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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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عرض كتاب )أدب السجون( لشعبان يوسف

عرض: فادي كحلوس

هــذا الكتــاب تحريــٌر لنــدوة أقامهــا مركــز البحــوث العربيــة األفريقيــة عــن أدب الســجون، ومناســبة النــدوة، 
والكتــاب مًعــا، بحســب محــرر الكتــاب: »مــرور خمســين عاًمــا علــى أوســع وأفظــع تجربــة اعتقــال مصريــة.  
فقــد صــدر فــي 31 كانــون األول/ ديســمبر 1958 قــراٌر باعتقــال 168 شــخًصا، تبعــه قــرار آخــر فــي آذار/ 
مــارس 1959 بإلقــاء القبــض علــى 436 شــخًصا، ومــن بينهــم عــدد ال يســتهان بــه مــن الصحافييــن والشــعراء 
ــبة  ــذه المناس ــن ه ــن«. وع ــن ومهنيي ــن وأكاديميي ــور، وممثلي ــامي الكاريكات ــرحيين ورّس ــن والمس والروائيي

اسم الكتاب: أدب السجون 

تحرير: شعبان يوسف

الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب

مكان النشر: القاهرة

تاريخ النشر: عام 2014

عدد الصفحات: 264 صفحة

قياس الصفحة: 17/24 سم

-448-977-ISBN(: 978( الرقم الدولي
0-915

المحتويات: 

الجلسة االفتتاحية: د. سمير ندا

كلمة منسق الندوة: أ. شعبان 
يوسف

الفصل األول: مداخل

الفصل الثاني: نماذج أدبية

مناقشات

شهادات حّية

ــج  ــد 1979، خري ــن موالي ــر، م ــة والنش ــة والترجم ــلون للثقاف ــة ميس ــذي لمؤسس ــر تنفي مدي
كليــة اإلعــالم بجامعــة دمشــق، ناشــط سياســي واعالمــي، مــن مؤسســي )تجمــع أحــرار 
ــة(  ــورة الكرام ــرار ث ــع أح ــة – تجم ــيق المحلي ــان التنس ــلمي – لج ــر الس ــا للتغيي ــق وريفه دمش
الصحــف  مــن  عــدد  فــي  منشــورة  النقديــة  والقــراءات  المقــاالت  مــن  العديــد  لــه   ،2011

واإللكترونيــة. المطبوعــة 

فادي كحلوس
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ــة  ــجون تصفي ــول أدب الس ــدوة ح ــة ن ــن إقام ــرض م ــن الغ ــم يك ــاب: »ل ر الكت ــرِّ ــف مح ــعبان يوس ــول ش يق
حســابات مــع الماضــي، أو إدانــة جديــدة إلدارة سياســية بعينهــا، بقــدر مــا كان يحــدو بنــا الغــرض إلجــالء 
ــص  ــعر وقص ــن ش ــة م ــا التجرب ــي أنتجته ــات الت ــراءة األدبي ــة، وبق ــت بالتجرب ــي أحيط ــض الت ــض الغوام بع

وروايــات ومســرح ورســائل وأناشــيد«.
ــور  ــح ص ــل أوض ــعر، تمث ــة الش ــات وخاص ــن: »األدبي ــمير أمي ــور س ــا الدكت ــول كاتبه ــة، يق ــي االفتتاحي ف
ــرة مــن  ــراءة كثي ــا أقــول للشــخص الــذي يحــّب أن يعــرف عــن مجتمــع مــا، كفــى ق عــن المجتمــع، ودائًم
ــان صــورًة أعمــق  ــد؛ إلنهمــا يعطي ــدة، والشــعر الجي ــات الجي ــرأ الرواي الــكالم السياســي واالجتماعــي، واق
ــعر  ــة والش ــية. فالرواي ــوم السياس ــاع والعل ــم االجتم ــل عل ــة مث ــل العلمي ــع التحالي ــن جمي ــع م ــن المجتم ع

ــا«. ــع م ــم مجتم ــّور وفه ــيلتين للتص ــل وس أفض
ــل  ــيلة األفض ــس الوس ــب، ولي ــع وحس ــن المجتم ــق ع ــورًة أعم ــي ص ــا، ال يعط ــًة، إن األدب، عموًم حقيق
ــا، صــورة المجتمــع  ــة األدب تذهــب أبعــد مــن ذلــك، وتتجــاوز، عمًق ــل إن أهمي للتصــور والفهــم فقــط، ب
ــه وقــواه  ــة مــن الحقيقــة، حقيقــة المجتمــع وحقيقــة طبيعت وســبل تصــوره وفهمــه. فــاألدب، مــن جهــٍة عّين
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وحتــى السياســية، وعّينــة مــن حقيقــة مســتوى ذاك المجتمــع وشــروطه 
ــز  ــا يعج ــل م ــص األدب بنق ــك، يخت ــى ذل ــالوًة عل ــرى، وع ــة أخ ــن جه ــة م ــة القائم ــه الواقعي وأوضاع
ــة  ــاع والسياس ــم االجتم ــا وعل ــخ والجغرافي ــمل التاري ــي تش ــات الت ــه، فالكتاب ــن نقل ــر ع ــي آخ ــوع كتاب أي ن
ــر مجموعهــا عــن  ــي يعب ــرة، والت ــل اإلنســانية الصغي وغيرهــا، تعجــز عــن نقــل األحاســيس، ونقــل التفاصي
ــوع أو  ــال، موض ــبيل المث ــى س ــا، عل ــو تناولن ــع أو ذاك. فل ــذا المجتم ــي ه ــر ف ــة للبش ــة وتام ــاوات كامل حي
ــة آرنــت، الخطــوط الناظمــة لالســتبداد، وتوصيفــات عديــدة لمســتوياته،  مفهــوم االســتبداد، لقرأنــا عنــد حنّ
والكــوارث الناتجــة عنــه، لقرأنــا قوانينــه ومآالتــه، فلســفته ووكوارثــه. ولــو قرأنــا عــن ذات الموضــوع، عنــد 
عبــد الرحمــن الكواكبــي، أو إيتــان دو ال بويســي، ومرافعتــه الشــهيرة القويــة، ضــد الطغيــان، لعلمنــا مســببات 
االســتبداد ونتائجــه، مرتكزاتــه وســياقاته، وأدركنــا تناقضاتــه ونقائضــه. لكــن حيــن نقــرأ عــن االســتبداد أدًبــا، 
عنــد جــورج أورويــل علــى ســبيل المثــال، فإننــا ســنخاف كمــا يخــاف وينســتون ســميث بطــل روايــة 1984، 
ذاك اإلنســان العــادي، الُمراَقــب طــوال الوقــت، بوســاطة الشاشــات التــي ال تبــرح مكاًنــا مــن أمكنــة حياتــه، 
ولشــعرنا بتوّجــس يطابــق توّجســه حيــن محاولــة اقترابــه مــن أي شــخص جديــد، ولنقمنــا، كمــا نقــم ســميث، 
ــا، حيــن نقــرأ روايــة مزرعــة الحيــوان، جوهــر األالعيــب األيديولوجيــة  ــا وأدركن علــى األخ الكبيــر. ولوعين
وطرائــق ســن القوانيــن والشــعارات، وحياكــة المؤامــرات التــي ال تقــوم للمســتبد قائمــة مــن دونهــا. وكلمــا 
ــة  ــن معرف ــندنو م ــا س ــه، فإنن ــي ذات ــص ف ــد النق ــية، وعق ــوهاته النفس ــتبد، وتش ــكيولوجيا المس ــن س ــا ع قرأن
ذاك المســتبد، الحالــة، األيقونــة، أو الظاهــرة. وسنشــعر بإمــكان ســبر أغــواره؛ لكــن لــن يصــحَّ ســبر الغــور 
الفعلــّي ذاك، وتيُقنِنــا مــن معرفــة مكامــن الخلــل النفســي عنــده، وتحليلنــا الصائــب لتشــوهاته وعقــد نقصــه، 
كمــا يصــح حيــن نقــرأ روايــة خريــف البطريــرك لـــ غابرييــل غارســيا ماركيــز. وإذا مــا اقتربنــا أكثــر باتجــاه 
ــم  ــن ولــج عال ــة حي ــة قــد تجلــت إنســانيته كامل ــى الحري ــا إل ــّزاع دائًم أدب الســجون، فســنجد أن األدب الن
الســجون، عالــم المعتقــالت، عالــم االعتقــال والتعذيــب والتحقيــق، وحيــن دخــل عالــم المعتقــل مــا بعــد 
ــرًة  ــط م ــرق المتوس ــا«، أو »ش ــة »اآلن.. هن ــف رواي ــن مني ــد الرحم ــرأ لـــ عب ــن نق ــره. فحي ــن أس ــه م خروج
آخــرى«، أو روايــة »األشــجار واغتيــال مــرزوق«، أو حيــن نقــرأ  روايــة »القوقعــة« لـــ مصطفــى خليفــة، فــإن ما 
ســيرافق قراءتنــا تلــك ويســيطر علينــا، هــو مزيــج مــن التــردد واالرتبــاك وثقــل االنتظــار والخــوف واأللــم، أي 
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تحالــف مشــاعر مفرطــة مــن الحــزن والَفقــد والرعــب واإلنكســار والشــوق والتــوق، سســتتطابق، أو تــكاد، 
مــع مــا عاشــته شــخصيات تلــك الروايــات. ففــي األدب وحــده، ســواء أكان روايــة أو قصــة أو شــعًرا أو نثــًرا 
أو مســرًحا، ســنعيش حقيقــة فــي الحقبــة التاريخيــة التــي انتقاهــا لنــا الكاتــب، وسنشــارك المجتمــع الواقعــي 
ــص  ــم خصائ ــن أه ــذه م ــاس -وه ــتطيع قي ــا، وسنس ــأدق تفاصيله ــا وب ــانية كله ــه اإلنس ــرض تفاصيل أو المفت
األدب- مــا حملــه الفــرد أو الجماعــة أو الجمهــور، مــن مشــاعر وطموحــات ورغبــات وآمــال وآالم. وَمــن 

غيــر األدب يبــدع فــي تجســيد ذلــك كلــه!
فــي الفصــل األول مــن الكتــاب، وفــي مداخلتهــا المعنونــة بـــ»أدب الســجون فــي العالــم العربــي«، قّدمــت 
رضــوى عاشــور، القاصة والروائية والناقــدة األدبية واألســتاذة فــي الجامعة المصريــة، عرًضــا مقتضًبــا 
لكتابــات الســجن العربيــة، اقتصــر هــذا العــرض علــى المرويــات، مــن مذكرات وســير ذاتيــة وروايــات خمس 
ــة، هــي مصــر  ــة االعتقــال والســجن السياســي فــي أربعــة بلــدان عربي أنتجهــا معتقلــون ســابقون عــن تجرب
والمغــرب وفلســطين ولبنــان. ومــن الروايــات المتناَولــة، روايــة »تلــك الرائحــة« للكاتــب صنــع اهلل ابراهيــم. 

وروايــة »تلــك العتمــة الباهــرة« للكاتــب الطاهــر بــن جلــون. لتضــع بعــد عرضهــا، بعــض المالحظــات:
ُتفصــح كتابــات الســجن عــن ملمــٍح أســاس مــن مالمــح واقــع عربــي محاَصــر بيــن الغــزاة والطغــاة،   -1
ولعــل دراســًة فاحصــًة لمعتقــل )أبــو غريــب( فــي العــراق ومــا عانــاه المعتقلــون فيــه فــي ظــل نظــام 

ــا تجســيًدا مذهــاًل لهــذا الواقــع. صــدام حســين وفــي ظــل االحتــالل األميركــي يتيــح لن
تواجــه كتابــات الســجن الذاكــرة الرســمية، وتــؤرخ للعالقــة بيــن الســلطة ومعارضيهــا ]....[ وتكــّون   -2
ــا لحظــة االعتقــال  هــذه األدبيــات فرصــًة مؤجلــة للدفــاع عــن النفــس، الدفــاع الــذي لــم يكــن ممكنً
].....[ وهــو دفــاع مرّكــب مــزدوج، يتجســد أواًل فــي أســاليب المقاومــة داخــل المعتقــل ومواجهــة 
ــد هــذه اإلنســانية وجدارتهــا. أمــا المســتوى الثانــي، فهــو  ــة ســحق إنســانيتهم بتأكي الســجناء لمحاول
ــة القمــع واالســتبداد. ــة نفســها التــي تصفــي الحســابات مــع آل االنتصــار المعنــوي المتمثــل فــي الكتاب

ــر،  ــي المعاص ــي األدب العرب ــجن ف ــة الس ــن تجرب ــي حس ــار ع ــاول ع ــا، يتن ــل األول، أيًض ــي الفص وف
بعنــوان: النــص والجــدار، فيقــول: »يعــود اهتمــام الروايــة العربيــة بقضيــة الســجن السياســي إلى عــدة عوامل، 
ــم  ــاة السياســية فــي العال ــي بطبيعــة الحي ــط العامــل الثان ــة. ويرتب ــى الحري ــه إل ــزع بطبيعت أولهــا: أن األدب ين
ــا،  العربــي، حيــث أصبحــت البقعــة الجغرافيــة التــي تمتــد مــن الخليــج شــرًقا إلــى المحيــط األطلســي غرًب
مــن أكثــر مناطــق العالــم خرًقــا لحقــوق اإلنســان، وصــارت أنظمتهــا الحاكمــة هــي األشــد اســتبداًدا وتعســًفا 
ــاليبه  ــا أن أس ــر، كم ــلطة والجماهي ــن الس ــل بي ــاس التعام ــع أس ــات القم ــي، إذ ب ــن العرب ــة المواط ــي معامل ف
ــي  ــرة ف ــداث ثغ ــة إلح ــام أي محاول ــق أم ــالق الطري ــاه إغ ــي اتج ــعى ف ــتمرة، تس ــورات مس ــا تط ــرأ عليه تط
جــدار االســتبداد. أمــا العامــل الثالــث فيتعلــق بخلفيــة العديــد مــن األدبــاء الذيــن أنتجــوا الروايــات، حيــث 
ــة  ــروا بتجرب ــم م ــذا فإنه ــة، ول ــات متفاوت ــور ودرج ــم بص ــم حياته ــي صمي ــودة ف ــة« موج ــد أن »السياس نج
الســجن أو كانــوا قريبــي الصلــة بمــن مــروا بهــا، أو مورســت ضدهــم أشــكال مختلفــة مــن القمــع والقهــر.« 
ويضيــف: »ســلطت الروايــة العربيــة الضــوء علــى األزمــة الحــادة التــي تواجــه الحريــة السياســية فــي العالــم 
العربــي ]....[ فصــورت حصــار ومطــاردة وتعذيــب هــؤالء األشــخاص، عبــر تناولهــا حيــاة الســجن كنقيــض 
ــن  ــا م ــد نوًع ــة، وترص ــاب الديمقراطي ــر غي ــد مظاه ــج أح ــا؛ لتعال ــا روائًي ــّده مكاًن ــن ع ــًة م ــة، منطلق للحري
ــوف  ــجن وصن ــت الس ــي تناول ــات الت ــم الرواي ــن أه ــي. وم ــان العرب ــية باإلنس ــلطة السياس ــة الس ــواع عالق أن

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%8A%D8%A9_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%A9_(%D8%A3%D8%AF%D8%A8)
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التعذيــب: »الكرنــك« لـــ نجيــب حمفــوظ، و»العســكري األســود« لـــ يوســف إدريــس، و»شــرف« لـــ صنــع اهلل 
إبراهيــم، و»الســرداب رقــم 2« لـــ يوســف الصايــغ، و»األســوار« لـــ حممــد جريــل، و»الزنزانة« لـ فتحــي فضل، 
ــركات«  ــي ب ــة مجــال الغيطــاين »الزين ــن تقــدم رواي و»العطــش« و»وراء الشــمس« لـــ حســن حمســب. فــي حي
رؤيــًة واضحــًة إلرهــاب الســلطة، وألــوان القهــر والتعذيــب، وتبرهــن هــذه المعالجــة علــى أن مــا يحــدث فــي 
الســجون العربيــة أمــر متشــابه ال يختلــف فــي الجوهــر، وكأن ســلطات الســجون فــي تلــك البقعــة العربيــة قــد 
اتفقــت علــى أســلوب واحــد فــي التنكيــل بالســجناء السياســيين. وهــي المســألة التــي تمثــل جوهــر أعمــال 
األديــب عبــد الرمحــن منيــف بــل إحــدى المحــاور الرئيســة ألعمالــه الروائيــة، وهــي مــا دفعتــه إلــى القــول: إن 
الفــارق بيــن مــكان وآخــر فــي المنطقــة العربيــة، فــارق نســبي، وليــس نوعًيــا ]....[ فالســجن السياســي، مثــاًل، 

فــي أي بقعــة عربيــة ال يختلــف عــن بقعــة أخــرى.
كمــا يتنــاول حســن محــودة موضوعــة »المدينــة ســجنًا، العالــم ســجنًا: قــراءة عابــرة فــي ثــالث روايــات 
مصريــة«، فيقــول: يمكــن أن يرتحــل زمــن الســجن ومكانــه إلــى ازمنــة وأمكنــة أخــرى، بمــا يشــي بواقــع بعينه 
يــرزح عليــه القمــع، وهــذا المعنــى قائــم فــي عــدد كبيــر مــن الروايــات العربيــة، نتوقــف عنــد ثــالث منهــا 
يتجســد فيهــا الســجن خــارج أســواره، بطرائــق متنوعــة: مــن المدينــة المســماة المتعينــة وقــد غــدت ســجنًا 
ــد  ــع وق ــم الواس ــى العال ــجن، إل ــم الس ــرت بمعال ــد تدث ــددة وق ــر المح ــرة غي ــة المعاص ــى المدين ــًرا، إل كبي
ــة  ــاًل. فــي روايــة صنــع اهلل إبراهيــم )تلــك الرائحــة( يبــدو عالــم المدينــة اســتمراًرا لتجرب أصبــح ســجنًا هائ
الــراوي المتكلــم الخــارج مــن الســجن. إذ تتحــول مدينــة القاهــرة إلــى زنزانــة كبــرى ]....[ فقــد صــادر زمــن 
الســجن زمــن مــا بعــد الســجن ]....[. ففــي الســجن ضــاع شــيء مــا وانكســر وغــدا مفقــوًدا فــي حاضــره 

القائــم ]....[. نتــج عنــه مراقبــة العالــم مــن دون االنخــراط فيــه.
وفــي روايــة ضيــاء الرشقــاوي »مأســاة العصــر الجميــل« تنــاوٌل للمدينــة التــي تتحــول إلــى ســجن يســتأصل 
األواصــر المتصلــة بالطبيعــة الحيــة، ويمــرق الروابــط بيــن الفــرد واآلخريــن. كمــا ترفــع روايــة عبــد احلكيــم 
قاســم »قــدر الغــرف المقبضــة« اإلحســاس بوطــأة الســجون، ومعانــاة حصــار جدرانهــا، إلــى درجــة القهــر 

الكونــي الــذي ال رادَّ وال مهــرب منــه.
ــات المثقفــات  ــارة مــن كتاب ــة فــي نمــاذج ُمخت ــاء أنــس الوجــود »عطــر الزنازيــن، قــراءة نقدي ــاول ثن وتتن
المصريــات الروائيــة خلــف الســجن«. والكاتبــات المختــارات هنــا هــّن: نــوال الســعداوي وعملهــا الروائــي 
ــور  ــوى عاش ــخصية«. ورض ــي »أوراق ش ــا الروائ ــات وعمله ــة الزي ــاء«. ولطيف ــجن النس ــي س ــي ف »مذكرات
ــالث،  ــات الث ــد الكاتب ــة عن ــن التجرب ــن تدوي ــود زم ــس الوج ــاء أن ــت ثن ــث تناول ــاف«. بحي ــا »أطي وروايته

ــا. ــجيلها فنًي ــة تس ــة، وطريق ــل التجرب ومداخ
ويتنــاول شــعبان يوســف موضــوع الشــعر فــي أدب الســجون، بعنــوان »المقاومــة عندمــا تكــون شــعًرا«، 
ــاب؟  ــة أدوات العق ــه كاف ــف يواج ــجن؟ كي ــة الس ــي ظلم ــان ف ــب والفن ــاعر والكات ــل الش ــاذا يفع ــول: م فيق
ففــي مواجهــة هــذه األصنــاف كلهــا تتكــون أصنــاف مــن المقاومــة وأبرزهــا الكتابــة، بدايــًة مــن الكتابــة علــى 
الجــدران. وغالًبــا مــا يكــون الشــعر والغنــاء أداتيــن رئيســتين لهــذه المقاومــة، أي »بالغــة المغموميــن« كمــا 
ــة  ــورد شــعبان يوســف أول تجرب ــة عــن هــذه المقاومــة، ي ــر عصفــور. ومــن األمثل أطلــق عليهــا الناقــد جاب
ســجن تعــرض لهــا شــاعر عربــي، هــو الشــاعر عــدي بــن زيــد المتوفــى فــي ســنة 590م، أي قبــل الهجــرة 
بنحــو خمســة وثالثيــن عاًمــا، وهــو زوج ابنــة الملــك النعمــان، الــذي اعتقلــه وقتلــه قتلــًة وحشــيًة. كمــا يــورد 
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لنــا ديــوان »رحلــة الحجــالت« للشــاعر حممــود املســتكاوي. وديــوان »حكايــات فــي الطريــق« للشــاعر حممــود 
ــجون  ــاول المس ــعبان: يح ــول ش ــر. ويق ــي مط ــد عفيف ــاعر حمم ــة« للش ــاء المتوحش ــوان »المومي ــندي. ودي ش
دوًمــا بقصائــده أن يتواصــل مــع الخــارج ويقيــم حــواًرا مــع كائنــات متخيَّلــة، وكائنــات غائبــة مثــل األم واألب 

ــة. واألخ والحبيب
فــي الفصــل الثــاين مــن هــذا الكتــاب والمعنــون بـ»نــاذج أدبيــة« يــدرس أمحــد هبــاء الديــن شــعبان تجربــة 
الســجن فــي أدب الكاتــب غالــب هلســا: »هــو مثقــف عربــي ماركســي، مــارس السياســة المباشــرة، تحّركــه 
ــه، فــي ســعيهم  ــدات الشــعب المصــري، وشــّبانه وطلبت ــر؛ غــرق فــي أوجــاع ومكاب ــة ملّحــة فــي التغيي رغب
ــة  ــي نهض ــارك ف ــتينيات، وش ــل الس ــية لجي ــة والسياس ــاة الثقافي ــي الحي ــج ف ــة 1967، واندم ــة هزيم لمواجه
ــلطة  ــت الس ــي دفع ــباب الت ــن األس ــن م ــن المصريي ــه بالمثقفي ــت عالقت ــة، وكان ــة المصري ــة األدبي الكتاب
الســاداتية إلــى اتخــاذ قرارهــا بإبعــاده مــع الكاتــب الفلســطيني عبــد القــادر ياســن أواخــر عــام 1976. لُيجَبــر 
غالــب بعدهــا علــى مغــادرة بيــروت التــي لجــأ إليهــا بعــد مصــر، وذلــك عقــب االجتيــاح اإلســرائيلي عــام 

ــة المطــاف، فــي دمشــق.« ــه، نهاي ــدة التــي حطــت ب ــه الجدي ــدأ تغريبت 1982، ليب
ــعبان:  ــن ش ــاء الدي ــد هب ــول أمح ــي، يق ــداع األدب ــاة واإلب ــن الحي ــا بي ــا، م ــب هلس ــجن غال ــة س ــن تجرب ع
تجربــة الســجن واالعتقــال والتعذيــب والتحقيــق والمراقبــة، وآثارهــا الســيكولوجية والماديــة، حاضــرة بقــوة 
فــي متــن نــص هلســا، أينمــا كان المــكان وحيثمــا كان الزمــان. ويســتعرض هــذه التجربــة فــي روايــات أربــع 

مــن أعمــال هلســا، وهــي: الضحــك، والخماســين، والســؤال، والبــكاء علــى األطــالل.
وتتنــاول أمــل اجلمــل فــي هــذا الفصــل أيًضــا، موضــوع »مقاومــة الســجن« فــي مؤلفــات شيــف حتاتــة 
األدبيــة، ويتنــاول عمــر شــهريار مقتــل شــهدي عطيــة بيــن ورايتــي »حكايــة تــو« و»أوان القطــاف« ونوقشــت 
ــوى  ــري بق ــام الناص ــة النظ ــى عالق ــزت عل ــي رّك ــات الت ــا الكتاب ــة، وخصوًص ــرة الناصري ــك الفت ــالل ذل خ
اليســار علــى اختــالف توجهاتهــا، ليركــز عمــر شــهريار علــى النصــوص األدبيــة التــي تعاطفــت مــع اغتيــال 

شــهدي عطيــة فــي ســجن أبــو زعبــل فــي يونيــو 1960.
وفــي موضــوع »رســائل الســجن كآليــة للمقاومــة« تقــرأ مــي أبــو زيــد رســائل عبــد العظيــم أنيــس وفريــدة 
ــة  ــن: أمين ــا كل م ــجون، قدمه ــال وأدب الس ــن االعتق ــة ع ــهادات حي ــًرا، ش ــاب، أخي ــاول الكت ــاش، ليتن النّق

رشــيد، جمــال الغيطانــي، ســيد نــدا، صنــع اللــه إبراهيــم، وفخــري لبيــب.
ــي  ــا، ف ــا راهنً ــر عنه ــة المعبَّ ــة العربي ــة األنظم ــي، وخصوصي ــي العرب ــع السياس ــة الواق ــى خصوصي تتجل
ظواهــر القمــع واالســتبداد واإلجــرام والتنكيــل والقهــر، خــارج الســجون العربيــة وداخلهــا، وهــذا مــا يضفــي 
خصوصيــة عربيــة علــى أدب الســجون. إذ يمســي أدب الســجون عربًيــا، أدًبــا للواقــع برمتــه، فالواقــع العربــي 
ليــس إال ســجنًا كبيــًرا، واســًعا، قــد يكــون أقــل وطــأة مــن الســجون الصغيــرة، لكنــه يبقــى ســجنًا تتوافــر فيــه 
ــا  ــوم به ــي يق ــى الت ــرى المثل ــة الكب ــا. وإن األهمي ــع كله ــان والمن ــر والحرم ــائل القه ــب ووس ــق التعذي طرائ
أدب الســجون عندنــا، هــي تعريــة األنظمــة العربيــة الراهنــة، تعريــة الســتبدادها وإلجرامهــا، والتعريــة األهــم 
تلــك التــي تطــال تعريــة حقيقتهــا وطبيعتهــا، ومــن يمثــل تلــك الحقيقــة والطبيعــة أكثــر مــن طبيعــة وحقيقــة 
معتقالتهــا وســجونها. وهــذا مــا دأب عليــه أدب الســجون، شــعًرا ونثــًرا وروايــًة وقصًصــا ومســرًحا، فاضًحــا 
مــا ُيرتكــب خلــف القضبــان مــن مجــازر بحــق اإلنســانية، وجرائــم قتــل وتعذيــب تفــوق التصــور والتخيــل. 
إن مقارنــة بســيطة بيــن مــا قدمــه أدب الســجون، عربًيــا، مــن نقــل حقيقــي لتفاصيــل ووقائــع حيــاة البشــر، 
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ــي،  ــل همج ــي وقت ــب وحش ــن تعذي ــا م ــاَرس فيه ــا يم ــجون، وم ــالت والس ــي المعتق ــا ف ــا وآالمه بهمومه
ــاواة  ــة ومس ــان وحري ــوق إنس ــة وحق ــن ديمقراطي ــة م ــة العربي ــه األنظم ــح ب ــا تتبج ــن م ــرّوع، وبي ــفٍّ م وتش
ع بــه رؤوســنا مــن شــعارات واهيــة، هــو مــا يمثــل حقيقتيــن: الحقيقــة  وعدالــة ومقاومــة وتنميــة، ومــا تصــدِّ
ــن  ــه، وليغــدو أدب الســجون، بي ــة أدب الســجون وغايت ــة. وحقيقــة أهمي ــة لأنظمــة العربي ــة البنيوي الجوهري
هاتيــن الحقيقتيــن، فعــاًل مقاوًمــا للطغيــان، نضــااًل فاضًحــا لــه، راصــًدا انتهاكاتــه وجرائمــه، ومعــزًزا فــي آٍن، 

ــة وحقــوق اإلنســان. ــة الديمقراطي ــة واالختــالف؛ موكــًدا علــى أولوي ــم الحري قي
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