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ــي. تركــز فــي كتاباتهــا  ــم العرب ــة متخصصــة فــي دراســات الشــرق األوســط والعال ــة أميركي أكاديمي
علــى األدب العربــي الحديــث وإعــادة تقييــم األدوار النســائية فــي المجــال العــام. تلقــت كــوك تعليمهــا 
ــن  ــر م ــا الكثي ــوك. له ــة دي ــي جامع ــة ف ــي والثقاف ــتاذة األدب العرب ــي أس ــدة، وه ــة المتح ــي المملك ف
 Women Claim Islam: Creating Islamic Feminism through Literature; Women and :المؤلفــات، منهــا

.the War Story

حازم نهار

ــف  ــي الصح ــدة ف ــهامات عدي ــه إس ــة، ل ــية والثقافي ــؤون السياس ــي الش ــوري ف ــث س ــب وباح كات
والمجــالت ومراكــز الدراســات العربيــة، نشــر عــدًدا مــن الكتــب السياســية والثقافيــة، منهــا »مســارات 
ــان،  ــوق اإلنس ــات حق ــرة لدراس ــز القاه ــن مرك ــدر ع ــذي ص ــورية« ال ــي س ــة ف ــلطة والمعارض الس
و«ســعد اللــه ونــوس فــي المســرح العربــي«، ولــه عــدة ترجمــات، منهــا: ســورية: االقتــراع أم الرصــاص 
ــار  ــكل دي ب ــنغافورة لماي ــاء س ــوش، بن ــد هينب ــوق لرايمون ــن ف ــورة م ــورية: ث ــد، س ــتين ويالن لكاريس
وإزالتكــو إســكربس، تشــكيل الدولــة الشــمولية فــي ســورية البعــث لرايمونــد هينبــوش، الديــن والدولــة 
فــي ســورية لتومــاس بيريــه، أّســس وأدار عــدة مراكــز بحثيــة وثقافية، وعــدة مؤسســات ومنظمــات مدنية.
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يف كتــاب »ســورية األخــرى: صناعــة الفــن املعــارض«، حتــاول )مريــام كــوك( التعريــف بســورية األخــرى، 
ــا، مــن خــالل تســليط الضــوء عــى سياســات نظــام  غــر املعروفــة إىل حــدٍّ كبــر لألمركيــن والغــرب عموًم
ــط،  ــع الوس ــة بالقط ــاب )264 صفح ــر الكت ــورية. ويزخ ــة الس ــة الثقافي ــا يف البيئ ــورية، وتأثراهت ــم يف س احلك
موثًقــا ومفهرًســا( بمقابــالت أجرهتــا الكاتبــة بــن خريــف 1995 وربيــع 1996، مــع فنانــن وأدبــاء ســورين 
ــا يف رحلــة للتعــرف إىل عــوامل األدب  ــا، وكأنن ــا وأدبًي ــا ســورًيا متكامــاًل، فنًي معارضــن، راســمة مشــهًدا ثقافًي

الســوري واملــرسح وأفــالم الســينام املعارضــة للنظــام. 
م )كــوك( العــرض بأســلوب شــائق وطريقــة ســرد رشــيقة، بصــورة أقــرب مــا تكــون إلــى أســلوب  وتقــدِّ
الرحــالت؛ نعثــر فــي زوايــاه علــى أبطــال وقصــص ومســرحيات؛ علــى أصــوات كّتــاب ســوريين؛ كثيــر منهــم 

ربمــا بــات منســًيا أو باتــت أعمالــه غيــر معروفــة لكثيــٍر مــن الســوريين والعــرب عموًمــا.

يتألف الكتاب من مقدمة المترجم، ومقدمة المؤلفة، وثمانية فصول. 
مقدمة المترجم: صناعة الفن الحر

يتنــاول المترجــم فــي مقدمتــه مســائل الفــن والحريــة، وهــدف الفــن ووظيفتــه، والفــن والثــورة، قبــل أن 
ف بالكتــاب قائــاًل إن مؤلفتــه تناقــش فيــه البيئــة السياســية االســتبدادية التــي تتحكــم فــي اإلنتــاج الثقافــي  ُيعــرِّ
والفنــي فــي ســورية، والطرائــق التــي اعتمدهــا المثقفــون والفنانــون فــي مقاومــة الســلطة، والمخاطــر التــي 
تعرضــوا لهــا. كمــا تعــرض بعــض المشــكالت الثقافيــة والفنيــة، والتحــوالت الثقافيــة والفنيــة فــي ســورية 

بعــد انهيــار االتحــاد الســوفياتي، إضافــة إلــى عــرض بعــض األعمــال األدبيــة والفنيــة الســورية.
مقدمة الكاتبة

ــا  ــح أن كتابه ــد، وتوض ــظ األس ــورية حاف ــخ س ــرة لتاري ــيرة مختص ــوك( س ــام ك ــرد )ميري ــا، تس في مقدمته
ــا  ــاهم كتابه ــل أن يس ــة، وتأم ــل الحري ــن أج ــوا م ــن قاتل ــن الذي ــن المبدعي ــك المعارضي ــن أولئ ــدث ع يتح
فــي إخــراج الثقافــة الســورية مــن قوقعتهــا، ونشــرها فــي العالــم لمحاربــة المفهــوم الســائد الــذي يقــول إن 

ــه. ــه وحاكم ــن حكومت ــف ع ــعب ال يختل الش
»هنــاك ســورية أخــرى، يعيــش فيهــا المعارضــون الوطنيــون، وهــم يســعون إلــى إيجــاد متنفــس، يعبــرون 

فيــه عــن وجودهــم وإبداعهــم فــي ظــل ظــروف ال يســتطيع أن يتخيلهــا معظــم األجانــب«.
ــاة  ــل الحي ــه تفاصي ــنرى في ــذي س ــا ال ــة كتابه ــوك( مقدم ــة )ك ــة األميركي ــح األكاديمي ــات تفتت ــذه الكلم به
الثقافيــة، وتعقيــدات العالقــة بينهــا وبيــن الســلطة الحاكمــة فــي ســورية حافــظ األســد؛ لتكــون شــهادة مــن 
ــل  ــن قب ــا م ــن تصوره ــون ال يمك ــا المثقف ــش فيه ــي يعي ــاع الت ــت األوض ــا دام ــارج، م ــى الخ ــارج وإل الخ

ــم. ــب« أغلبه »األجان
أقامــت )كــوك( فــي ســورية، فــي الفتــرة بيــن خريــف 1995 وربيــع 1996؛ أي فــي ظــل حكــم الرئيــس 
ــة  ــعارات الحزبي ــاًل بالش ــوري حاف ــهد الس ــا المش ــدا له ــق ب ــى دمش ــت إل ــن وصل ــد. حي ــظ األس األب حاف
ــه باســل  ــه مــع ولدي ــة للرئيــس األســد، وأخــرى تضّم ــي صبغــت المناظــر العامــة للمــدن بصــور عمالق الت
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)شــهيد حــادث الســيارة( وبشــار، فيمــا الصمــت يطبــع حيــاة النــاس. وتعرفــت )كــوك( إلــى الوســط الثقافــي 
الســوري، ورأت أن فهــم األوضــاع فــي ســورية فهًمــا حقيقًيــا غيــر ممكــن مــن دون الغــوص فــي إشــكاليات 

العالقــة بيــن الثقافــة والســلطة السياســية الحاكمــة.
فــي عــام 1969، أدرك حافــظ األســد األهميــة الرمزيــة التــي تتمتــع بهــا الصحافــة، حيــن أرســل دباباتــه إلى 
مكاتــب جريدتــي البعــث والثــورة ومحطــة البــث فــي دمشــق، وطــرد كبــار المحرريــن فيهــا، ونّصــب أماكنهــم 

مــن يدينــون لــه بالــوالء. لقــد كانــت الســيطرة علــى الصحافــة تعنــي الســيطرة علــى البــالد.
تــال ذلــك سلســلة المحرمــات: السياســة، واأليديولوجيــا، والديــن، والمجتمــع، واالقتصــاد، وال ســيما كل 
مــا يتعلــق بســورية والشــرق األوســط. ومنعــت الرقابــة تــداول أي كتــاب يحتــوي علــى إشــارة إلــى الســلطة 
الحاكمــة، وجــرى اســتغالل »الديــن« للوصــول إلــى فكــرة عبــادة الرئيــس، وشــهدت ســورية ســنوات مــن 
ــرت مدينــة كاملــة )حمــاة(، وجــرى نســيان الســجناء المعارضيــن فــي  العنــف المباشــر وغيــر المباشــر، وُدمِّ

الســجون التــي لــم تســلم- هــي األخــرى- مــن المجــازر )ســجن تدمــر(.
اختــار الكثيــرون الخــروج مــن ســورية: )أدبــاء، ومثقفون، وســجناء ســابقون( لكــن األكثــر إثــارة لالهتمام، 
كمــا تقــول )كــوك(، هــم اآلخــرون الذيــن اختــاروا البقــاء، وحاولــوا صنــع شــيء، حتــى لــو قادهــم ذلــك إلــى 

أن ينطفــئ ذكرهــم فــي زنازيــن الســجن الرطبــة، فبالنســبة إليهــم، إن الكفــاح الحقيقــي فــي الداخــل.
الفصل األول: الثقافة هي الحاجة العليا للبشرية 

تختبــر )كــوك( فــي هــذا الفصــل الشــعار المتــداول مــن قبــل الســلطة فــي ســورية: »الثقافــة هــي الحاجــة 
العليــا للبشــرية«؛ لتصــل إلــى أن مفتــاح فهمــه يتمثــل بالتفكيــر فــي مــا ســقط منــه: الفاعــل والفعــل والمفعــول 
بــه. فالشــعار ال يقــول مــن ســيفعل، أو مــاذا ســيفعل، أو لمــن ســيفعل، فــي مــا يتعلــق بهــذه الحاجــة اإلنســانية 
ــا  ــة العلي ــد الحاج ــه التحدي ــى وج ــا عل ــع ألّنه ــب أن ُتقم ــة يج ــة، فالثقاف ــن األكذوب ــا تكم ــاس. وهن األس

للبشــرية، وُيغّطــى هــذا الكبــت بالتكــرار الــدؤوب للشــعار.
الثقافــة، مــن منظــور نظــام الحكــم، أداة للســيطرة االجتماعيــة؛ عبــر إدارة المعانــي وبنــاء منظومــة الرمــوز 
ــل  ــل/ أو تحوي ــب/أو تعدي ــى تنصي ــا إل ــة، وإنم ــم المعرف ــى تقدي ــدف إل ــي ال ته ــا الت ــة األيديولوجي لخدم
الموضوعــات االجتماعيــة. لذلــك؛ أراد النظــام الســيطرة علــى منظومــة الرمــوز الموجــودة لــدى الســوريين؛ 
كــي تزدهــر العبوديــة؛ ومــن ثــّم كان علــى المثقفيــن أن يلجــؤوا إلــى األدب والفــن؛ للهــرب مــن هــذا الغــزو، 

وتحــدي النظــام فــي الوقــت نفســه.
ــن  ــم يك ــب. ل ــه األكاذي ــى في ــا تتفش ــد خطاًب ــوز، ويعتم ــعارات والرم ــوري بالش ــام الدكتات ــب النظ يتالع
المــراد مــن النــاس تصديــق تلــك »الشــعارات«؛ بــل »كان عليهــم أن يتصرفــوا كمــا لــو أنهــم يؤمنــون بهــا، 
أو فــي األقــل أن يتقبلوهــا بصمــت، أو أن يتعايشــوا مــع أولئــك الذيــن يعملــون معهــم؛ لذلــك كان عليهــم أن 
زون النظــام وينّفذونــه ويصنعونــه- يعيشــوا األكذوبــة… ومــن خــالل هــذه الحقيقــة الواقعيــة، كان األفــراد يعــزِّ

ويصبحــون هــم النظام«.
ــل  ــعارات، مث ــه بالش ــكاذب وولع ــام ال ــاب النظ ــن خط ــعراء م ــاب والش ــخرية الكت ــا س ــوك( هن ــرز )ك وتُب
ــة«،  ــل المواطن ــي »دلي ــال ف ــد مع ــاس وأحم ــان عب ــي«، وحس ــأخون وطن ــه »س ــي كتاب ــوط ف ــد الماغ محم

ــذب.  ــة والك ــة والحقيق ــع والحري ــول القم ــدث ح ــا تتح ــدار، وكله ــرج بيرق ــعار ف وأش
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الفصل الثاني: أدبنا حبيُس الوطن

فــي هــذا الفصــل نبحــر مــع الكاتبــة فــي عالــم األديبــات الســوريات؛ إذ تتحــدث )كــوك( عــن لقاءاتهــا مــع 
األديبــة غــادة الســمان فــي بيــروت، والشــاعرة هــدى النعمانــي، وكوليــت الخــوري، وناديــة الغــزي التــي رأت 
أن نظــام األســد ســاهم فــي التعتيــم علــى األدب الســوري، والنســوي منــه خاصــة، مــا أدى إلــى خروجهــن 
مــن ســورية؛ لذلــك تحــول األدب المكتــوب فــي ســورية إلــى أن يكــون »حبيــس الوطــن«. ولهــذا الســبب 
كان النّقــاد األجانــب، مثــل الناقــدة )جيــن فونتيــن(، ال يعرفــون ســوى النــزر القليــل عــن األدب فــي الداخــل، 

وكانــوا يعتقــدون تالًيــا أن األدب الســوري أدٌب بســيط ال يســتحق الدراســة. 
وتذكــر )كــوك( فــي هــذا الفصــل، نقــاًل عــن كوليــت الخــوري، أنــه »مــن الطبيعــي انتقــاد كل شــيٍء فــي 
ســورية مــع إبــداء اإلعجــاب والحــب لحافــظ األســد، فقــد كان القائــد األجــدر، بينمــا كان أولئك المســؤولون 

الفاســدون مــن حولــه هــم ســبب كل خطــأ فــي البــالد«.
الفصل الثالث: ال شيء اسمه أدب النساء

تعــود )كــوك( فــي هــذا الفصــل إلــى القــرن التاســع عشــر؛ لتتنــاول الصالونــات الثقافيــة التــي كانت منتشــرة 
آنــذاك، فــي ذروة نشــاط المثقفــات الســوريات، واللقــاءات التــي كانــت تتــم »ماريــا مــراش، ومــاري عجمــي، 
ــة تســعينيات القــرن  ــات فــي بداي ــدى الكاتب ــى وجــود عــدٍد مــن المحــاوالت ل ــد«. وتشــير إل وزهــراء العاب
ــة »مالحــة الخانــي« التــي أعــادت الصالونــات  ــاء ذلــك النشــاط، حيــث بــرزت الكاتب الماضــي إلعــادة إحي

إلــى الحيــاة عــن طريــق صالــون »أرابيســك«، إضافــة إلــى صالــون حنــان نجمــي الثقافــي.
ــة  ــن إلف ــب ع ــت«، وتكت ــة خوس ــي« و«نادي ــة األدلب ــال كٍل من«ألف ــي أعم ــة ف ــول الكاتب ــك، تج ــد ذل بع
ــَزت علــى حاجــات المــرأة النفســية  اإلدلبــي فتصفهــا بأنهــا أم األدب الســوري والثقافــة النســائية، كونهــا ركَّ

ــدية. والجس
الفصل الرابع: انتقاد بالتكليف

ــا  ــي أوروب ــتراكية ف ــة االش ــار المنظوم ــع انهي ــد دف ــورية، فق ــخ س ــي تاري ــا ف ــا مفصلًي ــام 1989 عاًم كان ع
ــام  ــذ ع ــة من ــا الدول ــت عليه ــي قام ــة الت ــة األيديولوجي ــي البني ــٍل ف ــكٍل كام ــر بش ــادة التفكي ــى إع ــرقية إل الش
1970. وهنــا أصبحــت المطالبــة بالحريــات المدنيــة جــزًءا مــن األجنــدة الليبراليــة للدولــة. مــع ذلــك كانــت 

المطالبــة بهــذه المبــادئ تعــّد جريمــة فــي أحاييــن كثيــرة.
وتتحــدث )كــوك( عــن االنتقــاد الُمكلَّــف الــذي ُيعــّد مشــروًعا رســمًيا متناقًضــا لرســم واجهــة ديمقراطيــة، 
ــات السياســية  ــات األزمــات واالختناق ــف فــي أوق ــاد الُمكّل ــم تشــجيع االنتق ــاد المرَخــص، يت »فكمــا االنتق
واالقتصاديــة، عندمــا يرتئــي الرئيــس أن مــن األفضــل وجــود مســتوًى آمــن يمكــن الســيطرة عليــه من االســتياء 
د الســلطة مقــدار االنتقــاد المســموح بــه  الشــعبي، بــداًل مــن كبــت مشــاعر الشــعب بشــكل كامــل«. أي تحــدِّ

وحــدوده مــن أجــل المحافظــة علــى حالــة التشــرذم أو الخضــوع والالمبــاالة عنــد الشــعب.
ــة  ــت الدول ــة«: »كان ــيطرة الغامض ــورية »الس ــن س ــا ع ــي كتابه ــن( ف ــزا وادي ــل )لي ــوك( بتحلي ــهد )ك تستش
الســورية تدعــو بشــكل دوري الشــعراء وأســاتذة الجامعــات والفنانيــن وكتــاب المســرح إلــى مســاعدتها فــي 
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إنتــاج الــرأي العــام، وتغذيــة عبــادة األســد«. ويســمح النظــام فــي هــذه الحالــة ببعــض االنتقــاد، لكنــه انتقــاد 
يطــال النظــام دون الرئيــس، وُيصنـّـف ضمــن مــا أســمته )واديــن( االنتقــاد المرّخــص أو المــأذون بــه، وهــو مــا 
يضمــن تخفيــف حــّدة الضغــط. لكــن، علــى الرغــم مــن أنــه يوفــر لهــم شــيًئا مــن التنفيــس الممتــع للضغــط 

المحقــون فــي األنفــس، إال أنــه فــي المقابــل ينبــه إلــى وجــود وعــي جمعــي للظلــم الموجــود.
فــي هــذه النقطــة، يبــدو أن مــا حــدث فــي عــام 2011 كان نتيجــة تراكــم الوعــي فــي زمــن “التنفيــس”؛ إذ 
ــل  ــه قب ــه، أو يخوضــوا في ــع، مــن دون أن يتكلمــوا عن ــه الجمي ــاك ظلــم وجــور يعرف وعــى الســوريون أن هن

اإلتيــان بســلوك مضــاد لــه.
هــذا الســماح باالنتقــاد ُينتــج إربــاًكا لــدى المعارضيــن، فالســماح لهــم باالنتقــاد يجعلهــم يتســاءلون دائًمــا: 

هــل هــم يقومــون بذلــك بدافــع ذاتــي أم بتواطــؤ مــع الســلطة؟!
الفصل الخامس: ُعروض معاِرضة

فــي هــذا الفصــل، تتحــدث الكاتبــة عــن دور المســرح سياســًيا، وكيــف يمكــن أن تطــرح المعارضــة نفســها 
مــن خــالل التمثيــل. فــي أواخــر ربيــع 1996، تســير فــي الصبــاح الباكــر برفقة ممــدوح عــدوان؛ يــدور الكالم 
ــه: “ال يكفــي أن  بينهمــا حــول الســبل التــي ُيمكــن بواســطتها تفعيــل دور المســرح سياســًيا. رأى ممــدوح أن
ــة  ــروح، وال يكفــي أن نوصــف آل ــد مــن أن نقــدم عــن كثــب مشــهد انكســار ال ــة الســجن، ال ب نصــف زنزان
الطغيــان، بــل ال بــّد مــن أن نرفــع الغطــاء عــن تقنيــة الطغيــان كــي نكتســب القــدرة علــى مقاومتهــا ونحــّول 

إحباطنــا إلــى تفــاؤل”.
تســرد الكاتبــة تجربــة الكاتــب المســرحي ســعد اللــه ونــوس فــي عروضــه وكتاباتــه المســرحية »الفيــل يــا 
ملــك الزمــان« و«منمنمــات تاريخيــة«، وكذلــك ممــدوح عــدوان فــي مســرحيته »الغــول«. وتتحــدث )كــوك( 
عــن األخيــرة، متوقفــة عنــد مشــهد محاكمــة جمــال باشــا الــذي قــال: »هــل تظنــون أنــه ســيكون مــن الســهل 
عليكــم أن تحاكمــوا طاغيــة؟ الطاغيــة ال يصيــر طاغيــة إال بعــد أن يملــك عصــره ويتمكــن منــه. لذلــك، فــإن 

محاكمــة الطاغيــة محاكمــة لعصــره الــذي استســلم لــه«.
يلجــأ عــدوان فــي مســرحيته “الغــول” التــي تجــري أحداثهــا إبــان نهايــة الحــرب العالميــة األولــى حيــن 
ــمون كعكــة الشــرق األوســط فــي مــا بينهــم، إلــى الترميــز والتلميــح. فــي  كان الفرنســيون والبريطانيــون يقسِّ
المســرحية يحــاول جمــال باشــا إيجــاد طريقــة ليكســب ثقــة النــاس، فينصحــه أحدهــم أن يبــدو أكثــر ورًعــا 

أمــام العامــة؛ ولذلــك طلــب مــن المفتــي أن يجــد لــه صلــة قرابــة تربطــه بالرســول. 
ــوب  ــداء ث ــد ارت ــظ األس ــاوالت حاف ــى مح ــر، إل ــكل خط ــة، بش ــذه الحكاي ــالل ه ــن خ ــدوان، م ــح ع لّم
ــق  ــًيا«، يعّل ــًرا سياس ــذا خط ــن ه ــم يك ــدوان »أل ــى ع ــرحية إل ــا للمس ــد قراءته ــوك( بع ــِرع )ك ــالم. ُتس اإلس

ــام«. ــكل ع ــان بش ــن الطغي ــدث ع ــا تتح ــة، إنه ــرحية تاريخي ــدوان: »المس ع
ُعِرضــت المســرحية فــي ربيــع 1996 فــي )مســرح الحمــرا( بدمشــق. تصــف لنــا )كــوك( مشــهد الحضــور: 
لقــد منحتهــم مســرحية »الغــول« فرصــة التقــاط أنفاســهم؛ عــاد ضميرهــم إلــى الحيــاة مــرة أخــرى.. كان هــذا 

هــو وعــد المســرح، فهــو يمنــح المشــاهدين القــوة ليفكــروا فــي مــا ال ُيقّبــل التفكيــر فيــه. 
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الفصل السادس: تصوير أحالم

ــام  ــان ع ــي مهرج ــور ف ــن الحض ــٍر م ــدٍد كبي ــذب ع ــتطاعا ج ــوريين اس ــن س ــن فيلمي ــوك( ع ــدث )ك تتح
1995، فيلــم »الكومبــارس« لنبيــل المالــح، والــذي فــاز بجائــزة فــي عــام 1993، وفيلــم »الليــل« لمحمــد 

ملــص، مذكــرًة بــأن االهتمــام الكثيــف باألفــالم الســورية كان يناقــض الفكــرة الشــائعة أن األفــالم المحليــة 
ريــن ســينمائّيتها الضيقــة،  غيــر مرغــوب فيهــا، »ففــي الحقيقــة أحــَب الســوريون أفالمهــم الوطنيــة كثيــًرا مقدِّ
وحبكاتهــا المجازيــة، واللغــة السياســية التــي كانــت تظهــر فــي بعــض األحيــان، وتــؤدي إلــى حظــر أفــالم 
رعتهــا الحكومــة أو اختفائهــا«. تقــول: »كانــت هــذه األفــالم التــي تمّولهــا الدولــة تبقــى فــي ســورية لتعــرض 

ــا«. فــي مناســباٍت خاصــة، عندمــا يكــون إظهــار الحريــة والديمقراطيــة ضرورًي
ف الوطء  ِ

ّ
ف

َ
الفصل السابع: خ

تتنــاول )كــوك( فــي هــذا الفصــل تجربــة أدب الســجن، وخاصــة تجربتــي »غســان الجباعــي« و«إبراهيــم 
صموئيــل«. فــأدب الســجون الســوري »يوفــر منظــاًرا إلــى الحيــاة تحــت الحكــم االســتبدادي«.

ــريع  ــزة الس ــق الم ــفلت طري ــت أس ــه: »تح ــي قول ــان جباع ــوري غس ــرج الس ــى المخ ــوك( إل ــب )ك تنس
بعشــرة أمتــار، يوجــد الســجن الــذي أمضيــُت فيــه أيــام ســجني األخيــرة الــذي اســتمر عشــرة أعــوام. )...( 
قنــي معظــم األشــخاص الذيــن مشــوا علــى هــذا الطريــق الســريع، والذيــن كبــروا متكيِّفيــن مــع هــذه  ال يصدِّ
الحيــاة مــن دون امتــالك أي رغبــٍة فــي التفكيــر؛ إذ لــو ســألِت األشــخاص الذيــن يســيرون علــى طريــق المــزة 
ــوا يعرفــون أنهــم يســيرون علــى رؤوس رجــال معتقليــن ال لشــيء إال ألنهــم فّكــروا بطريقــة  الســريع إن كان

قــوِك«. خاطئــة، فلــن يصدِّ
ــجن  ــاة الس ــول: »حي ــوام، يق ــة أع ــذي دام أربع ــجنه ال ــص س ــل قص ــم صموئي ــن إبراهي ــل ع ــك، تنق كذل
ــذا فهــو يتدفــق فــي دم كل شــيء  ــاة خارجــه. الســجن موشــوم فــي روحــي ل ــر مــن الحي ــرة أكث ليســت جائ

ــد«. ــى األب ــى إل ــروح يبق ــم ال ــن أل ــات، لك ــب الضرب ــد تذه ــه. ق أكتب
الفصل الثامن: الرحيل من دمشق 

ــي  ــه ف ــة من ــوم، وخائف ــذا الي ــدوم ه ــة لق ــت متلهف ــر: »كن ــقي األخي ــا الدمش ــع يومه ــوك( وقائ ــروي )ك ت
ــاًل،  ــوم لي ــن الن ــٍت كاٍف م ــى بوق ــن دون أن أحظ ــتمر م ــي أن أس ــم يمكنن ــم ك ــن أعل ــم أك ــه. فل ــت نفس الوق
ــاط«. تتحــدث عــن مشــاهدتها  ــن بالهــواء، مــع هــذا اإلحســاس المســتمر بالحــزن واإلحب ــن ممتلئتي أو رئتي
مــع محمــد ملــص وعمــر أميــراالي فيلمهمــا عــن »ميشــيل ســورا« الــذي خطفتــه منظمــة الجهــاد اإلســالمي 

ــي عــام 1985. ــه ف وقتلت
ــل  ــة األم ــام 2000، وخيب ــظ ع ــه حاف ــوت أبي ــد م ــلطة بع ــد الس ــار األس ــلم بش ــن تس ــا ع ــدث أيًض وتتح
ــس  ــا: »لي ــا بقوله ــوك( كتابه ــم )ك ــعب. وتخت ــن والش ــل المعارضي ــن قب ــة م ــاحة الحري ــة وبمس بالديمقراطي
مــن الســهل االســتمرار فــي المقاومــة عندمــا تتأرجــح حلقــة العنــف بشــكل أهــوج ومفاجــئ مثــل أفعوانيــة 

ــي«. الماله
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