــي قيــد الحيــاة؛ وقــّدم صــورًة عمــن تمّكــن مــن البقــاء إنســاًنا علــى الرغــم مــن األحــوال كلهــا 
التــي تدعــو إلــى الوحشــية. فعــل شــعبو الشــيء عينــه، بيــد رحيمــة تقــود إلــى األســف والغضــب أكثــر ممــا 

تقــود إلــى الحقــد. وهــذه ميــزة أخــرى لـ«مــاذا وراء هــذه الجــدران«.



264

العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

ومــن جديــد أرجــع إلــى منجــز شــعبو الســردي، فأجــد تشــابًها مــع قصــص شــاالموف الكاليميــة. فمــع 
ــا  ــرة، إال أن باإلمــكان اســتبدال اســم كاتبهــا بأســماء أبطالهــا جميًع ــد شــاالموف أمــام قصــص قصي ــا عن أنن
لتغــدو روايــة كاليميــة، بــداًل مــن »قصــص كاليميــة«، بطلهــا شــاالموف نفســه، فــي تنقلــه مــن فــرع التحقيــق 
إلــى ســجن بوتيرســكي فــي موســكو، ثــم نقلــه ضمــن بضاعــة حيــة إلــى معســكرات األشــغال الشــاقة، حيــث 
ُيعــدم مــن يعجــز عــن إنجــاز معــدل العمــل المطلــوب منــه )تخيلــوا فظاعــة أن يعــدم إنســان ألنــه أضعــف من 
أن ينجــز العمــل الشــاق المفــروض عليــه(؛ وعذابــات الطريــق وصالحيــات الحــراس والســجانين بفعــل أي 
شــيء، بمــا فــي ذلــك اختطــاف أي شــخص فــي الطريــق وزجــه فــي عربــة الســجناء إذا ُخّيــل إليهــم نقــٌص فــي 
العــدد -علــى ذلــك تقــوم قصــة شــاالموف »بيــردي أونجــي«- والترقــب والرعــب الــذي تبعثــه فــي النفــس 

ســمعة معســكرات االعتقــال بحــد ذاتهــا، ثــم ماغــادان المرعبــة ومعتقــالت الكاليمــا.
ــى تدمــر،  ــى آخــر وصــواًل إل ــة، مــن ســجن أســدي إل بصــورة مشــابهة، ُنقــل شــعبو، ضمــن بضاعــة حي
ــيء  ــي ش ــا ف ــد صاحبه ــف ال تفي ــا لأس ــة، ولكنه ــة النائم ــواس الداخلي ــتنفر الح ــن تس ــي المح ــب: »ف وكت
ــر ال ُيســتثنى منــه المــوت. فــي لحظــٍة  ســوى أنهــا تشــعره بهــول مــا ينتظــره. فمــا ينتظــر العضويــة أمــر خطِ
يتحــول المــرء إلــى عضويــة تحكمهــا قوانيــن البقــاء. اســتفاقة الحــواس الداخليــة النائمــة وتضافــر الحــواس 
هــي اســتفاقة الجانــب الغريــزي الحيوانــي الجامــع يشــق قشــرة الثقافــة ليظهــر علــى الســطح منبثًقــا مــن عمــٍق 

منســٍي فــي التاريــخ«. 
ــد  ــا بع ــى م ــا إل ــى حًي ــن يبق ــب »كل م ــتالين، وكت ــد س ــاة بع ــل الحي ــى أم ــاالموف عل ــك ش ــا تماس وفيم
ســتالين ســوف يعيــش«، لــم يكتــب شــعبو عــن مثــل هــذا الضــوء فــي نهايــة النفــق. وكان حدســه فــي محلــه.

***
ــات  ــة المؤسس ــل، وظيف ــوف والتماث ــى الخ ــة عل ــل التربي ــالف، مقاب ــة االخت ــة، وقيم ــى الحري ــة عل التربي
ــوي.  ــدع ق ــان مب ــاج( إنس ــى )إنت ــدف إل ــت ته ــون، إذا كان ــا أن تك ــي له ــذا ينبغ ــة، أو هك ــة والتعليمي التربوي
العمــل ضــد االنتمــاء القطيعــي، ومديــح االختــالف، ملمــح واضــح فــي مــا كتــب راتــب شــعبو، ولعلك قد 
تجــد مــن يلومــه علــى ذلــك مــن أتبــاع العقائــد السياســية الجامــدة التــي ترقــى فــي عقــول أصحابهــا إلــى حــد 
المقــدس وعبادتــه. )ال تعريــف( الجماعــة، تلغــي الفــروق. وفــي إلغــاء الفــروق مفتــاح التعســف. الوقــوف 
علــى الفــروق، مســألة بالغــة األهميــة، بيــن البشــر بوصفهــم شــخصيات متحققــة، وليــس أفــراًدا فــي قطيــع، 

مســألة يمكــن مالحظتهــا فــي عالــم الحريــة، فهــل يمكــن ذلــك فــي الســجون والمعتقــالت؟

جثث ليست هامدة

مــن الملفــت، والباعــث علــى التفــاؤل، أن خالصــة راتــب شــعبو الفاجعــة، عــن جثــث غيــر هامــدة تخــرج 
مــن الســجون الســورية، يدحضهــا نصــه »مــا وراء هــذه الجــدران« العامــر بالحيــاة، علــى الرغــم مــن رســمه 
وحشــية الســجن وفظاعــة فكــرة أن يقبــل الســوريون بســجن أبنائهــم، ويســكتوا عــن ذلــك، بــل أن يمــارس 
المدججــون مــن الســوريين بســلطة اإلهانــة والتعذيــب والقتــل وحشــيتهم وأصنــاف شــذوذهم، ضد ســوريين 
ــون  ــرار يدعم ــك أن األش ــبتهم، ذل ــور لمحاس ــق منظ ــن دون أي أف ــوق، م ــلوبي الحق ــن، مس ــن مكبلي آخري
بعضهــم بعًضــا ويتكافلــون مقابــل تشــتت الضحايــا وتشــرذمهم، بــل وتشــتت مــن يؤمنــون بالخيــر والســالم 

عموًمــا، مقابــل مــن يعتنقــون الشــر ويقدســون رجالــه وأدواتــه.



265

دراسات ثقافية
»ماذا وراء هذه الجدران« سردية راتب شعبو وأخواتها

بالطبــع، لــم يســكت الســوريون، واألصــح القــول »كثيــٌر، بــل كثيــٌر جــًدا مــن الســوريين« لــم يســكتوا علــى 
ســجن أبنائهــم وتعذيبهــم وقتلهــم، بــل خرجــوا، ومــا زالــوا يخرجــون منــذ 2011، معلنيــن رفضهــم العظيــم، 

فُأشــبعوا ومــا زالــوا ُيشــبعون موًتــا.
وهكــذا، فـــ »مــاذا وراء هــذه الجــدران«، تقــود قارئهــا، ممســكًة بضميــره، عبــر مســالك ســجون األســد 
التــي ُحشــر فيهــا الســوريون ومــا زالــوا ُيحشــرون، لتوّكــد لــه أن الحيــاة ممكنــٌة علــى الرغــم مــن كل شــيء. 

ولكــن، أي حيــاة؟
كتــب شــعبو فــي ســرديته إن مــن يخــرج مــن الســجون الســورية ليــس الشــخص الــذي ُزجَّ بــه فيهــا، إنمــا 
»جثتــه غيــر الهامــدة« هــي التــي تخــرج، طارًحــا أمــام المجتمــع تحدًيــا كبيــًرا: كيــف يعيــد جثــث أبنائــه إلــى 
الحيــاة، بــكل مــا تعنيــه الحيــاة مــن قــدرة علــى الخلــق والتجديــد، بــل وتمكينهــا مــن التعبيــر أخالقًيــا، وربمــا 
ــاة البشــر، وليــس الحيوانــات  ــا«، ألن الحديــث يــدور عــن حي ــا، عــن نفســها. أقــول »أخالقًي األصــح معنوًي
ــؤال  ــا الس ــاح. أم ــا، بنج ــخصًيا وأدبًي ــردي، ش ــتوى الف ــى المس ــعبو، عل ــه ش ــدٍّ واجه ــو تح ــات، وه والنبات
األكبــر فكيــف يفعــل ذلــك مجتمــع هــو نفســه مســجون، ويــراد لــه أن يكــون »جثــة«؟ وهــو نفســه المجتمــع 

الــذي اســتغاثت بــه أم راتــب شــعبو: »يــا اللــه مــا فــي حــدا يســاعدو؛ يــا اللــه شــو هالظلــم!«
كتــب شــعبو فــي ســرديته: »إن كان ثمــة هزيمــة فهــي هزيمــٌة لمجتمــٍع عجــز عــن حمايــة أبنائــه، بقــدر مــا 
هــي هزيمــة لهــؤالء األبنــاء أو أكثــر].....[ هزيمــة أيًضــا للفكــر السياســي الــذي أبــاح لنفســه اســتخدام هــذا 

الهــالك كلــه ضــد معارضيــه«.
ــا. ولكــن  وأضــاف: »يــكاد أحدهــم )مــن النــاس( أن يســألك ألســَت نادمــًا، كمــا لــو أنــك اقترفــت جرًم
ــذا  ــي ه ــبي، فف ــم«. وبحس ــى جالده ــا إل ــت ربم ــًرا لتحول ــت منتص ــو خرج ــاس. ل ــو الن ــك أن تهج ــس ل لي
االســتدراك ميــزة عظيمــة لـــ راتــب شــعبو ال يجــوز تفويتهــا، وهــو مــا ُيالحــظ فــي نصــه بوضــوٍح، علــى مثــال 
ــدا لــي صــورة جليــة عــن المناضــل  ــة تعرفــي علــى حبيــب ب ــه فــي الســجن، كتــب عنــه: »فــي بداي ــٍق ل رفي
ــي  ــى أن ــر. عل ــي منف ــر إضاف ــل( تأثي ــزب العم ــة ح ــه )جماع ــه عن ــي ورفاق ــي عن ــاد رفاق ــو، وكان البتع الرخ
كنــت أجــد لديــه مــا يشــدني، إذ كانــت مواقفــه وتصريحاتــه النافــرة وغيــر النمطيــة. أي مــا كان ُيبعــد رفاقنــا 
ــر حبيــب  ــاًل فــي إحــدى المــرات عّب ــة. مث ــة غيــر مرغوب ــه فــي خان عنــه ويجعلهــم يســتعلون عليــه ويضعون
ــيقتل  ــه، كان س ــه، برأي ــلطة ألن ــى الس ــول إل ــن الوص ــن م ــم يتمك ــل ل ــزب العم ــعادته ألن ح ــن س ــراءة ع بب
أضعــاف مــا قتــل حافــظ األســد مــن الشــعب الســوري فــي حمــاه. فانصعــق الرفيــق أمــام هــذا القــول الغريــب 
فــي جرأتــه، وُشــلَّ لســانه عــن الــرد فاســتعاض عنــه ببصقــة مباشــرة فــي الوجــه أتبعهــا بحركــة ســريعة كانــت 
نتيجتهــا أن ارتطــم شــحاطه بوجــه حبيــب الــذي فوجــئ بقــوة الــرد وســرعته، وفوجــئ أكثــر برغبــة الرفيــق 
فــي مواصلــة هجومــه مــع بــدء تجمهــر آخريــن مــن رفــاق وغيــر رفــاق، فمــا كان مــن حبيــب إال أن انســحب 
ــة مــرة«. والملفــت، ومــا  ــا بمئ ــَت أشــنَع مــن علــي دوب ــَت أن ــو اســتلم حــزب العمــل الســلطة لكن ــاًل: ل قائ

يســتحق الثنــاء، تعاطــف شــعبو مــع حبيــب، تعاطًفــا ليــس إنســانًيا فحســب.        

صفر حياة

قــارن شــعبو حــال الســجناء بحــال الموتــى، فجــاء فــي نصــه: »لــو قيــض للموتــى أن يتحدثــوا لبعضهــم 
ــم«،  ــات اعتقاله ــباب وكيفي ــن أس ــجناء ع ــل الس ــوا مث ــم، لتحدث ــات وفياته ــباب وكيفي ــن أس ــض ع البع
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وأضــاف، فــي تعيينــه الدقيــق إلحــدى أهــم وظائــف الســجن: »الســجون الخاليــة مــن الســجناء ال تقــل غرابــًة 
عــن المقابــر الخاليــة مــن الموتــى«. وفــي غيــر مــكان مــن ســرديته: »أجهــزة األمــن تعتمــد سياســة األرض 
المحروقــة، حيــث كل شــبهة تســاوي جريمــة، وحيــث المراتــب الدنيــا ترضــي المراتــب العليــا بوهــم تحقيــق 
إنجــازات أمنيــة، علــى حســاب أبريــاء«. فكأنــه يــردد مــع مالــك داغســتاني، الســجين الفلســطيني الســوري، 
وكّل ســورٍي منــزوع الحريــة فلســطينٌي )خالصــة روايــة هانــي الراهــب »بلــد واحــد هــو العالــم«(، مــا قالــه 
ــاة المواطــن الســوري فــي فــروع األمــن.  فــي مقابلــة إذاعيــة )فــي 2017(: »تعلمــت كــم هــي رخيصــة حي
فالضــرب فيهــا مميــت والمصادفــة هــي مــن تبقيــك حًيــا«. وكمــا يقــول شــعبو: حتــى إن بقيــَت حًيــا تخــرج 

»جثــة غيــر هامــدة«.
وال فضــل لســجون األســد الســورية علــى معتقــالت ســتالين الروســية التــي قــال فيهــا شــاالموف »معســكر 
االعتقــال مدرســة مضــادة للحيــاة بالكامــل. لــن يأخــذ أحــد أي شــيء مفيــد وضــروري من هنــاك، ال الســجين 
نفســه وال رئيســه وال حّراســه، وال الرؤســاء وال المرؤوســون. كل دقيقــة مــن حيــاة المعتقــل دقيقــة مســمومة. 
ــه أن يمــوت«. أو  ــرة ال ينبغــي لإلنســان أن يعرفهــا، ويجــب أال يراهــا، وإن رآهــا فمــن األفضــل ل أشــياء كثي

بتعبيــر لــؤي حســين الحيــاة هنــاك، »صفــر حيــاة«.

غثيان »الوطنية« 

ــه علــى  ــه. ولكــن، إذا كان الفعــل الجســدي يقــع كل ــه وال مــن أجــل ذات مفهــوٌم أن الســجن ال يقــوم بذات
ــر  ــول فاديمي ــا يق ــي، كم ــجن ال يرم ــع. فالس ــو المجتم ــي ه ــل النفس ــتهدف بالفع ــإّن المس ــجين، ف الس
ــوق  ــن حق ــع ع ــول المداف ــف، وال أق ــجون بريجني ــل س ــوفييتي ونزي ــام الس ــاكس للنظ ــكي، المش بوكوفس
اإلنســان كمــا ُيعــرف )فبحســبي، موقفــه مــن الحــرب علــى العــراق وممــا يفعلــه الصهاينــة بالفلســطينيين ينــزع 
هــذه الصفــة عنــه(؛ يقــول فــي كتابــه »وتعــود الريــح- يوميــات رحالــة روســي«: »الســجن ال يرمــي فقــط إلــى 
ــّم كلمــا  تخويــف المعتقليــن، إنمــا وأولئــك الذيــن مــا زالــوا فــي الخــارج، أي تخويــف المجتمــع. ومــن ث

ــر«. ــّذب المعتقــَل أكث ــر، ُع أرعــب المجتمــع نفســه أكث
ومــع أن شــعبو يعــرف جيــًدا مــا فعلتــه الســجون الســورية بنزالئهــا، تــراه يــردد، أشــبه بمــن ال يريــد تصديــق 
ــرديتها  ــي س ــن ف ــد الرحم ــيبة عب ــه حس ــذي طرحت ــؤال ال ــن الس ــة ع ــة، اإلجاب ــغ مختلف ــردد بصي ــع، ي الواق
ــت  ــد أن مّص ــة، وبع ــوف الغول ــي ج ــا ف ــوا زمنً ــد أن أمض ــي بع ــا أم ــاألوالد ي ــر ب ــذي تغّي ــا ال ــرنقة«: »م »الش

دماءهــم؟! مــا الــذي تّغيــر يــا أمــي؟«.
ولعــل مــن الممكــن اليــوم طــرح تتمــة ســؤال عبــد الرحمــن: »مــا الــذي تغيــر فيكــم يــا أمــي؟!«، علــى 
الرغــم مــن صعوبــة تخيــل أن تقــف أمٌّ مــع الظلــم ضــد أوالدهــا. لكــن ذلــك مــا يحصــل حيــن تكــون األم 

ــا( الوطــن، وليــس فقــط كمــا يــراه عبــدة الطغــاة. وهنــا المعضلــة!  )رمزًي
ــن  ــن وط ــة بي ــا المطابق ــوز حًق ــل تج ــه: ه ــة عن ــة اإلجاب ــون صعوب ــرون يعان ــيط، كثي ــؤال بس ــر س يحض
الجــالد ووطــن ضحايــاه؟ فتكــون وطنيــة الســجان هــي نفســها وطنيــة ضحيتــه، ومــا قيمــة مفهــوم الوطنيــة 
ــر  ــي تعبي ــاء ف ــا ج ــل م ــا؟! لع ــة له ــك« ال قيم ــان كرامت ــث تص ــك حي ــة »وطن ــال؟ أم أن مقول ــذه الح ــي ه ف
نيكــوالي غوغــول فــي خاتمــة روايتــه »األنفــس الميتــة«، معّبــًرا عــن شــعوره بالغثيــان مــن ســماعه الحديــث 

ــن بالفســاد والظلــم وأبواقهــم.   ــة الحاكمي ــا. ناهيكــم عــن وطني ــه هن ــي فــي محل ــة، يأت عــن الوطني
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فهــل حًقــا ال شــيء يتغيــر فــي وطــن يســجن أوالده؟ ويبقــى صالًحــا ألن يكــون وطنـًـا فــي جميــع األحــوال، 
أم يصــح فيــه قــول آخــر؟ كمــا تصــح تســمية أخــرى غيــر »مواطــن« فــي إنســان يفقــد حريتــه وُتســحق إرادتــه، 
فــال يصلــح أن يكــون مواطنـًـا، وال جندًيــا مدافًعــا عــن حــدود الوطــن! وأنــا علــى يقيــن مــن أن أحــًدا ال يدافــع 
عــن الحريــة إال الحــر، وال عــن الكرامــة إال شــخص ُمصانــة كرامتــه، وأن الخانــع ال يصلــح ألن يكــون أكثــر 

مــن أداة غبيــة. 
ــت  ــس الصم ــخ«، فلي ــي( الوس ــيل )الوطن ــرون الغس ــم »ينش ــرار أنه ــاب األح ــى الكّت ــذ عل وإذا كان يؤخ
مــا يخــدم الحيــاة، وأعنــي الحيــاة بمــا هــي نقيــض ذلــك الشــيء القائــم فــي الســجن، والــذي يجهــد أدبــاء 
المعتقــالت فــي توصيفــه ويتفقــون، علــى الرغــم مــن اختــالف تجاربهــم ومشــاربهم، علــى أن البقــاء فــي قيــد 

»الحيــاة« فــي الســجن، ليــس حيــاًة فــي جميــع األحــوال.  

»ال أحد منسٌي، ال شيء منسٌي«: أولغا بيرغوليتس

ــة  ــة الدهش ــل متوهج ــة ب ــاعريته حي ــاء ش ــر بق ــذي تثي ــن، ال ــي جيغولي ــي أناتول ــاعر الروس ــب الش كت
ــي  ــوية ف ــظ المأس ــتالينية، وال ُتالَح ــا الس ــالت الكاليم ــم معتق ــه جحي ــن معانات ــم م ــى الرغ ــاب، عل واإلعج
شــاعريته كمــا تالحــظ فــي شــاعرية الســوري إبراهيــم صموئيــل التــي يتنســمها القــارئ فــي قصصــه، كتــب 
جيغوليــن فــي إحــدى قصائــده: »تخفــق بأجنحتهــا الطواحيــن/ عبــر أعــوام المــرارات/ تطحــن كل المآســي/ 

ــد اآلبديــن«.  إلــى أب
أجــل، الزمــن يطحــن المــرارات، ولكنــه يعجــز عــن إخراجهــا مــن الذاكــرة، وحســنًا يفعــل. فليــس النســيان 
هــو مــا يمكــن أن يمتــدح عليــه فعــل الزمــن، إنمــا إمــكان معالجــة التجربــة واســتعادتها واســتخالص العبــر 

منهــا بعقــل بــارد، وقلــب دافــئ، مــع بقــاء المــرارات. 
ومــن أجــل أال ننســى، وال يعمينــا الحقــد فــي آن، عــن رؤيــة جوهــر الظلــم، كتــب راتــب شــعبو فــي »مــاذا 

وراء هــذه الجــدران«، وكتــب رفاقــه فــي المحنــة عمــا فعلتــه بهــم آلــة الظالميــن. 
ــا إلــى »إشــهار الذاكــرة أمــام الشــمس  مــن أجــل ذلــك، كتــب مالــك داغســتاني فــي »دوار الحريــة« داعًي
خوًفــا مــن رطوبــة الوقــت ورداءة رائحــة الجمجمــة. أو أي شــيء آخــر مــن هــذا القبيــل المحتــدم«؛ وكتــب 
لــؤي حســين، فــي »الفقــد«: أن »دفــن إحســاس الســجن، عكــس مألــوف الدفــن؛ يتطلــب نبــش قبــور الذاكــرة 
ونصــب الجثــة فــي مواجهــة العيــن وتحــت األنــف«، بعــد أن اكتشــف »أّن كل الســنين التــي أمضاهــا ســجينًا 

هــي صفــر يــوم فــي الحيــاة«.
ولكــن، مــن يحســب قيمــة حيــوات النــاس فــي دوائــر الحــكام الظالميــن وأتباعهــم الغانميــن؟! ومــا قيمــة 

حيــاة )العــدو( مــن حيــث المبــدأ؟! 
كأنــي أســمع اعتــراض الشــاعرة الروســية أولغــا بيرغوليتــس: »بــل عدونــا إنســان مثلنــا«. فهــي التــي قالــت 
ــأن عدوهــا، وهــو عــدو وطنهــا، إنســان  عــن األعــداء: »إنهــم بشــر مثلــي«. ووصفــت معاناتهــا لشــعورها ب

مثلهــا، فقالــت: »إنهــا فكــرة أصابتنــي فــي الصميــم«. 
وعلــى بســاطتها، فــإن فكــرة بيرغوليتــس شــجاعة جــًدا، ذلــك أن األنظمــة االســتبدادية واألحــزاب التــي 
تنشــأ وتعمــل فــي ظلماتهــا، تربــي أتباعهــا علــى أن العــدو، كائــن بــال مشــاعر وبــال أخــالق، بــل هــو أقــرب 



268

العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

ل اإلنســان إلــى عــدو لنــزع اإلنســانية عنــه. وال يقتصــر ذلــك، لأســف،  إلــى الشــيء. ومــا أســهل أن ُيحــوَّ
ــى  ــل عل ــون الطف ــا يرب ــا، كم ــرور كله ــه الش ــب إلي ــل أن تنس ــن أج ــع م ــدو ُيصن ــا. فالع ــا وحده ــى ثقافتن عل
ــق كأس  ــه يدل ــقوطه، أو بجعل ــببت بس ــي تس ــي الت ــا ه ــا ألنه ــا ضربه ــا وربم ــة وتأنيبه ــي زاوي ــة ف ــر دمي حش

الحليــب أو يقــع فــي مشــكلة مــا، هنــا وهنــاك.
ــاء ومعــارف وأقــارب  ــي أمضاهــا أصدق ــوم إحصــاء إجمالــي ســنوات العمــر الت ــي ذات ي لقــد خطــر ببال
ــاة«. ولنحســب  ــة ثالثمئــة عــام. ثالثمئــة عــام »صفــر حي لــي فــي ســجون األســد األب، فوصلــت إلــى قراب
كــم ســنة قهــر لــكل ســجين، فــي عائلتــه وأهلــه ورفاقــه: صفــر حيــاة. مــن أجــل أاّل يكــون هنــاك صفــر حيــاة، 
ُخلــق الحبــر والــورق وقبلهمــا اللســان، وثمــة مــن ســيقول ُخلــق القلــب، كأضعــف اإليمــان. هــؤالء جميعــا 

أعــداء مــن؟ 
***

وهكــذا، إضافــًة إلــى البعــد االجتماعــي ألدب الســجون، هنــاك بعــد أخالقــي، يتمثــل فــي ضــرورة نشــر 
معانــاة البشــر فــي ضــوء الشــمس، إخراجهــا مــن الظلمــات، بــل نبــش »جثــث -شــعبو- غيــر الهامــدة«، كــي 
ال تهمــد! بمــا يشــبه غصــن الشــربين الصغيــر الــذي كتــب فــارالم شــاالموف عــن رمزيــة إرســاله مــن إنســان 
معتقــل فــي كاليمــا الســتالينية، فــي طــرد بريــدي إلــى أهلــه فــي موســكو، فــي قصــة »انبعــاث الشــربين« مــن 
ــا وإجهــاًدا وقهــًرا  أجــل أن يتنفــس ويعيــش وُيذّكــر بالمعتقليــن الذيــن يعانــون المــوت بــرًدا وجوًعــا وتعذيًب
ــل أي منهــم. وتنفــس غصــن الشــربين وعــاش، فيمــا بقــي  وإذالاًل، حيــث ال أحــد يحاســب أحــًدا علــى قت
الســجناء ليموتــوا وتتكــّوم جثثهــم علــى تخــوم معتقــالت الطاغيــة. ُتكــّوم بالمعنــى الحرفــي وليــس الرمــزي.

وكمــا كتــب رفــاق شــعبو عــن معاناتهــم فــي ســجون األســد، بــل فــي أفظــع الســجون- تدمــر، الــذي كان 
يجــب أن يبقــى شــاهًدا علــى اإلجــرام، فدمرتــه كائنــات همجيــة. كتــب رفيــق شــاالموف فــي المحنــة والحبر، 
غافريــل كوليســنيكوف، بعــد أن لفظتــه طاحونــة المــوت هــو اآلخــر، إلــى مــا يشــبه الحيــاة، كتــب عــن هــول 
ــه  ــي غريــب، يتالشــى في ــم خيال ــدو، عشــنا فــي عال ــا يب ــي، فقــال: »علــى م ــرى جثــث رفاقــك وال تبال أن ت
ــة جثــث الموتــى«،  ــة لرؤي ــاالة كامل ــاالة بالمــوت، وتنشــأ المب الشــعور بالشــفقة والتعاطــف وتتجــذر الالمب

وليــس أي موتــى، إنمــا رفاقــك، ويمكــن قــول أخوتــك فــي المحنــة.

ا
ً

الحياة ممكنة هناك أيض

فــي تضــاد مــع مفهــوم الحيــاة الغائــب فــي الســجون الســورية، كمــا وصــف أحشــاءها ضحاياهــا، وليــس 
أولهــم وال آخرهــم راتــب شــعبو، يثيــر الدهشــة مــا كتبــه الشــاعر أناتولــي جيغوليــن، ســابق الذكــر )والــذي 
ــس  ــا خم ــوت بكاليم ــالت الم ــي معتق ــى ف ــذي أمض ــو ال ــات(، وه ــى أغني ــده إل ــن قصائ ــر م ــت الكثي ُحول
ســنوات، عــن أن العيــش فــي )الكاليمــا( ممكــن لمجــرد أنهــا أرض روســية. فبعــد أن كتــب »هــا أنــت تعوديــن 
يــا عصفــورة الذاكــرة/ إلــى أعوامــي البعيــدة تلــك/ ال أحــد يخّلصنــي مــن تلــك الســنين/ ال أحــد يســتطيع«، 

انتهــى فــي قصيــدة أخــرى، إلــى القــول: »ومــع ذلــك يمكــن العيــش هنــاك/ األرض روســية هنــاك«.
ــن  ــاًل ع ــه كان غاف ــاة. وال أظن ــا للحي ــح مكاًن ــال ال يصل ــكر االعتق ــدرك أن معس ــن ي ــع كان جيغولي بالطب
ذلــك، وال أراد القــول إن العيــش فــي المعتقــالت ينتمــي إلــى فئــة الحيــاة. إنمــا ربمــا كان يدعــو إلــى التعالــي 
علــى اآلالم نحــو وطــن )أم( أكبــر مــن الســجون والمعتقــالت، مهمــا كبــرت واشــتد الظلــم فيهــا. فقــد افتتــح 
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مجموعــة شــعرية صــدرت ســنة 1988 بعنــوان »قصائــد«، عــن دار »أدب األطفــال«، ضمــن سلســلة »مكتبــة 
التلميــذ الشــعرية«، بقصيــدة تقــول »وطنــي، لــن أنســى ولــن أخفــي/ آالمــي وقلقــي وجروحــي«، وختمهــا 
بقــول: »كل مــا أعيشــه وأتنفســه/ أعرفــه وربمــا ال أعرفــه/ أضعــه أمانــة بيــن يديــك/ لــك وحــدك أرويــه«.
ومــع ذلــك، فالوطــن الــذي خاطبــه أناتولــي جيغوليــن كان قــد دفــن ســتالين وبيريــا. فــأي وطــن يمكــن أن 
يناجــي راتــب شــعبو ورفاقــه ممــن عانــوا ويــالت الســجون الســورية، هــل الوطــن الــذي مــا زالــت الوطنيــة 

فيــه تتعيــن بقتــل كل صاحــب رأي حــر، وتمجيــد اللصــوص والمخربيــن والقتلــة والوطنييــن الدجاليــن؟!

ا(  
ً
دعوة إلى البقاء )إنسان

ــب  ــب رات ــه، كت ــل أجهزت ــة عم ــي وطبيع ــام األمن ــة النظ ــا طبيع ــخصية، متفهًم ــه الش ــى آالم ــا عل متعالًي
شــعبو عــن إحــدى جلســات التحقيــق والتعذيــب التــي تتكــرر ألســباب مختلفــة، وبــال أســباب ســوى تدميــر 
شــخصية الســجين: »تولــى أحــد عناصــر الحــرس الضــرب، عنصــر الحــرس )هــذا( هــو مــن أوصلنــي إلــى 
ــي بالقــول: »يرحــم  ــة وفاجأن ــاب الزنزان ــن. أغلــق ب ــن والمتورمتي ــا أعــرج علــى قدمــّي الداميتي ــة وأن الزنزان
أبــوك ال تواخذنــي يــا أخــوي! أنــا عبــد مأمــور ال بعرفــك وال إلــي شــي عنــدك. اللــه يلعــن أبــو هالشــغلة«. 
ــر  ــجناء عنص ــاه الس ــة تج ــعبو: »الكراهي ــب ش ــا كت ــث، كم ــر، حي ــجن تدم ــي س ــك ف ــن ذل ــم يك ــن ل ولك
ــتمك  ــم لش ــق أيديه ــو ُتطل ــم، ل ــكّل درجاته ــجن، ب ــر الس ــن عناص ــروه م ــن مك ــت كائ ــت، فأن ــز وثاب ممي
وضربــك وتشــويهك وإعدامــك؛ حتــى تشــعر أن مــا يقــوم بــه عناصــر الســجن هنــا ال تمليــه عليهــم وظيفتهــم 

ــة«. ــف والعزل ــن الضع ــحيق م ــدرك الس ــذا ال ــي ه ــت ف ــق وأن ــي العم ــك ف ــك ذل ــاعرهم، ويجرح ــل مش ب
***

ــي،  ــجنه الواقع ــم س ــن عال ــورة ع ــارئ ص ــة الق ــي مخيل ــعبو ف ــب ش ــر رات ــان، يحف ــن اإلنس ــه ع ــي تنقيب ف
ــًزا بشــكل  بدرايــة عاليــة بتعقيــدات النفــس البشــرية وقــدرات الكائــن البشــري العضويــة علــى البقــاء، متحي
ــزع  ــى ن ــة عل ــب الرهيب ــع والتعذي ــة القم ــل آل ــذي تعم ــالد( ال ــش )الج ــي الوح ــى ف ــانية حت ــح لإلنس واض
إنســانيته وتجريــده مــن إرادتــه، داخــل المعتقــل وخارجــه. وكأن مؤلــف »مــاذا وراء هــذه الجــدران« يذّكرنــا 

ــن.  ــى أنســنة الوحــش فــي نفوســنا بالتزامــن مــع أنســنته فــي اآلخري ــا إل بحاجتن
فهــا هــو شــعبو، يرثــي لحــال حــارس الســجن »أبــو ربيــع«، بعــد أن يســلط الضــوء علــى النزعــة اإلنســانية 
فيــه، فيقــول: »فــي فجــر أحــد األيــام، اســتيقظنا علــى صــوت ارتطــام مكتــوم أعقبــه صــوت أنيــن وتوّجــع 
عميــق. كان صــوت التوجــع مؤثــًرا إلــى حــد يدفــع المــرء إلــى إغــالق أذنيــه. فــي الصبــاح علمنــا أن شــرطًيا 
ــه  ــا علي ــع. كان حزنن ــو ربي ــو أب ــرطي ه ــذا الش ــطح. وأن ه ــن الس ــة ع ــة الحراس ــل نوب ــاء تبدي ــي أثن ــقط ف س
كبيــًرا«، »كان فــي فتــرة حراســته علــى الســطح يرفــع صــوت الراديــو الترانزيســتور الــذي يحملــه ويدّليــه قليــاًل 
بحيــث يمكننــا ســماع شــيء مــا مــن شــبابيك الجماعيــة الكائنــة تحــت الســقف بقليــل. وكان يجــرؤ أحياًنــا 
ــع  ــل يرف ــذا الفع ــه«، وكان »ه ــاه من ــبق أن طلبن ــيًئا س ــا ش ــة ليعطين ــاب الجماعي ــة ب ــن طاق ــراب م ــى االقت عل
ــل  ــن مواوي ــدث شــعبو ع ــم يتح ــا، مصــاف رســولية ربمــا«؛ ث ــى مصــاف علي ــي نظــر الســجناء إل الفاعــل ف
الشــرطي ســبع الشــجية، وكثيــًرا مــا كنــا نســمعه يقــول بطيبــة: »اللــه يرجعكــم ألهاليكــم، واللــه أنتــو أودام، 
اللــه يفرجــا عنكــم«؛ ثــم عــن الشــرطي نايــف الــذي »كان يقــدم للســجين ســيجارًة كاملــًة مــن دون أن يســتجّر 
مذلــة مــن أحــد أو أن يتلــذذ بكســر األنفــس«. وأكــرر مــع شــعبو أن ذلــك لــم يكــن فــي ســجن تدمــر بالطبــع. 
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مــن ســجن تدمــر، يأتــي شــعبو بأمثلــة علــى كســر األنفــس، تكســر القلــوب، وبينهــا حــارس يبصــق علــى 
وجــه ســجين، ويأمــره: »ديــر بالــك تمســحا وال! بكــرا بــدي شــوفا علــى وشــك هــا!«. ثــم، وربمــا لتخفيــف 
ــة  ــة مــن حياتهــم المدني ــى الخدمــة اإللزامي ــة عــن رجــال الشــرطة العســكرية المســاقون إل الوطــأة األخالقي
ــوب  ــن الحب ــا م ــى ظرًف ــد رم ــرطة كان ق ــر الش ــد عناص ــمعنا أن أح ــعبو: »س ــول ش ــب، يق ــة التعذي لممارس
المســكنة »ســيتامول« إلــى أحــد المهاجــع تعاطًفــا مــع الحالــة الصحيــة ألحــد الســجناء، ثــم وشــى أحــد أفــراد 
ــَد أمــام المهجــع نفســه حتــى المــوت. هكــذا ســمعنا وأجــواء  المهجــع بالحادثــة، فعوقــب العنصــر بــأن ُجِل
الرعــب فــي ســجن تدمــر تتيــح تصديــق مثــل ذلــك«. ولكــم أن تتخيلــوا شــناعة ووضاعــة وفظاعــة أن يعمــل 
ســجين مخبــًرا عنــد ســجانه، بــل أن يعمــل أي إنســان مخبــًرا عنــد نظــام قمعــي! لأســف، هنــاك بشــر يقبلــون 
ــع بهــذه الوظيفــة القــذرة.  ــه بنفســه، ويبــذل حتــى المــال للتمت بهــذا الــدور المهيــن، ومنهــم مــن يســعى إلي

وهــذا موضــوع يحتــاج إلــى بحــث منفصــل. 
وعــن أولئــك الذيــن يمارســون التعذيــب مــن دون وازع، يتســاءل شــعبو: »هــؤالء مجنــدون ســيعودون إلــى 
حياتهــم المدنيــة بعــد انتهــاء الخدمــة. كيــف يتقبــل هــؤالء المدنيــون كل هــذا العنــف الممــارس ضــد أبنــاء 
بلدهــم، وربمــا أبنــاء مدنهــم وحتــى أحيائهــم وقراهــم؟ كيــف يمكنهــم تحّمــل المشــاركة فــي هــذا التعذيــب 

العبثــي؟«.

َمن يصفع َمن؟

فــي موقــف تجــاه المحققيــن، ينــّم علــى تفهــم وأســف، ويخلــو مــن الحقــد، كتــب شــعبو: »هــدأ )المحقق( 
بعــد ذلــك )بعــد أن صفعنــي بعنــف( وكأنــه يدخــل فــي مشــهد جديــد، وقــص علــّي كيــف أنــه نســي حالــه 
مــرًة وصفــع ابنــه، الطالــب الجامعــي، صفعــًة رهيبــًة حاســًبا أن ابنــه موقــوف. وقــال إن ضغــط العمــل كبيــر 
ويجعــل المــرء عرضــة للخلــط«، وتابــع شــعبو: »اســتغربُت كيــف ينتقــل هــذا الرجــل بهــذه الســرعة وهــذه 
ــد كان  ــي الجدي ــهد البوح ــذا المش ــي ه ــف. ف ــذا العن ــه به ــن صفع ــًوا م ــى ت ــخص انته ــوح لش ــة، فيب الجذري
يمكــن أن أســأله، فســألته ألــم يختلــط األمــر عليــك ذات مــرة فتحســب الموقــوف ابنــك؟ غيــر أن ســؤالي لــم 

يــرق لــه، فقــال ¢ال¢ ناشــفة!«. 
حساســية راتــب شــعبو للصفــع، بمــا فيــه مــن إهانــة -وال يمكــن انتظــار غيــر ذلــك مــن كاتــب مرهــف، بــل 
مــن أي إنســان يعتــد بكرامتــه- الصفــع نفســه الــذي كان يســتدعي فــي زمــن الفروســية مبــارزًة نحــو المــوت 
أو اســترداد الكرامــة! تجعلــه يــورد أمثلــة أخــرى، مــن بينهــا أن المســاعد )أبــو حســن( »صفــع أحــد الســجناء 

)فـــ( أوشــك مــن عنــف الصفعــة أن يرتمــي هــو علــى األرض قبــل أن يرمــي مــا فــي يــده«. 
ومــع ذلــك عــاد شــعبو ليكتــب عــن هــؤالء الســّجانين، كأنــه يتحــدث عــن شــريط ســينمائي شــاهدهم فيــه، 
وليــس عــن حيــاة عــاش فصــول جحيمهــا: »وبعــد أن ينتهــي الــدوام ويفــرغ الفــرع مــن ضباطــه، كان المناوبون 
مــن عناصــر مفــرزة التحقيــق يدخلــون إلــى كوريــدور الزنازيــن، يخرجــون مــن قميــص الجالديــن ودورهــم، 
ــاء أدائهــم  ــا، ويقضــون ســهرتهم معنــا. ال شــيء فيهــم يشــبه حالهــم فــي أثن يفتحــون طاقــات الزنازيــن علين

وظيفتهــم فــي التحقيــق. حتــى أشــكالهم تختلــف. قــدرة رهيبــة علــى الدخــول والخــروج مــن األدوار«.

جاللة الخبز

فــي مــكان آخــر مــن ســرديته، يتوقــف راتــب شــعبو عنــد شــعور الجــوع القاهــر وتعاطــف أحــد الســجانين 
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مــع جوعــه، فكتــب عــن اســتجابة مســاعد حورانــي اســمه أبــو ممــدوح رجائــه حيــن لــم يســتطع أن يغفــو 
فــي الزنزانــة لشــدة جوعــه: »اللــه يخليــك أبــو ممــدوح بــدي شــي آكلــه! ¢شــي تاكلــه!؟ هســع منيــن أجبلــك 
شــي تاكلــه؟ ملعــون أبــو العــازة!¢« ثــم »غــاب أبــو ممــدوح وعــاد بسندويشــة حــالوة مــن الحجــم الكبيــر«، 
ــة  ــرك طاق ــذي ت ــاعد ال ــه المس ــى وج ــي عل ــا الذات ــدا الرض ــد ب ــان وق ــا بامتن ــا...«. تناولته ــود ي ــال: »خ وق
الزنزانــة مفتوحــًة«. ثــم كتــب عــن شــرطي حورانــي آخــر: »فــي أول يــوم لــه فــي الســجن، وقــف هذا الشــرطي 
تحــت شــباك زنزانتــي، ورفــع صوتــه قائــاًل: ¢هــات كاســتك أبــو شــريك! ¢وضعــُت كأســي فــي الشــباك، 
فتســلق الشــاب وأخــذ الــكأس ثــم أعادهــا مليئــًة بالشــاي الســاخن المحّلــى«. و»بعــد قليــل مــّد الشــاب يــده 
إلــيَّ مــن الشــباك بســيجارة مشــتعلة منبًهــا إيــاي بقــول: ¢مــد إيــدك أبــو شــريك!¢« وعّلــق شــعبو: »نحــن إذن 
شــريكان، يجمعنــا مصــاب الســجن. الســجن يجمعنــا، ويجعلنــا شــركاء. يمتــص التباينــات كلهــا فــي عتمتــه، 
ليجعــل مــن نفســه قاســًما مشــترًكا لضحايــاه«، وأضــاف: »أذكــر أنــي قبلــت شــراكة هــذا الشــرطي مــن دون 
تحفــظ، ولكــن بعــد الســنوات التــي قضيتهــا فــي ســجن تدمــر العســكري الرهيــب، صــرُت أكثــر خضوًعــا 

الســتقطاب يشــوش صفــاء النفــس وطبيعــة اإلنســان«. 
وكــم جميــل أن راتــب شــعبو يأســف ألنــه بــات -حتــى بعــد مــا رآه وعانــاه مــن الســجانين فــي تدمــر- أقــل 

قــدرة علــى تلمــس اإلنســان في الســجان.    
يســتحضر تجويــع راتــب شــعبو ورفاقــه فــي أقبيــة البعث الســورية، فــي ذهنــي، قصــة غافريل كوليســنيكوف 
»حصــة الخبــز«. وفيهــا أن جــار الكاتــب فــي عنبــر الســجن كان شــاًبا أوكرانًيــا بســيًطا اســمه غريشــكو، وقــد 
ــنيكوف  ــى كوليس ــاح، تلق ــي الصب ــز. وف ــن الخب ــه م ــتالم حصت ــاه اس ــض، فرج ــن أن ينه ــف م ــات أضع ب
حصتيــن، وحمــل إلــى غريشــكو إحداهمــا. وإذا بمعتقــل آخــر كان يتضــور جوًعــا وكاد يفقــد مظهــره البشــري 
مــن شــدة الجــوع يخبــره أن غريشــكو مــات ليــاًل، ويتوســل إليــه قطعــة الخبــز هــذه. لكــن الكاتــب الجائــع، 
تجاهــل دموعــه وتوســالته، وراح »يمضــغ حصتــي الخبــز« أمــام عينيــه. ثــم كتــب كوليســنيكوف -بحســب 
مــا ذكرتــه نتاليــا خيغالوفــا ونشــرته فــي )اليــف جورنــال 16 آب/ أغســطس 2010( بعنــوان »ســردية غافريــل 
كوليســنيكوف المعتقليــة«- كتــب: بعــد مضــي ســنوات علــى إخراجــه مــن معســكر االعتقــال: »اآلن، أشــعر 
باألســف عليــه حتــى المــوت. حينهــا، لــم أكتــرث بدمــوع ذلــك الرجــل. فقــد ســارعُت ألكل حصــة غريشــكو 

حتــى ال يقــوم شــخص آخــر، أقــوى وأكثــر وقاحــًة، بنتــر قطعــة خبــز رفيقــي الميــت مــن بيــن أســناني«.
وكمــا تــرى خيغالوفــا أن كوليســنيكوف فــي قصصــه »يلّخــص كل قصــة ويعطــي تقويًمــا لمــا حــدث فيهــا«، 
بّتــم تدركــون أن راتــب شــعبو، يحلــل الحــوادث واألشــياء والمواقــف واالســتجابات، أخالقًيــا ومعرفًيــا، بــل 
يمكــن القــول إنــه فــي »مــاذا وراء هــذه الجــدران« يحلــل تجربتــه وتجربــة رفاقــه علمًيــا، ويعايرهــا أخالقًيــا، 
فــال يغفــل عــن فكــرة العدالــة، حتــى حيــث تنتفــي العدالــة، كمــا ال يخفــى عــن الفــارق بيــن أال تنســى مــا 

تعرضــَت لــه مــن ظلــم، وأن تحقــد. الذاكــرة مــن أجــل األجيــال القادمــة، والحقــد عدوهــا القاتــل.
وأمــا مــا يمّثــل الــذروة فــي بحــث شــعبو عــن اإلنســان فــي الســّجانين، فهــو فرحــه لحظــة العثــور عليــه. 
فكتــب، بمناســبة »اإلفــراج الكبيــر 14/ كانــون األول/ ديســمبر 1991«: »رأينــا فرحــة عناصــر الشــرطة بهــذا 
اإلفــراج الكبيــر، فرحــة ال يبررهــا ســوى غلبــة قــوة الخيــر فــي أنفســهم علــى القســوة التــي تفرضهــا عليهــم 
وظيفتهــم«. وأضــاف، شــارًحا: »كلمــا تدرجنــا نــزواًل فــي رتــب عناصــر الشــرطة زادت الطيبــة فــي أنفســهم«. 
ثــم يوكــد أن »الموقــف مــن العســكريين والشــرطة األفــراد خــالف الموقــف مــن الضبــاط، وخاصــة ضبــاط 
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ــط مــن الفــرع يتفقــد الوضــع.  ــى الســجن: »جــاء ضاب ــرات إل ــط مخاب ــارة ضاب ــرات«، مستشــهًدا بزي المخاب
ــاب  ــح الشــرطي ب ــاب. يســتمعون باســتخفاف ويتكلمــون بتعــال. فت ــة أســياد أو أرب ــئ هــؤالء علــى هيئ يجي
الجماعيــة، وقــف الضابــط ونظــر ببــرود فيــه تشــٍف، وســأل عــن الوضــع. فتقــدم الدكتــور فايــز وســأل بلهجــة 
ــة: ¢باللــه لــو عنــدك بقــر بترضــى تحطهــم بهيــك وضــع؟¢ فــرد الضابــط المتخــم بالســلطة: ¢ميــن  انفعالي

قلــك أنكــن أحســن مــن البقــر؟!¢.« وذلــك لــم يكــن فــي ســجن تدمــر كمــا هــو واضــح.
وكأن راتــب شــعبو ينفــي عــن نفســه شــبهة النبــوة، وأنــه ليــس ممــن يديــرون خدهــم األيســر لمــن يصفعهــم 
علــى خــده األيمــن، فيســوق مثــااًل مــن تجربتــه فــي الســجن، ويقــول: »أســعدني أن أراه )الشــرطي أبــو العبــد 
ــا حســن الفائــض الســلطة والغطرســة  ــو للحظــات، وأن أرى أب ــًدا الســطوة ول ــل العمــر«( مهمــاًل وفاق »طوي
يضــن عليــه بــأي أهميــة خاصــة أو تمييــز عــن بقيــة المرؤوســين. ســرني ذلــك وأنــا أعلــم وال شــك أن هــذا 
، حيــن تحــدث  ســرور البائســين. غيــر أنــه ســرور علــى أي حــال«. ولــم يعلــق شــعبو بكلمــة تنــم عــن تشــفٍّ
ــدرا،  ــجن ع ــى س ــا إل ــن نقلن ــة م ــابيع قليل ــد أس ــول: »بع ــى بق ــن، فاكتف ــي حس ــاعد أب ــل المس ــر مقت ــن خب ع

ســمعنا بمــوت ذلــك المســاعد المتغطــرس. كانــت عمليــة نقلنــا إًذا اســتعراض قوتــه األخيــر«.

ذاكرة من أجل الحرية

إيماًنــا بقــوة النمــوذج والمثــال، وبــأن التعليــم حــارس أقــوى للحريــة مــن أي جيــش، مــن المهــم إدخــال 
ــن  ــاج الجالدي ــل إنت ــا لجع ــاد إنم ــة األحق ــس لتربي ــي. لي ــاج المدرس ــي المنه ــالت ف ــجون والمعتق أدب الس
والعبيــد أمــًرا غيــر ممكــن، أو متعــذًرا فــي أضعــف اإليمــان، ولجعــل الطريــق لرفــض الخضــوع لمحتــٍل يمــر 

عبــر رفــض الخضــوع لحاكــم ظالــم.
وفــي هــذا الســياق، أجــد لـــ »مــاذا وراء هــذه الجــدران«، ولروايــات أخــرى عــن الســجون الســورية، مكانــًة 
ال تقــل أهميــة عــن مكانــة »يــوم مــن حيــاة إيفــان دينيســوفيتش« لـــ سولجينيتســن )روايــة سولجنيتســين هــذه، 
ــدّرس فــي منهــاج الصــف الحــادي عشــر فــي روســيا، مــع »قلــب كلــب« و»المعلــم ومرغريتــا« لـــ  باتــت ُت
ميخائيــل بولغاكــوف؛ وأعمــال أخــرى مــن أدب الســجون دخلــت فــي برامــج القــراءة اإلضافيــة المدرســية، 
ــي  ــة الت ــه ألدب الســجون الســورية المكان ــوم يكــون في ــي ي ومنهــا أشــعار أناتولــي جيغوليــن(، وآمــل أن يأت
يســتحقها، ليــس مــن حيــث قيمتــه التوثيقيــة والتاريخيــة فحســب، إنمــا واألدبيــة الفنيــة أيًضــا، وهــذه مهمــة 

نقــاد األدب، ومســؤولي المناهــج فــي عهــد الحريــة إذا حــّل ذات يــوم بــأرض الشــام المنكوبــة. 



السعر 15 دوالًرا

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


