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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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مقاالت رأي 
هل للسجن أدب؟

هل للسجن أدب؟

فواز حداد

فــي عــام 1963 قــاد الضابــط »زيــاد الحريــري« انقالًبــا عســكرًيا أســقط عهــد االنفصــال؛ كان وراءه ضبــاط 
ناصريــون وبعثيــون. عقــب نجــاح االنقــالب، باشــر الضبــاط البعثيــون احتــكار االنقــالب لحســابهم، بتصفيــة 

الضبــاط الناصرييــن، بإبعادهــم عــن مناصبهــم وتســريحهم. 
بالعــودة إلــى عهــد االنفصــال، كانــت المــدارس والجامعــة مراكــز صــراٍع بيــن االنفصالييــن والوحدوييــن. 
بعــد االنقــالب، أو مــا دعــي بثــورة 8 آذار، أصبحــت مراكــز صــراٍع بيــن الطلبــة الوحدوييــن، بعدمــا انقســموا 
إلــى ناصرييــن وبعثييــن. كان الطلبــة البعثيــون منّظميــن فــي الحــزب، بينمــا بــدأ الطلبــة الناصريــون بالتعــرف 
بعضهــم إلــى بعــض فــي المظاهــرات، وقامــوا بتأســيس منظمــات صغيــرة وخاليــا، ويبحثــون عــن أحــزاب 

تحتضنهــم، إذا كان نشــاطهم تلقائًيــا يعتمــد علــى التظاهــر. 
شــاركُت وأنــا طالــٌب فــي التظاهــرات ضــد البعثييــن، كانــت حماســيًة مــن دون ارتبــاط بتنظيــم، إحداهــا 
كانــت اعتصاًمــا فــي داخــل المدرســة، حوصــرت بالمدرعــات والجنــود، وكادوا أن يقتحموهــا لــوال تدّخــل 
ــًة فــي الجهــاز التعليمــي، توّســط لفــّض االعتصــام،  ــر »ســعد الديــن القــواص« وكان شــخصيًة مرموق المدي

ولــم ينــُج بعــض الطلبــة مــن االعتقــال.
انضممــت علــى األََثــر مــع أصدقــاء التظاهــر إلــى خليــة يرأســها طالــب فــي البكالوريــا، كانــت مــن النــوع 
ــدد  ــد ع ــان ال يزي ــد خليت ــا بع ــي م ــر ف ــا ظه ــم كم ــم التنظي ــام؛ ض ــد أي ــرط بع ــوم، وينف ــس الي ــذي ُيؤّس ال
ــدَّ  ــم يتع ــه. ل ــم كل ــو التنظي ــذا ه ــرون. ه ــق اآلخ ــة، ولوح ــى خمس ــض عل ــة، ُقب ــرة طلب ــن عش ــا ع أعضائهم
نشــاطه ثالثــة اجتماعــات، مــن جــّراء إخباريــة، إذ توّســم أحــد اعضــاء الخليــة فــي شــاٍب اإليمــان بالوحــدة، 

كاتــب وروائــي ســوري مــن مواليــد دمشــق ســنة 1947، إجــازة فــي الحقــوق مــن جامعــة 
ــام  ــى ع ــا حت ــا منه ــر أًي ــم ينش ــه ل ــة، لكن ــرح والرواي ــرة والمس ــة القصي ــب القص ــق. كت دمش
ــا فــي اإلعــداد لموســوعة 

ً
ــم فــي مســابقة حنــا مينــه للروايــة، وشــارك أيض

ّ
1991. شــارك كُمحِك

شــرت مجموعتــه القصصيــة الوحيــدة، وهــي »الرســالة األخيــرة«، 
ُ
»روايــة اســمها ســورية«. ن

فــي العــام 1994، وروايتــه األولــى »موزاييــك، دمشــق 39« فــي العــام 1991، ثــم توالــت أعمالــه 
خصوًصــا فــي الروايــة. مــن أعمالــه الروائيــة األخــرى: )تياتــرو، 1994(، )صــورة الروائــي، 2007(، 
ــر،  ــهد عاب ــرام، 2004(، )مش ــال الغ ــوى، 2001(، )مرس ــة واله ــل، 2000(، )الضغين ــد الجاه )الول
2007(، )المترجــم الخائــن، 2008(، )عــزف منفــرد علــى البيانــو، 2009(، )جنــود اللــه، 2010(، 
)خطوط النار(، 2011(، )الســوريون األعداء، 2014(، )الشــاعر وجامع الهوامش، 2017(، )تفســير 
الالشــيء، 2020(، )يــوم الحســاب، 2021(. ولــه مجموعــة قصــص قصيــرة بعنــوان )الرســالة 
 :

ً
ــع أوال ــرى: )الواق ــورات أخ ــا منش

ً
ــه أيض ــام 1994. ول ــة ع ــن وزارة الثقاف ــدرت ع ــرة(، ص األخي

شــهادة روائيــة(، )الثــورة الســورية: األيــام األولــى مــن يــوم الغضــب إلــى يــوم الحســم، 2013(.
فواز حداد
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فدعــاه إلــى التنظيــم، ليظهــر فــي مــا بعــد أن أخــوه كان بعثًيــا وربمــا مخبــًرا تذكرنــا عقــب القضــاء علــى حركــة 
18 تمــوز/ يوليــو التــي ســمعنا عنهــا فــي الراديــو، مــع أصــوات الرصــاص فــي ســاحة األموييــن. 

وهكــذا تعرفــُت إلــى الســجن فــي وقــت مبكــر، لــم أكــن قــد بلغــت السادســة عشــرة مــن عمــري، كنــُت 
ــا فــي الصــف العاشــر فــي مدرســة التجهيــز األولــى بدمشــق »جــودة الهاشــمي«. اعُتِقلــت فــي العطلــة  طالًب
الصيفيــة فــي شــهر آب/ أغســطس بســيارة فولكــس فاكــن صغيــرة، وهــي الســيارة التــي كانــت المخابــرات 
تســتعملها، ال تتســع العتقــال واحــد أو اثنيــن، لملــم عناصــر المخابــرات أعضــاء الخليــة الخمســة بالتقســيط 

كل واحــد مــن بيتــه، اقتادونــا إلــى الفــرع الــذي كان فــي منطقــة ركــن الديــن. 
اســُتقبلت فــي الفــرع، بالصــراخ والوعيــد، ُوِضــَع األصدقــاء الذيــن ســبقوني فــي غــرف التحقيــق. أمــا مــاذا 
كان هــذا التحقيــق، فالترهيــب أكثــر مــن التعذيــب، ولــم يــزد عــن بضــع صفعــات أو فلقــة كانــت تتــالءم مــع 

أعمارنــا، فوجئــوا بأننــا مجــّرد أوالد؛ ولكــن كان القضــاء علــى تظاهــرات الطلبــة مطلوًبــا. 
ــي،  ــه برأس ــق فوهت ــه وألص ــق- مسدس ــي التحقي ــريع ف ــة التس ــي -بغي ــق مع ــذي حّق ــط ال ــرج الضاب أخ
وهددنــي بإطــالق النــار، كانــت الحركــة المســرحية واضحــًة جــًدا، لــم يخــَف علــّي أنهــا تمثيــل بتمثيــل. لــم 
يكــن لــدي مــا أخفيــه، خاصــًة أّن الوحــدة مطلــب وطنــي، فبمــاذا أعتــرف؟ تشــاطر المحققــون معنــا وحاولــوا 
ربطنــا بحركــة 18 تمــوز، وكان قــد مضــى علــى إخمادهــا بحســب مــا أذكــر حوالــى شــهر. كان مــن الســخرية 
محاولــة تلفيــق مشــاركتنا فــي هــذه الحركــة الدمويــة التــي تتجــاوز مــا قــد يكــون لطلبــة المــدارس دوًرا فيهــا. 
ــن زوار  ــوا م ــئلة خاصــة بالشــيوعيين، كان ــى أس ــوي عل ــة، تحت ــات مطبوع ــة بيان ــا المحقــق تعبئ ــب من طل
ــات  ــا االتهام ــت إلين َه ــا، وُوجِّ ــا منه ــيوعيين، ُأعفين ــنا ش ــا لس ــى أنن ــاه إل ــا نبهن ــن، وعندم ــرع المداومي الف
ــيصبح  ــا س ــا مم ــة، وغيره ــى الدول ــر عل ــم، التآم ــام الحك ــب نظ ــور، قل ــم محظ ــاب لتنظي ــة: االنتس المعروف

ــة.  ــا واقعي ــر منه ــيريالية أكث ــت س ــات كان ــا، فاالتهام ــع عليه ــي التوقي ــردد ف ــم نت ــا. ل عادًي
بعــد انتهــاء التحقيــق والتوقيــع علــى االعترافــات. تناقشــُت بــكل حريــة مــع المحقــق الــذي اتخــذ صفــة 
رجــل وطنــي بعثــي وحــدوي. دافعــُت بــكل حماســة عــن الجمهوريــة العربيــة المتحــدة وعبــد الناصــر. وقــد 
ــب  ــي عق ــي، ونّبهن ــى دروس ــاه إل ــّي االنتب ــفًقا عل ــي مش ــمعني، ونصحن ــن س ــرع م ــر الف ــن عناص ــن بي كان م
تحويلــي إلــى المحامــي العــام، وكان فــي البرلمــان الــذي احتلــه العســكر، بــأن أنكــر اعترافــي، وقــول إننــي 

وقعتــه تحــت التعذيــب. 
ــا قًحــا،  أمــام المحامــي العــام، أنكــرُت اعترافــي، فغضــب وهــدر وزمجــر، وهددنــي بالضــرب، كان بعثًي
فأصــررُت، وأصــّر؛ لــم أســتجب لــه، فانزعــج وطلــب مــن كاتــب الضبــط تســجيل إنــكاري علــى أنــه ادعــاء 

باطــل.
بــدا مــن المســلَّم بــه أنهــم ســيطلقون ســراحنا بعــد بضعــة أيــام لمجــرد أننــا طلبــة، لكــّن اإلفــراج عنــا كان 
مســتحياًل، فــي ظــل عمليــة تنظيــف الجيــش ودوائــر الدولــة والمعامــل والجامعــة والمــدارس مــن الناصريين. 
جــرى تحويلنــا إلــى ســجن القلعــة تمهيــًدا للمحاكمــة، وكان األمــل أنهــم عنــد المحاكمــة ســيفرجون عنــا، 

ويطردوننــا مــن قاعــة المحكمــة. 
فــي الواقــع، لــم يكــن االعتقــال وال التحقيــق تجربــة ســيئة، وإن كانــت مريــرًة فــي وقتهــا. األمــر الجيــد، 
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ــل  ــي التهوي ــة ف ــات المفضوح ــق، والمبالغ ــة التحقي ــة مهزل ــب مالحظ ــم يصع ــه ل ــا، أن ــى أعمارن ــبة إل بالنس
ــا، لكــن الصدمــة الكبــرى ســتكون فــي الســجن.  علين

ُأودعنــا فــي ســجن القلعــة القــاووش 14 وكان مخصًصــا للموقوفيــن ريثمــا تجــري محاكمتهــم. بمــا أننــي 
كنــُت أصغــر الطلبــة ســنًا، قضيــُت ليلتــي األولــى فــي القلعــة أيًضــا، لكــن فــي ســجن األحــداث. لــم أنــم 
ــم  ــت جرائمه ــواء أكان ــعر، س ــي الش ــن، حليق ــن األوالد الجانحي ــة م ــا، غاب ــه كان راعًب ــا في ــل، م ــوال اللي ط
ــوا  ــا أقدم ــو بم ــر والزه ــل التفاخ ــب، ب ــعور بالذن ــال ش ــل، ف ــا القت ــاب وربم ــداء واالغتص ــطو أو االعت الس
عليــه؛ يتشــاجرون بــال ســبب لمجــرد التســلية وتزجيــة الوقــت، يشــتمون بعضهــم بعًضــا بعبــارات فاحشــة، 
ويتمازحــون بخشــونة وعنــف، وال غرابــة فــي أن ينتحــي ولــدان جانًبــا ليتالمســا علــى المــأ، أو يقــف ســجين 
فــي الثالثيــن مــن عمــره مــن عناصــر الســخرة عنــد قضبــان المدخــل الحديديــة يغــازل ولــًدا فــي الخامســة 
ــى  ــي بالفوض ــع يغل ــل. كان المهج ــخرية األوالد والتهلي ــوى س ــر س ــذه المناظ ــر ه ــره، ال تثي ــن عم ــرة م عش
والضجيــج فــي عالــم منفلــت مــن الضوابــط األخالقيــة. كنــُت مجــرد طالــب يهــوى القــراءة ويؤمــن بالوحــدة 
العربيــة التــي يهــون فــي ســبيلها االعتقــال والتعذيــب، ال يتوقــع وجــود فســاد بــال حــدود، يخالــف مــا نشــأ 

عليــه، حتــى إزاء مــا ســمع عنــه مــن شــرور. 
فــي اليــوم التالــي نقلــت بالواســطة إلــى القــاووش 14 حيــث احُتجــز أصدقائــي، فانتهــت مخاوفــي تلــك، 
وبــدأت مخــاوف أخــرى، مــذ اجتــزت عتبــة القــاووش، طالعنــي اشــتباك بيــن ثلــة مــن المســاجين، احتــدم 
القتــال بينهــم، وأشــرعت الكندرجيــات وســالت الدمــاء. تدخلــت الشــرطة ونقلــت اثنيــن إلــى المســتوصف 

لتضميــد جراحهــم، ثــم إلــى الســيلول »المنفــردة« عقاًبــا لهــم. 
خــالل يــوم واحــد، انكشــف عالــم القــاووش 14، كان يجمــع مختلــف أنــواع البشــر؛ مجرمــون، منحرفــون 
ومدمنــون، لصــوص ومحتالــون، وأبريــاء مســاكين ارتكبــوا مخالفــات تافهــة، باعة بســطات لمجــرد تجاوزات 
ــن  ــي الس ــار ف ــال كب ــجن، ورج ــي الس ــيء ف ــم الس ــم حظه ــة، رماه ــكوى كيدي ــا ش ــف، وربم ــى الرصي عل
مذهولــون وصامتــون، ال يــدرون مــا األقــدار التــي قذفــت بهــم إلــى عالــم موبــوء، بينمــا المجرمــون يتباهــون 

بجرائمهــم، فالرجولــة بالجرائــم واالتجــار بالمخــدرات، والســطو علــى المحــالت.
كان للسياســيين مكانــة خاصــة، يتمتعــون باالحتــرام ألنهــم ضــد الدولــة، بمعنــى مــا يشــاركون المســاجين 
ــا كان  ــوا م ــم يرتكب ــب، ل ــن دون مكاس ــا، م ــبوا عداوته ــم كس ــأنهم أنه ــن ش ــل م ــلطة، يقل ــى الس ــرد عل التم
متعارًفــا عليــه: ســرقة أو تحشــيش أو قتــل. يبــدون بمنتهــى الســذاجة، أبريــاء فعــال، ولــو كانــوا ضــد الدولــة. 
ــم  ــن اتجاهاته ــر ع ــرف النظ ــات، بص ــي مجموع ــوزع ف ــن الت ــر م ــاووش، أكث ــي الق ــه ف ــا يفعلون ــد م ال يزي
الحزبيــة الناصريــة والشــيوعية واإلســالمية، يثرثــرون مــع بعضهــم بعًضــا، تعلــو أصواتهــم ويغضبــون، عــدا 

ذلــك يفرطــون فــي التدخيــن.   
ــاء  ــا الغن ــرق، يرافقه ــرب الع ــار وش ــيش والقم ــات التحش ــن حلق ــاجين الجنائيي ــد المس ــاء يعق ــي المس ف
ــبوع إال  ــا أس ــهر، أو ربم ــي ش ــا ال يمض ــا. غالًب ــات كله ــون الممنوع ــة. يمارس ــورة ومبحوح ــوات مخم بأص
ــن  ــي(، ُيعَل ــوس )عواين ــن جاس ــة م ــر إخباري ــط إث ــها ضاب ــى رأس ــرطة عل ــن الش ــة م ــع حمل ــم المهج وتده
عنهــا فجــأًة بصــوت يأمــر المســاجين بعــدم التحــرك مــن أماكنهــم، فيتجمــد الجميــع، لتبــدأ حفلــة التفتيــش، 

ــا علــى عقــب، وال يجــدون شــيًئا عــادًة.  وينقلــب المهجــع رأًس
ــا ســاعتين فــي المشــي والتشــمس فــي »ســاحة التنفــس«  إن لــم يصــدر حرمــان، ُيمضــي المســاجين يومًي
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حيــث يتنفســون الصعــداء، يتبادلــون األحاديــث، ويعقــدون الصفقــات، وربمــا تحــدث فــي الســاحة تصفيــة 
حســابات، تــؤدي إلــى مقتلــة وجرحــى ودمــاء، تتدخــل الشــرطة وتشــتبك مــع الفاعــل، ينجــو منهــم بتشــطيب 
ــى  ــتوصف، أو إل ــى المس ــل إل ــات، ينق ــعات الخيزران ــع لس ــيلول م ــى الس ــذ إل ــن أن يؤخ ــداًل م ــه، وب بطن

المستشــفى لتضميــد جراحــه.   
تحادثــت مــع شــاب أعتقــد أنــه مــن حــزب التحريــر اإلســالمي، كان الســجن بالنســبة إليــه قــدًرا وامتحاًنــا، 
لــم يشــُك أو يتذمــر، كان راضًيــا وهانًئــا، فالســجن ال يضيــره بقــدر مــا يثبــت إيمانــه ضــد دولــة الكفــر. كان 
ــي  ــي داخل ــى الســجن. وصــدق فــي حدســه، فمــا اختمــر ف ــن تعــود إل ــت ل ــي: أن ــال ل ــرة. ق صاحــب بصي
وقتهــا، أننــي ســأتجنب الســجن بكافــة الوســائل، الســجن مضيعــة للعمــر، وإذا كان تجربــًة فــال ينبغــي لهــا أن 
تطــول. هــذا مــا أدركتــه. وأعتقــد أنــه مهمــا طــال عمــر هــذا الشــاب، فقــد كان يســعى للشــهادة بقــدم ثابتــة، 
وروح وثابــة ونفــس مطمئنــة. مــع هــذا ســتثبت األيــام لكلينــا، أنــه مهمــا كانــت نظرتنــا صائبــة، لــن نســتطيع 
ــي  ــورة، لكنن ــل الث ــي قب ــبب روايات ــال، بس ــا لالعتق ــُت معّرًض ــام، كن ــذا النظ ــع ه ــا م ــي مصائرن ــم ف التحك
حــاذرُت أن أثيــر أي ضجــة حــول مــا أكتبــه، مــع أن الوســط الثقافــي امتــأ بهــؤالء الذيــن يثيــرون صخًبــا لمــا 
يكتبونــه عــن عمــد، طلًبــا للشــهرة ولــو كان ألســباب تافهــة، كنــُت حــذًرا، لــم أســَع إلــى الشــهرة، إذ كانــت 
ــُت أعــرف أن الشــهرة تعنــي اســترضاء الســلطة أيًضــا، ولــم أكــن  تعنــي التحقيــق والمالحقــة والســجن. كن

علــى اســتعداد لهــذا األمــر مطلًقــا.
أمضيــُت فــي الســجن 55 يوًمــا، خرجــُت منــه بســند كفالــة تحــت المحاكمــة، ُأفــرج عنــي قبــل بــدء الــدوام 

المدرســي بأيــام قليلــة. بعــد بضعــة أشــهر صــدر عفــو عــام عــن الجرائــم المرتكبــة، فشــملني.   
لعنــة الســجن لــم تفارقنــي، وكانــت أشــبه بالنعمــة، لــم تذهــب تجربتــي هبــاًء، وكانــت كافيــًة، تجاوزُتهــا 
ولــم أســَع لنســيانها، انعكســت فــي روايتــي األولــى »موزاييــك«، حيــث أدى الســجن دوًرا مفصلًيــا فــي عــدة 
مشــاهد، فقــد قضــى الكابتــن صوالنــي فتــرة ســجنه فــي قلعــة دمشــق، وهــي حادثــة حقيقيــة بطلهــا حســني 
الزعيــم، كذلــك فــي روايتــي »تياتــرو« باعتقــال الشــامي المتمصــر حبيــب رزق اللــه صبيحــة اليــوم األول مــن 
االنقــالب، قضــى عــدة أشــهر فــي »الســيلول« مــن ســجن القلعــة. وفــي روايتــي الثالثــة »صــورة الروائــي« 
اســتعدُت االعتقــال والتحقيــق وحفــالت التعذيــب، وكانــت الــذروة فــي »الســوريون األعــداء«. وإذا كنــُت قد 
اســتقيُت تفاصيــل ســجن تدمــر مــن الخريطــة، ومــا يــدور فيــه مــن المراجــع فــي الفتــرة التــي أعقبــت مجــزرة 
حمــاه، لكــن مــا دار فــي الوجــدان واألذهــان واألحــالم مــن أفــكار ورؤى وكوابيــس، كان ممــا اســعفتني بــه 
ليــس الذاكــرة، بــل مــن القــدرة علــى التماهــي مــع األجــواء الرهيبــة لســجن تدمــر؛ ال شــيء يذهــب هبــاء، 

عندمــا نحتاجــه، ُيســتدعى مــن حيــث ال نتوقــع. 
بالعــودة إلــى االعتقــال والتحقيــق معنــا كطلبــة بــال تنظيــم، وعلــى الرغــم ممــا انتابنــا مــن مخــاوف، كانــت 
تافهــة قياًســا علــى مــا كان يجــرى طــوال حكــم البعــث، إذ لــم توجــد رحمــة حتــى فــي ذلــك الوقــت. بينمــا 
ــا، وهــو أهــون  ــع علــى اعترافــات تملــى علين ــا ليــس علــى التوقي ــا فــي هــذا الزمــن، ألجبرن ــا اعتقلن ــو أنن ل

الشــرور، وإنمــا باالعتــراف علــى شاشــة التلفزيــون، بارتــكاب مــا شــاء لهــم مــن الجرائــم. 
أيًضــا، مقارنــة بالزمــان األســدي الــذي بلــغ القمــع أقصــاه خــالل الثــورة والحــرب. تعتبــر فتــرة اعتقالــي 
وكأنهــا ال تزيــد علــى نزهــة، لكــن بالنســبة إلــى طالــب فــي الصــف العاشــر، كانــت مروعــة، لــم يعــرف ســوى 
ــة، لذلــك كانــت بصمــة الســجن  ــد الناصــر والوحــدة العربي ــاف لعب ــة القــراءة والهت مراجعــة دروســه وهواي
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قويــة، كّونــْت لــدي االنطبــاع األول والراســخ عــن دولــة الطغيــان فــي جحــر المخابــرات والســجن، والتعــرف 
علــى فقــدان الحريــة، واالفتقــاد إليهــا، وأنــه ال يمكــن التنــازل عنهــا؛ وال يحــق ألي جهــة انتزاعهــا وال حرماننا 

منهــا. 
ــجون«،  ــه »أدب الس ــق علي ــاص يطل ــي خ ــوع أدب ــجن ن ــارب الس ــرد لتج ــأن ُيف ــّح ب ال أدري إن كان يص
فالغــرب لــم يعــرف هــذا التصنيــف، مــع أن أوســكار وايلــد الكاتــب الشــهير كتــب عــن الســجن كتابــه »مــن 
ــر،  ــا خاًصــا. أعتقــد أن الــذي ابتكــر هــذا التعبي ــره، لكنهــم لــم يفــردوا للســجن أدًب األعمــاق«، وكذلــك غي
ــه ال  ــا، خاصــًة أن ــا، فلمــاذا ال يكــون جــزًءا مــن أدبن نحــن العــرب، بعدمــا أصبــح الســجن جــزًءا مــن حياتن
ــاك  ــار والصغــار. الرجــال والشــبان والنســاء والفتيــات، واألطفــال والرضــع. كانــت هن يســتثني أحــًدا، الكب
مقولــة ُتكتــب علــى الالفتــات: »لــكل مواطــن دوره فــي المعركــة« كنــا نحّرفــه ســاخرين إلــى »لــكل مواطــن 
ــرًة  ــجن مقب ــون الس ــد يك ــر. وق ــب األكب ــا النصي ــا، وربم ــي حياتن ــٌة ف ــجن حص ــجن«، إذ للس ــي الس دوره ف

ــه، ربمــا تحــت التعذيــب.  ــرة فــي داخل للســجين، يلفــظ أنفاســه األخي
ــراق  ــجون الع ــوال س ــذا المن ــى ه ــوت، وعل ــجون الم ــا س ــا أنه ــجون ليبي ــن س ــروف ع ــن المع إذ كان م
وســورية، خاصــة فــي زمــن صــدام، والزمــن األســدي، وبلغــت حــدوًدا ال نظيــر لهــا فــي ســورية زمــن الربيــع 

العربــي، ولــم ُيشــهد مــوت ممنهــج يضارعــه.   
ــًة  ــتقرار مدرس ــام االس ــي أي ــون ف ــن أن تك ــداًل م ــات، ب ــى إصالحي ــجوننا إل ــل س ــى تحوي ــح إل ــل نطم ه
لإلجــرام، وفــي زمــن االضطرابــات مكاًنــا للتعذيــب والقتــل والمــوت الســريع والبطــيء. وإذا أصبــح الســجن 
مــادة لــأدب، فقــد بــات مــادًة لتجــرع اآلالم. أمــا األمــل، فكــي تعــرف األجيــال القادمــة مــا دفعــه هــؤالء 
الذيــن قضــوا زهــرة أعمارهــم فــي الســجن، وذاقــوا العــذاب والمــوت فــي ســبيل أن يتمتــع مــن يأتــي بعدهــم 

بالحريــة.
الحرية ثمينة؛ ثمينة إلى الحّد الذي تعادل الحياة نفسها. 
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