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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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كلمة التحرير 

العددان السابع والثامن من )رواق ميسلون(

أدب السجون في المنطقة العربية

زاد االهتمــام بــأدب الســجون خــالل العقــد الماضــي، وأصبــح لــه قــراء كثيــرون، 
ــابقين،  ــن الس ــاريين والمعتقلي ــن اليس ــة م ــات ضيق ــى فئ ــوًرا عل ــد أن كان مقص بع
ــة،  ــالد المنكوب ــذه الب ــي ه ــجن ف ــأة الس ــر بوط ــر فأكث ــعرون أكث ــر يش ــح البش وأصب
وأن هــذه الســجون عناويــن لالســتبداد والقهــر وامتهــان كرامــة اإلنســان، ومــن ثــّم 

ينبغــي لهــا أاّل تســتمر، وال يجــوز الصمــت عّمــا جــرى ويجــري فيهــا. 
ــة،  ــدان عربي ــة بل ــة مــن ثماني ــا وكاتب شــارك فــي هــذا العــدد نحــو خمســين كاتًب
ســورية ولبنــان وفلســطين واألردن وتونــس والمغــرب والســودان ومصــر، وتنــاول 
ــدد  ــذا الع ــة ه ــك أن جمالي ــة«. وال ش ــة العربي ــي المنطق ــجون ف ــف »أدب الس المل
ــدة،  ــوٍل عدي ــن حق ــع بي ــجون، يجم ــس، أدب الس ــه الرئي ــي أن موضوع ــن ف تكم

ــخ. ــاع... إل ــم االجتم ــي وعل ــل النفس ــن والتحلي ــة واألدب والف السياس
ــوان »أدب  ــت بعن ــار، وكان ــازم نه ــر، ح ــس التحري ــدد رئي ــة الع ــب افتتاحي كت
الّســجون الســورّي؛ مســاحات أدبيــة كفاحيــة وجماليــة«، تنــاول فيهــا مجموعــة مــن 
ــع  ــة؛ دواف ــة العربي ــي المنطق ــجون ف ــأدب الس ــة ب ــية المتعلق ــات األساس الموضوع
ــاّم، أدب  ــي الع ــي الوع ــجون ف ــر أدب الس ــا، تأثي ــجن وأهميته ــن الس ــة ع الكتاب
ــة فــي أدب الســجون، نطــاق  ــا، الموضوعــات المتناول ــا أدبيًّ الســجون بوصفــه نوًع
ــى،  ــجون وأدب المنف ــن أدب الس ــتركات بي ــجون، المش ــة ألدب الس ــكال الفني األش

ــان. ــوق اإلنس ــجون وحق ــجون، وأدب الس ــات أدب الس جمالي
وتضّمــن ملــف العــدد خمــس دراســات محّكمــة. كتــب األولــى الباحــث جمــال 
بوعجاجــة، مــن تونــس، وهــي بعنــوان »العتبــات النصّيــة فــي الروايــة الســجنّية فــي 
ــد  ــس بع ــي تون ــجون ف ــة أدب الس ــا أن رواي ــي«، رأى فيه ــع العرب ــد الربي ــس بع تون
الثــورة »تميــزت بــدّك حصــون الّصمــت وعبــور ألغــام المحظــور، وإعــالن االنعتــاق 
ــى درب  ــي عل ــب الّروائ ــالك التجري ــلكت مس ــد س ــر، وق ــد والقه ــر القي ــن أس م
الحداثــة، فكانــت متحــّررًة مــن ســلطان القديــم، ومــن ســطوة المــوروث األدبــي، 
بقــدر تحررهــا مــن ســطوة الّرقيــب، لتنخــرط فــي فضــاء اإلثــارة واإلمتــاع بالقــدر 
ــى  ــًة إل ــة ملّح ــت الحاج ــد كان ــق، فق ــار والتوثي ــد اإلخب ــه مقص ــت في ــذي حقق ال
بلــوغ مراقــي التعريــف بجرائــم االســتبداد واالعتــراف بصمــود أجيــال متواتــرة مــن 

ــار.« ــن واليس ــن اليمي ــة م ــية المختلف ــالت الّسياس العائ
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ــي  ــرة ف ــتغال الذاك ــوان »اش ــة بعن ــرب، دراس ــن المغ ــة، م ــد بوعيط ــب محم وكت
الروايــة الســجنّية؛ ســرديات عبــد القــادر الشــاوي أنموذًجــا«، وقــد ركــزت الدراســة 
ــاوي،  ــادر الش ــد الق ــي عب ــي المغرب ــرديات الروائ ــى س ــي عل ــا التطبيق ــي جانبه ف
ــًة  ــال، محاول ــة االعتق ــت تجرب ــي عاش ــة الت ــخصيات المغربي ــرز الش ــه أب بوصف
ــى  ــتغل عل ــًيا، إذ »اش ــا وسياس ــا ثقافًي ــن عليه ــي راه ــئلة الت ــض األس ــتعادة بع اس
الذاكــرة بوصفهــا حركيــة متواليــة مــن الحاضــر إلــى الماضــي، ومــن الماضــي إلــى 
الحاضــر. لكــن خصوصيــة كل ذاكــرة، ومرجعيتهــا الواقعيــة، هــي مــا يموضــع هــذا 

ــة.« ــه الداللي ــه أهميت ــرد، ويمنح ــي أو مج ــن واقع ــي زم ــي ف الماض
ــجنّية  ــة الس ــي الرواي ــي ف ــن النفس ــوان »الزم ــة بعن ــش دراس ــة بلكري ــت نادي وكتب
ــون  ــر بنجل ــي الطاه ــرة« للروائ ــة الباه ــك العتم ــة »تل ــن رواي ــذت م ــة«، واتخ العربي
أنموذًجــا لدراســة الزمــن النفســي، فــرأت أن طرائــق توظيــف الّزمــن قــد »تنوعــت 
فــي الروايــة، حيــث توزعــت بيــن الزمــن الطبيعــّي الخارجــّي، والذاتــي الداخلــي/ 
النفســي. كمــا تباينــت طرائــق إدراكــه مادًيــا ومعنوًيــا/ نفســًيا بوصفــه مكوًنــا رئيًســا 

فــي الروايــة الســجنية بصفــة عامــة، يدخــل فــي نســيج الحيــاة اإلنســانية.«
ــل،  ــل المعتق ــرح داخ ــوان »المس ــيدي بعن ــاء الرش ــة ع ــة الرابع ــب الدراس وكت
المســرح داخــل الســجن؛ اآلداب والعــروض المســرحية فــي تمثيــل اإلبــداع المعتقــل 
وفــي روايــة الســجن العقابــي«، وتــدرس هــذه الورقــة البحثيــة تجربتيــن مــن تجــارب 
المســرح داخــل المعتقــل، والمســرح داخــل الســجن؛ »لــكٍل مــن هاتيــن التجربتيــن 
شــروطها اإلنتاجيــة، ومضامينهــا الموضوعيــة، وخصائصهــا الفنيــة المتعّلقــة بــأدب 
الســجون المســرحّي. التجربــة األولــى: تجربــة المســرح داخــل المعتقــل فــي ســجن 
صيدنايــا المركــزّي للرجــال، وســجن دومــا للنســاء؛ والتــي قــام/ت بهــا مجموعــة 
ــن  ــعينيات م ــات والتس ــنوات الثمانيني ــي س ــيين/ات ف ــن/ات السياس ــن المعتقلي م
القــرن الماضــي فــي ســورية. أمــا التجربــة الثانيــة: فهــي تجربة مســرح البســيكودراما 
أو العــالج بالدرامــا، والتــي حققتهــا مؤسســة )كاتارثيســيس( بــإدارة وإخــراج 
المســرحية زينــة دكاش فــي ســجنَي روميــة للرجــال ولمرضــى االضطرابــات 

ــان بيــن عامــي 2009 و2022.« ــدا للنســاء فــي لبن ــة، وفــي ســجن بعب العقلي
ــي  ــرأة ف ــورة الم ة وص ــويَّ ــة النس ــوان »الِرواي ــت بعن ــة، فكان ــة الخامس ــا الدراس أم
ــود، وتناولــت فيهــا بالتحليــل  ــجون فــي ســورية«، كتبتهــا فاطمــة علــي عبُّ أدب السُّ
ث الروايتــان األولــى والثانيــة عــن  ــجون، تتحــدَّ أربــع روايــات تنتمــي إلــى أدب السُّ
ــق  ــس دقائ ــة )خم ــا رواي ــد، وهم ــظ األس ــم حاف ــرة حك ــي فت ــورية ف ــجون الس السُّ
ــا  ــاغ، وروايــة )نيغاتيــف( للكاتبــة روزا ياســين حســن، أمَّ وحســب( للكاتبــة هبــة دبَّ
ــا  ــد وهم ــار األس ــد بش ــي عه ــجون ف ــن السُّ ــان ع ث ــة فتتحدَّ ــة والرابع ــة الثالث الرواي
ــراج. ــة منهــل السَّ ــة )الوشــم( للكاتب ــادي زحلــوط، ورواي ــة هن ــى ابنتــي( للكاتب )إل



ــل  ــوان »ه ــة بعن ــداد مقال ــواز ح ــي ف ــب الروائ ــرأي كت ــاالت ال ــاب مق ــي ب وف
للســجن أدب؟«، عّبــر فيهــا عــن طموحــه إلــى »تحويــل ســجوننا إلــى إصالحيــات، 
بــداًل مــن أن تكــون فــي أيــام االســتقرار مدرســًة لإلجــرام، وفــي زمــن االضطرابــات 

ــل والمــوت الســريع والبطــيء.« ــا للتعذيــب والقت مكاًن
ــق أدب  ــل ينعت ــوان »ه ــة بعن ــي مقال ــمير ساّس ــي س ــي والسياس ــب الروائ وكت
ــول  ــؤال يق ــذا الس ــه ه ــير طرح ــي تفس ــجونه؟«، وف ــن س ــس م ــي تون ــجون ف الس
ــي  ــباقين ف ــا الس ــا كن ــم أنن ــا، بحك ــة أساًس ــارات موضوعي ــه العتب ــؤال نطرح »س
التأســيس لهــذا األدب علــى مســتوى الروايــة باللغــة العربيــة فــي تونــس، فالــدارس 
ــي  ــص الفرنس ــة الن ــا بواب ــن، هم ــر بوابتي ــا عب ــر حتًم ــي يم ــجون التونس ألدب الس
ــات  ــل الثمانيني ــدرت أوائ ــي ص ــاش، الت ــار النق ــاري جلب ــي اليس ــجين السياس للس
مــن القــرن الماضــي بعنــوان )كريســتال( فــكان النقــاش المؤســس الفرنســي لهــذا 
ــا  ــا )البــرزح( التــي بوأتن ــة النــص العربــي فكانــت روايتن الجنــس األدبــي. أمــا بواب
ــس العربــي ألدب الســجون فــي تونــس، وهــي تنقــل معانــاة المســاجين  موقــع المؤسِّ
السياســيين فــي تســعينيات القــرن الماضــي، زمــن الرئيــس الــذي خلعتــه الثــورة زيــن 

ــن علــي.« ــن ب العابدي
وكتــب ســالم عــوض الترابيــن مقالــًة/ دراســةً  بعنــوان »مــن الصــّف إلــى الزنزانة: 
ــًة لحــدث االعتقــال  م فيهــا »قــراءًة معرفّي ــدَّ ــم«، ق قــراءة فــي ســردّيات اعتقــال معلِّ
اّلــذي طــال أعضــاء نقابــة المعّلميــن فــي األرّدن بعــد قــرار توقيــف عمــل مجلــس 
ــوازن  ــدم الّت ــن ع ــًة م ــاالت حال ــذه االعتق ــّكلت ه ــع؛ إذ ش ــن الّراب ــة المعّلمي نقاب
ــال اإلدارّي  ــون لالعتق ــّرض المعّلم ــث تع ــي األرّدن حي ــّي ف ــّي السياس االجتماع
ــة لــأردن.  والحبــس التعســفّي فــي صــورة شــّكلت شــرًخا فــي الحالــة الديمقراطّي
تقــوم الدراســة علــى مبدأيــن: األول، اجتماعــّي ينظــر إلــى األزمــة النقابّيــة وطريقــة 
التعامــل معهــا بوصفهــا قضّيــًة اجتماعّيــة أّثــرت فــي تكويــن: الّطالــب في المدرســة، 
وأهــل الطــاّلب فــي البيــت. والثانــّي، مبــدأ سياســّي حيــث إّن العمــل النقابــّي حــّق 

دســتورّي مشــروع جــاءت الّســلطة لتفنيــد هــذا الحــق بغطــاء قضائــي.«
ــاكن  ــب الس ــن الكات ــجن، وع ــن الس ــوان »ع ــة بعن ــن مقال ــم الجبي ــب إبراهي وكت
فيــه: داخلــه وخارجــه« رأى فيهــا أن ظاهــرة الكتابــة عــن تجربــة االعتقــال السياســي 
ــوا  ــاج األدبــي، علــى أيــدي مــن عاشــوها أو مــن رغب ــر النت فــي ســورية »مــّرت عب
ــدة، إاّل أنهــا  ــاول تجــارب غيرهــم ممــن كابدوهــا بمراحــل وتحــوالت عدي فــي تن
ــاس  ــي باألس ــد وه ــن أن ُتقيَّ ــف يمك ــة، وكي ــد والقولب ــى التقيي ــة عل ــت عصّي بقي

ــة؟«. ــدران الزنزان ــٌم لج ــد، وتحطي ــى القي ــالٌب عل انق
األدب،  لنقــاد  مقترًحــا  االســتبداد«  »أدب   فيما قّدم خطيب بدلة في مقالته 
ــوه  ــجون«، ويجعل ــح »أدب الس ــروا مصطل ــل بـــ »أن ُيَغّي ــه يتمّث ــه، ومصنّفي ومؤرخي
»أدب االســتبداد«، فهــذا، برأيــي، مناســٌب أكثــر لطبيعــة القصــص والروايــات 
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ــف  ــا لوص ــه كله ــأن، وتتج ــذا الش ــي ه ــُب- ف ــزال ُتْكَت ــت -وال ت ــي ُكتب ــعار الت واألش
الظلــم، واالضطهــاد، والتنكيــل الــذي تمارســه الســلطة الدكتاتوريــة التــي تحكــم البــالد 

ــرأي.« ــي ال ــى معتقل عل
وفــي الملــف الخــاص؛ تجــارب نســوية، كتبــت أنجيــل الشــاعر مقالــة بعنــوان »جرح 
ــر أخــرس« ســّلطتا فيهمــا  ــوان »دفت ــة بعن ــة«، ووجــدان ناصيــف مقال علــى جــدار العان

الضــوء علــى تجــارب خاصــة تتعّلــق بالســجون وأدب الســجون.
ــة،  ــوارات مهم ــة ح ــلون( أربع ــة )رواق ميس ــرت مجل ــوارات، أج ــاب الح ــي ب وف
ــة  ــي باحث ــي، وه ــريعة طالقان ــكا ش ــع ريبي ــواًرا م ــم ح ــهيل الطش ــراء س ــرت الزه فأج
أميركيــة مــن أصــل إيرانــي، وأســتاذة مســاعدة ومديــرة دراســات الشــرق األوســط فــي 
كوينـــز كوليــدج، جامعــة مدينــة نيويــورك. وأجــرت إيمــان صــادق حــواًرا مــع الكاتــب 
القصصــي إبراهيــم صموئيــل، وأجــرى فــادي كحلــوس حــواًرا مــع الكاتــب الروائــي 
مصطفــى خليفــة، وأجــرى الحــوار األخيــر كومــان حســين مــع الكاتــب بســام يوســف 

حــول كتابــه حجــر الذاكــرة.
ــون  ــي ليك ــان الجباع ــرحي غس ــرج المس ــب والمخ ــر الكات ــة التحري ــارت هيئ واخت
ــك  ــي، لذل ــطس الماض ــل آب/ أغس ــي أوائ ــل ف ــد رح ــدد، وكان ق ــذا الع ــخصية ه ش
نشــرنا فــي هــذا العــدد المــزدوج الكلمــات التأبينيــة التــي ُألقيــت فــي أربعيــن الراحــل؛ 
وســيم حســان »كلمــة ميســلون«، رغــدة الخطيــب »غســان اإلنســان«، إبراهيــم صموئيــل 
ــدع الراحــل«، أمــل حويجــة  ــق المب ــور »غســان الصدي »فــي وداع غســان«، أحمــد قعب
ــا غســان!«، حــازم  ــم التليلــي محمــودي »الجبــل أنــت ي »عندمــا أقــرأ لغســان..«، حات
ــف الــوطء«، حســيبة عبدالرحمــن »وداًعــا غســان الجباعــي«، راتــب شــعبو  نهــار »خفِّ
ــهيل  ــر«، س ــواك األخي ــوق مث ــقير »ورود ف ــميح ش ــه«، س ــِق ب ــم ألت ــق ل ــاء صدي »رث
ــان  ــاموراي غس ــردي »الس ــي الك ــان«، عل ــى اإلنس ــاز إل ــف المنح ــي »المثق الجباع
الجباعــي«، فــرج بيرقــدار »نــوٌع مــن االعتــذار«، محمــود أبــو حامــد »الراحــل غســان 

ــم«. ــيٌّ مقي ــان ح ــليمان »غس ــل س ــداع«، نبي ــن لإلب ــدع وحاض ــي.. مب الجباع
ــى  ــب األول ــات. كت ــع دراس ــدد أرب ــذا الع ــي ه ــر ف ــة ُنش ــات ثقافي ــاب دراس ــي ب وف
منــذر بــدر حّلــوم بعنــوان “مــاذا وراء هــذه الجــدران؛ ســردية راتــب شــعبو وأخواتهــا«، 
َأِمــَل فيهــا »أن يأتــي يــوم يكــون فيــه ألدب الســجون الســورية المكانــة التــي يســتحقها، 
ــا،  ــة أيًض ــة الفني ــا واألدبي ــب، إنم ــة فحس ــة والتاريخي ــه التوثيقي ــث قيمت ــن حي ــس م لي
ــوم  ــّل ذات ي ــة إذا ح ــد الحري ــي عه ــج ف ــؤولي المناه ــاد األدب، ومس ــة نق ــذه مهم وه
ــر  ــد عم ــم محم ــد إبراهي ــوداني محم ــث الس ــب الباح ــة.« وكت ــام المنكوب ــأرض الش ب
ــد، الدراســة الثانيــة بعنــوان »مراحــل التعذيــب فــي أدب الســجون؛ روايــة )شــرف(  همَّ
ــن  ــف ع ــى: »الكش ــدف إل ــته ته ــر أن دراس ــا«، وذك ــم« أنموذًج ــه إبراهي ــع الل لـــ »صن
ق إلــى الخصائــص التــي تميِّــز كلَّ  مراحــل التعذيــب التــي يمــرُّ بهــا الســجين، مــع التطــرُّ
مرحلــة عــن غيرهــا، وتســليط الضــوء علــى الجوانــب النفســيَّة التــي يمــرُّ بهــا الســجين 
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فــي تلــك المراحــل، إضافــًة إلــى المقارنــة بيــن مراحــل التعذيــب فــي الروايــة بمــا هــو 
موجــود فــي الســجون علــى أرض الواقــع.« 

وكتــب عبــد الــرزاق دحنــون الدراســة الثالثــة »األعمـــــال أعلى صـــوًتا مــن األقوال؛ 
ــاة السياســية«، حــاول فيهــا أن يســتقصي  ــر أدب الســجون فــي الوعــي العــاّم والحي تأثي
»جــداًل واســًعا ومتشــعًبا عــن دور منظومــة )الســجون(، وانعكاســاتها علــى المجتمعات 
ــذي  ــجون ال ــرد المس ــلوكية للف ــيكولوجية والس ــمات الس ــد الس ــي تحدي ــانية ف اإلنس
ــتن؛  ــي هيوس ــر نانس ــّد تعبي ــى ح ــور« عل ــة«، أو »الدكتات ــجون »الطَّاغي ــي س ــى ف أمض
فتــرًة قــد تطــول أو تقصــر، يخــرج بعدهــا إلــى الحيــاة العامــة -هــذا إن خــرج ســليًما- 
ــمَّ أعمــل  ــل أن ُيســجن. ومــن ث ــا كان يســلكه قب ــا عمَّ ــا بّينً بســلوكيات تختلــف اختالًف
علــى اْســتِقصاء مســاهمة »أدب الســجون« المكتــوب فــي كشــف الســمات العاّمــة التــي 
ــه.« وكتبــت حســيبة عبدالرحمــن  يخــرج بهــا المســجون مــن ســجنه بعــد اإلفــراج عن
ــى  ــجون إل ــا أدب الس ــمت فيه ــان«، قّس ــراة وراء القضب ــوان »ع ــة بعن ــة الرابع الدراس
قســمين؛ »األول: كّتــاب كتبــوا عــن الســجن بصــورة افتراضيــة مثــل نبيــل ســليمان فــي 
روايــة )الســجن( ومــّر بعــض الكّتــاب عليــه ســريًعا كـــ حســيب كيالــي فــي مجموعتــه 
القصصيــة )المطــارد( وخالــد خليفــة فــي )مديــح الكراهيــة( و)ال ســكاكين فــي مطابــخ 
ــب  ــي )غائ ــي ف ــن ماردين ــرة(، وأيم ــة البراب ــي )جن ــح ف ــل صويل ــة(، وخلي ــذه المدين ه
ــف  ــا نتوق ــم، وهن ــن تجربته ــوا ع ــجناء كتب ــي: س ــم الثان ــر(. والقس ــاء األخي ــن العش ع
قليــاًل. فــال تنطبــق علــى كّل مــا ُكتــب تســمية )أدب(. ولكــن دفعتنــا خصوصيــة المــكان 

ــة والقصــة وســواها.« والموضــوع للقفــز وتجــاوز مشــروطيات الرواي
ــي  ــان الجباع ــل غس ــدة للراح ــر قصي ــا نش ــي اخترن ــد أدب ــات ونق ــاب إبداع ــي ب وف
بعنــوان »ذهــب ليلعــب بالتــراب«، وأيًضــا قصيــدة بعنــوان »ُرقيــم تدمــري أواخــر القــرن 
العشــرين« لـــ فــرج بيرقــدار، وقصيــدة أخــرى لـــ ياســر خنجــر بعنــوان »بيــن زنزانتيــن«، 
وكتبــت ســوزان علــي مقالــة نثريــة بعنــوان »المســرح فــي حضــرة العتمــة« اســتلهمتها 
ــد  ــام عي ــب هش ــي. وكت ــان الجباع ــرحي غس ــرج المس ــب والمخ ــل الكات ــن رحي م
قصــة قصيــرة عنوانهــا »ليــس بعــد«، وكتــب أيًضــا ســمير قنــوع قصــة قصيــرة عنوانهــا 
ــوان  ــي بعن ــفيق صنّوف ــا ش ــي كتبه ــرة الت ــة القصي ــوان القص ــا كان عن ــيناريو«، فيم »س
»عــودة نايــف«، وكتــب آرام مقالــة بعنــوان »تدويــن الخــوف« أضــاء فيهــا علــى تجربــة 

ــوط. ــد الماغ ــوري محم ــب الس ــال الكات اعتق
ــور أدب  ــوان »ظه ــة بعن ــارس دراس ــو ف ــن أب ــت فات ــات، ترجم ــاب ترجم ــي ب وف
الســجون« لـــ تومــاس اس. فريمــان. وترجمــت فاتــن شــمس مقالة بحثيــة بعنــوان »أدب 
الســجون العربيــة« لـــ رضــوى عاشــور. وترجمــت آنــدي فليمســتروم مقابلــة مــع ديفيــد 

كوغــان تتحــدث عــن »أفضــل روايــات أدب الســجون التــي أوصــى بهــا«.
وفــي بــاب مراجعــات وعــروض كتــب، قّدمــت الزهــراء ســهيل الطشــم قــراءة فــي 
ــريعة  ــان( لـــ ش ــوق اإلنس ــاعرية حق ــوري؛ ش ــجون الس ــي أدب الس ــراءات ف ــاب )ق كت
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طالقانــي. وكتــب حســام الديــن درويــش مراجعــة نقديــة لكتــاب كيفيــن مــازور »الثــورة 
فــي ســوريا: الهويــة والشــبكات والقمــع«؛ مــن الحــراك المدنــي الســلمي إلــى الحــرب 
ــة األهليــة واالســتقطاب الطائفــي. وقــّدم فــادي كحلــوس عرًضــا لكتــاب )أدب  األهلي

الســجون(، وهــو مــن تحريــر شــعبان يوســف.
ــادئ  ــة المب ــى »مجموع ــن؛ األول ــرنا وثيقتي ــر، نش ــق وتقاري ــاب وثائ ــي ب ــًرا ف وأخي
المتعلقــة بحمايــة جميــع األشــخاص الذيــن يتعرضون ألي شــكل مــن أشــكال االحتجاز 
أو الســجن«، والثانيــة »إعــان حمايــة جميــع األشــخاص مــن االختفــاء القســري«، وهما 
صدرتــا عــن الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة، وفــي الختــام أعــّد فــراس ســعد تقريــًرا 

بعنــوان »فــي الذكــرى العاشــرة العتقــال عبــد العزيــز الخيــر«.
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