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نوستالجيا السجون في رواية )قبل حلول الظالم(

للكاتب معبد الحسون

 فاطمة علي عبود)1)

: التمهيد
ً

أواًل

1991م	في	سجون	 1980م	حتى	عام	 يقول	معبد	الحسون	ابن	مدينة	الرقة	الذي	ق�سى	من	عام	
األسد	األب	في	بداية	روايته	)قبل	حلول	الظالم(	الصادرة	عام	2019م:	))لست	أدري	ما	الذي	يحفزني	
الزمان	 السنين،	ذكريات	طواها	 انصرمت	منذ	عشرات	 اليوم،	فهي	ذكريات	 الكتابة	عن	هؤالء	 على	
	في	ثنايا	الروح	وخفاياها،	وفي	شقوق	

ً
مثلما	طواها	املكان،	فأنا	األبعد	عنها	بجسدي،	وإْن	ظلت	عالقة

لكنها	 إليها،	 وتضرعت	 رجوت	 وكم	 تنطفئ.!	 أن	 سري	 في	 لها	 تمنيت	 وكم	 تنطفئ،	 ال	 التي	 الذكريات	
روائي	 سرد	 هي	 الذاكرة	 من	 تنفلت	 لئال	 يوثقها	 أن	 الحسون	 يحاول	 التي	 الذكريات	 تلك	 أبت(()2(.	
للما�سي	الذي	يشكل	الحاضر	امتداًدا	طبيعًيا	ألحداثه،	فبين	الثورة	األولى	والثورة	الثانية	بحسب	ما	
فالثورة	 نظام	ظالم	وقاهر،	 في	ظل	 السوريون	 بعذابات	عاناها	 مليئة	 الحسون	طريق	طويلة	 يسميها	
	ال	ترتبط	فقط	باإلخوان	املسلمين	الذين	

ً
	شاملة

ً
األولى	حدثت	في	ثمانينيات	القرن	املا�سي	وكانت	ثورة

حاولوا	أن	يظهروا	على	أنهم	قادتها	الوحيدون،	هذه	الثورة	التي	تمت	مصادرتها	آنذاك	هي	الجذوة	التي	
اختبأت	تحت	رماد	السنين	لتعود	فتشتعل	في	عام	2011م.

يحاول	الحسون	أن	يستعيد	من	خالل	النوستالجيا	املا�سي	املرتبط	بزمن	اعتقاله	من	قبل	نظام	
بالحزب	 ارتبطت	 إياه	ومؤسساته	االستبدادية	من	خالل	خلية	سرية	 األسد	األب،	بسبب	مناهضته	
الشيوعي،	وداخل	جدران	السجن	الذي	تحول	إلى	فضاء	روائي	تعود	الحكاية	املشبعة	بالزمن	الالمتناهي	
إلى	فصول	من	حكايا	 الذين	تحولت	أجسادهم	 املعتقلين	 الذاكرة،	وتحكي	قصص	هؤالء	 في	 لتنبش	

)1(		فاطمة	علي	عبود:	ناقدة	سورية،	تقيم	وتعمل	في	تركيا،	حاصلة	على	الدكتوراه	في	اللغة	العربية	وآدابها،	اختصاص	نقد	حديث،	
تعمل	لدى	منظمة	كارا	لألكاديميين	السوريين،	مهتمة	بالدراسات	النسوية.

)2(		معبد	الحسون،	قبل	حلول	الظالم،	حين	يصير	الدم	ماء،	)غازي	عينتاب/	حلب:	نون	4	للنشر	والطبع	والتوزيع،	2019(،	ص9.
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طويلة	تروي	كيف	يصير	اإلنسان	ذئًبا	على	أخيه	اإلنسان،	وكيف	يصبح	الدم	املراق	ماًء.

	ولعل	من	أهم	أسباب	اهتمام	الرواية	العربية	))بالتعبير	عن	تجربة	السجن	السيا�سي،	واتخاذها	
القامع،	ومجابهته	مسلًحا	 في	تحدي	 املبدع	 الحرية،	ورغبة	 إلى	 موضوًعا	روائًيا:	نزوع	األدب	بطبيعته	
في	 شهدها	 التي	 والتعذيب	 القتل	 جرائَم	 الروائي	 توثيقه	 خالل	 من	 الحسون	 ويؤكد	 بالكلمة(()3(،	
سجون	النظام	)فرع	فلسطين،	سجن	املزة	العسكري،	سجن	تدمر،	وسجن	صيدنايا	العسكري(	أن	
غايته	هي	أن	يعيد	صياغة	الحكاية	من	خيوط	الذاكرة	ليرتق	انكسار	الذات	اإلنسانية	التي	تحاول	أن	
تكمل	طريق	املواجهة	ضد	الظلم	والطغيان،	فما	وراء	الذاكرة	التي	يحاول	الحسون	استرجاعها	حاضر	

	ملستقبل	السوريين	الذين	ما	يزالون	يسيرون	على	درب	الجلجلة.
ً
سيصبح	في	يوم	ما	ذاكرة

ثانًيا: املعتقالت؛ أحجار الذاكرة

يعطي	املكان	بأبعاده	املختلفة	داللة	ذات	معنى	تحمله	الحكاية	بصورة	عامة	والسرد	الروائي	بصورة	
تكثفت	 الحيز	 هذا	 ضاق	 وكلما	 فضاؤها،	 هو	 مثلما	 للحكاية	 النف�سي	 الحيز	 هو	 املكان	 ألن	 خاصة؛	
	موضوعًيا	لنفسية	السجين	بوصفه	مقيًدا	فيزيائًيا	لحريته	التي	تم	

ً
محتويات	الذاكرة	بوصفه	معادال

استالبها	بمجرد	أنه	حمل	رقم	الزنزانة	التي	ستصبح	جزًءا	ال	يتجزأ	من	حياته	الطويلة	هناك،	ومن	ثم	
سيتحول	إلى	نكرة	أو	إلى	�سيء	منزوع	الهوية.	وال	يعني	الخروج	من	السجن	بحال	ذلك	التحول	من	الفضاء	
املغلق	إلى	الفضاء	املفتوح	بوصفهما	مفهومان	متضادان،	إذ	قد	يحمل	السجين	ذلك	الفضاء	داخله،	
بمعنى	سيطرة	االنغالق	واملحدودية	على	شخصيته	ملدة	قد	تستهلك	ما	تبقى	من	حياته	بعد	خروجه	
من	السجن،	وبهذا	املعنى	يكون	الفضاء	الروائي	))عنصًرا	مساهًما	في	عملية	إنتاج	املعنى(()4(،	وذلك	

للتالحم	الشديد	بين	الحدث	وهذا	الفضاء	ذي	الحيز	املحدد	واملغلق.

صيدنايا	 وسجن	 تدمر،	 العسكري،	سجن	 املزة	 فلسطين،	سجن	 )فرع	 أربعة	سجون	 الرواية	 في	
العسكري(	تتناوب	بشكل	متسلسل	الواحد	تلو	اآلخر	في	هذه	الرحلة	النوستاليجية	على	تكوين	إطار	
العذاب	املستمر	على	جسد	اإلنسان	الذي	طاملا	كانت	الحرية	هي	فضاء	أحالمه	الالمتناهية،	ويتكلم	
الحسون	على	السجن	في	)فرع	فلسطين(	وقد	وصل	إليه	مع	مجموعة	من	املسجونين	بعد	رحلة	طويلة	

السياسية،	 الدراسات	 مركز	 )القاهرة:	 العربية،	ط1	 الرواية	 في	 السياسية	 القيم	 واملجتمع:	 والسلطة	 النص	 علي	حسن،	 عمار	 	 	)3(
2002(،	ص180.

)4(		سعيد	بنكراد،	السيميائيات	السردية،	)الدار	البيضاء:	منشورات	الزمن،	2001(،	ص141.
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تقلهم	فيها	شاحنة	كبيرة	ومغلقة	لنقل	املعتقلين،	تجمع	املسجونين	فيها	قضية	واحدة	كما	كانت	سلسلة	
ا،	ولكن	مهما	

ً
حديد	واحدة	تجمع	معاصمهم	املدماة،	يقول:	))دخلنا	زنزانة	القبو،	كان	العدد	مكتظ

كان	األمر	سيًئا،	حيث	ال	نافذة	وال	إضاءة،	إال	أنه	هون	علينا	أخيًرا	أنهم	فكوا	األغالل	املوثقة	عن	أيدينا	
وأرجلنا،	وحشرونا	حشًرا...	حتى	أصبح	حجم	الزحام	ال	يطاق	داخل	تلك	الطبقة	األرضية	التي	تشبه	
قبًرا	محجوًبا	عن	املكاتب	وبقية	الزنازين	التي	يوصل	إليها	عبر	درج	ضيق	قديم،	متآكل	ومتسخ،	بيد	أن	
ا،	ورفاهية	

ً
ا	بالنسبة	للجميع،	فوجود	دورة	مياه	إلى	جانب	القبو	كان	ترف

ً
األمور	كانت	انفراًجا	ملحوظ

يصعب	تصديقها(()5(،	قد	ال	يكون	هناك	اختالف	كبير	بين	السجن	والقبر	بوصفهما	مكانين	مغلقين	
عما	حولهما،	فإذا	كان	األول	يشير	إلى	املكان	املظلم	الذي	تتحقق	فيه	العزلة	التامة	للمسجونين	عن	
الحياة	السياسية	التي	امتهنوا	فيها	الفعل	السيا�سي	املقصود،	فإن	الثاني	يشير	إلى	املكان	املظلم	أيًضا	
الذي	يؤول	إليه	جسد	كل	إنسان	في	هذا	العالم	وانقطاعه	عن	كل	ما	فيه	من	ملذات	ومسرات،	ولعل	
هذا	التحول	املستمر	الذي	تستخدمه	أنظمة	االستبداد	في	سورية	عبر	االنتقال	من	فرع	إلى	فرع	آخر	
	من	أشكال	التعذيب	التي	تتكون	في	الوعي	السجين	جراء	تصوراته	املسبقة	عن	ذلك	املكان	

ً
يقدم	شكال

املجهول	الذي	يساق	إليه.

وقد	يكون	الفضاء	املكاني	ألي	رواية	غير	مخطط	له	مسبًقا	بصورة	كاملة،	إذ	قد	تنبثق	الفضاءات	
املكانية	في	أثناء	السرد	الروائي	من	غير	تفكير	مسبق	بها،	ولكنها،	أي	الفضاءات،	في	رواية	تتحدث	عن	
السجون	تتشكل	مع	الحدث	بشكل	تلقائي؛	ألنها	ال	تخرج	عن	أمكنة	عدة	تتنقل	داخلها	الشخصيات	
وهي	الزنازين	أو	املهاجع	وغرف	التحقيق	واملمرات	املوصلة	بينهما،	وكذلك	الشاحنات	التي	تنقلهم	بين	
سجن	وآخر.	ويتحدث	الحسون	عن	الثيمات	التي	تفرزها	السجون	حينما	انتقلوا	من	سجن	املزة	إلى	
سجن	تدمر،	يقول:	))وصل	رتل	السيارات	التي	كانت	تنقلنا،	وتوقف	عند	البوابة	الخارجية،	على	البوابة	
الخارجية	لسجن	تدمر	لوحة	قديمة	كتب	عليها:	»السجن	العسكري«،	وتحتها	ثالث	عبارات:	»تأهيل	–	
تأديب-	إصالح«،	ولعل	الكلمات	الثالث،	هي	االنعكاس	الظلي	لشعارات:	وحدة،	حرية،	اشتراكية(()6(،	
ا	من	انتشار	فكرهم	الحر	

ً
إن	العزل	الذي	يقوم	به	نظام	األسد	للناشطين	السياسيين	عن	العالم	خوف

بين	الناس	هو	إلغاء	لوجود	اآلخر،	وتثبيط	أي	فعل	منتج	هادف	ال	يصب	في	مصلحة	النظام	األسدي،	
	إذا	ما	اغتصب،	أو	إذا	حرمت	منه	الجماعة،	ولذا	فإنه	يكتسب	

ً
	إنسانية

ً
إذ	))يصبح	املكان	إشكالية

تدمر	تختصر	عملية	 في	 السجن	 لوحة	 املكتوبة	على	 فالشعارات	 مأساوية(()7(،	 قيمة	خاصة	وداللة	
غسل	األدمغة	التي	سيتعرض	لها	السجين	بعد	التعذيب	الالإنساني	الذي	ال	يتوقف	ليل	نهار،	وتعكس	

)5(		معبد	الحسون،	قبل	حلول	الظالم،	ص15.

)6(		املصدر	السابق،	ص106.

)7(		مجموعة	من	املؤلفين،	جماليات	املكان،	ط2	)الدار	البيضاء:	عيون	املقاالت،	1988(،	ص3.
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تلقين	شعارات	الحزب	األيديولوجية	الجامدة	وغير	املتحققة	والتي	شكلت	واجهة	وهمية	للحزب	البعثي	
وللنظام	الذي	يحكم	باسمه.

ولكي	يصل	القارئ	إلى	حالة	من	الخلق	الخيالي	لذلك	املكان	يحاول	الحسون	أن	يستعين	بعناصر	
	عن	

ً
	مختصرة

ً
خارجية	يمتلك	القارئ	معرفة	مسبقة	عنها،	يقول:	))أستطيع	أن	أعطيك	فكرة	عامة

السجن	وعن	السوريين	بشكل	عام	كيف	يعاملون.	هل	قرأت	الكوميديا	اإللهية	لدانتي؟	يقول	دانتي	
هذا	 إلى	 الداخل	 أيها	 الخارجية:	 جهنم	 بوابة	 على	 »مكتوب	 اإللهية:	 الكوميديا	 في	 للجحيم	 وصفه	 في	
املكان،	تخل	عن	كل	أمل«،	وتدمر	�سيء	يشبه	هذا	الذي	وصفه	دانتي(()8(،	إن	فكرة	الجحيم	سواء	
تكونت	عند	االنسان	من	ثقافته	الدينية	أو	من	ثقافته	األدبية	هي	ذلك	املكان	الذي	يتجاوز	القبر	زمنًيا،	
ويدخل	في	مرحلة	الخلود	أو	الزمن	الالمتناهي،	وخلود	اإلنسان	في	الجحيم	يعني	فقدانه	األمل	بالنجاة	
التي	كانت	يمكن	أن	تتحقق	لوال	تحقق	الدخول	الى	ذلك	املكان،	وكل	ذلك	وفق	تصورات	متخيلة	لم	
من	 يتصوره	 أن	 للخيال	 يمكن	 ما	 أق�سى	 عن	 تعبيًرا	 التشبيه	 جاء	 لذلك	 الواقع،	 في	 اإلنسان	 يعاينها	

العذاب	واأللم	واإلذالل.

وبهذا	املعنى	ال	تختلف	عوالم	السجن	عن	السياسة	االستبدادية	املمارسة	خارجه	و))األصدق	أنهما	
قد	يتشابهان	في	النواتج	واملآالت	من	حيث	أن	االستبداد	واحد؛	فهو	قهر	لحرية	اإلنسان	وانتزاع	لقراره	
أو	في	مضمونه	وجوهره،	فلكل	 بنية	الشكل	 في	 التشابه	 وخياراته	الحرة.	دون	أن	يعني	ذلك	بأن	هذا	
،	واملتصلة	بخيط	رفيع	غير	

ً
استبداد	ظروفه	وعامله	وطبيعته	الخاصة	به،	املنفصلة	عن	اآلخر	شكال

والتصورات،	 الرؤى	 من	 مجموعة	 تخلق	 والخارج	 الداخل	 بين	 املفارقة	 وهذه	 مضموًنا(()9(،	 مشاهد	
تصب	كلها	في	مفاهيم	الحرية	بوصفها	املعنى	املناقض	لحيز	السجن.	إن	ذلك	املكان	املحدود	واملغلق،	
القارس	والقائظ،	الذي	أوجده	النظام	األسدي	األب	الجائر	الستالب	الحريات	والتسلط	على	املواطنين	
هو	صورة	مصغرة	عن	السجن	األكبر	الذي	ابتكره	خلفه	بشار	حين	استطاع	أن	يحول	سورية	كلها	الى	

سجن	كبير.	

ا: الزمن بين الوجود والعدم
ً
ثالث

تتعلق	النوستالجيا	بالزمن	املا�سي،	ذلك	الزمن	الذي	يحمل	خيارين	بالنسبة	إلى	اإلنسان؛	إما	أن	

)8(		معبد	الحسون،	قبل	حلول	الظالم،	ص177.

)9(		معبد	الحسون،	مقابلة	شخصية،	فاطمة	عبود،	عبر	الهاتف،	)فرنسا:	23	فبراير/شباط،	2022(.	
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يحقق	فيه	وجوده،	وإما	أن	يكون	وجوده	محض	مرور	عابر	في	الزمن،	ففي	اللحظة	التي	يطأ	فيها	املعتقل	
أرض	السجن	يتوقف	الزمن	عن	إعطاء	أي	معنى	للوجود،	فيتساوى	هذا	الوجود	مع	عدمه،	وغالًبا	ما	
يكون	سبب	هذا	التوقف	هو	الصدمة	التي	يتلقاها	السجين	نتيجة	االنكسار	والخيبة	وانعدام	األحالم	
السردية	 الحكاية	 الزمن	عبر	متاهات	 بالزمن،	فيتشظى	 يفقد	شعوره	 تجعله	 التي	 والرغبات	 واآلمال	
التي	تقدمه	على	أنه	فضاء	ملتصق	باملكان،	بوصفهما	ثنائية	ال	يمكن	الفصل	بينها،	كما	أكد	على	ذلك	
ميخائيل	باختين	إذ	يقول	عن	الزمكان	الفني:	))هو	انصهار	عالقات	املكان	والزمان	في	كل	واحد	مدرك	
ومشخص،	الزمان	هنا	يتكثف،	يتراص،	يصبح	شيًئا	فنًيا	مرئًيا،	واملكان	أيًضا	يتكثف،	يندمج	في	حركة	
ا	أو	جملة	أحداث	التاريخ،	عالقات	الزمان	تتكشف	في	املكان،	واملكان	

ً
الزمن	واملوضوع	بوصفه	حدث

يميزان	 اللذان	 هما	 العالقات	 بين	 االمتزاج	 وهذا	 األنساق،	 بين	 التقاطع	 هذا	 بالزمان،	 ويقاس	 يدرك	
الزمكان	الفني(()10(.

بأقل	 يكون	حسابه	 فبينما	 للسجان،	 بالنسبة	 تماًما	عنه	 املعتقل	مختلف	 إلى	 بالنسبة	 الزمن	 إن	
وحدة	زمنية	عند	السجين	يغدو	بال	قيمة	عند	السجان،	ومن	املفارقات	التي	تؤكد	سخرية	القدر	كيف	
يحاول	السوريون	تصغير	أبنائهم	لشهور	في	دوائر	النفوس	لكي	يكسب	الطفل	سنة	دراسية	من	حياته،	
ذلك	 في	 الحسون	 يقول	 استبداده،	 لصالح	 ويصادرها	 كامل	حياته	 النظام	 يسلبه	 املقابل،	 في	 بينما،	
))ولدت	في	الشهر	األخير	من	عام	1957	في	الرقة،	وثبت	والدي	قيود	والدتي	املدنية	في	تاريخها	الحقيقي،	
تقول،	ولست	 كانت	 كما	 الولد	سنة	من	عمره«	 »ال	تضيع	على	 لكي	 ذلك...	 والدتي	عارضت	 أن	 رغم	
أدري	حتى	اليوم،	لو	أن	والدي	سايرها	واستجاب	لها	في	هذا	األمر،	كيف	كان	يمكنني	أن	أكسب	سنة	
فالنظام	 تتمطى،	 إلى	سنوات	 املعتقل	 في	 تتحول	 عندما	 قيمتها	 تفقد	 السنة	 هذه	 عمري!؟(()11(،	 من	
األسدي	املتعالي	على	الزمن	ال	تهمه	السنوات	التي	يمكن	أن	تهدر	من	عمر	مواطنيه،	وذلك	كما	حصل	
مع	أحد	املحكومين	الذين	حكمهم	القا�سي	بثالث	سنوات،	لكنه	))تم	االحتراز	عليه	عرفًيا	بعد	انقضاء	
فترة	حكمه،	وأفرج	عنه	من	سجن	تدمر،	بعد	حوالي	اثني	عشر	عاًما(()12(،	تلك	املفارقة	تؤكد	ضياع	
قيمة	السوري	في	وطنه،	وتساوي	وجوده	وعدمه	بالنسبة	لحكومته	التي	تعمل	على	تعجيل	دورة	الزمن	
بالزمن،	فالزمن	عنده	هو	فقط	 املتاجرة	 اليوم	يحاول	 النظام	 بالسلطة،	إن	 إلبادة	الشعب	والتفرد	

مدة	استمراره	في	الحكم،	وال	يمكن	أن	تعني	ما	يمكن	أن	ينجزه	خالل	ذلك.

زمن	 إنه	 الروائي،	 الزمن	 ليس	 أيًضا	 وهو	 الحقيقية،	 ماهيته	 من	 السجن	 داخل	 الزمن	 ويتجرد	

)10(		ميخائيل	باختين،	أشكال	الزمان	واملكان	في	الرواية،	يوسف	حالق	)مترجًما(،	)سورية:	وزارة	الثقافة،	1990م(،	ص6.

)11(		معبد	الحسون،	قبل	حلول	الظالم،	ص17.

)12(		معبد	الحسون،	قبل	حلول	الظالم،	ص223.
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مختلف	تماًما	عن	كل	ما	يمكن	لإلنسان	أن	يعرفه،	وإذا	كان	الحسون	يحاول	أن	يستجدي	ذلك	الزمن	
عن	طريق	الذاكرة	فإنه	يستنطق	املا�سي	الذي	مر	كأبطأ	ما	يكون،	يقول:	))تمر	األسابيع	الثالثة	األولى،	
	
ً
	غير	مدرك،	إذ	تتحول	بنيته	النفسية	تحوال

ً
بعدها	تتحول	الفيزيائية	والكيميائية	والجينية	لديه	تحوال

املتخيلة(()13(،	 املتوحشة	 االحتماالت	 كل	 على	 والجسد	 والعقل	 النفس	 مفتوح	 كائًنا	 ليصبح	 جذرًيا،	
هذه	املدة	الزمنية	التي	يتحدث	عنها	الحسون	هي	املدة	الكافية	لقتل	اإلنسانية	لدى	اإلنسان	نتيجة	ملا	
يتعرض	له	هو	ومن	حوله	من	تعذيب	وإذالل،	إذ	يصبح	السجين	كتلة	صماء	تزداد	قسوة،	حيث	ال	يؤثر	
فيها	ما	يجترحها	من	قهر	يتضاعف	يوًما	بعد	يوم	))وتخلو	األيام	من	املفاجآت	املدهشة،	بعد	أن	يصبح	
	في	الحياة	اليومية،	وكذلك	املوت	املحّوم	فوق	الرؤوس	كل	حين،	سواء	في	حلبات	

ً
	رتيبة

ً
التعذيب	سمة

التعذيب	التي	ال	تفتر	همتها،	أم	عبر	حفالت	اإلعدام	الجماعية،	التي	تحصد	سنابلها	كل	أسبوع(()14(،	
وإذا	كانت	األسابيع	الثالثة	األولى	تجعل	من	السجين	كائًنا	مفتوح	النفس	لتقبل	العذاب	فإن	الحسون	
يضيف	إلى	هذه	املدة	سنوات	طويلة	ليتحول	السجين	إلى	سجين	حقيقي،	يقول	))إن	السجين	يحتاج	
ا،	
ً
إلى	كثير	من	الشهور،	وربما	إلى	سنوات	حتى	يتحول	إلى	)سجين	حقيقي(،	إذ	عليه	أن	يتدرب	تدرًبا	شاق

بين	 التأرجح	 هذا	 يتحطم(()15(،	 فال	 ليغدو	سجيًنا	حقيقًيا	 تلين	طبيعته،	 ذلك	حتى	 على	 يتمرن	 وأن	
الذاكرة	الحية	والالذاكرة	هو	ما	يراهن	عليه	النظام	األسدي،	وهو	ما	يريده	من	شعبه،	لئال	يطالب	

بحريته،	وذلك	حين	تصبح	أق�سى	آماله	هي	التحرر	من	قضبان	السجن	ال	أكثر.		

ومع	كل	ذلك	يحاول	املسجونون	تحدي	العدم	والخواء	الذي	أصبحوا	جزًءا	من	نسيجه	عن	طريق	
كسر	الزمن	ورتابته	))فقد	كان	لوجود	أساتذة	وخبرات	من	كافة	االختصاصات	في	كل	املهاجع،	ما	منح	
وزود	املعتقلين	بوفير	من	املعرفة	والعلم	الذي	كان	يتداول	داخل	املهاجع،	بطريقة	املشافهة	أو	تلقيًنا،	
األمر	الذي	أتاح	للسجناء،	ال	فرصة	للتثقف	واالستفادة	واالستزادة	من	كافة	أنواع	العلوم	فحسب،	بل	
ما	ساعد	على	قتل	الوقت	الطويل،	وزحزحة	ذلك	الركود	السكوني،	الذي	يشبه	املوت	داخل	السجن،	
يعني	 املتعاقبة(()16(،	وال	 الفصول	والسنين	 برنامج	 املوقف،	وهما	 الفراغ	والالمعنى	هما	سيدا	 حيث	
للتمسك	 أخيرة	 يعني	محاولة	 بل	 منتًجا،	 الحياة،	وال	فضاء	 كان	فضاء	محفًزا	على	 السجن	 أن	 ذلك	
بالحياة	ومقاومة	املوت	الذي	يواجهه	املسجونون	بأشكاله	كلها،	ومحاولة	لتجاوز	الوقت	الذي	كان	يمر	

بطيًئا	ومن	دون	معنى.

)13(		معبد	الحسون،	قبل	حلول	الظالم،	ص27.

https://2u.pw/Zy08W	،2020/11/26م	سوريا،	تلفزيون	موقع	الزمن،	ونسيج	السجن	برو،	محمد		14((

)15(		معبد	الحسون،	قبل	حلول	الظالم،	ص29.

)16(		معبد	الحسون،	قبل	حلول	الظالم،	ص149.

https://2u.pw/Zy08W
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رابًعا: هسيس ذكريات الجسد

إن	ما	نقرؤه	في	رواية	الحسون	هو	في	معظمه	ذكريات	يسردها	عن	اآلخر،	وقلما	تكلم	على	تجربته	
الشخصية،	ولعله	في	ذلك	يحاول	االبتعاد	عن	تلك	املساحات	الحالكة	املختبئة	في	عمق	الذاكرة،	وهو	
بذلك	أيًضا	يحاول	االبتعاد	عن	الظهور	بمظهر	البطل	التراجيدي	الذي	تهاوى	قبل	أن	يحقق	ما	كان	
يصبو	إليه،	فهو	ال	يريد	من	القارئ	أي	مشاعر	يشوبها	التألم	والشفقة،	وال	يريد	من	القارئ	أن	يشهد	
سقطته	األخيرة	املدوية،	و))من	هنا	جاء	هذا	السيل	الجارف	من	العواطف،	الذي	نعبر	بواسطته	عن	
أكثر	 تجربتنا	 أن	تصبح	 إلى	 تؤدي	 التي	 األمور	 نهايات	 أنفسنا،	وندرك	 نتمثل	 بالبطل؛	ألننا	 إحساسنا	
،	بمعنى	آخر:	إن	البطل	التراجيدي،	هو	البطل	الذي	يجعلنا	أكثر	توازًنا	

ً
عمًقا،	ومعرفتنا	أوسع	مجاال

مع	الحياة(()17(،	هذا	ما	كنا	قد	تكهنا	به	من	وجهة	نظر	القارئ	الناقد،	إال	أن	الحسون	عقب	على	ذلك	
:	))إن	الحدث	العام،	املهول	والفاجعي	الخطير،	الذي	كان	يفتك	بكل	هذه	الشرائح	املجتمعية،	

ً
قائال

ويشكل	إطاًرا	أساسًيا	للوحة	مشهد	االعتقال،	ربما	كان	أبلغ	وأدعى	للتذكر	من	مصير	الكاتب/	السارد	
	صغيًرا	أمام	مشاهد	األهوال	التي	تحسسها	من	حوله(()18(.	إننا	نستعرض	

ً
نفسه،	والذي	غدا	تفصيال

شريط	ذكريات	الحسون	معه،	وكأن	السارد	واملتلقي	اتحدا	في	كونهما	شاهدين	على	عذابات	املسجونين	
الذين	ما	أنصفتهم	حقوق	اإلنسان	في	إعالنها،	لذلك	فإن	الحسون	يفتتح	روايته	بهذا	اإلعالن	الذي	
صدر	عام	1948م	ويسميه	)حبر	على	ورق(،	فتلك	املبادئ	التي	صدرت	لتصون	كرامة	اإلنسان	عقب	

الحربين	العامليتين	ما	استطاعت	أن	تصون	كرامة	السوري	املهدورة	واملستباحة.

لم	يكن	هذا	النظام	املستبد	ليعرف	أن	الحقيقة	أكبر	من	أن	تخفيها	جدران	السجون	املمتدة	حتى	
السماء،	هذا	النظام	الذي	حفت	مسيرته	الدماء	واألشالء	يخ�سى	من	أولئك	املصفدين	بأغالل	الظلم	
واالفتراء،	لذلك	فهو	يحاول	تصفيتهم	الواحد	تلو	اآلخر،	ويخبرنا	الحسون	عن	عدنان	مستو	الشاب	
بيته،	فقد	عدنان	القدرة	 في	 بض	عليه	وعلى	أسرته	بعد	أن	وجدوا	أسلحة	مخبأة	

ُ
العشريني	الذي	ق

أن	 ينطفئ	بسرعة	قصوى	قبل	 الشاب	 الوح�سي،	كان	 التعذيب	 الحركة	وقد	تفطر	جسده	من	 على	
يتم	استدعاؤه،	وحينها	لم	يستطع	امل�سي	على	قدميه	املحطمتين،	فحمل	جسده	املتهالك	في	بطانية،	
أرقام	 أنهم	 على	 الشعب	 مع	 يتعامل	 األسدي	 النظام	 إن	 خبر)19(،	 أي	 ذلك	 بعد	 عنه	 أحد	 يعرف	 ولم	
مجردة،	ويسعى	إلى	تحويل	املختلف	معه	إلى	الصفر،	حيث	تنعدم	القيمة	املقابلة	لوجوده،	لذلك	فإن	

والتوزيع،	 والنشر	 للطباعة	 رسالن	 مؤسسة	 دار	 )سورية:	 ومالحمه،	 القديم	 الشرق	 أساطير	 في	 البطولي	 العابو،	 الرحمن	 عبد	 	 	)17(
2014م(،	ص17.

)18(		معبد	الحسون،	مقابلة	شخصية،	فاطمة	عبود،	عبر	الهاتف،	)فرنسا:	23	فبراير/شباط،	2022(.	

)19(		معبد	الحسون،	قبل	حلول	الظالم،	ص18-21	بتصرف.
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شروعه	بالتصفيات	الجسدية	هو	تمثيل	حي	ملشروعه	أحادي	الجانب،	فقد	))كان	األسد	شأنه	شأن	
كل	الطغاة	ال	يجيد	التعامل	إال	بأسلوب	القبضة	الحديدية،	فعني	بإنشاء	العديد	من	األجهزة	األمنية...	
وكانت	امليزانية	األمنية	هي	األضخم	بين	املجاالت	املختلفة،	وقياًسا	على	هذا	كانت	األجهزة	األمنية	من	
أمن	الدولة	إلى	األمن	العام	إلى	املخابرات	الجوية	التي	أنيط	بها	وأد	أي	تمرد	في	الجيش،	بمثابة	ذراعه	
من	 اآلالف	 بمئات	 اكتظت	 التي	 السجون	 في	 وتلقيهم	 معارضيه	 رؤوس	 عنف	 وبكل	 تدق	 التي	 اليمنى	

سجناء	الرأي(()20(.

نتيجة	 املعتقلون	 منها	 يعاني	 التي	 النفسية	 الحرب	 على	 يقتصر	 ال	 باملسجونين	 التنكيل	 إن	
الضغوطات	التي	تمارس	على	املعتقلين	أو	على	أحد	أقربائهم،	ولكنه	يطال	أيًضا	األجساد	التي	تبدو	
السجين	وعدم	قوته	على	حمل	 إظهار	ضعف	 النظام	األسدي	 يحاول	 إذ	 عار،	 املهانة	كوصمة	 عليها	
وتبقى	 دائمة،	 بعاهات	 أجساًدا	 وراءه	 السجن	 يخلف	 ما	 غالًبا	 إذ	 باملقاومة،	 واالستمرار	 القضية	
	على	الضعف	وقصور	الحيلة	أمام	جبروت	الظالم	وقهره،	ويصور	الحسون	قدرة	

ً
الندبات	فيها	دليال

:	))رأيت	كثيًرا	من	األشخاص	يجلدون	على	مركز	العينين	
ً

الجسد	الهائلة	على	املقاومة	العجيبة	قائال
قادر	على	 متين،	 اليد،	كبل	 في	غالظة	معصم	 ومساحتهما	حصًرا،	ولساعات	طويلة،	وبكبل	غليظ،	
من	 متفحمة	 كتلة	 إلى	 العين	 وحواف	 واألجفان	 الوجه	 يحول	 بحيث	 لحمار،	 الفقري	 العمود	 كسر	
السواد	بحجم	أصغر	من	كرة	القدم	بقليل،	واملثير	للجنون	حًقا،	أن	أكثر	املعذبين	كانوا	يشفون	خالل	
النظام	األسدي	 يريد	 أو	ثالثة	بصورة	طبيعية،	وبدون	أي	عالج	من	أي	نوع	كان(()21(،	إن	ما	 شهرين	
إيصاله	هو	شيفرة	واضحة	استطاع	الشعب	السوري	فهمها	آنذاك،	فتجذر	الخوف	داخله	حتى	أصبح	
شعوًرا	طاغًيا	على	أي	شعور	آخر	لسنوات	طويلة،	فكيف	تنفصل	ذاكرة	اليوم	عما	حدث	باألمس؟	
وكيف	يمكن	للجسد	املتآكل	وغير	املرئي	أن	يستمر	باملقاومة	لوال	اإليمان	املترسخ	داخله	بالحرية	التي	

تم	استالبها	منه	بالقوة؟

ولكن	السؤال	األهم	هو	ذلك	الذي	طرحه	الحسون	حين	قال:	))وفي	سجن	تدمر	العسكري،	ولد	في	
نف�سي	سؤال	إشكالي	معضل،	بدا	وكأنه	ال	جواب	عليه،	أو	أن	الترقي	العلمي،	والخبرة	املعرفية	الطويلة	
بتفاصيل	الجسد	اإلنساني	وأسراره،	لم	تتوصل	إلى	معلومة	علمية	حاسمة	في	الجواب	عليه،	سؤال	
ثم	 التعذيب..؟!	 احتمال	 على	 القصوى	 اإلنسان	 قدرة	 هي	 كم	 هو:	 مؤداه	 نف�سي،	 في	 کالهاجس	 بات	
تعقدت	اإلشكالية	أكثر،	حين	تولد	من	السؤال	نفسه	سؤال	آخر:	كم	هي	قدرة	اإلنسان	القصوى	على	

)20(		أحمد	زكي،	آل	األسد	وأسرار	سقوط	آخر	الطغاة،	ط1،	)القاهرة:	كنوز	للنشر	والتوزيع،	2013م(،	ص74.

)21(		معبد	الحسون،	قبل	حلول	الظالم،	ص28.
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أن	يحتمل	ممارسة	إيقاع	التعذيب	بإنسان	آخر؟(()22(،	في	الحقيقة،	ال	يمكننا	أن	نقيس	هذه	القدرة	
بمقاييس	بشرية	عندما	نتكلم	على	أساليب	للتعذيب	غير	معدة	للكائن	البشري،	ولكن	يمكننا	الحديث	
عن	درجة	ترسخ	وعي	هذا	اإلنسان	بالحرية	التي	ناضل	من	أجلها،	حتى	في	حالة	انهيار	الجسد	وفقدان	
الوعي	فهو	يتحدى	األلم	لئال	تسقط	القضية	الكبرى	بسقوطه،	ويبقى	سؤال	الحسون	بأبوابه	املشرعة	

قائًما	ما	دام	الطغاة	مستمرين	في	طغيانهم،	وما	دام	الظالم	هو	املسيطر	على	أي	بصيص	قادم.

خامًسا: السجان والتماهي مع الذاكرة

إلى	ذاكرتي	حول	ما	كنت	قد	شاهدته	في	الدراما	عن	السجان	كانت	الصورة	غالًبا	 عندما	رجعت	
مشوشة	وغير	واضحة،	ذلك	ألن	التركيز	كان	على	املسجون	بصورة	أكبر،	لذلك	فإنهم	يتعمدون	تغطية	
في	 تثير	 التي	 املظلمة	 املنطقة	 باتجاه	 ينحو	 فالسجان	 اإلعدام،	 أو	 التعذيب	 مشاهد	 في	 بقناع	 وجهه	
النفس	كثيًرا	من	التساؤالت،	من	السجان؟	وما	العالقة	النفسية	التي	تربطه	بالسجين؟	وكيف	يمكن	
له،	وهو	اإلنسان،	أن	يتجرد	من	إنسانيته؟	وإذا	حاولنا	أن	نجيب	عن	هذه	االسئلة	من	خالل	رواية	
الحسون	لن	نعثر	إال	على	شذرات	قليلة	تتناول	السجان	بوصفه	عنصًرا	متمًما	للحدث	الرئيس	الذي	

قد	يكون	جلسة	تحقيق	يخضع	فيها	املسجون	للتعذيب.

يحكي	الحسون	قصة	الرجل	)الذي	يعلم	وال	يقول(	في	سجن	املزة،	وهو	لقبه	الذي	شاع	بعد	إصراره	
على	الرفض	باالعتراف	بكل	ما	يعرفه	عن	الشيخ	مروان	حديد	قائد	حركة	الطليعة	في	سورية،	إذ	كان	
في	 األشهر	 األمنية	 القيادات	 كل	 عليه	 اجتمعت	 ))فقد	 لذلك	 	، الشيخ	 من	 املقربين	 األشخاص	 أحد	
	عن	مدير	

ً
سورية:	علي	دوبا،	ومحمد	الخولي،	ومحمد	ناصيف،	وهشام	االختيار	وحسن	خليل،	فضال

سجن	املزة،	وفريق	كبير	من	الجالدين	الذين	شاركوا	في	التحقيق	معه	وتعذيبه(()23(،	إن	تكاثر	املحققين	
تشاء	من	 ما	 منه	 لتنتزع	 بالكثرة	 السجين	 إرهاب	 تحاول	 التي	 السلطة	 يمثل	صورة	 واحد	 على	سجين	
،	فإذا	أردنا	املقابلة	بين	السجين	األعزل،	والذي	غالًبا	ما	

ً
اعترافات	أو	قد	تقوله	ما	لم	يحدث	معه	أصال

يتم	تعريته	تماًما	خالل	جلسة	التعذيب	إلظهاره	بأق�سى	املشاهد	اإلنسانية،	وبين	املحققين	والجالدين	
املدججين	باألسلحة	وكل	ما	من	شأنه	أن	يزيد	من	قوتهم	لعرفنا	مدى	هشاشة	النظام	األسدي،	وخوفه	
الدائم	من	كل	من	حوله،	وفي	ذلك	يقول	الحسون	معبًرا	عن	القسوة	التي	اتبعها	السجانون	في	تعذيبهم	
للسجين	والتي	وصلت	الى	مرحلة	ال	تضاهى	في	قسوتها	))في	البداية	ضحكوا	منه،	وتغامزوا	ساخرين...	

)22(		معبد	الحسون،	قبل	حلول	الظالم،	ص27.

)23(		معبد	الحسون،	قبل	حلول	الظالم،	ص30.
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ستعترف	ستعترف.	هذه	مجرد	»يباسة	راس«	مألوفة	لديكم	جميًعا...	ثم	ترك	ملصيره،	فوق	الصاج	
ا،	وبدأت	رائحة	شواء	لحمه	تتصاعد(()24(،	فكما	

ً
املعدني	املحمى	حتى	االحمرار،	أسقط	جسده	إسقاط

يلجأ	السجان	إلى	التعذيب	النف�سي	عن	طريق	التهكم	واالستفزاز	فإنه	ال	يتورع	عن	تنفيذ	أق�سى	أنواع	
العقوبات	الجسدية	التي	ابتكرها	عقله	املريض	واملؤدلج	وفق	مصلحة	النظام	األسدي	وبشكل	أعمى.	

بما	 يتلذذ	 إذ	 املسجونين،	 على	 التعذيب	 ممارسة	 في	 السادية	 من	 مرحلة	 إلى	 السجان	 يصل	 وقد	
يمكن	أن	يلحقه	بهم	من	أذى	إلى	درجة	قد	تصل	إلى	املوت،	وكان	املساعد	أبو	سومر	من	الذين	ذاع	
بأنه	يقوم	على	خنق	املعدومين	 صيتهم	في	سجن	املزة	العسكري	))حتى	إن	الروايات	عنه	قد	تواترت	
ثم	 بأرجوحة،	 طفل	 يتعلق	 كما	 بأجسادهم،	 بالتعلق	 وذلك	 الحبل،	 على	 معلقون	 وهم	 موتهم،	 قبل	
مرجحة	جسمه	بكل	ثقله	في	جسد	املعدوم	وهو	يتخبط	متدلًيا	من	الحبل،	وذلك	كي	يبلغ	املحكوم	ذروة	
قصوى	من	عذابات	الثواني	األخيرة،	حتى	مفارقته	الحياة(()25(،	تعد	هذه	السادية	نوًعا	من	األمراض	
تفوق	 السورية	 السجون	 ما	جعل	 وهذا	 عنه،	 الحديث	 يمكن	 ما	 كل	 بقسوتها	 تتجاوز	 التي	 النفسية	
))إن	 باملسجونين	وتعذيبهم،	 في	عدم	احترامها	لحقوق	اإلنسان،	والبطش	 العربية	جميعها	 السجون	
أساليب	التعذيب	السادية	املتبعة	تمثل	تهديًدا	لجوهر	اإلنسانية	جمعاء،	وليس	للشعب	السوري	أو	
2016	تقريًرا	عن	التعذيب	 شعوب	املنطقة	وحسب.	كما	أصدرت	منظمة	العفو	الدولية	نهاية	سنة	
في	السجون	السورية	بعنوان	»إنه	يحطم	إنسانيتك«	مما	ورد	فيه:	على	مدى	عقود	استمرت	أجهزة	
املخابرات	السورية	وغيرها	من	أجهزة	الدولة	باعتماد	أساليب	التعذيب،	وقد	غذت	هذا	النهج	ثقافة	
تنتهجها	الحكومة	السورية	من	خالل	غض	الطرف	عن	ممارسات	أجهزتها	 التي	 العقاب	 اإلفالت	من	
ما	 شخصية	 وصف	 في	 يتعمق	 حين	 الروائي	 السرد	 ولعل	 السورية(()26(،	 السجون	 داخل	 املختلفة	
تتسم		 واملبطنة،	حيث	 الكثيفة	 الشخصية	 إلى	مدى	معرفة	هذه	 يعود	 الكرام	 بها	مرور	 يمر	 أو	حين	
شخصية	السجان	بالغموض،	كما	أشرنا	سابًقا،	وذلك	بالنسبة	للسارد	وبالنسبة	للمتلقي،	لذلك	فإن	
النظم	االستبدادية	ومنها	النظام	السوري	يحمي	هؤالء	القتلة	تحت	عباءته،	ويفتح	لهم	إشارات	املرور	

الخضراء	ليمارسوا	سلطتهم	بصورة	منافية	لألخالق	اإلنسانية	وللقوانين	الدولية.

وقد	يستغل	السجان	عوامل	الطبيعة،	فيوظفها	لرفع	وتيرة	العذاب	إلى	أقصاها،	ففي	تدمر	كان	
الداخلية	 تلك	 حتى	 الثياب	 كامل	 من	 بالتعري	 للجميع	 األوامر	 فقد	صدرت	 وعجيًبا	 فظيًعا	 الحمام	
التي	تستر	العورات،	كان	الوقت	في	أربعينية	الشتاء،	والبرد	على	أشد	ما	يكون،	وقد	كانت	كامل	سرية	

)24(		معبد	الحسون،	قبل	حلول	الظالم،	ص31.

)25(		معبد	الحسون،	قبل	حلول	الظالم،	ص58.

)26(		أحمد	صوان،	السجون	العربية:	الواقع	ورؤية	لإلصالح،	ط1،	)لندن:	أي	كتب	للنشر	والتوزيع،	2022(،	ص62.
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بالسياط	 وهجموا	 واحدة،	 وثبة	 وثبوا	 وفجأة	 بهم،	 تحيط	 العسكرية	 الشرطة	 عناصر	 من	 التأديب	
النارية	 الصواعق	 زخ	 مثل	 تنهال	 السياط	 وبدأت	 	،

ً
طويال يبدو،	 فيما	 عليها،	 تدربوا	 حركة	 في	 هجوًما	

فوق	الظهور	واألعناق	والرؤوس	واألعين،	وقد	أمروا	بالسير	حتى	الحمام،	ولقد	كانت	رحلة	العودة	مع	
عاصفة	الكرابيج	املتالحقة،	بعد	أن	تبللت	األجساد	باملاء	الحار،	وانتفش	الجلد	من	رطوبة	الحرارة،	
الصفر	 تقارب	 الحرارة	 درجة	 كانت	 حيث	 الحمام،	 خارج	 الصقيعي،	 الجو	 برودة	 لفحته	 أن	 وبعد	
بأنه	 يقين	 على	 ألنه	 بالضمائر؛	 هنا	 السجانين	 إلى	 لإلشارة	 الحسون	 اعتمد	 لقد	 أقل)27(،	 أو	 تقريًبا	
وأصحابه	مختلف	عنهم	تماًما،	كما	لو	أنه	أراد	بذلك	التمعن	في	جعلهم	مجهولي	الهوية،	باإلضافة	إلى	
أن	استحضارهم	نوستالجًيا	هو	استحضار	غير	مرغوب	به	))إن	ثمة	جماعة	من	الناس	تتكرر	اإلشارة	
إليها	بـ	»هم«،	تبدو	هذه	الجماعة	منفصلة	من	الناحية	األخالقية	عن	الكاتب،	وال	يمكن	التنبؤ	الكامل	
وبذلك	 املقصودون(()28(،	 هم	 من	 الديكتاتورية	 بخفايا	 العارف	 غير	 القارئ	 يتساءل	 وقد	 بسلوكها،	
يحدث	التواطؤ	بين	املتلقي	والكاتب	على	تغييب	السجانين	من	الذاكرة	بشكل	متعمد،	وذلك	الرتباطهم	
	نهاًرا	من	دون	توقف،	ما	يجعل	تلك	الذكريات	تستعيد	من	جديد	

ً
باأللم	الشديد	الذي	كان	يستمر	ليال

العذاب	ولكن	بصورته	النفسية	وحدها.

سادًسا: امليتا نوستالجيا

لجأ	الحسون	إلى	النوستالجيا	من	أجل	مقاومة	النسيان،	ومقاومة	املحرقة	التي	تنهب	األيام	والعمر	
	وراءها	رماًدا	يصعب	معه	استشراف	املستقبل	بشكل	جلي	وواضح،	وألن	تلك	الذكريات	بوقعها	

ً
مخلفة

املؤلم	ال	تفتأ	تلح	بقوة	لتطفو	على	سطح	الذاكرة	بكل	ما	تحمله	من	آالم	وعذابات،	فال	يمكن	لإلنسان	
مهما	حاول	أن	يتحرر	من	تلك	الذكريات	التي	تالحقه	طوال	حياته،	ولعل	الواقع	املأساوي	الذي	تعيشه	
عمق	 في	 املدفونة	 الذكريات	 تلك	 مضجع	 قض	 الذي	 األكبر	 املحرك	 كان	 2011م	 عام	 منذ	 سورية	
األفظع	على	 بشكلها	 إلى	سباتها	من	جديد،	فتكرار	األحداث	 تعود	 أن	 الصعب	 الذاكرة،	فأصبح	من	
يد	الطاغية	االبن	استحضر	املا�سي	بحيثياته	كلها،	ذلك	أن	استمرار	االستبداد	وانتشاره	املسرطن	
في	الحاضر	جعل	قراءة	الواقع	تف�سي	إلى	نتائج	كثيرة	ومعقدة	يكاد	األمل	والتفاؤل	ينعدمان	منه،	فال	

يبقى	إال	تلك	الرؤية	السوداوية	املطلقة.	

ويعلل	الحسون	الدوافع	التي	جعلته	يوثق	ذكرياته	فال	يجد	إال	تلك	الرؤية	التشاؤمية	التي	تسيطر	

)27(		معبد	الحسون،	قبل	حلول	الظالم،	ص-119 120	بتصرف.

)28(		رحاب	منى	شاكر،	السجان	في	أدب	السجون	1980-2008،	)برلين:	منشورات	مجلة	الجمهورية	الرقمية،	2020(،	ص16.
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على	مشاعره،	فاأللم	وحده	هو	ما	يستطيع	املرء	أن	يدونه،	أما	السعادة	فهي	تلك	التي	يعيشها	وال	وقت	
في	حياته	يضيعه	لتفكيكها	وتفسيرها	وتأويل	معناها،	يقول:	))أحياًنا	يغشاني	نزوع	غاشم	إلى	التشاؤم،	
فهل	تكون	تلك	الغاشية	هي	السبب	الذي	يجبرني	على	أن	أكتب؟	إذ	ما	فتئت	تلك	النزعة	التشاؤمية	
املحمومة	واملستبدة،	والتي	لها	وطأة	غير	حميدة	على	النفس،	تحرضني	على	أن	أدون	ذكريات	قلل	من	
كان	 ا،	

ً
إذ العمر(()29(،	 باكورة	 على	 عدا	 مثلما	 خفًيا،	 سطًوا	 سطا	 أو	 عليها،	 عدا	 طويل	 دهر	 أهميتها	

التشاؤم	هو	الشعور	الذي	دفع	الحسون	لتدوين	ذكرياته	والعودة	نوستالجًيا	إلى	املا�سي	الذي	كان	قد	
	وسرق	من	حياته	الرغبة	بالحياة	نفسها،	وراح	التشاؤم	ينعب	كغراب	أسود	داخل	

ً
توقف	زمًنا	طويال

يبقى	من	نور	 إلى	األبد،	وذلك	حين	يحل	الظالم،	وال	 الحزينة	ليؤذن	بخراب	سورية	وضياعها	 نفسه	
املتواصل	لسنوات	قد	 بأن	االعتقال	الطويل	والعذاب	 ))أتصور	 األمل	أي	بصيص،	يقول	الحسون:	
يترك	بصمة	محفورة	يصعب	أن	تزول	من	ذهنية	الكاتب	السجين	لسنين	طويلة،	حتى	لو	أراد	ورغب	
بذلك،	وال	أبالغ	لو	زعمت	بأنها	قد	تحفر	في	شخصيته	ونفسه	حفًرا	وندوًبا	تدوم	مدى	الحياة(()30(،	
فسورية	تقف	على	شفا	جرف	هار،	ومن	العبث	اليوم	أن	نتحدث	عن	التفاؤل	في	خضم	هذا	الواقع	
التي	 واالنسحاق	 االغتراب	 مشاعر	 من	 والكثير	 والالجدوى،	 العدم	 هو	 النوستالجيا	 بعد	 فما	 املرير،	

يحملها	السوريون	داخلهم	وهم	مشتتون	في	جميع	أصقاع	العالم.	

أننا	فقدنا	البوصلة	التي	تدلنا	على	الطريق،	فما	من	طريق	بقي	للسوريين،	وما	 إن	الحسون	يرى	
من	مشاة	على	درب	الجلجلة،	ألن	الثورة	من	أجل	الحرية	فقدت	مضمونها	الحقيقي،	حين	أصبحت	
تتأسس	على	عواطف	مجردة	من	الفعل،	فال	يمكن	ملثل	هذه	الثورة	أن	تقود	املجتمع،	وال	يمكن	أن	
تواجه	نظاًما	ديكتاتورًيا	يهيمن	على	الشعب	السوري	منذ	أكثر	من	نصف	قرن،	فـ))الثورات	التي	حلمنا	
	في	املا�سي،	وأورثتنا	األمل	بأن	نغير	ونتغير،	لم	تتأسس	إال	في	لحظة	ارتجال	أقرب	الى	النزق،	

ً
بها	طويال

فكانت	كالزبد	الطائف	على	وجه	سيل	ال	اتجاه	له،	وال	معدالت	حركة	جارفة.	فمن	املتعذر	أن	تخطف	
للواقع	 الحسون	 يقدمها	 التي	 القراءة	 تلك	 إن	 مجنونة(()31(،	 خياالت	 حمأة	 في	 تتناوله	 أو	 املجتمع،	
هي	قراءة	واقعية،	فالرغبة	في	التغيير	يجب	أن	تخرج	إلى	حيز	الفعل،	وغياب	الرؤى	الواضحة	سيجر	

مستقبل	سورية	إلى	السقطة	التي	ال	قيام	بعدها.	

ونتساءل	هل	استطاع	الحسون	أن	يستشرف	املستقبل	من	خالل	معرفته	الدقيقة	بالواقع	القائم	
في	سورية	واستقراء	النتائج	من	املقدمات؟	لقد	استطاع	الحسون	من	خالل	اعتقاله	لعقد	من	الزمن	

)29(		معبد	الحسون،	قبل	حلول	الظالم،	ص9.

)30(		فاطمة	العبود،	مقابلة	هاتفية	مع	معبد	الحسون،	)فرنسا:	23	فبراير/شباط،	2022(.	

)31(		معبد	الحسون،	قبل	حلول	الظالم،	ص14.
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أن	يعرف	خصمه	الذي	تجاوز	بطغيانه	كل	طغيان،	يقول:	))ال	أدعي	أننا،	أنا	ومجموعتنا،	كنا	أجلى	
فهًما	مبكًرا	ملا	حدث	لهذه	البالد،	بعد	انقضاء	أربعين	عاًما	مضت	قبل	اليوم،	وليس	لدي	الكثير	ألقوله	
أو	أفسره	حول	هذه	النقطة	بالذات:	نبوءتنا	املبكرة	في	أن	هذا	النظام،	الذي	يشبه	األفعى	العمالقة	
املرعبة،	التي	تلتف	حول	سورية،	سوف	يأتي	عليه	حين	من	الدهر،	يلتهم	البلد	وسكانها،	ويبتلعهم	دون	
أن	 من	 الشعب	 اعتقده	 ما	 املؤسف	 من	 كان	 لقد	 توقعناه(()32(،	 كنا	 ما	 حقيقة	 فعل	 ولقد	 شفقة،	
بشار	سيقوم	باملشاريع	اإلصالحية،	وبأنه	سيشيع	جًوا	من	الحرية	والديمقراطية	بعد	استالمه	الحكم،	
فبشار	غير	قادر	على	تغيير	هيكلية	الدولة	األسدية،	وال	رغبة	له	حقيقة	في	ذلك،	فالسلطة	والحفاظ	

على	حكم	أسرته	االستبدادي	لسورية	كان	من	أهم	أولوياته.

يقول	 املستقبل،	 في	 يتحقق	 قد	 الذي	 املمكن	 الوعي	 لتشكيل	 	
ً

سبيال السجون	 نوستالجيا	 وتبقى	
الحسون:	))في	الحق	أن	تلك	الذكريات،	كما	أراها،	ضرورية	حتى	تطلع	عليها	األجيال	الحاضرة	اليوم،	
أدبي،	ومن	 إنشاء	 أو	 أو	تزويق	 تزييف	 الواقع	عارًيا	كما	هو،	دون	 إنها	 	،

ً
تولد	مستقبال التي	سوف	 أو	

حق	الذين	لم	يخوضوا	التجربة	أن	يعيشوا	بعض	تفاصيلها	ولو	استحضاًرا	من	خالل	قراءتها،	الرؤية	
في	خلق	 تساعد	 قد	 تتضافر	عوامل	وظروف	 ما	 بمقدار	 ومتنقلة	 متبدلة	 تكون	 قد	 بالواقع	 الخاصة	
واقع	مغاير	أفضل،	وقد	نشهد	خالل	أعمارنا	القصيرة	املحدودة	هذا	التغير	أو	ال	نشهده،	لكن	البوح	
ا	للوسع	وتحقيًقا	لرؤياه	الخاصة	

ً
بالتجربة	كما	هي	وكما	عايشها	أي	كاتب،	يغدو	إبراء	للذمة،	واستفراغ

في	مجتمع	أفضل،	وحياة	إنسانية،	نسبًيا،	أكمل	مما	عاشه	الجيل	املا�سي(()33(،	وبهذا	املعنى	تصبح	
الذكريات	جسًرا	بين	املا�سي	واملستقبل،	ووسيلة	تستطيع	بها	األجيال	القادمة	أن	تستفيد	من	تجربة	
قابل	 إلى	حلم	 تعيشه	سورية	والسوريون	 الذي	 الكابوس	 فلربما	تحول	 نجاحها	وفشلها،	 في	 األسالف	

للتحقيق.

سابًعا: الخاتمة

بعد	أن	قاربنا	رواية	)قبل	حلول	الظالم(	كان	ال	بد	لنا	من	أن	نجمل	نتائج	الدراسة	التي	حاولت	أن	
تتناول	أدب	السجون	من	زوايا	مختلفة،	فكانت	هذه	القراءة	واحدة	من	قراءات	كثيرة	لنص	مفتوح	

على	الرؤى،	تتعدد	فيه	الدالالت	والتأويالت،	فال	مشاحة	في	اآلراء	ما	بقي	النص	وما	دام	النقد:

)32(		معبد	الحسون،	قبل	حلول	الظالم،	ص20.

)33(		فاطمة	العبود،	مقابلة	هاتفية	مع	معبد	الحسون.
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ا	على	
ً
1.	شكلت	السجون	حيًزا	مكانًيا	مقصوًدا	في	السرد	الروائي،	كما	شكلت	حيًزا	نفسًيا	ضاغط

	موضوعًيا	لتلك	الذكريات	التي	يسردها	الكاتب،	إذ	تنعكس	
ً
املسجونين،	فكان	السجن	بكثافته	معادال

صفات	السجن	)االنغالق،	املحدودية،	العزلة(	على	نفسية	السجين	حتى	بعد	خروجه	منه،	فترافقه	
في	حاالت	كثيرة	فيما	تبقى	من	حياته،	وقد	كانت	املقابلة	بين	املمارسات	االستبدادية	داخل	السجن	
وخارجه	تتشابه	من	حيث	املحرك	والفاعل	وإن	اختلفت	ظروف	كل	منهما	وطبيعته،	ما	جعل	السجن	

نموذًجا	مصغًرا	عما	آلت	إليه	سورية	على	يد	النظام	األسدي.

2.	يتساوى	بالنسبة	للسجين	الزمن	داخل	السجن	وجوًدا	وعدًما،	نتيجة	ملا	يتعرض	له	من	تنكيل	
وتحطيم	لألحالم	التي	طاملا	سعى	إلى	تحقيقها،	لذلك	فإن	النظام	األسدي	يعمد	إلى	تعذيب	السجناء	
بالزمن	من	خالل	هدر	عمر	السجين	بال	معنى	أو	فائدة،	وتقصد	إشعاره	بتباطؤ	مرور	الوقت	داخل	
السجن،	وعلى	ذلك	فإن	ما	يقوم	به	املسجونون	داخل	السجن	لكسر	رتابة	الزمن	وكآبته	ال	يتعدى	

محاولتهم	مقاومة	املوت	البطيء	والوقت	املتثاقل.

3.	إن	التماهي	مع	اآلخر	املتشابه	في	الظروف	واملصائر	في	تلك	الرحلة	النوستاليجية	القاسية	دليل	
الذات	 بهموم	 واالنشغال	 عنها	 االنصراف	 من	 أكبر	 كانت	 السوري	 بالشعب	 املحيقة	 الكارثة	 أن	 على	
	آخر	عند	النظام	األسدي	إذ	تحول	

ً
الساردة	الفردية،	ولكن	هذا	التماهي	بين	العام	والخاص	أخذ	مدلوال

إلى	حالة	من	اإللغاء	املقصود	لآلخر	بوصفه	مختلًفا	بغاية	التفرد	بالسيادة	وسحق	آمال	الشعوب	عن	
طريق	إرهابها	وتجذير	مفهومات	الخوف	والتبعية	والخنوع	في	نفوسها.	

4.	لم	يكن	حضور	السجان	في	رواية	الحسون	حضوًرا	رئيًسا،	إذ	غالًبا	ما	تم	تعتيم	دوره	في	املشهد	
السردي	بقصد	تغييبه	وتهميشه،	وقد	استخدم	الكاتب	الضمائر	التي	تحيل	على	تلك	الشخصية	في	
كثير	من	األحيان	للغرض	ذاته،	كما	كان	الكاتب	يعمد	إلى	اإلشارة	الى	كثرة	السجانين	مقابل	املسجون	
األعزل	املفرد	للداللة	على	سادية	النظام	األسدي	وخوفه،	ما	دفعه	للتهويل	والتضخيم	غير	املتعادل،	

خاصة	وأن	النظام	األسدي	يغض	طرفه	عن	تلك	املمارسات،	بل	يشجع	عليها.

الواقع	بظروفه	 ا	من	وعي	
ً
انطالق املستقبل	 النوستالجيا	هي	محاولة	استشراف	 الغاية	من	 إن	 	.5

خلفه	 ما	 نتيجة	 جميعها	 األخرى	 الرؤى	 على	 تطغى	 التي	 التشاؤمية	 الرؤية	 من	 الرغم	 على	 وأحداثه	
السجن	في	نفس	الكاتب	من	ندوب	ال	يمكن	نسيانها	أو	تجاهلها،	لذلك	فإن	ما	بعد	هذه	النوستالجيا	
يبدأ	دور	الجيل	القادم	الذي	يجب	أن	يطلع	على	تلك	الحقائق	بشكلها	الحقيقي	غير	املزيف،	وذلك	

ليؤسس	لثورة	التغيير	الفاعلة	واملنصفة.
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