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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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قراءة في كتاب )قراءات في أدب السجون السوري؛ شاعرية حقوق 
اإلنسان( لشريعة طالقاني

قراءة:  الزهراء سهيل الطشم

مقّدمة

ــة  ــة العربي ــل األنظم ــي ظ ــّيما ف ــيين، وال س ــن السياس ــجناء والمعتقلي ــارب الس ــه أن تج ــّك في ــا ال ش مم
ــة  ــرعية وعالمي ــة كأداة ش ــان المطروح ــوق اإلنس ــة حق ــه صدقي ــن خالل ــر م ــر ُتختب ــي مؤش ــتبدادية، ه االس
ملِزمــة لصــون حــق اإلنســان واألفــراد كّلمــا كان هــؤالء »فــي حاجــة للحمايــة فــي مواجهــة الســيادة الجديــدة 

 Readings in Syrian Prison :اسم الكتاب

Literature: The Poetics of Human Rights

R. Shareah Taleghani :المؤلف

اللغة: اإلنكليزية

Syracuse University Press :الناشر

تاريخ النشر: حزيران/ يونيو 2021

عدد الصفحات: 296

)ISBN- الرقم الدولي المعياري للكتاب

10(:  0815637063

ــة  ــفة المتخّصص ــي الفلس ــوراه ف ــهادة الدكت ــى ش ــزة عل ــة، حائ ــة لبناني باحث
بالفكــر الغربــي الحديــث والمعاصــر مــن المعهــد العالــي للدكتــوراه – الجامعــة 
ــص بالعلــوم االجتماعيــة مــن الجامعــة اللبنانيــة- معهــد  اللبنانيــة، دبلــوم متخّصِ
الجامعــة  بالتربيــة مــن  العلــوم االجتماعيــة، حائــزة علــى شــهادة تخّصــص 
اللبنانيــة- كليــة التربيــة، أســتاذة مــادة الفلســفة العربيــة والفلســفة الغربيــة فــي 
التعليــم الثانــوي الرســمي، نشــرت العديــد مــن المقــاالت والبحــوث فــي دوريــات 

ومجــالت ومواقــع لبنانيــة وعربيــة. 

الزهراء سهيل الطشم
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للدولــة، وفــي مواجهــة االســتبداد الجديــد للمجتمــع«(1). وبغــّض النظــر عــن قصــور خطــاب حقوق اإلنســان 
ومتبنّيــه مــن دول ومؤسســات وجمعيــات وناشــطين وتقصيرهــم عــن إنفــاذ بنــود الحقــوق وتطبيــق موادهــا، 
والظــروف المســّببة فــي توهيــن التأثيــرات المرتجــاة مــن دعــاوى حقــوق اإلنســان وإخفاقها)وهــو موضــوع 
ســنقوم بمناقشــته(، فــإّن شــريعة طالقانــي تعيــد إلــى الواجهــة تجربــة االعتقــال والســجن والتعذيــب مــن بوابــة 
ــا  ــيم نفًس ــم والتهش ــودة بالتحطي ــفي، والمقص ــور التعّس ــالة بالج ــذات المبت ــة ال ــل الرواي ــث تنتش األدب، حي
وجســًدا ووجــوًدا، مــن عموميــة لفظــة »اإلنســان«، لتضعنــا ملزميــن كقــّراء أمــام خصوصيــة التجربــة المعيشــة 
والمأســاة الفريــدة التــي تختزنهــا. هــذه المأســاة التــي يتنــاوب علــى كتمهــا وتغييبهــا إنــكار النظــام المرتكــب 
لنهــج التعذيــب، وليــس أقــّل منــه -ولومــن دون قصــد- الصــوت المعقلــن والممأســس للممارســة المنّظمــة 

و»البــاردة« والمتعــارف عليهــا لمنّظمــات حقــوق اإلنســان.
ال تقــّدم الكاتبــة فــي أطروحتهــا، خطــاب حقــوق اإلنســان ونظامــه وآليــات اشــتغاله كمقابــل نقيــض ألدب 
ــاءات  ــاد اّدع ــن اعتم ــّف ع ــو للك ــي تدع ــل ه ــاص. ب ــكل خ ــه بش ــوري من ــّيما الس ــي وال س ــجون العرب الس
الحقيقــة التــي يبّثهــا نشــاط المنظمــات الحقوقيــة والجهــات الداعمــة لهــا، كمصــدر وحيــد لفضــح فظاعــات 
ــاب  ــن خط ــادرة ع ــق الص ــكال التوثي ــر وأش ــفها.  فالتقاري ــا وتعّس ــي بغيه ــة ف ــة موغل ــة أنظم ــا ذهني اقترفته
حقــوق اإلنســان، أثبتــت إخفاًقــا وفشــاًل فــي اإلضــاءة علــى معانــاة بالغــة الظلــم ُمنــي بهــا أفــراٌد دفعــوا أثماًنــا 
ــح  ــة تتأرج ــى اللغ ــي. حّت ــري والسياس ــاء الفك ــرأي واالنتم ــة ال ــراض وحري ــي االعت ــم ف ــاء حّقه ــة لق باهظ
بيــن الشــك واليقيــن، بيــن العجــز عــن تصويــر عالــم الجحيــم المتخــم برعــب قــادر علــى التمــّدد واالنتشــار 
واالنبعــاث خــارج حــدود ســجون دخلــت التاريــخ جــّراء اضطالعهــا بصنــوف ابتــكار التنكيــل. هــذا األخيــر 
الــذي بقــدر مــا يبــدو عصيًّــا علــى االســتيعاب بســبب المعقوليــة الصــورة العاكســة لــه عبــر فعــل الكتابــة، إاّل 
أنــه يســتبطن، هدًفــا عقالنًيــا مقصــوًدا لنفســه جــراء انتهــاج التعذيــب الفائــق لالقتصــاص والعقــاب مــن قبــل 
الســلطة التــي ترمــي إلــى بــّث الترويــع وتعميمــه لتأديــب عمــوم الشــعب وضبطــه، فيصيــر التعذيــب رســالة 

تحذيــر وأمثولــة. 
تصــادر الســلطُة هنــا الســلطَة مــن الكتابــة، وتدخلهــا فــي متاهــة االرتيــاب مــن المفــردات وقدرتهــا علــى 
اإلحاطــة بســيناريوهات تعذيــب تمنّعــت علــى اللغــة وفاقتهــا. ولكــن الكلمــة تعانــد، تصــّور، تصــف، تتوالــد، 
تقــاوم، تدّلــل الــذات علــى إنســانيتها المســحوقة، تنــازع لتنتــزع االعتــراف مــن عالــم خــارج الســجن حيــث 
ــة  ــى الضّف ــم عل ــن ه ــا م ــجون منّبًه ــّزان الس ــرع خ ــي ق ــّح ف ــدة. إاّل أّن األدب يل ــة محاي ــي عادي ــاة تمض الحي
األخــرى مــن عالــم ال مبــاٍل، إلــى ضــرورة مالمســة ألــم الســجين بالعاطفــة والتعاطــف، وبتبــادل الوضعيــات 
ــة  ــت مقصل ــان تح ــث اإلنس ــر حي ــم آخ ــر عال ــي تصوي ــدة ف ــة الجاه ــر اللغ ــل عب ــل التخيي ــق تفعي ــن طري ع
االنســحاق واإلماتــات اليوميــة؛ النفســية والجســدية البطيئــة والممنهجــة. وكأّن االعتــراف الــذي يطالــب بــه 
فعــل الكتابــة األدبيــة هــو معانــدة لالعتــراف المقابــل باإلدانــة واإلقــرار التعّســفيين اللذيــن تجــد آلــة التعذيــب 

فيهمــا مســّوًغا لطحــن األجســاد وتهشــيمها. 
ــة  ــر الجاف ــتطع التقاري ــم تس ــا ل ــول م ــا، تق ــاة وقيمه ــي الحي ــف معان ــجون، تتكّث ــن الس ــة ع ــي الكتاب ف
ــة »فمــا حــدث  ــرأي طالقانــي مــن اإلنصــات إلــى الكتاب ــّد ب ــذا ال ب ــه. ل ــاء لحقــوق اإلنســان أن تقول والصّم

ــي  ــة رياض ــم: خديج ــة وتقدي ــداد وترجم ــن(، إع ــة مؤّلفي ــدي، )مجموع ــور نق ــن منظ ــان م ــوق اإلنس ــدت، حق ــا أرن (1)   حنّ
ــة، ط1، 2018، ص60. ــة الحري ــورات مجل ــي، منش ــد الهالل ومحم
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هنــاك، أي فــي الســجن لــم يحــدث إاّل لتكتــب عنــه الروايــات«(2)، و»لجعــل تجربــة التعذيــب قابلــة للســرد 
والقــراءة«(3). مــن هنــا تنبثــق األعمــال األدبيــة التــي تحّرضنــا علــى قراءتهــا ومقاربتهــا كوثيقــة حيــاة صاخبــة 
تشــي بوحشــّية الســّجان، وانكســار الســجين، والهمجيــة المنفلتــة للســلطة فــي أوج جبروتهــا، وعــار الوجــود 
اإلنســاني، وســقطة التاريــخ الــذي لمــا يلبــث ينتكــس وينكــص فــي البربريــة التــي يّدعــي الخــروج منهــا مــن 

ــي بحقــوق اإلنســان.   خــالل التغنّ
تقصــد الكاتبــة إذن إلــى تقديــم عمــٍل يقــرأ نمــاذج فــي أدب الســجون الســوري. وتبــرز أطروحتها في ســياق 
الكتــاب وتتوّضــح، جاعلــًة مــن هــذا الشــكل األدبــي رافــًدا يضاهــي فــي أهميتــه، كنــوع كتابــي قــادر علــى 
تمثيــل تجــارب التعذيــب واالعتقــال، تقاريــر حقــوق اإلنســان، ال بــل إّن هــذا النــوع األدبــي يفــوق الطرائــق 
التقليديــة الجافــة لخطــاب حقــوق اإلنســان المعــروف. فهــذا األخيــر يطمــس صــوت المعتقــل بوصفــه كائنـًـا 
ــا تمتلــك الحــّق فــي الســرد، ســرد تجربــة وجوديــة جماعيــة بقــدر مــا هــي فرديــة، إاّل أنهــا تحكــي عــن  ذاًت
جماعــات مــن المضطهديــن والُمنــّكل بهــم. »فالكتابــة فــي أدب الســجون هــي تخليــد لذكــرى أولئــك الذيــن 
ــا مــن الســجن«(4).  ــن لــن يحالفهــم الحــظ بالخــروج يوًم ــون يقبعــون فــي الداخــل، أو أولئــك الذي مــا يزال
وكذلــك فــإن الكتابــة عــن االعتقــال السياســي هــي »بالنيابــة عــن أولئــك المحروميــن مــن حقــوق اإلنســان 
ــة  ــيرة الذاتي ــأّن الس ــر ب ــال، يذّك ــة لالعتق ــة الجماعي ــى التجرب ــز عل ــا أّن »التركي ــية«(5). كم ــم السياس وحقوقه

ترتبــط ارتباًطــا وثيًقــا بالجماعــة فــي روايــات الســجون«(6).
 ولتدعيــم أطروحتهــا، تتشــّعب قــراءات شــريعة طالقانــي لتدخــل مــن خــالل نمــاذج أدبيــة؛ نثريــة وشــعرية 

فضــاءات فــي مســتويات عــّدة تتــوّزع علــى فصــول الكتــاب وأجزائــه.

أدب السجون؛ صعوبة التأطير والتصنيف

فــة في إشــكالية التســمية والنــوع أو التأطير النوعــي ألدب الســجون ومعايير   فــي الفصــل األّول تبحــث المؤلِّ
هــذا التصنيــف وقواعــده. ومــن خــالل النمــاذج المنتقــاة وانســجاًما مــع األطروحــة المركزيــة للكتــاب تناقــش 
الكاتبــة المنحــى الــذي تّتخــذه الروايــة العربيــة والســورية منهــا بشــكل خــاص، بيــن الواقعيــة التجريبيــة ذات 
البعــد األيديولوجــي الوظيفــي ومســارات تطــّور تحــّرر الروايــة مــن الخــط الواقعــي نحــو التخييــل الملهــم 
ــي  ــي والتخييل ــن التوثيق ــدرة كال المنحيي ــدى مق ــكلية، وم ــة الش ــتدعي للجمالي ــب والمس ــاوز للتجري والمج
علــى أن يضاهيــا الطــرق والوســائل التقليديــة آلليــة اشــتغال حقــوق اإلنســان وتأثيــرات الحقيقــة واّدعائــه لها. 
بــل وتطــرح الكاتبــة إمكانيــة ردم العمــل األدبــي لُثغــر خطــاب الحقــوق المجحــف والقاصــر عــن اإلحاطــة 
بالتجربــة الســجنّية العميقــة المعيشــة للمعتقليــن، والعاجــز عــن الولــوج إلــى الخصوصيــات الفرديــة ولحــظ 

الفروقــات الثقافيــة فــي تجــارب االعتقــال، والتــي يقــدر األدب علــى تضمينهــا فــي نصوصــه.

(2)   R. Shareah Taleghani, Readings in Syrian Prison Literature: The Poetics of Human Rights, Syracuse University 
Press, First Edition, June 2021, 25.

(3)  Ibid., 22

(4)  Ibid., 3

(5)  Ibid., 33

(6)  Ibid., 103
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ــات  ــدية وندوب ــويهات جس ــال وتش ــجن واعتق ــن س ــتتبعه م ــا يس ــال وم ــا االعتق ــي حكاي ــع ف ــذا التنوي وه
ــان-  ــة لإلنس ــة الخاص ــة الوجودي ــي الوضعي ــل ف ــز وتتفاض ــانية تتماي ــارب اإلنس ــي أن التج ــية، ال يعن نفس
ــأدب  ــميته ب ــن تس ــا يمك ــح م ــّون مالم ــد لتك ــص والقصائ ــات والقص ــذه الرواي ــر ه ــا تتضاف ــل، وإنم المعتق
الســجون العالمــي. وتتشــابه المنطقــة العربيــة فــي نتاجهــا األدبــي فــي هــذا المضمــار، بســبٍب مــن تقــارب 
األداء الســلطوي التعّســفي لأنظمــة العربيــة مــا بعــد االســتعمار. وفــي تطّرقهــا إلــى المرحلــة التاريخيــة التــي 
رافقــت والدة أدب الســجون العربيــة منــذ المرحلــة العثمانيــة، مــروًرا باالنتــداب االســتعماري وصــواًل إلــى 
الحكــم الســلطوي الجائــر فــي شــّتى الــدول العربيــة، وإبرازهــا لكيفيــة بنــاء ســيرورة أدب الســجون العربيــة 
ــّد  ــذي يع ــطيني ال ــجون الفلس ــقط أدب الس ــة ُتس ــا. إاّل أن الكاتب ــا منه ــات وانطالًق ــذه المحط ــع ه ــًيا م تماش
ــي يمــارس فــي  ــار أن االحتــالل الصهيون ــي باعتب ــا ألدب الســجون العرب ــل ومحاكًي ــا، ب ا ومغّذًي ــرًّ ــا ث مخزوًن
ــرأي  ــجناء ال ــاه س ــذي يلق ــه ال ــي نفس ــب الوحش ــن التعذي ــطينيين واللبنانيي ــّد الفلس ــه ض ــجونه ومعتقالت س
العــرب. صحيــح أّن عمــل الكاتبــة يتمحــور حــول أدب الســجون الســوري، إاّل أنهــا أتــت علــى ذكــر أدبــاء 
عــرب مثــل عبــد الرحمــن منيــف الســعودي وروايتــه »شــرق المتوّســط«، وصنــع اللــه ابراهيــم المصــري فــي 
»تلــك الرائحــة«، والطاهــر بــن جّلــون الفرنســي مــن أصــول مغربيــة فــي »تلــك العتمــة الباهــرة«. وال بــّد هنــا 
مــن ذكــر أعمــال أدبيــة روائيــة وشــعرية زخــر بهــا التــراث الفلســطيني والتــي تحــوز علــى هامــٍش واســٍع مــن 
أدب الســجون العربــي والعالمــي(7). ومــن الشــعراء الفلســطينيين الذيــن نظمــوا شــعًرا فــي التجربــة االعتقاليــة 
ــود  ــو، محم ــن بسيس ــم، معي ــميح القاس ــر: س ــي نذك ــجون العرب ــي أدب الس ــة ف ــة فارق ــّد عالم ــذي ُيع وال
ــون  ــا المعتقل ــأ إليه ــي لج ــدارات الت ــن اإلص ــت م ــة كان ــالت األدبي ــى المج ــاد. وحت ــق زي ــش، وتوفي دروي
الفلســطينيون لتســجيل يومياتهــم وطــرق عيشــهم فــي الســجن. ومــن هــذه المجــالت: »الملحــق األدبــي«، 
ــٍر  ــدٍد كبي ــى ع ــة إل ــا، إضاف ــقالن، وغيره ــل عس ــي معتق ــي«)1981( ف ــدف األدب ــي« و»اله ــود األدب و»الصم
ــن ورصــدت تجربتهــم وســّجلتها ســواء  ــطينيين المعتقلي ــال الفلس ــت مراحــل نض ــي رافق ــات الت ــن الرواي م
كانــوا فــي الســجن أو بعــد أن تحــّرروا منــه(8). وبالتالــي ينــدرج أدب الســجون الفلســطيني مــن ضمــن أدَبــْي 
الســجون العالمــي والعربــي ألنــه يتوافــق مــع التعريــف األشــمل وغيــر الحاســم أو باألصــح غيــر المكتمــل 
ــه الكاتبــة ألدب الســجون. وهــذا التعريــف هــو كاآلتــي:  مــن حيــث هــو نــوع أدبــي قائــم بذاتــه، الــذي تبنّت
ــا،  ــا كان أو واقعًي ، روائًي ــصٍّ ــى أيِّ ن ــة إل ــي اإلنكليزي ــتخدم ف ــو مس ــا ه ــجن« كم ــات الس ــر »كتاب ــير تعبي »يش
شــعًرا أم نثــًرا، أنتجــه معتقلــون فــي أثنــاء فتــرة ســجنهم. ومــن ناحيــة أخــرى، يميــل مصطلــح أدب الســجون 
إلــى تضميــن النصــوص التــي أنتجهــا مؤلفــون معتقلــون أو غيــر معتقليــن علــى حــّد ســواء. وتتنــاول تجربــة 
ــرد  ــرات أو س ــكل مذّك ــى ش ــت عل ــواء كان ــة، س ــكال الكتاب ــن أش ــكل م ــي أي ش ــق ف ــاز وعم ــجن بإيج الس

ــرة أو مســرحية«(9).  ــة أو شــعر أو قصــص قصي ــي أو رواي ذات
تدّلــل شــريعة طالقانــي إًذا علــى ارتبــاك تســمية »أدب الســجون«، وتعــرض مســّوغات صعوبــة التصنيــف 
ــا إشــكالًيا«، اللتحامــه العضــوي  ــزل مصطلًح ــا ي ــة وخصوصيتهــا وكــون »أدب الســجون لّم ــد التجرب وتعقي
ــأزق  ــية وبم ــا النفس ــا وبمآزمه ــذات وبكينونته ــا بال ــلَّ منه ــس أق ــخ ولي ــة وبالتاري ــع وبالسياس ــق بالواق والوثي
ــاد  ــن رم ــاث م ــور واالنبع ــى الحض ــا عل ــة، وإصراره ــن ناحي ــية م ــة القاس ــن العدمي ــودي بي ــح الوج التأرج

أيًضا تطّرقت الكاتبة إلى أسماء بعض الكتاب الغربيين وغير العرب. انظر المرجع السابق، ص 13.    (7)
راجع: قلقيلية تايمز، أدب السجون: تاريخ وقضايا وروايات أدب السجون الفلسطيني، 2013.  (8)

(9)  Taleghani, 13.
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القهــر واإلخضــاع واالنكســار مــن ناحيــة أخــرى. هــذا التذبــذب بيــن عالمــي الــذات والواقــع ومــا يتمّخــض 
عنهمــا مــن عالقــة عســيرة متمنّعــة علــى الفهــم واالســتيعاب بالنســبة إلــى الــذات الكاتبــة أو الســاردة، فمــن 
ــا،  ــاة ودالالته ــرات الحي ــكل تمظه ــاف ل ــارد ومن ــم ط ــي جحي ــا ف ــة وجوده ــذات المفتت ــض ال ــة ترف ناحي
ــوع مــن  ــل، وهــو ن ــل فعــل التخيي ــم، بتفعي ــخ باألل ــة وجودهــا المضّم ــه، تواجــه عدمي ــه، وتتعالــى علي فتنفي
ــر  ــة والتصوي ــة أخــرى تســتمد أفعــال الســرد والكتاب ــه. ولكــن مــن ناحي ــل للواقــع والتمــّرد علي إعــدام مقاب
ــه  ــة، ومكان ــى الالنهاي ــوح عل ــجن المفت ــن الس ــن زم ــا م ــر والدته ــّكلها وعناص ــات تش ــل محّرض والتمثي
ــات أو  ــي العذاب ــريك ف ــواء الش ــوت، س ــك الم ــي ممال ــذات ف ــارك لل ــر المش ــه، واآلخ ــيائه وتفاصيل وأش
المرتكــب لهــا. وكذلــك أشــياء المعَتَقــل وجماداتــه وأســيجته وجدرانــه ونوافــذه المغلقــة حتــى علــى الهــواء، 
ــا كان  ــول. ومهم ــب والمه ــق والمرع ــم الفائ ــرة األل ــّدة لفك ــب المع ــة، وآالت التعذي ــة النتن ــه المعتم وغرف
المنحــى الــذي ُيوّجــه إليــه العمــل األدبــي؛ توثيقًيــا- واقعًيــا أم جمالًيــا تخييلًيــا، فــإّن الكاتبــة تســّدد نقاشــها 
نحــو أطروحتهــا المركزيــة التــي تتحــّرى عــن كــون نصــوص أدب الســجون وأشــكاله تحتمــل مقاربــات أبعــد 
ــّد  مــن تطويقهــا مــن ضمــن تصنيفــات ناجــزة، وخاضعــة لمعاييــر وقواعــد وأعــراف محــّددة مســبًقا. فــال ب
مــن اســتجالء المعنــى الــذي ينّبــه إلــى »قيمــة اســتخدام محتملــة« لهــذه النتاجــات وهــي مقدرتهــا علــى أن 
تطــرح كمصــادر موازيــة وأحياًنــا كبدائــل لتأثيــرات الحقيقــة المّدعــاة مــن قبــل خطــاب حقــوق اإلنســان، »...

إّن قيمــة االســتخدام المحتملــة لمثــل هــذه النصــوص المحــّددة، هــي أنهــا ُتســتخدم كشــهادات أو وثائــق تدّل 
علــى غيــاب حقــوق اإلنســان وانتهاكهــا«(10). 

في نقد خطاب حقوق اإلنسان

أوصــل مســار الحداثــة علــى الرغــم مــن تعّثراتــه وفجواتــه، إلــى ظهــور »وثيقــة تأسيســية إلعــالن حقــوق 
اإلنســان« 1939، كثمــرة لمجهــود تحضيــري ضخــم اســتفاد مــن »إنســانيات عصــر النهضــة«(11). وفــي عــام 
ــاًل أعلــى مشــترك تســعى إلــى بلوغــه كافــة الشــعوب وكافــة  ــّم تدويــل هــذه الوثيقــة »باعتبارهــا مث 1948 ت
ــت  ــة تح ــي الموضوع ــعوب األراض ــن ش ــا، أو بي ــاء ذاته ــدول األعض ــعوب ال ــن ش ــواء بي ــك س األمم...وذل
إشــرافها«(12). ُلحــظ فــي المادتيــن السادســة والعاشــرة مســألتا التعذيــب والســجن، بحيــث رفــض اإلعــالن 
ــة  ــانية أو مزري ــر إنس ــية غي ــات قاس ــه عقوب ــع علي ــان، أو توق ــّذب إنس ــان »أن ُيع ــوق اإلنس ــي لحق العالم
بالكرامة)المــادة6(. كمــا أنــه »ال يجــوز القبــض علــى أحد أو حبســه أو نفيــه بإجــراء تحّكمي«)المــادة10)(13). 
وعلــى الّرغــم مــن المســاعي الجــاّدة التــي رافقــت تمّخــض ظهــور حقــوق اإلنســان »غيــر القابلــة للتصــّرف«، 
إال أنهــا كيوتوبيــا أخالقيــة اصطدمــت بعوائــق سياســية تتعّلــق بشــكل خــاص بحــدود ســيادة الدولــة صاحبــة 
الصالحيــة المطلقــة بالتصــّرف كيفمــا تشــاء، بــكل مــا هــو موجــود ضمــن نطاقهــا الجغرافــي، حتــى لــو كان 
ــل ســلطة الحكومــات، »ولقــد اّتضــح أن  اإلنســان نفســه. فحقــوق اإلنســان تبقــى عرضــة لالنتهــاك مــن قب
البشــر يفقــدون التمّتــع بحقوقهــم الدنيــا فــي اللحظــة التــي ال تجــود بهــا حكومــة تحكمهــم، أي فــي غيــاب 

(10)  Ibid., 31.

ــرة، 2014،  ــة، القاه ــي للترجم ــز القوم ــدور، المرك ــد من ــة: محم ــان، ترجم ــوق اإلنس ــالق وحق ــي األخ ــر، ف ــه ألبي (11) بايي
ص178.

(12) المصدر نفسه، ص271. 
(13) المصدر نفسه، ص274-273.
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ســلطة تحمــي حقــوق اإلنســان، وفــي غيــاب مؤسســة قــادرة علــى ضمانهــا«(14). تنتفــي إًذا صالحيــة ســريان 
اتفاقيــات حقــوق اإلنســان عنــد حاجــز الدولــة- األمــة أو الدولــة الوطنيــة أو الدولــة القوميــة، أو أي شــكل 
مــن أشــكال األنظمــة ذات المنحــى األيديولوجــي العقائــدي، وبالطبــع تلــك الشــمولية منهــا، إذ تعتبــر هــذه 
ــوريا  ــا. فس ــت عليه ــو وّقع ــى ل ــة، حّت ــا الترابي ــل حدوده ــا داخ ــات تلزمه ــدة باتفاقي ــر مقّي ــا غي ــدول أنه ال
انضّمــت إلــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب فــي آب 2004. وتشــير الكاتبــة إلــى أنــه ليــس فقــط 
الدولــة الســورية هــي التــي تنتهــك حقــوق اإلنســان، »وتجــدر اإلشــارة إلــى أّن الواليــات المّتحــدة وســوريا 
ــان ال  ــوق اإلنس ــمي بحق ــة الرس ــراف الدول ــة. إّن اعت ــذه المفارق ــى ه ــن عل ــن صارخي ــن مثالي ــر م ــتا أكث ليس
ــق  ــارق المنط ــى تف ــا عل ــدّل أيًض ــي ت ــع«(15). وه ــى أرض الواق ــتها عل ــا أو ممارس ــرورة تنفيذه ــي بالض يعن
ــة المّدعــاة لحقــوق اإلنســان، »اعتمــدت مؤسســات حقــوق اإلنســان  ــة عــن الكوني ــة القومي الســيادي للدول
الدوليــة تاريخًيــا علــى مبــدأ الدولــة القومية...ومــع ذلــك فــإّن النظــر إلــى الدولــة بوصفهــا داعمــة للحقــوق 
وحاميــة لهــا، هــو إشــكالية متأّصلــة ألّن الدولــة القوميــة كانــت وال تــزال المصــدر األكبــر النتهــاكات حقــوق 
اإلنســان«(16). وليســت الحقــوق فقــط التــي تضــرب بهــا الدولــة عــرض الحائــط، بــل هــي تالحــق الناشــطين 
أيًضــا وتبطــش بهــم، وتحــّل الجمعيــات الحقوقيــة التــي ينشــطون فــي إطارها وبــكل تعّســف تعتقــل المراقبين 
والعامليــن فــي مجــال حقــوق اإلنســان(17). وال يبــدو أن حــظ المنظمــات الحقوقيــة خــارج الدولــة القمعيــة، 
 Hanna Arendt )1906-1975(ــا أرنــدت بأحســن حــال مــن الــدول ذات العراقــة ال ديمقراطيــة. وتشــير حنّ
إلــى التعامــل »بــازدراء« كمــا تصفــه مــع نشــاط جمعيــات حقــوق اإلنســان، »واألســوأ أن كل الجمعيــات التــي 
تكّونــت انطالًقــا مــن االهتمــام بحقــوق اإلنســان...كانت مدعومــة مــن طــرف شــخصيات هامشــية...وكانت 
ــات  ــون جمعي ــكل والمضم ــي الش ــبه ف ــا، تش ــي يطلقونه ــات الت ــّكلونها والتصريح ــي يش ــات الت المجموع
حمايــة الحيــوان. ولــم يتعامــل مــع هــذه الجمعيــات أي مســؤول دولــة وال أي شــخصية سياســية، كمــا لــم 
يعتقــد أي حــزب مــن األحــزاب الليبراليــة أو الراديكالية...بتضميــن ميثــاق جديــد عــن حقــوق اإلنســان إلــى 
ــه  ــة وتطبيقات ــابي للمواطن ــا االستنس ــة ومفهومه ــع الدول ــوق م ــارض الحق ــألة تع ــذ مس ــه«(18). وتّتخ برنامج
ــة؛  ــة الثقافي ــرة التعددي ــل ظاه ــاًل. إًذا تمث ــا مث ــا كفرنس ــض دول أوروب ــي بع ــر ف ــًدا آخ ــة بع ــة والمدني القانوني
ــة  ــكالية محرج ــن إش ــن والنازحي ــع الالجئي ــل م ــي التعام ــز ف ــة، والتحّي ــة واألقلوي ــة والديني ــة واللغوي اإلثني
ــوق  ــرة الحق ــن دائ ــم م ــد عدده ــن يتزاي ــؤالء الذي ــاء ه ــا أّن إقص ــة، كم ــن جه ــة م ــات الغربي للديمقراطي
المواطنيــة، يضعــف مــن طــرح حقــوق اإلنســان، و»يحيــل علــى كائــن إنســاني مجــّرد، والــذي يبــدو أنــه ال 

ــا فــي أي مــكان«(19). يوجــد واقعًي
وتكمــل شــريعة طالقانــي فــي اســتدعاء دعــاوى نقدهــا أو لنقــل ضعــف ثقتهــا بخطــاب حقــوق اإلنســان 
ــن  ــتمر للحقوقيي ــدؤوب والمس ــد ال ــن الجه ــم م ــى الّرغ ــه، عل ــه وأهداف ــع ماهيت ــجم م ــن أن ينس ــزه ع وعج
والناشــطين فــي هــذا المجــال، والذيــن تصفهــم بـــ »الشــجعان والمصّمميــن«. وفــي حيــن تثّمــن الكاتبــة دأب 

(14) حنّا أرندت، حقوق اإلنسان من منظور نقدي، )مجموعة مؤّلفين(، مصدر سابق، ص62.
(15)  Taleghani, 48.

(16)  Ibid., 47.

(17)  المصدر نفسه، انظر هوامش مقدمة الكتاب ص195-194.
(18) حنّا أرندت، حقوق اإلنسان من منظور نقدي، )مجموعة مؤّلفين(، مصدر سابق، ص64. 

(19) المصدر نفسه، ص61.
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ــال  ــر االعتق ــا لخط ــذي يعّرضه ــوريا وال ــي س ــّيما ف ــف والس ــاق والمكل ــعيها الش ــة وس ــات الحقوقي الجمعي
ــا  ــاب كم ــة الخط ــتوى بني ــى مس ــتويين؛ األّول عل ــي مس ــظ ف ــان ُيلح ــوق اإلنس ــا لحق ــجن، إاّل أّن نقده والس
ــة  ــة فكري ــة زمني ــة كمرحل ــتيمة(20) الحداث ــراز إبس ــو إف ــاب ه ــذا الخط ــار ه ــو، باعتب ــال فوك ــّدده ميش يح
ــكال  ــض أش ــى بع ــوء عل ــاء الض ــى »إلق ــه إل ــن خالل ــة م ــد الكاتب ــي تقص ــرب. والثان ــة بالغ ــة خاّص وتاريخي
المحــو والتشــويش الســردية التــي قــد تحــدث مــن خــالل خطــاب حقــوق اإلنســان...«(21). وتلــّح الكاتبــة 
ــان  ــوق اإلنس ــام حق ــه نظ ــي ب ــذي ابُتل ــي ال ــراف السياس ــاق االعت ــي »بإخف ــد ُمن ــاب ق ــذا الخط ــى أّن ه عل
الدولــي«(22). أو لنقــل إن خطــاب حقــوق اإلنســان لــم يــِف باالنتظــارات المرتقبــة منــه بخاصــة فيمــا يخــّص 

ــوق.  ــراف بالحق ــول االعت ــم ح المزاع
يأخــذ االعتــراف بعــًدا أكثــر توّســًعا وتتشــّعب مدلوالتــه فــي الفصــل الثانــي، ويكتســب مــع أدب الســجون 
ــا، يتخّطــى الحقــوق إلــى العاطفــة والعطــف والتعاطــف وهــي انفعــاالت وحــده األدب  بعــًدا إنســانًيا خاصًّ
يســتطيع أن يســتثيرها. فــي المســتوى األّول تلميــح غيــر مفّصــل إلــى استنســابية حقــوق اإلنســان، وإســقاطها 
ــة  ــات الحداثي ــدى الصناع ــا إح ــا أنه ــم، بم ــرة اهتمامه ــن دائ ــل« م ــى التدّخ ــن عل ــك القادري ــل »أولئ ــن قب م
ــي  ــل الغرب ــة العق ــن مركزي ــئ م ــل ناش ــاب أص ــن خط ــلة م ــددة المتناس ــرة والمتع ــات الكثي ــة للخطاب الكثيف
الــذي هــو فــي جوهــره عقــل إقصائــي، طــارد، انتقائــي، بمعنــى أنــه ال ُيعنــى بحقــوق اإلنســان خارجــه، أي 
خــارج حــدود الــدول الغربيــة، وهــذا مــا ُيفّســر الصمــت المريــب حيــال مــا يحصــل فــي ســوريا التــي خذلهــا 
دة األوجــه، وأحدهــا هــو التعذيــب الرهيــب واإلعدامــات  المجتمــع الدولــي المتفــّرج علــى مأســاتها المتعــدِّ
والتقتيــل العشــوائي لإلنســان فــي ســجونها. هــذا االصطفــاء الحقوقــي، أو الغربلــة فــي المطالبــة بالحقــوق 
ــح  ــتعيرة مصطل ــا مس ــش مؤّلفه ــي هوام ــي ف ــريعة طالقان ــه ش ــير إلي ــا تش ــو م ــا، ه ــن ينتهكه ــبة م ومحاس
»اإلمبرياليــة األخالقيــة«(23). هــذا االنتخــاب األخالقــي يفّســر ازدواجيــة المعاييــر التــي تمّيــز بيــن نوعيــن مــن 
اإلنســان فــي خطــاب حقــوق إنســان يّدعــي كونــه كوكبًيــا كوســموبوليتًيا، فاإلنســان الغربــي المعنــّي مباشــرة 
بحقــوق تصونــه وتحفــظ حريتــه وكرامــة وجــوده وعيشــه، هــو مــن يمتلــك حصريــة التنّعــم بحمايــة »اإلعــالن 
العالمــي لحقــوق اإلنســان« و»الشــرعة الدوليــة لحقــوق اإلنســان«(24)، فــي حيــن ُيرمــى باآلخــر، أي مــن هــو 
خــارج دائــرة التمركــز الغربــي والتنميطــات الثقافيــة المنبثقــة منــه، إلــى دوائــر اإلقصــاء واالحتقــار والميتــات 
العبثيــة، والحــروب المنفلتــة والســجون حيــث التعذيــب وصمــة عــار تحــرج تبّجــح خطــاب حقوق اإلنســان.

ــد  ــو ض ــو ه ــي، ألن فوك ــكل نهائ ــّدد بش ــذي ال يتح ــاه ال ــد معن ــي تحدي ــد ف ــد اجته ــو، ولق ــاص بفوك ــح خ ــو مصطل (20)  ه
التحديــد أصــاَل. ويوضحــه قائــاًل: »إّنهــا )اإلبســتيمة( مجمــل العالقــات التــي قــد تربــط فــي وقــت معّيــن، بين الممارســات 
ــن  ــا م ــة أو نمًط ــن المعرف ــا م ــت نوًع ــتيمة ليس ــوم... األبس ــتمولوجية ولعل ــكال ابس ــااًل ألش ــح مج ــي تفس ــة، الت الخطابي
ــن، عندمــا نحّللهــا علــى مســتوى  ــوم فــي وقــت معّي ــن العل ــي يمكــن اكتشــافها بي العقالنية...إّنهــا مجمــل العالقــات الت

M. Foucault, Archeologie du savoir,Gallimard,Paris,1969,p250.»االنتظامــات الخطابيــة
(21)  Taleghani, 33.

(22)  Ibid., 22.

(23) المصدر نفسه، انظر الهامش رقم 50، ص202.
(24) »الشــرعة الدوليــة لحقــوق اإلنســان« هــو االســم الــذي أطلــق علــى قــرار الجمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة والمعاهدتيــن 
ــد  ــان« 1948 و»العه ــوق اإلنس ــي لحق ــالن العالم ــن »اإلع ــف م ــي تتأل ــدة. وه ــم المتح ــأتهما األم ــن أنش ــن اللتي الدوليتي
ــادق  ــد أن ص ــام 1976 بع ــي ع ــذ ف ــز التنفي ــن حّي ــل العهدي ــية« 1966. دخ ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ الدول

عليهمــا عــدد كاف مــن الــدول.
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ــا تبيــان طبيعــة خطــاب حقــوق اإلنســان، أي بنيتــه وبروتوكولــه  بعــد آخــر فــي نقــد شــريعة طالقانــي يتغّي
ــوق  ــاكات حق ــة النته ــهادات المتضّمن ــر والش ــق والتقاري ــا الوثائ ــن خالله ــرض م ــي يع ــه الت ــه ولغت ومفردات
اإلنســان. وتتوّضــح مقاصــد الكاتبــة إذا مــا ُأدرجــت فــي ســياق أطروحتهــا األصــل، أي تحليلهــا الــذي يقــارن 
ــال أدب  ــة ألعم ــراءة الدقيق ــة«. »فالق ــا القانوني ــة ووثائقه ــات الحقوقي ــر المتطلب ــع تقاري ــجون م »أدب الس
الســجون تشــير إلــى أّن األدب يبــرز فجــوات وأوجــه قصــور وطمــس شــخصيات المعتقليــن، التــي تعتــري 

ــه«(25).  ــات حقــوق اإلنســان وخطاب بيان
ــي  ــق ف ــة الح ــذات صاحب ــتعمال ال ــى اس ــان إل ــوق اإلنس ــر حق ــة تقاري ــدي لصياغ ــوذج التقلي ــعى النم يس
الســرد كأداة مطّوعــة فــي الديباجــة الموّحــدة ألشــكال مقــّررة مســبًقا. وعلــى الّرغــم مــن أّن خطــاب حقــوق 
ــهادة، إاّل أّن  ــة للش ــادة موّثق ــرد« كم ــي الّس ــق ف ــة »الح ــان للضحي ــي يتيح ــون الدول ــوص القان ــان ونص اإلنس
ــوالت  ــخصية وبروتوك ــهادة الش ــن الش ــرية بي ــة قس ــى »مطابق ــدف إل ــات ته ــع لضغوط ــرة تخض ــذه األخي ه
خطــاب حقــوق اإلنســان الســتيعابها فــي شــكل موّحــد«. يبــدو أّن هــذا البروتوكــول يأســر الحريــة الشــخصية 
ــدة  ــدة، ألنهــا تبقــى مقّي ــة فري ــه مــن تجرب ــكل مــا تختزن ــي لســرديتها ب ــه للبعــد الذات ــه ال يأب ــة، أو أن للضحي
ــزام القســري فــي صــوغ لغــة الســرد فــي خطــاب حقــوق  ــإّن هــذا اإلل ــذا ف ــة جامــدة. ل ضمــن أطــر معياري
ــكل  ــّدد ش ــرد ويح ــروط الّس ــي ش ــه يمل ــانية ألن ــاة اإلنس ــم المعان ــب لحج ــا يج ــتجيب كم ــان، ال يس اإلنس

ــهادة.  الش
وتصيــر االســتعمالية أو الســمة األداتيــة لتقاريــر حقــوق اإلنســان باعتبارهــا جــزًءا وازًنــا فــي خطــاب حقوق 
اإلنســان، طاغيــة بشــكل متزايــد، عندمــا ُتغّيــب الــذات المعنيــة بالشــهادة حيــث يتــّم اســتمالك تجربتهــا مــن 
ــا يكــون  ــا رّبم ــل هن ــب الوكي ــا. والنائ ــة عنه ــم باإلناب ــرديتها ليتكّل ــتبعدها ويصــادر س ــث يس ــل طــرف ثال قب
المنّظمــات والمؤسســات الحقوقيــة نفســها. أي أّن المؤسســة تحــّل محــل الــذات المبعــدة والمغّيبــة والمزاحة 
مــن المشــهد، لتصيــر غائًبــا بــدَل أن تكــون متكّلًمــا، فهــي ليســت إال »مشــارًكا صامًتــا، وأداة أكثــر منــه شــخًصا 
فاعــاًل ومتكّلًمــا، ومــن ثــم يجــري تقديمــه علــى أنــه ال أحــد نحوًيــا«(26). يطغــى إًذا الطابــع المؤسســاتي الــذي 
يقــّدم الروايــة وفــق األعــراف الرســمية للمؤسســة أو المنّظمــة التــي يغلــب حضورهــا علــى الــذات- الضحية.
تحضــر الــذات إًذا شــاحبة فــي تقاريــر حقــوق اإلنســان، يتضــاءل حضورهــا عندمــا تكــّف عــن أن تكــون 
صاحبــة حكايــة األلــم والقهــر، والمالكــة لحقهــا فــي أفعــال الــكالم والســرد واإلخبــار والحديــث والتصريح. 
وفــي تبعيــد الضحيــة وتنحيتهــا إضعــاف لالعتــراف بهــا. يبــرز االعتــراف كمفهــوم تحليلــي مكّثــف ترتكــز 
إليــه الكاتبــة الســتحضار مبّرراتهــا حــول عــدم جــدارة خطــاب حقــوق اإلنســان، وضعــف تحصيناتــه أمــام 
ــدي  ــة بســبب مــن نمــط الســرد التقلي ــراف بالضحي ــن ضعــف االعت ــراف بالحقــوق. فمــا بي معّطــالت االعت
لحقــوق اإلنســان مــن جانــب، وانســداد االعتــراف السياســي مــن قبــل الدولــة القوميــة بحقــوق اإلنســان علــى 
أراضيهــا، تتداعــى أبعــاد أخــرى لالعتــراف، وحــده أدب الســجون الممتــزج بمــرارات الــذات، قــادر علــى 

إفشــائها والكشــف عنهــا.

(25) Taleghani, 32.

(26)  Ibid., 32.
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االعتراف بين األدب وحقوق اإلنسان 

يبــرز براديغــمReconnaissance(27) االعتــراف(28) كمحــط اشــتغال مركــزي فــي الفصــل الثانــي مــن الكتاب. 
ترســل شــريعة طالقانــي مقاربتهــا لمســألة االعتــراف ذات الطابــع اإلشــكالي فــي االتجــاه الــذي يصــّب عنــد 
األطروحــة المركزيــة، التــي تبنــي انطالًقــا منهــا فصــول مؤّلفهــا. فهــي تتبنّــى أدب الســجون كمعطــى رديــٍف 
ــه المزعــوم إلظهــار حقيقــة االنتهــاكات جــراء التعذيــب  ومــواٍز لخطــاب حقــوق اإلنســان مــن جهــة اّدعائ
ــّدى  ــى أّن األدب يتح ــرة، إل ــذه الفك ــا له ــات معالجته ــض محط ــي بع ــب ف ــورية، وتذه ــجون الس ــي الس ف
ــب  ــن الجوان ــفها م ــة وكش ــرد التجرب ــة س ــث صدقي ــن حي ــا م ــان ويتجاوزه ــوق اإلنس ــة حق ــاءات حقيق اّدع
كافــة. إحــدى هــذه الجوانــب هــي »إخفــاق االعتــراف السياســي الــذي ابتلــي بــه نظــام حقــوق اإلنســان«(29)، 
»علــى الرغــم مــن أّن االعتــراف عنصــر أصيــل ورئيــس مــن حقــوق اإلنســان فــي القانــون الدولــي، إذ يذكــر 
اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان مصطلــح االعتــراف علــى األقــل أربــع مــرات«(30). تكثــر األســباب التــي 
تجهــض مفاعيــل االعتــراف فــي الوثيقــة العالميــة لحقــوق اإلنســان وتقّوضهــا، وتذكــر الكاتبــة إحــدى هــذه 
ــه فيفــرغ  ــة ب ــراف والمتالعب ــرة لالعت ــاري المتنّك ــزع التوتاليت ــة ذات المن ــة المؤدلج ــات وهــي الدول المحبط
ــن  ــه بي ــر الصــراع مــن أجل ــراف، يصي ــرات االعت ــة المثبطــة لتأثي ــكاًزا علــى هــذه الوضعي ــه. ارت مــن مضامين
الناشــطين الحقوقييــن مــن جهــة، والدولــة مــن جهــة أخــرى مثــار نــزاع النتزاعــه وتكريســه ونقلــه إلــى حّيــز 

التنفيــذ. 
إن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان فــي مدلوالتــه ومضامينــه ومراميــه هــو بحــّد ذاتــه إشــهار اعتــراف 
بحقــوق اإلنســان. لكــّن تشــابكاته وتقاطعــه مــع السياســة وطبيعــة المؤسســة والدولــة والقانــون )بخاصــة أّن 
القانــون يشــّرع لعنــف الدولــة، التــي تحتكــر العنــف الشــرعي بحســب ماكــس فيبــر(، يجعلــه محــدوًدا علــى 
المســتوى اإلنســاني، فمعاييــر السياســة وضــرورات القانــون تطغيــان علــى تطبيقاتــه وتتحّكمان فــي صيروراته 
العمليــة، فيصيــر »شــكلًيا صورًيــا ليــس إاّل، وعرضــة لالستنســابية والتوظيــف الســلطوي، والتالعــب بــه مــن 

قبــل النظــام السياســي الــذي يعتــرف أو ال يعتــرف«(31). 
أمــام هــذه العــورات البنيويــة فــي خطــاب حقــوق اإلنســان المعيقــة والحائلــة دون إيجــاد قنــوات ســريان 
مؤديــات االعتــراف علــى المســتوى العملــي بخاصــة، ترتئــي شــريعة طالقانــي االلتفــات إلــى أدب الســجون 
ــي  ــف وه ــة والتعاط ــف والعاطف ــانية، كالضع ــاعر اإلنس ــط بالمش ــراٍف مرتب ــت العت ــم تثبي ــتلهام دعائ الس
تنجــم عّمــا تســّميه »شــاعرية االعتــراف«، فهــي تقــول: »إّن أعمــال أدب الســجون تقــّدم وتصــّور لنــا شــاعرية 

 ،Modèle ou Exempleوكانــت تحمــل معنــى تصميــم هندســي Paradeïgma يرجــع أصلهــا إلــى اإلغريقيــة Paradigme  (27)
ــة«  ــورات العلمي ــة الث ــه »بني ــي كتاب ــه ف ــذي وّظف ــون ال ــاس ك ــي توم ــوف األميرك ــح بالفيلس ــذا المصطل ــط ه ــد ارتب ولق

.)1986)
ــاًطا  ــهد نش ــو يش ــرة، وه ــة المعاص ــفة اإلجتماعي ــال الفلس ــي مج ــه ف ــل علي ــا يعم ــم م ــن أه ــراف م ــوم اإلعت ــّد مفه (28) يع
تنظيرًيــا أنتــج إلــى اآلن العديــد مــن الكتــب حولــه، نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال، ال الحصــر: كتــاب »الصــراع مــن أجــل 
االعتــراف« للفيلســوف األلمانــي والممثــل الثالــث لجيــل مدرســة فرنكفــورت أكســيل هونيــث، و»مســارات االعتــراف« 

للفيلســوف الفرنســي بــول ريكــور، وكتــاب »االعتــراف والتوزيــع« لصاحبتــه المنظــرة األميركيــة نانســي فريــزر.
(29)  Taleghani, 22.

(30) Ibid., 47.

(31)  Ibid., 47.
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االعتــراف، التــي توّلــد بدورهــا شــكاًل مــن أشــكال التعاطــف أو نوًعــا مــن التربيــة العاطفيــة لــدى القــّراء«(32).
ــوص  ــر نص ــان«، تزخ ــوق اإلنس ــم حق ــاس مفاهي ــو »أس ــذي ه ــي ال ــراف السياس ــس االعت ــى عك إًذا عل
ــتويات  ــددة المس ــات متع ــى طبق ــوي عل ــن تحت ــورية بمضامي ــجون الس ــي الس ــة لمعتقل ــات األدبي الكتاب
ــه  ــراف موّج ــة. فاالعت ــارات الرواي ــده مس ــي عن ــا تلتق ــّكل تقاطًع ــرد لتش ــة الّس ــع بني ــل م ــراف تتداخ لالعت
ــش  ــا تعي ــه، ولكنّه ــا ال تعرف ــده ألنه ــذات أو ال تقص ــده ال ــح تقص ــي أو صري ــر، خف ــن أو مضم ــي معل أساس
قلًقــا وجودًيــا متشــنًّجا جــراء إنــكار االعتــراف بهــا. يّتخــذ االعتــراف هنــا بعــًدا ذاتًيــا يرتبــط بالــذات نفســها، 
ــود  ــان مقص ــف وامته ــاة وضع ــة معان ــن تجرب ــا ع ــارئ ليخبره ــرى، ذات الق ــذات األخ ــّرض ال ــّدد ليح ويتم
ومتوّحــش للجســد، وإمعــان فــي اإلذالل يرمــي إلــى إرغــام الــذات الُمعّذبــة علــى التســليم بكونهــا »الشــيء«، 
فتتنّكــر إلنســانيتها. وهنــا يصيــر فعــل الكتابــة فــي المســتوى األّول دليــل وعــي ومعرفــة للــذات بوضعيتهــا 
ــتعادة  ــل اس ــر فع ــا يظه ــا. هن ــادة صياغته ــة إع ــا محاول ــى هوّيته ــتدّل عل ــة لتس ــتعين بالكتاب ــة، فتس المأزوم
ــى  ــوة األول ــو الخط ــز، ه ــف والعج ــة بالضع ــم والمعنون ــة باألل ــا المضّمخ ــة وجوده ــذات للحظ ــة ال معرف
ــه بهــا،  ــة اعتراف ــزاع تعاطــف القــارئ ومــن ثّم ــر معاناتهــا وضعفهــا النت ــذات علــى تصوي باتجــاه إلحــاح ال
وهنــا »شــكل مــن إجبــار القــارئ علــى إدراك أوجــه الضعــف المختلفــة للشــخصية« أو توليــد »التعاطــف« أي 
»الشــعور بالمشــاعر ذاتهــا التــي للشــخصيات« وهــذا األمــر يرمــي إلــى المراهنــة علــى »تحــّول آفــاق توّقعــات 
ــراف  القــّراء«(33)، ويعتمــد علــى اســتعداد الجمهــور المخاطــب لســماع القصــص، وتحّمــل مســؤولية االعت
ــراف  ــن اعت ــا ع ــفر دائًم ــيرة ال تس ــة العس ــا الوجودي ــذات بمحنته ــة ال ــن معرف ــم. لك ــن وبمطالباته باآلخري
ــا  ــذات بوصفه ــيخ ال ــة ترس ــل عملي ــال تص ــر، »ف ــا بالمخاط ــة أحياًن ــة محفوف ــذه المعرف ــها، فه ــي بنفس إيجاب
ــا  ــج وعًي ــة، كمــا أّن القصــص تنت ــي ثمارهــا الكامل ــى جن ــة إل ــا ضعيف ــة اإلنســانية، لكنّه ــع بالكرام ــا تتمّت ذاًت
عميًقــا بخطــورة االعتــراف الفاشــل، ســواء أكان ذلــك ضمــن ســردياتها، أو لــدى القــارئ«(34). ففــي مجموعــة 
غســان الجباعــي »أصابــع المــوز«(35) يطيــح الضعــف اإلنســاني المتمــادي بوعــي المعتقــل، ويتغّلــب علــى 
العناصــر المقاومــة فــي الــذات، فيفقــد القــدرة علــى الفصــل والتمييــز بيــن الواقــع ورحالتــه العقليــة الخياليــة 
والوهميــة. وعندمــا تنتفــي معرفــة الــذات بوضعيتهــا، يســقط بالتالــي اعترافهــا بكيانهــا وكينونتهــا. فاالعتــراف 

تابــع للمعرفــة. 
ــراب  ــق االغت ــي تعمي ــااًل ف ــا إيغ ــس هن ــر، ونلم ــتوى آخ ــى مس ــر« عل ــا بالمخاط ــراف »محفوًف ــرز االعت يب
الــذي يجتــاح الوجــود المظلــم والقاســي للمعتقــل. ينكــر االبــن أبــاه وال يعرفــه، ومــن ثــّم ال يعتــرف بــه فــي 
القصــة القصيــرة بعنــوان »الزيــارة« المدرجــة فــي المجموعــة القصصيــة لـــ إبراهيــم صموئيــل »رائحــة الخطــو 
الثقيــل«(36). تحكــي هــذه القّصــة عــن »إخفــاق االعتــراف بيــن أقــارب الــدم، بعد فتــرات طويلــة مــن االعتقال 
السياســي«. وتــورد الكاتبــة تجــارب المعتقليــن مــن ضمــن روايــات أخــرى حيــث االعتــراف الذاتــي أو مــن 
قبــل اآلخــر معــدوم. تتضافــر معانــي االغتــراب والضعــف الجســدي والنفســي، والمعانــاة واأللــم لتكّرســها 

(32)  Ibid., 43.

(33)  Ibid., 48.

(34)  Ibid., 48.

(35)  الجباعي غسان، أصابع الموز، قصص قصيرة، دار كنعان للدراسات والنشر والخدمات اإلعالمية، دمشق، 2008.
(36) صموئيــل ابراهيم، رائحة الخطو الثقيل، دار الجندي للتوزيع والنشــر، ســوريا- دمشــق، طبعة أولــى -1988 طبعة ثانية 1990.
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الروايــة معاييــر النتــزاع االعتــراف، وهــي هنــا عناصــر موازيــة وبديلــة عــن االعتــراف السياســي والقانونــي 
الراســب فــي اختبــار حقــوق الســجناء المعّذبيــن، والمنهــزم أمــام قســريات الواقــع السياســي. 

ــة  ــص إمكاني ــرJudith Butler لتفح ــث بتل ــر Bryan Turnerوجودي ــان تورن ــى بري ــي إل ــريعة طالقان ــأ ش تلج
ــى  ــبة إل ــا. فبالنس ــأدب أن يتيحه ــن ل ــي يمك ــة الت ــة العاطفي ــتلهام التربي ــى اس ــتناًدا إل ــراف اس ــد االعت توطي
تورنــر يمكــن الركــون إلــى الضعــف والتعويــل عليــه كونــه »حالــة أنطولوجيــة أو ماهيــة مشــتركة بيــن الجنــس 
البشــري«، »للحصــول علــى االعتــراف باآلخــر انطالًقــا مــن االعتــراف بضعفنــا المتبــادل«، والتبشــير بيوتوبيــا 
ــت  ــة لتثبي ــة« ثابت ــى معياري ــى »بن ــوء إل ــاطة اللج ــن بس ــر م ــّذر بتل ــا تح ــي«. بينم ــة العالم ــع العاطف »مجتم
ــن  ــى اآلن ال يأم ــراف إل ــة«. فاالعت ــر مضمون ــراف »غي ــف واالعت ــن الضع ــة بي ــراف، بخاصــة أن العالق االعت

جانــب »البنــى« التــي هــي عرضــة للتحــّوالت. 
بالفعــل يجهــد منّظــرو االعتــراف النتشــاله مــن الرمــال المتحّركــة المحيطــة بــه. فهــو مفهــوم اجتماعــي- 
ــه، وتتحــّدد بحســب  ــا، تتداخــل عناصــر التحّكــم فــي تحقيقــه أو انتفائ ــا ثابًت سياســي وثقافــي وليــس ماهويًّ
ــراف،  ــة االعت ــق مقارب ــة أف ــع الكاتب ــه. توّس ــول إلي ــل الوص ــراع ألج ــزاع أو الص ــا الن ــدور فيه ــي ي ــة الت البيئ
ــه إلــى قيمــة  وتضيــف األدب إلــى مجمــوع العلــوم اإلنســانية الجاهــدة فــي تأســيس هــذا المفهــوم وتحويل
ــل  ــان يحم ــوق اإلنس ــه كحق ــه، إاّل أن ــى أهميت ــي عل ــي والمفهوم ــب المعرف ــن الجان ــانية. ولك ــة إنس معياري
دة في الشــرطين  إمكانيــة أن يصيــر االعتــراف ذا صيغــة صوريــة قبليــة متعاليــة علــى التجــارب العينيــة والمتحــدِّ
ــى  ــه عل ــن توكئ ــم م ــى الّرغ ــة، وعل ــص والرواي ــّكالته كالقص ــدو األدب بتش ــا يب ــي. وهن ــي والذات الموضوع
التخييــل كعنصــر أســاس، إاّل أنــه يظهــر أكثــر واقعيــة مــن التنظيــرات التائقــة إلــى الترويــج لالعتــراف كمــا 
يجــب أن يكــون، بينمــا يصــّور أدب الســجون ســواء اتجــه نحــو المنحــى الجمالــي األدبــي، أو نحــو التوثيــق 
واقًعــا يزخــر بنقائــض االعتــراف وأضــداده كافــة. ولكــن - وعلــى أهميــة إدخــال األدب كرافــد واقعــي لتغذيــة 
االعتــراف-، هــل ُيعــّول علــى القصــة والروايــة واألدب باإلجمــال لخلــق فضــاءات ترحــب باالعتــراف؟ هــل 
ــتثارة  ــة اس ــا لحظ ــن كونه ــرج م ــن أن تخ ــارئ يمك ــن الق ــي م ــّص األدب ــا الن ــي ينتزعه ــراف الت ــة االعت لحظ
وتعاطــف آنيــة ومتفاوتــة التأثيــر بيــن قــارئ وآخــر، لتصيــر حالــة عاّمــة ومؤّثــرة علــى المــدى الطويــل؟ أليــس 
ــه  ــجون وقصص ــات أدب الس ــا رواي ــي تحتويه ــا الت ــى أهميته ــراف عل ــكار االعت ــارب إن ــار تج ــال انتش مج
محــدودة االنتشــار والتأثيــر؟ هــل تجذيــر االعتــراف وتحويلــه إلــى قناعــة شــائعة فــي حاجــة إلــى نــوع مــن 
التربيــة العاطفيــة؟ أم إلــى البحــث عــن ســبل أخــرى تصّيــره ثقافــة وســلوًكا مكتســبين؟ وهــل ســعي األدب 
وغيــره مــن النتاجــات الفكريــة المثّمنــة لقيمــة االعتــراف علــى المســتوى الفــردي والجماعــي- االجتماعــي، 

قــادرة علــى مجابهــة ســدود الســلطة المتصّلبــة؟

اللغة الملتبسة والزمن المرتبك وإعدام الجغرافيا؛ اضطرابات الوجود المشّوش في 

مملكة الموت والجنون

ــث  ــجن، حي ــي الس ــة. وف ــا والداخلي ــة منه ــاحات؛ الخارجي ــة المس ــراق لكاف ــل اخت ــي فع ــلطة ه الس
ــل ذوات  ــى دواخ ــاذ إل ــي النف ــام ف ــن النظ ــت، يتفن ــلطوي المنفل ــان الس ــة الطغي ــاحة لممارس ــا مس الجغرافي
المســجونين لتعبــث بالنفــس كمــا بالجســد، فتحفــر توقيعهــا مســتعملة شــّتى صنــوف العذابــات وفــق إيقــاع 
ممنهــج وهــادف إلــى إلحــاق التشــويه النفســي والتســبب بالخلــل العقلــي، تماًمــا كمــا تعيــث تنكيــاًل فظيًعــا 
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باألجســاد. أمــام هــذا »الجنــون الهندســي المرعــب« يمعــن الفكــر الســلطوي فــي اســتمالك الزمــان بتفاصيلــه 
كافــة، والمــكان بــكل محتوياتــه وتفصيالتــه، فيحضــر النظــام الســلطوي بكّليتــه المطلقــة التــي تربــي األلــم 
وتســقيه ليتعاظــم فيصيــر فكــرة طاغيــة الحضــور، كذلــك فكــرة الرعــب، الخــوف، الجنــون... ينتبــه الســجين 
ــاحة  ــن مس ــا م ــترّد بعًض ــاول أن يس ــكار. يح ــش األف ــتفحال وح ــام اس ــص أم ــوده تتقّل ــة وج ــى أّن معضل إل
يتحايــل فيهــا علــى هــول الفكــرة بفكــرة أخــرى يبتــدع مــن خاللهــا زمنيتــه الخاصــة، ويبتكــر مفاهيمــه التــي 
ــا. وتبقــى اللغــة مــالذه الــذي ال يأمــن جانبــه دائًمــا.  يــراوغ مــن خاللهــا قســوة المــكان ليصّيــره أليًفــا ووطنً
فانتظاراتــه منهــا فــي مســاندته وحفــظ تجربتــه ونقلهــا، تبقــى محفوفــة بمحاذيــر التعّثــر، والخيانــة والعجــز. 
فــي الفصــول؛ الثالــث والرابــع والخامــس تتوّغــل الكاتبــة فــي األماكــن القصّيــة التــي تالمــس غــور التجربــة 
الســجنّية فــي جوانبهــا األكثــر التصاًقــا بمأســاة الســجناء. الزمــن الثقيــل الوطــأة، وحتميــة المــكان، ومعانــدة 
تســّرب اللغــة والفشــل فــي تطويعهــا وتجهيزهــا لتصيــر قــادرة علــى أن تحيــط بحجــم األلــم والعــذاب الــذي 

يبــدو لوهلــة أنــه عصــّي علــى الّســرد.
تتســاءل الــذات التــي ال تصــدق المعقوليــة التعذيــب: »أيمكنــك أن تكــون أمينـًـا لواجبــك، بضــرورة عــرض 
كامــل التجربــة، مــن أّول الجلجلــة حّتــى آخــر الجحيــم؟«(37). تشــّكك الــذات المعّذبــة فــي احتماليــة انتصــار 
اللغــة فــي مواجهتهــا للوجــع الفائــق. التعذيــب يدّمــر الــكالم، يشــّل اللغــة. فــي غمــرة األلــم العــارم يتقوقــع 
الســجين علــى جســده فيقتصــر عالمــه علــى أوجاعــه، ينعــزل عــن العالــم الخارجــي، فتقصيــه »المعانــاة عــن 
ــر ذات الفــرد«(38). الســلطة تقهــر اللغــة. ولكــّن  ــي ُتدّم ــى لإلنســان )العقــل والــكالم( وبالتال ــل األول الدالئ
ــه المفــردات، مــن  ــرة بتي ــم، والمبعث ــة بســياط األل ــه المفّتت الســجين مــن جانــب آخــر يحــاول أن يلملــم ذات
ــة  ــاليب بديل ــّدم أس ــة يق ــال األدبي ــي األعم ــب ف ــر التعذي ــة إّن »تصوي ــب الكاتب ــها. فبحس ــة نفس ــالل اللغ خ
للتصويــر، مقابلــة ألطــر القياســات المعياريــة لخطــاب القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان«(39). تبقــى الكاتبــة 
ــاب  ــة لخط ــة ضروري ــة أو معادل ــة مكّمل ــجون كصيغ ــم أدب الس ــو تقدي ــل وه ــا األص ــع رهانه ــي مرب إًذا ف
حقــوق اإلنســان. الجمــود نفســه يطيــح بممكنــات اللغــة علــى المســتوى الوصفــي وليــس العاطفــي فقــط، 
الســجون المبنيــة علــى الــدم والتــي تفــوح منهــا رائحــة المــوت العبثــي. تدمــر السجن-األســطورة، »مملكــة 
المــوت والجنــون« كمــا يســّميه فــرج بيرقــدار، و»الســجن المطلــق« بحســب ياســين الحــاج صالــح. تدمــر 
ــاة  ــل والالحي ــوت والتنكي ــور الم ــة ألن ص ــة لغوي ــام معضل ــجين أم ــع الس ــب، يض ــي التعذي ــذخ ف ــث الب حي
فيــه غيــر قابلــة للوصــف، أو الســرد. ومــا بيــن وجــوم الصمــت وخيانــات اللغــة يبــرز »التشــكيك فــي قــدرة 
اللغــة ومحدوديتهــا فــي تصويــر العنــف الــذي تعــّرض لــه معتقلــو تدمــر«(40). حّتــى فــي الشــعر حيــث فســح 
التخييــل تتيــح لمخّيلــة الشــاعر أن تنطلــق، تتلعثــم اللغــة، ألّن الصــور اآلتيــة مــن جحيم تدمــر »تتجــاوز القدرة 

الوصفيــة للشــاعر، وتبّيــن التوتــر بيــن الحاجــة إلــى اإلخبــار وإثبــات الصدقيــة والشــهادة...«(41).
يجــد ســجن تدمــر أشــباهه مــن الســجون فــي بانوبتيكــون Panopticon العصــور الوســطى، حيــث تتضــاءل 

(37)  Taleghani, 77

(38)  Ibid., 70.

(39)  Ibid., 70.

(40) Ibid., 144.

(41)  Ibid., 146.
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ــاس  ــاء أنف ــط وإحص ــة والضب ــة للرقاب ــة الحاذق ــي التقني ــلطة ف ــو الس ــة، وتطف ــة المكاني ــة المعماري الهندس
ــر  ــة، فيصي ــدود ضّيق ــة بصــره إاّل فــي ح ــى الســجين إجال ــع عل ــد مجالهــم البصــري، فيمن الســجناء، وتحدي
حبيًســا داخــل الحبــس »ُيمنــع الســجناء مــن إجالــة النظــر فــي اتجاهــات معّينــة، ألّن النظــر أو الرؤيــة لهمــا 
أهميــة حاســمة فــي محاولــة الســجين خلــق مســاحة داخــل بيئــة الســجن«(42). يمّثــل الســجن مســاحة ماديــة 
ســاكنة وإلزاميــة، وهويــوازي رّبمــا العالــم الســفلي. وعلــى الّرغــم مــن زحــف الســلطة وعتّوهــا الالمتناهــي، 
وظّلهــا الثقيــل الطاغــي والطافــح فــي جراحــات الجســد، وظــالم النفــوس والمســبب النعطابــات اللغــة، إاّل 

أّن الســجناء يتجــّرؤون علــى رســم خرائــط مضــادة لمــا هــو مفــروض فــي مملكــة المــوت.
ــي  ــاغ الت ــة الدّب ــه. هب ــة مكان ــجن وخصوصي ــة الس ــال زمني ــجناء حي ــدى الس ــارات ل ــا االعتب ــارب هن تتض
ــي  ــن الماض ــز بي ــا« »فالتميي ــا بطيًئ ــجن »موًت ــي الس ــرى ف ــا، ت ــة عمره ــس المزعوم ــق الخم ــت الدقائ ابتلع
ــار األمــر الواقــع للبقــاء  ــف هــو فــرض الضــرورة وخي ــة«. والتكّي ــر أكثــر صعوب والحاضــر والمســتقبل يصي
فــي قيــد الحيــاة. بينمــا يذهــب ياســين الحــاج صالــح إلــى الالمفــر منــه، وهــو محاصــرة حصــاره. الســجن 
ــا مــن  ــاة«. تشــّكل ابتــكارات الســجناء نوًع بــكل ســرياليته يمكــن أن ينقلــب إلــى »شــكل مــن أشــكال الحي
ــن  ــجون تبّي ــن أدب الس ــة ع ــجن. فالكتاب ــي الس ــلطة ف ــا الس ــة لجغرافي ــة ومقاوم ــة« مكافح ــا عاطفي »جغرافي
كيــف أّن المعتقليــن »يظهــرون ســلوًكا مضــاًدا فــي مواجهــة األنظمــة التأديبيــة للســجن، ويرســمون التجــارب 
ــل  ــة داخ ــح والمقاوم ــة والتصال ــاط الحياتي ــكار األنم ــون ابت ــه، ويوّثق ــت وترويض ــراء الوق ــة لش العاطفي
ــاط  ــم اللتق ــجناء أفكاره ــدع الس ــاق. يبت ــل ش ــه عم ــل، وعيش ــبء ثقي ــجن ع ــي الس ــت ف ــجن«(43). الوق الس
ــون شــراءه وترويضــه مــن خــالل مفهــوم »االســتحباس«،  ــاالة قاســية، يحاول الزمــن المــار والجــاري بالمب
وهــو »عمليــة التأقلــم واالســتقرار فــي الســجن، أو التصالــح واالستســالم«(44). واالســتحباس(45) يــؤول إلــى 
شــكل أو نمــط تآلفــي وتصالحــي مــع مــكان الســجن وزمانــه، فيكــّف الوقــت عــن أن يكــون محــض عــدّو. 
المقاومــة هنــا هــي التحايــل علــى ماديــة الســجن وواقعّيتــه الصارخــة، فيقــّل التركيــز علــى مســاحات الســجن 
ــاة، وُيوجــد الســجناء وســائلهم الخاصــة  ــه كمســاحة لالعتقــال والتعذيــب وهــدر الحي ــة ووظيفت الموضوعي
للهــروب الذهنــي والعاطفــي والروحــي والفكــري. وفــي حين يحــاول الســّجانان األكبــر واألصغــر، أي النظام 
وجهــازه الســجني الــذي يقتــات وينتعــش مــن أفــكار الرعــب واإلخافــة واأللــم والقتــل، أن ُيعدمــا الوجــود 
المكانــي والزمانــي الُمعَتقليــن، يلتــّف هــؤالء علــى محاولــة إماتتهــم المدروســة والمتقنــة، ويلجــؤون إلــى 
مــا نجحــوا حّتــى اآلن فــي حفظــه والنجــاة بــه إلــى حــّد مــا رّبمــا مــن استشــراء أفاعيــل الســلطة والســجن، 
وهــو ملــكات العقــل والخيــال والعاطفــة ومســارح الذهــن حيــث يلــوذون، فينســجون زمنًــا ومكاًنــا آخريــن، 
وكأّنهــم فــي هــذه المســاحة المختلقــة يواجهــون إعدامهــم بإعــدام مضــاد للســجن باإلشــاحة عــن واقعيتــه 
الشــاهقة والدامغــة. تمنــح قــدرة المقاومــة الســجين هامًشــا لخلــق جغرافّيتــه الخاّصــة، تجيــش فيــه انفعــاالت 
الضعــف ويتأرجــح بيــن االستســالم والتصــّدي، تخذلــه اللغــة، تنحســر الكلمــات، ينكمــش الــكالم، يتبّخــر 
المــكان المباشــر للســجن، تفيــض المخّيلــة بأمكنــة أخــرى، الزمــن ُيــرّوض، ُيســتعاد بطريقــة مــا، الهــروب 

(42)  Ibid., 134.

(43)  Ibid., 94.

(44)  Ibid., 93.

ــد  ــن يتوّح ــى م ــجناء عل ــه الس ــجن، فيطّبق ــن الس ــأة زم ــى وط ــل عل ــو تدلي ــل. فه ــي المقاب ــلبي ف ــى س ــتحباس معن (45) لالس
ــه. ــدان عقل ــدأ بفق ــجن ويب بالس
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ــاة. فهــل يمكــن لتقاريــر حقــوق اإلنســان  ــة للحي متــاح علــى الّرغــم مــن القيــود واألســيجة والجــدر العازل
ــا المنســوجة فــي  ــاع توصيــف يصــّور الجغرافي أن تحيــط بمــدى هــذه التجــارب؟ هــل هــي قــادرة علــى اتب
ذهــن الســجين والطالعــة مــن انعجــان بألــم وقهــر ال يمكــن احتمالهمــا؟ تذّكــر الكاتبــة أّن شــهادات حقــوق 
ــتثني  ــد وتس ــن دون قص ــس وم ــي »تطم ــجنّية، فه ــة الس ــرادة التجرب ــظ ف ــن لح ــرة ع ــره قاص ــان وتقاري اإلنس
ــة  ــح والمقاوم ــاة والتصال ــاليب الحي ــّيما أس ــوها، والس ــي عايش ــال الت ــارب االعتق ــن وتج ــوات المعتقلي أص
وشــراء الوقــت. وقــد يــؤّدي ذلــك إلــى إخمــاد صــوت ســجين الــرأي بوصفــه مواطنـًـا قــادًرا علــى الحديــث، 

أو إلــى إســكات األفــراد الذيــن يعيشــون أوضــاع االعتقــال مــن دون قصــد«(46).
ــى  ــوص إل ــجنّية والغ ــة الس ــرادة التجرب ــة بف ــى اإلحاط ــادر عل ــر ق ــان غي ــوق اإلنس ــاب حق ــا أّن خط وكم
أعماقهــا، فإنــه وفــي مســتوى آخــر ال يســتطيع »نقــل تجــارب الّصــوت ووظائفّيتــه، ســواء كان عامــاًل وســيًطا 
للتعذيــب النفســي والضغــط علــى المعتقليــن مــن قبــل الســلطة، أو كان قــدرة صوتيــة تخلــق مســاحات مــن 
ــا  ــة، بينم ــة المتعّين ــجن الموضعي ــا الس ــط بجغرافي ــى فق ــان ُتعن ــوق اإلنس ــر حق ــة. فتقاري ــا العاطفي الجغرافي
ــى  ــي عل ــع الدرام ــي الطاب ــة، ويضف ــاهد الصوتي ــوت والمش ــة الص ــف تجرب ــتطيع توصي ــده يس األدب وح
ــة  ــاحة المرئي ــد المس ــجن، ُتقّي ــة للس ــب المتكامل ــة الرع ــي هندس ــوت ف ــزجُّ بالص ــة«(47). ُي ــة المكاني التجرب
الضّيقــة أصــاًل، تشــخص عينــا الُمعتقــل فــي اتجــاه محــدود وتنحســر الرؤيــة وينقبــض مجالهــا. إاّل أّن األذنيــن 
ــم، وتســتنفر الحــواس لتلقــي صراخــات األلــم ورّبمــا حشــرجات المــوت.  ــأّوه والتأّل تلتقطــان أصــوات الت
ــرون  ــة فيصي ــة المرّوع ــور الصوتي ــن الص ــلة م ــجناء بسلس ــى الس ــيطانية عل ــجن الش ــتراتيجية الس ــدق اس تغ
»شــاهدي ســماع« ال »شــاهدي عيــان«، »وتحــّول الســلطة الصــوت إلــى شــكل مــن أشــكال التعذيــب لزيــادة 
ــة  ــة الصوتي ــن الهــروب مــن البيئ ــرة التعذيــب حيــث ال يمكــن للمعتقلي ــاة الســجين، بخاصــة خــالل فت معان
للســجن«(48). ولكــن فــي المقابــل، فــإلرادة المســجونين صولــة مــع التوظيــف الســلطوي للصــوت وتطويعــه 
ــة  ــة »مصمم ــن ببيئ ــم محاطي ــن أّنه ــم م ــى الرغ ــب. فعل ــون التعذي ــي فن ــع ف ــي المتضّل ــاز الرعب ــي الجه ف
للحرمــان الحّســي«، فــإن الســجناء يبتكــرون وســائل تواصــل مختلفــة، »بمــا فــي ذلــك الهمــس عبــر الثقــوب 
فــي جــدر زنزانــات الســجن، وابتــكار نظــام للطــْرق علــى الجــدر يســمح لهــم بمعرفــة األخبــار ونشــرها«(49). 
ــة الضبــط للســلطات، وتشــير  ــة العالي تظهــر هــذه الطــرق المبتكــرة أّن الصــوت يمكــن أن ُيفلــت مــن الرقاب
إلــى كيفيــة خلــق المعتقليــن »لفضــاءات مــن العــزاء«، لتخفيــف رهبــة الزنزانــة حيــث ال يســود شــيء آخــر 

ــم علــى األذهــان والنفــوس. ســوى الظــالم وظــّل الرعــب المخّي

الكتابة عن السجن والمنفى بين السرد وما وراءه

فــي الفصــل الســادس مــن الكتــاب، يدخــل المنفــى كعنصــر مــن تنامــي إشــكالية الّســرد. فكمــا الســجن، 
يختــزن المنفــى تجــارب فرديــة تلــّح هــي األخــرى فــي توثيقهــا والكتابــة عنهــا، »فالســجن والنفــي وجهــان 
لتجربــة االضطهــاد. وأدب الســجون يمكــن أن ُيفهــم ومــن نواٍح عــّدة على أنــه أدب المنفــى«. وهما »وســيلتان 

(46) Taleghani, 94

(47)  Ibid., 103-104.

(48)  Ibid., 103.

(49)  Ibid., 104.
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للعقــاب فــي شــكل مــن أشــكال اإلبعــاد ونــزع األلفــة واالغتــراب«(50). فالســجين السياســي والمتهــم وجهــان 
لعملــة االتهــام واإلبعــاد والطــرد مــن المجــال الوطنــي واالجتماعــي. فالشــخص المنفــي »الــذي ُيقصــى مــن 
مجتمــع مغلــق، يجــد نفســه مقصيًّــا مــن عائلــة األمــم كّلها«...«والخســارة الثانيــة التــي تكّبدهــا مــن ال حقــوق 
لهــم هــي عــدم حمايتهــم مــن طــرف حكومــة، وهــو الوضــع الــذي ال تترّتــب عنــه خســارة الوضــع القانونــي 

فــي بلدهــم األصلــي فقــط، ولكنّهــم يفقــدون هــذا الوضــع القانونــي فــي جميــع البلــدان«(51). 
 ينتصــب فــي الســياق المتنامــي لعمــل الكاتبــة، ثالــوث الكتابــة والســجن والمنفــى. وال يبــدو أّن الكتابــة 
الســردية تخلــد إلــى شــكل واضــح وناجــز ونهائــي مــن الســرد المرتبــك بتعقيــدات تجــارب فرديــة وجماعيــة 
مضطربــة، تصخــب بمعانــي األلــم والــذل والقهــر والمــوت واالغتــراب والضعــف والجنــون وقلــق 
ــة الجســدية والنفســية  ــر االعتــراف الذاتي ــة مــن دوائ ــة المســحوقة والتائهــة والالمعتــرف بهــا والمقصي الهوّي
ــذه  ــنجات ه ــغ تش ــن تبلي ــة ع ــز الكتاب ــة عج ــد نقط ــكالها. عن ــى أش ــة عل ــة والجمعي واالجتماعية-الحقوقي
التجــارب األليمــة وتصويــر تعقيداتهــا، تأخــذ الكتابــة عنهــا منحــى آخــر هــو مــا وراء الّســرد. فكمــا الســجن، 
كذلــك يضعنــا المنفــى أمــام رؤى تعدديــة التجربــة التــي تلــّح علــى صاحبهــا بكتابتهــا. وتنّبــه الكاتبــة مســتعيرة 
ــا مــن عناصــر الثقافــة  ــا وقوًي مــن إدوارد ســعيد مــن تمجيــد المنفــى واالحتفــاء بــه. ومــع كونــه عنصــّرا ثرًي

ــة. ــان للكتاب ــة، إال أّن المنفــى هــو الســجن والســجن هــو المنفــى، وكالهمــا شــرطان حيوي الحديث
مــا وراء الســرد هــو المنّبــه النقــدي لفعــل الكتابــة، والفاحــص ألســاليب البنــاء وللبنيــات األساســية للروايــة 
الســردية. وفيمــا وراء الســرد يتموضــع الكاتــب فــي موقــع غامــض، ويصيــر »متطًفــال علــى النــص، بوصفــه 
ــرى الكاتــب فــي النــص، بــل يبقــى علــى حــدوده،  ــة الماوراء-ســردية ال ُي ــا يعكــس ذاتــه«. فــي الكتاب راوًي
إنهــا نــوع مــن الكتابــة التخوميــة أو لنقــل المحايــدة حيــث يكــون وجــود الكاتــب موارًبــا ونصفًيــا ومحتجًبــا. 
ــك  ــي الســرد«. وبذل ــى ف ــاء المعن ــروط بن ــادة وعــي القــارئ بش ــي هــو »زي ــوع الكتاب ــذا الن ــدف مــن ه واله
ــا مــن الهامــش النقــدي لمــا  ــه، وينتــج مســاره الخــاص للنقــد الذاتــي. انطالًق يحقــق مــا وراء الســرد وظيفت
ــا أو  وراء الســرد، تنجــح الكتابــة فــي أن تمســك دفتــّي الخيــال والواقــع دون أن يكــون أحــد الطرفيــن مغبوًن
مطموًســا. فــال يطغــى الخيــال علــى تجربــة االعتقــال الحّيــة. »فالوظيفــة النقديــة لمــا وراء الســرد كخطــاب 
حــدودي بيــن النقــد والخيــال، مــع اإلبقــاء علــى الوضــوح فــي الحتميــة الســردية التــي ُتعــّد أساســية لبنــاء 

مزاعــم الحقيقــة فــي خطــاب حقــوق اإلنســان«(52).

خالصة

ال ُتســقط شــريعة طالقانــي مــن نطــاق أدب الســجون، األفــالم الموّثقــة أو المصــّورة لتجــارب المســجونين 
الســوريين فــي ســوريا. فهــي تتطــّرق إلــى فيلــم منصــور العمــري »82 اســم: ســوريا، نرجوكــم ال تنســونا«، 
وأفــالم أبــو نضــارة، التــي تهــدف إلــى توثيــق وحفــظ وتخليــد ونقــل المعانــاة الظالمــة والبائســة للمعتقليــن 
ــا  ــري كتابه ــي ُتث ــرد. وه ــي الس ــق ف ــها للح ــة نفس ــي األهمي ــو ف ــذي ه ــورة ال ــي الص ــق ف ــن الح ــا م انطالًق
ببانورامــا واســعة مــن أســماء الــرواة والمؤّلفيــن، وعناويــن الروايــات والقصــص حيــث التجربــة روايــة حّيــة، 

(50)  Ibid., 158.

(51) حنّا أرندت، حقوق اإلنسان من منظور نقدي، مصدر سابق، ص66.
(52) Taleghani, 157.



424

العددان السابع والثامن

تشرين الثاني/ نوفمبر 2022

تــدور أحداثهــا فــي صلــب الحيــاة وليــس علــى هامشــها أو فــي حواشــيها، وإّنمــا هــي الوجــه المظلــم والمعتم 
لهــذا الكــون الملــيء باإلجحــاف والــذي يلفــظ بشــاعته ويرميهــا ســرديات منبــوذة. لكــن الكتابــة علــى الّرغــم 
دهــا باالختنــاق والخــرس، يجــب أن تكــون قناديــل الضــوء التــي  مــن المخاطــر المحيقــة والشــرانق التــي تهدِّ
ــزل  ــا ي ــذي لّم ــم ال ــية الظل ــرت وحش ــذات اختب ــس ل ــي المتنف ــة ه ــواد. الكتاب ــن الس ــى أماك ــم إل ــدّل العال ت
يبتلــع حيــوات ليــس األفــراد فقــط، وإنمــا مجتمعــات القهــر والبــؤس واالســتبداد والتعّســف ليتذّكــروا أنهــم 
ال يزالــون فيقيــد الحيــاة، إنهــا بشــكل أو بآخــر محاولــة إعــادة تجميــع هويــة الــذات المتكّســرة بأقســى ســياط 
اإلذالل والجــور. وحتــى التفــات مّدعــي الكــون إلــى مــا يحصــل فــي أقبيــة الســجون الســورية والفلســطينية، 
وأي ســجن أو مــكان فــي العالــم تســفك فيــه كرامــة اإلنســان وتنتهــك حقوقــه، تبقــى حقــوق اإلنســان اّدعــاًء 

وتبّجًحــا ومزاعــم ال أكثــر. 
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