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ً
يمكنك تزن يل نسخة إلكرتونية عرب اإلنرتنت .يمكنك نسخ العمل وتوز يعه ونقله وفقا للرشوط التالية :اإلسناد  -يجب أن
تنسب العمل بالطر يقة املحددة من ِقبل املؤلف أو املرخص (ولكن ليس بأي طر يقة توحي بأنها تؤيدك أو استخدامك
للعمل)؛ ال توجد أعمال مشتقة  -ال يجوز لك تغيري هذا العمل أو تحويله أو البناء عليه.

ّ
تتمثــل مهمــة منظمــة رشق يف تقويــة قــدرة املواطنــن،
واملقيمــن واملنحدر يــن مــن دول الوطــن العــريب عــى أن
يكونــوا مســتمعني ومســموعني ،وأن يشــاركوا يف تفاعــات
رص يحــة ومثمــرة.
وتحقيقــاً لهــذه الغايــة ،تعمــل املنظمــة يف املقــام ّ
األول ،يف
مجــاالت التار يــخ الشــفوي ،واإلعــام والثقافــة يف محاولــة
لتوثيــق ونــر وبحــث قصــص وتجــارب أشــخاص مختلفــن
ينتمــون للعــامل العــريب.
وكجــزء مــن جهودهــا يف تشــجيع إقامــة بيئــة مســتدامة
ّ
تتضمن
للجــدال ،والنقــاش ،وتطويــر نشــاطات املنظمــة الــي
التدر يــب ،واإلنتــاج ،والنــر باإلضافــة للفعاليــات املجتمعيــة.
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أهمية االنتماء
يف حياة املهاجر
أنتــج هــذا الكتــاب كجــزء مــن بحــث قامــت بــه منظمــة رشق حــول
الــزوح والهجــرة والتعايــش الســلمي واالنتمــاء والهويــة .وأدى برنامــج
البحــث املســتمر حــى اآلن إىل إنتــاج مجموعــات التار يــخ الشــفوي،
واألوراق االستشــار ية ،والتوصيات ،وسلســلة من البودكاســت ،وسلســلة
ً
جميعــا عــر موقــع
مــن الرســوم املتحركــة ،والــي يمكــن الوصــول إليهــا
www.sharq.org
عنــد دراســة تأثــر التعليــم والعمــل والشــبكات االجتماعيــة والديــن
واملجتمــع املــدين وسياســات الحكومــات وخطابهــا عــى االندمــاج
والتعايــش الســلمي ،تجلــت أهميــة تعز يــز الشــعور باالنتمــاء .وتتحــدث
القصــص املقدمــة يف هــذا الكتــاب عــن تجــارب عاشــها مهاجــرون
والجئــون يف أوروبــا ،ســاعدتهم عــى الشــعور باالنتمــاء يف بلــد اللجــوء.

يمكنكــم االســتماع لتســجيالت القصــص املنشــورة يف هــذا الكتــاب
وغريهــا مــن حزمــة الـــ ‘الهجــرة االنتمــاء’ ،كمــا يمكنكــم قــراءة ترجمــات
يف اللغــة االنكلزي يــة ،عــى موقــع www.Tarikhi.org

الفنانني
عــى الرغــم مــن تنــوع العوامــل والخــرات الــي تعــزز االنتمــاء ،ظهــرت
ثــاث موضوعــات رئيســية هــي :الطعــام وأوقــات الوجبــات؛ االحتضــان
العائــي؛ الفــن والثقافــة .وأنتجــت منظمــة رشق ثالثــة أفــام من الرســوم
املتحركــة لتعكــس هــذه املوضوعــات ،حيــث ســاهم ثالثــة فنانــن ســور يني
باملهجــر بصناعــة تلــك الرســومات.
عــدي األتــايس ،هــو فنــان تشــكييل ســوري ،ولــد يف مدينــة حمــص

ناديــن كعــدان ،هــي مؤلفــة كتــب أطفــال ورســامة حائــزة عــى
عــدة جوائــز .نــرت كتبهــا يف عــدد مــن البلــدان وبأكــر مــن لغــة،
وتقــول إن مهمتهــا تتمثــل يف الدفــاع عــن الحــق بتمثيــل الجميــع
يف كتــب األطفــال ،فهــي تر يــد أن يتمكــن كل طفــل مــن رؤيــة نفســه
يف القصــص الــي يقرأهــا.
عملــت ناديــن مــع الجئــن مــن فئــة الشــباب بهــدف التخفيــف
مــن عــوارض الضغــط الــي مــروا بهــا والــي ترافــق مرحلــة مــا بعــد
الصدمــة .اســتحوذت عــى اهتمــام شــبكيت «يس إن إن» و « يب يب
ً
ً
يس» وكالهمــا بثتــا تفاصيــا خاصــة عــن كتابيهــا «غــدا» و «عطــاس
الياســمني».

عــام  .1962وحــن بلــغ  18مــن العمــر التحــق بجامعــة دمشــق
للدراســة يف كليــة الفنــون الجميلــة .ويف عــام  1987انتقــل للعيــش
يف قــرص.
ً
أقــام نحــو  20معرضــا فرديًــا ،وشــارك يف العديــد مــن املعــارض
الجماعيــة مثــل :بودابســت  -املجــر ،وكذلــك مــع فنانــن عــرب
مــن اليونــان وتركيــا وســور يا ورومانيــا وأملانيــا وإســبانيا يف املعــرض
الســنوي ضمــن االســتوديوهات املفتوحــة داخــل أســوار نيقوســيا،
وشــارك يف معــارض مختلفــة أقامتهــا الغرفــة القربصيــة للفنــون
الجميلــة .يف عــام  ،2006فــاز بالجائــزة األوىل يف مســابقة فنيــة
لتصميــم وإنشــاء عمــل فــي ملبــى املحكمــة العليــا الجديــد يف
العاصمــة القربصيــة نيقوســيا.
عــى الرغــم مــن أن أعمالــه الســابقة ركــزت يف املقــام األول عــى
التمثيــل الواقعــي للعــامل ،إال أن أعمالــه الجديــدة «املفــردات»،
تشــكل مــن خــال مجموعــة األلــوان والفصــول والتكوين ،الرســائل
البرش يــة املخفيــة املســتخدمة يف لغتــه الخاصــة «الرســم».
ديمــة نشــاوي ،هــي فنانــة رســوم تصوير يــة ،محركــة أفــام
أنيمشــن ،راويــة قصــص ،ومهرجــة و مؤسســة مبــادرة «مســك»
وهــي مبــادرة لتحويــل الذاكــرة الســور ية الحاليــة لقصــص مصــورة.
تعكــس قصصهــا الفنيــة املصــورة ذكر ياتهــا الخاصــة والــي تشــكل
ً
جــزءا مــن الذاكــرة الســور ية الجماعيــة ،وتتفاعــل مــن خــال فنهــا
مــع قضايــا حقــوق اإلنســان حــول العــامل.
هــي عضــو مهــر ج يف مجموعــة  Clown Me Inالــي تهــدف مــن
خــال مشــار يعها التخفيــف عــن معانــاة الالجئــن ونــر التوعيــة
حــول مجموعــة مــن املســائل االجتماعيــة املحليــة.
ً
أنهــت مؤخــرا دراســتها للماجســتري يف الفــن واإلدارة الثقافيــة
مــن جامعــة  King›s Collegeيف لنــدن ،كمــا تحمــل شــهادة
بكالور يــوس يف علــوم االجتمــاع مــن جامعــة دمشــق ،ســور يا.
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ً
“بعـد أوقــات الــدرس كنـا نجلـس معــا ،نتناو 
ل
ً
القهــوة ونتحــدث معــا ،واألمــر الــذي فاجئــي
ً
كثــرا أن املعلمــة مل يكــن لديهــا فكــرة عــن

ســور يا ،ســوى أشــياء ســلبية ،مم ـا يشــاع ع ـن
البلـد وعـن املــرأة هنــاك ،وعـن املجتمـع بشــكل
عــام ،وهــذا الــيء ســبب يل اإلزعــاج ،ألنن ـا مل
نكــن هكــذا يف ســور يا”
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سور يا أكرث من
طبق طعام …
إنها تار يخ

ً
والحــرب ،وخاصــة مــن أجــل أن أحمــي أطفــايل .جئــت إىل فرنســا
عــام  2017وأنــا هنــا منــذ ســنتني وأربعــة أشــهر أقيــم يف مدينــة بــو ،وأنــا
ســعيدة بهــذه املدينــة.
ً
ً
مــع أن البدايــة كانــت صعبــا عمومــا ،ليــس بالنســبة يل فقــط ،بــل بالنســبة
ألي شــخص يــأيت إىل بلــد جديــد ،حيــاة جديــدة ،عــادات غر يبــة ،لغــة
ً
جديــدة أنــا ال أعرفهــا أبــدا ،كان هنــاك صعوبــة يف كل يشء حــى أثنــاء
رشاء الحاجيــات خاصــة بوجــود طفلــن .بالبدايــة مل يكــن هنــاك أحــد
أتواصــل معــه ،فتواصلــت مــع جمعيــة مــن أجــل أن يســاعدوين وأن
ً
ً
أكــون ضمــن نشــاطهم ،لقــد كان الوضــع حينهــا ليــس ســهال أبــدا.

• ريب الحمود
• يف األربعينيات من العمر
• فرنسا

ً
طبعــا أول يشء كان يجــب أن أعملــه يك أبــدأ بالطر يــق الصحيــح ،هــو أن
ّ
أبــدأ بتعلــم اللغــة الفرنســية .كان للجنــوب الفرنــي لغة فرنســية محكية
خاصــة بــه ،فــكان عــي ،إضافــة إىل الــدروس ،أن أتواصــل مــع فرنســيني
يك أقــوي لغــي ،وصــدف أن نشــأت بيــي وبــن املعلمــة ،املســؤولة عــي
يف الكــورس الخــاص باللغــة الفرنســية ،صداقــة لطيفــة .فبعــد أوقــات
ً
ً
الــدرس كنــا نجلــس معــا ،نتنــاول القهــوة ونتحــدث معــا ،واألمــر الــذي
ً
فاجئــي كثــرا أن املعلمــة مل يكــن لديهــا فكــرة عــن ســور يا ،ســوى أشــياء
ســلبية ،ممــا يشــاع عــن البلــد وعــن املــرأة هنــاك ،وعــن املجتمــع بشــكل
عــام ،وهــذا الــيء ســبب يل اإلزعــاج ،ألننــا مل نكــن هكــذا يف ســور يا.
وجلســة وراء األخــرى ،بــدأت أتحــدث إىل املعلمــة -الصديقــة ،أحــاول
تغيــر فكرتهــا عــن ســور يا ،دون أن أكــون جازمــة أو أن أهاجمهــا ،ألن
ً
طبيعــة النــاس غالبــا يف مجتمــع جديــد تكــون بالهجوم بــدل الدفاع دون
ً
أن ينتبــه لذلــك ،لذلــك كنــت حر يصــة أال يكــون ردي حازمــا أو فيــه عنــف،
فبــدأت أعــرض عليهــا أفــام قصــرة عــى موقــع يوتيــوب ،وأحدثهــا عــن
الثقافــة والحضــارة يف ســور يا.
فدهشــت لوجــود مجتمــع مســيحي كبــر يف ســور يا ،كمــا رويــت لهــا
عــن منطقــة «معلــوال» و «ديــر الشــروبيم» ،وملــا عرضــت عليهــا صــورا
ً
ملنطقــة صيدنايــا ،وصــورا لكنائــس موجــودة يف حلــب ،ويف حــي الحميدية
ً
بحمــص ،تفاجــأت فعــا ،لكــون كل هذه الرتاث موجود يف ســور يا ،وذلك
ً
عــى الرغــم مــن أنهــا معلمــة ولديهــا إطــاع وتســافر كثــرا ،ولكــن كانــت
حــدود الــرق األوســط لديهــا تقــف عنــد بــروت ،أو تركيــا ،أو القاهــرة ،أو
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اللغة العربية • املجتمع الفرنيس.

حــى بغــداد ،لكــن لألســف دمشــق مل تكــن قــد ســمعت بهــا قبــل ،وعــى

أنــا رىب الحمــود مــن ســور يا ،مــن مدينــة حمــص ،محاميــة وســابقا
صحفيــة ،شــاركت بالتوعيــة بحقــوق املــرأة الســور ية والعنــف ضــد املــرأة

هــذا املنــوال ،يف كل مــرة أحــاول أن أدعوهــا لــرى فيديوهــات وتعــرف

ً

أكــر.
ويف إحــدى املــرات عرضــت لهــا مقطــع فيديــو لشــاعرة ســور ية هــي «لينــا
هويــان الحســن» ورأت صورتهــا ،وكانــت تظــن أن ســور يا بلــد متعصــب
ً
ومتطــرف كثــرا ،فلديهــا فكــرة مســبقة أن ســور يا كلهــا جماعــات

وضــد الطفــل الســوري ،كانــت فــرة نشــاطي مــن عــام  2011إىل عــام

إســامية متعصبــة ومتطرفــة ،وأن املــرأة ليــس لهــا كيــان هنــاك ،ومــرة

 ،2017حيــث غــادرت ســور يا بســبب عــدة ضغــوط :أمنيــة ،نفســية،

تلــو األخــرى كنــت أحــاول أن أصحــح لهــا تلــك املفاهيــم الخاطئــة .حــى
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ً

ً
دعتــي إىل مزنلهــا ،وعمومــا الفرنســيني حذر يــن فيمــا يخــص الدعــوة
إىل بيوتهــم ،ربمــا يحتفلــون بــك ،يفرحــون معــك ،لكــن مســألة الدعــوة
للبيــت شــبه غائبــة عــن عاداتهــم .باملقابــل كنــت قــد دعــوت املعلمــة أكــر
ً
مــن مــرة إىل بيــي وعرفتهــا عــى أوالدي ،وقامــت هــي الحقــا بدعــويت
ً
ً
ً
لز يــارة مزنلهــا ،وفعــا ذهبــت وكنــت أود أن أر يهــا شــيئا جديــدا ،وكان
بعــض الطعــام الســوري مثــل «التبولــة واليالنجــي» ،تفاجــأت بنكهــة
الطعــام ،وبــدأت أرش ح لهــا عــن املطبــخ الســوري ،أنــه مطبــخ عر يــق،
وفيــه الكثــر مــن األشــياء الصحيــة املفيــدة .ويف النهايــة توقفــت عنــد
طبخــة محــددة ،وهــي «الباميــة» ،فقــد لفــت نظرهــا أنهــا مــن الخضــار،
وســألتين عــن طر يقــة تحضريهــا .يف اليــوم التــايل أخذتهــا إىل ســوق عريب،
وتفاجــأت بأنهــا تســوقت بطر يقــة غــر طبيعيــة ،فأخــذت الباميــة ومعهــا
«راحــة الحلقــوم» ،كمــا أخــذت «دبــس رمــان» وأعجبهــا ألنــه طبيعــي

قالوا :نعم نر يد تعلم العربية ،ونر يد أن نقرأ كتب عربية.
ً

ً
ً
أنــا كنــت مــرورة جــدا بذلــك ،شــعرت أين أعطــي شــيئا لســور يا ،شــيئا
ً
لنفــي ،وشــيئا لهــم .اتفقنــا عــى توقيــت للــدرس بشــكل أســبوعي،
والــدروس مل تكــن فقــط أحــرف ،كنــت أفتــح لهــم عــى موقــع يوتيــوب،
عرفتهــن عــى كاتبــات ســور يات ،تفاجــأت أنهــم كانــوا قــد ســمعوا بالكاتبــة
«مــاري عجميــة» ،وكانــوا قــد ســمعوا بمجلــة «العــروس» لكنهــم ال
ً
يعرفــون شــيئا آخــر غــر ذلــك .ثــم تحدثــت لهــن عــن مواضيــع كثــرة حــى
وصــل الحديــث إىل الدكتــورة «أمــاين بلــور» ،وهــي طبيبــة عملــت يف
ً
الغوطــة بظــروف صعبــة جــدا .كمــا حكيــت لهــن عــن الســينما الســور ية،
عــن املخرجــة «وعــد الخطيــب» ،وقلــت أن لدينــا ســينما جميلــة جــدا

ً

ولكــن ال يوجــد إعــام يظهرهــا للخــار ج.

والفرنســيني ال يعرفونــه ،كمــا أخــذت الكثــر مــن األشــياء األخــرى ،مثــل:

يمكــن القــول هنــا أن الصداقــة معهــن ،جعلتــي أحــب البلــد ،وأحــب

الحلويــات الرشقيــة ،رغــم أنهــا دســمة ،بعدهــا عــدت معهــا وحــرت لهــا
ً
الباميــة يف مزنلهــا ،وأحبتهــا جــدا.

أســلوب الحيــاة فيــه ،تعرفــت عــى عــادات صديقــايت الفرنســيات ،ويف
الوقــت نفســه رصن يتكلمــن عــن بلــد جميــل جــداً ،لكنــه ُم َ
تعــب مــن

ً
فاجئــي كثــرا أن املعلمــة مل يكــن لديهــا
فكــرة عــن ســور يا ،ســوى أشــياء ســلبية،
ممــا يشــاع عــن البلــد وعــن املــرأة هنــاك،
وعــن املجتمــع بشــكل عـــــــــــــــــــــــــــــام

الحــرب ،بلــد اســمه ســور يا لــه مطبخ خــاص وفيه
شــعب جميــل ،وفيــه كنائــس وآثــار يمكــن ز يارتهــا.
ً
وأصبــح لديهــم رغبــة كبــرة جــدا أن يــأيت اليــوم
الذي يستطيعون فيه ز يارة سور يا.
أنــا حاليــا ســعيدة للغايــة بعــد ســنتني وأربعــة
ً
أشــهر ،بــدأت أمتلــك عمــا ،ولــو أنــه عمــل بســيط،
وأقــوم اآلن بمعادلــة شــهاديت .ولكــي توصلــت
إىل نتيجــة أنــه نحــن كســور يني مطلعــن عــى
الثقافــة الفرنســية ،وقــد اســتطاعت أن تدخــل
إىل أفكارنــا مــن خــال ترجمــة األدب الفرنــي،

ربمــا دخلــت إىل قلبهــا أكــر مــن بــاب املطبــخ الســوري ،ومــن بــاب أنهــا
ً
ً
رأت شــيئا جديــدا يف هــذه الثقافــة ،وكانــت مــرورة للغايــة بذلــك .ثــم
بعــد فــرة ّ
عرفتــي عــى صديقــة لهــا ،وتحدثــت عــي أين مختلفــة عــن
الذيــن يحــرون دروس اللغــة الفرنســية ،وقالــت بأنــي لســت مزتمتــه،

ونعــرف الكثــر مــن الكتــاب ،لكــن لألســف الفرنســيني ال يعرفــون شــيئا
عنّــا ،وال أدري إن كان ذلــك مســؤولية اإلعــام العــريب ،أو مســؤولية
املرتجمــن أو مســؤولية الكتّــاب العــرب؟ الذيــن مل يســتطيعوا اخــراق
ً
الحضــارة الغربيــة ،وهــذا هــو الــيء الــذي يجعــل ســور يا  -نوعــا مــا-

وأين أتقبــل كل يشء .مل أكــن أعــرف مــا هــي النظــرة الــي كانــت لديهــم

مغيبــة بحضارتهــا وتراثهــا وأدبهــا.

عــن الســور يني لألســف ،وأنــا ال ألومهــم وال ألــوم الســور يني ،فالظــروف
ً
قاســية جــدا.
الــي يتعــرض لــه الســور يني ٍ

لألســف كل يشء صعــب يف ســور يا ،مــع العلــم أن لدينــا املقومــات األولية
للحيــاة والرفاهيــة والثقافــة ،وال أدري بالضبــط أيــن الخطــأ حــى أن

وبعــد ذلــك تكــررت الز يــارات بيننــا أنــا وهــي وثــاث مــن صديقاتهــا،
ً
إحداهــن عمرهــا فــوق الســبعني عامــا .وأثنــاء أحــد اللقــاءات ،قلــن يل:
ً
ً
«ربــا ،نر يــد أن نطلــب منــك شــيئا وربمــا يكــون غر يبــا ،لكننــا نر يــده منــك

بلــد مثــل ســور يا ال يســمع عنــه مــن يف الخــار ج؟ ويحــز يف قلــي عندمــا
يســألوين أنــت مــن أيــن؟ مــن بــروت أو مــن عمــان؟ ّ
أمــا عندمــا أقــول
ً
لهــم مــن دمشــق أو حمــص ،يســهمون قليــا ،ثــم يبحثــون عــن ذلــك

دون مقابــل ،أنــا توقعــت أن يطلبــوا تحضــر نــوع محــدد مــن الطعــام،

يف محــرك جوجــل ليعرفــوا أيــن تقــع! وهــذا مــؤمل ،نحــن كبلــد لســنا
معروفــن يف الخــار ج وإن كنّــا معروفــن ،فذلــك يكــون ضمــن حــز

أنهــن يــردن تعلــم اللغــة العربيــة!

ضيــق وســليب للغايــة .لكــن ســيأيت يــوم ويــزور أصدقــايئ ســور يا.

ً
فقلت لهن :كيف ذلك ،هل تقصدون فعال تعلم اللغة العربية؟

تلك كانت قصيت مع أصدقايئ وشعوري باالنتماء املتبادل معهم.

أو يشء يحببنــه ،أو أن أعرفهــن عــى يشء جديــد ،لكــن كان الطلــب هــو
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ً

“يــوم األحــد أصبح مثــل يوم
الجمعــة يف الشــام عندمــا
كنــت أجتمــع مــع أهــي،
أتنــاول اإلفطــار والغــذاء مــع
أهــي ،وهنــا أصبحــوا هــم
عائلــي املوجــودة يف أملانيــا،
أصبــح ليــوم األحــد ذات
التقاليــد الــي كنــت أقــوم
ً
بهــا مــع عائلــي ،نخــرج معــا
ً
أيــام العطــل ونتمــى معــا
ونجلــس نتحــدث”
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يوم األحد
واللقاء كعائلة
واحدة
• فرح عباس
•  29سنة
• أملانيا
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أنــا فــر ح عبــاس ،عمــري  29ســنة ،صيدالنيــة ،مــن دمشــق ،أعيــش يف
أملانيــا بمدينــة برلــن منــذ حــوايل ثــاث ســنوات ونصــف .أثنــاء تواجــدي يف
أملانيــا تزوجــت مــن شــخص يعيــش يف النمســا ،وهــو ســوري اســمه ورد
الدمشــقي ،ولــدي طفلــة منــه اســمها لــور عمرهــا ســنة ونصــف.
جئــت إىل أملانيــا نهايــة عــام  2016عــن طر يــق قبــول جامعــي ،وألنــه كان
هنــاك نقــص يف األوراق املطلوبــة الســتكمال التســجيل إلقامــة الدراســة،
فكنــت مجــرة عــى تقديــم لجــوء بعــد أقــل مــن شــهر عــى وصــويل إىل
أملانيــا .لذلــك أنــا موجــودة يف بلــد وزوجــي يف بلــد آخــر ،ومــن هنــا بــدأت
رحلــي.
ّ
يســمى «هايــن» يف أملانيــا ،وكان الوضــع
ســكنت يف تجمــع لالجئــن
ً
حينهــا صعبــا ،يف البدايــة ســكنت يف غرفــة مشــركة مــع ســت بنــات ،كان
ً
ً
التواصــل مــع جــزء منهــن ســهال ،والجــزء اآلخــر كان صعبــا ،لقــد كنــا ســتة
يف غرفــة واحــدة ،والتناغــم بيننــا صعــب ،بســبب عامــل الضغــط النفــي،
الــذي يســببه البعــد عــن األهــل ،بالنســبة يل ولهــن .وصعوبــة أخــرى هــي
أننــا ال نعــرف لغــة البلــد ،األمــر الــذي دفعــي للســكن يف غرفــة أخــرى
وحــدي بعــد أن حصلــت عــى إقامــي يف أملانيــا .أثنــاء هــذه الفــرة كنــت
قــد ســجلت يف كــورس لتعليــم اللغــة ،واســتطعت أن أتجــاوز املرحلــة
األوىل «كــورس االندمــاج» ،ومــن ثــم تقدمــت إىل «االمتحــان الســيايس»
ً
الــذي يؤهــل الحقــا للحصــول عــى الجنســية األملانيــة.
وبعــد أن تجــاوزت كل ذلــك ،شــعرت أين أر يــد أن أتعــرف أكــر عــى هــذا
البلــد ،وأن أتمكــن مــن التواصــل مــع النــاس بشــكل مبــارش ،ألنــه خــال
دراســة اللغــة ال نتعلــم ســوى القواعــد ،لذلــك مــا كنــت أســتطيع أن
أجــري محادثــة كاملــة مــع شــخص أملــاين يتحــدث اللغــة بطالقــة .وبمــا
ً
أنــي أســتعد لتعديــل شــهاديت الجامعيــة ،مل أســتطع أن أجــد عمــا ولــو
بــدوام جــزيئ ،ووجــدت الخيــار األســهل مــن أجــل تحقيــق هــذا الــيء،
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عملــوا لكــر الحاجــز بيننــا ،وبــدأ التحســن يف
التواصــل عــر اجتماعنــا بشــكل يومــي معــا
عندمــا يعــودون مــن أعمالهــم عىل العشــاء،
كنــا نجتمــع ونتحــدث ،ويصححــون يل فيمــا
لو أخطأت بالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالم
ً

بعــد فــرة مــن ســكين مــع هــذه العائلــة ،تحـ ّـول يــوم األحــد بالنســبة يل
إىل يــوم جمعــة ،يعــي يــوم األحــد أصبــح مثــل يــوم الجمعــة يف دمشــق
هــو أن أبحــث عــن مــزل ،وأعيــش مــع عائلــة أملانيــة ،وبــدأت أبحــث عــن

عندمــا كنــت أجتمــع مــع أهــي لتنــاول اإلفطــار أو الغــداء ،وهنــا أصبحــوا
ً
هــم عائلــي املوجــودة يف أملانيــا ،نخــر ج معــا أيــام العطــل ونتمــى معــا

طر يــق الربامــج املخصصــة إليجــاد بيــوت ،وبعــد مقابلــة أو مقابلتــن،

ونجلــس نتحــدث ،حــى أنــه أصبــح هنــاك تواصــل بــن عائلــي يف ســور ية

اســتطعت االجتمــاع مــع عائلــة أملانيــة ،وهــي عبــارة عــن ســيدة ولديهــا
ً
ّ
ابنتــان ،كانتــا يف مثــل ســي تقر يبــا.

ومــع هــذه العائلــة يف أملانيــا ،ومــع عائلتهــم الكبــرة مــع الجــد والجــدة
ً
وبــايق أفــراد العائلــة ،والحقــا -بفضلهــم ومســاعدتهم -اســتطعت أن
ً
أجــد مــزال لوحــدي ،ورغــم ذلــك كنّــا مســتمر ين يف اللقــاءات أيــام األحــد،
ً
وحاليــا يف فــرة الحجــر املــزيل بســبب فــروس كورونــا ،مل نعــد نلتقــي،

وتيــرت األمــور ،وســكنت مــع هــذه العائلــة ،يف البدايــة كان التواصــل
ً
ً
بيننــا صعبــا قليــا ،الحاجــز مل يكــن حاجــز لغــة فقــط ،بــل معرفتنــا ببعضنــا،
وهنــا أود أن أشــر إىل أنهــم تجــاوزوا محــاواليت البســيطة للتواصــل
معهــن ،فقــد عملــوا لكــر الحاجــز بيننــا ،وبــدأ التحســن يف التواصــل
ً
عــر اجتماعنــا بشــكل يومــي معــا عندمــا يعــودون مــن أعمالهــم عــى
العشــاء ،كنــا نجتمــع ونتحــدث ،ويصححــون يل فيمــا لــو أخطــأت بالــكالم
أو اللفــظ.
ً
كان لدينــا برنامــج يومــي وهــو أن نشــاهد معــا حلقــة من مسلســل أملاين،
ً
وكان مــع كتابــة مرافقــة عــى الشاشــة باألملانيــة أيضــا ،مــن أجــل أن أرى
وأســمع األملانيــة ،ومهمــا كانــت الكلمــات صعبــة ،يقومــون برشحهــا يل
ً
بشــكل مبســط ،وهــذا ســاعدين كثــرا لحفــظ املفــردات ،كمــا ســاعدوين
ودعمــوين ألنهــي مســتوى متقــدم مــن اللغــة.

ولكــن إىل اآلن غرفــي الــي ســكنت فيهــا عندهــم ،الزالــت موجــودة يل
ً
وجــزء مــن أغــرايض وثيــايب هنــاك أيضــا ،حــى أنهــم قامــوا بإنشــاء مــكان
مخصــص للعــب طفلــي يف حديقــة مزنلهــم .لقــد تحولــت هــذه العائلــة
بالنســبة يل مــن عائلــة كنــت قــد اســتأجرت عندهــم غرفــة ،إىل عائلــة
ً
احتضنتــي كأنــي ابنــة لهــم ،وهــذا مــا ســاعدين كثــرا ألحــب هــذا البلــد
الــي أعيــش فيهــا.
ً

حاليــا لغــي أفضــل ،وتواصــي مــع النــاس أكــر سالســة ،كمــا أن حاجــز
الخــوف الــذي كان يمنعــي مــن التواصــل مــع النــاس مل يعــد لــه تأثــر
فعــال عــيّ..
وهذه هي حكاييت.

عامــل الضغــط النفــي ،الــذي يســببه البعــد
عــن األهــل ،بالنســبة يل ولهــن ،وصعوبــة
أخــر ى هــي أننــا ال نعــرف لغــة البلـــــــــــــــــد
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ً

ّ
املحبة
والتعايش،
وهدايا العجوز
العابر

منــذ لحظــة وصــويل إىل أملانيــا ،فرضــت عــي ّ الظــروف أن أكــون

• روان الفرخ
• يف العرش ينات من العمر
• أملانيا

موجــودة يف مدينــة تقــع يف الــرق األملــاين ،وكان ســكان هــذه املنطقــة
ً
معــروف عنهــم التعصــب كثــرا ،أي أنهــم ال يقبلــون أي غر يــب ليــس
ً
أملانيــا أن يدخــل إىل مناطقهــم أو يشــاركهم يف حياتهــم اليوميــة أو ينتمــي
ً
ً
إىل مجتمعهــم ،فهــم جــدا منغلقــن عــى نفســهم .وكان دائمــا يالزمــي
ً
شــعور بأنــي غــر مرحــب يب يف هــذا املــكان أبــدا ،وكانــت هذه هــي البداية

أنــا روان الفــر خ ،عمــري  30ســنة ،مــن مدينــة دمشــق يف ســور يا ،خر يجــة
كليــة اإلعــام بجامعــة دمشــق ،عملــت يف ســور يا يف مجــال اإلعــام لعــدة
ســنوات ،ويف عــام  2015قــررت الهجــرة ألســباب خاصــة ،وأنــا متواجــدة
يف أملانيــا حــى اليــوم ،وقــد تنقلــت بــن مــدن كثــرة ومقاطعــات مختلفــة،
ً
وحاليــا أعيــش يف مدينــة «هامبــورغ» يف الشــمال األملــاين .وأثنــاء
تواجــدي يف أملانيــا عملــت بمجــاالت عديــدة ،وحاولــت االندمــاج باملجتمــع
األملــاين ،ألن هــديف الوحيــد كان تعلــم لغــة املجتمــع األملــاين وأن أندمــج
فيــه .لذلــك عملــت يف إذاعــة أملانيــة لفــرة محــددة ،وبعــد ذلــك انتقلــت
للتدر يــب يف صحيفــة أملانيــة ،بعدهــا تدربــت يف تلفز يــون أملــاين ،وحاليــا

ً

أنــا أعمــل مــع مؤسســة ثقافيــة تهتــم بدعــم الثقافــة العربيــة يف بلــدان
املهجــر.

الــي كانــت بالنســبة يل صدمــة تشــكلت منــذ لحظــة وصــويل .كنــت أفكــر
ً
دائمــا بكيفيــة االندمــاج بهــذا املجتمــع إذا كان أفــراده ال يســاعدوين ،وال
ً
ير يــدون أن أكــون بينهــم أصــا.
بقــي الوضــع هكــذا إىل أن بــدأت بــدورات تعليــم اللغــة األملانيــة ،وخــال
فــرة تواجــدي يف املــكان الــذي تتــم فيــه الــدورة ،كان إىل جانبــه مــروع
بنــاء قيــد اإلنشــاء ،وهنــاك رجــل عجــوز أملــاين عمــره حــوايل 70ســنة ،كان
ً
دائمــا متواجــد بشــكل مســتمر ،وكلمــا كنــت أدخــل إىل املبــى ،الــذي
ّ
أتعلــم فيــه اللغــة ،كان يبادلــي ابتســامة لطيفــة ،وباملقابــل كنــت أبتســم
لــه ثــم أكمــل طر يقــي ،إىل أن وصلنــا ليــوم بــدأ يتحــدث إيلّ ،وكان قــد
ً
شــعر أن لغــي األملانيــة ضعيفــة ،ودائمــا كان يحــاول أن يســتعني باللغــة
اإلنكلزي يــة حــى يوصــل يل الفكــرة الــي ير يدهــا .هــذا الشــخص كان
ً
ً
ً
لطيفــا جــدا معــي بالتعامــل ،وســاعدين كثــرا لتعلــم اللغــة األملانيــة بمــا
ً
أنــي كنــت أراه بشــكل يومــي ،وكان كل يــوم صباحــا قبــل دخــويل إىل
ً
ً
الــدرس يكــون واقفــا ينتظــرين ،وغالبــا مــا كان يتذكــرين بهديــة صغــرة،
ً
مثــا مــرة أحــر يل نظــارات شمســية ،ومــرة أخــرى كانــت تمطــر
ً
فأحــر يل قفــازات شــتوية ،ودائمــا يف األعيــاد واملناســبات كان يحــر يل
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الكيــك التقليــدي أو الحلويــات الــي يعدونهــا ،كذلــك كان يحــر يل دائما
ً
ً
ً
كتبــا تســاعدين يف تعلــم اللغــة األملانيــة ،،لقــد كان لطيفــا جــدا معــي ،وكان
ً
دائمــا يقــول يل نصائــح عــن كيفيــة تعلــم اللغــة األملانيــة بشــكل أرسع،
كيــف يمكنــي أن أدخــل يف املجتمــع األملــاين ،كيــف يمكنــي التعامــل مــع
األملــان املوجوديــن هنــا ،فــكان هــو وزوجتــه يحبــوين ويحبــون التعــرف أكرث
عــي ّ وعــى نمــط وأســلوب حيــايت ،ويقدمــون يل املســاعدة.

ً

ً
إضافــة إىل ذلــك كان دائمــا يحــي يل عــن بناتــه اللــوايت كــن يعشــن
بعيــدا خــار ج أملانيــا ،ويف أحــد املــرات تكلمنــا مكاملــة فيديــو معهــن ،كان
ً
دائمــا يعطيــي «إحســاس األبـ ّـوة» ،باإلضافــة إىل أنــه كان بشــكل مســتمر
ً
يرســل يل الرســائل عــى املوبايــل ،رســائل الدعــم املعنــوي ،مثــا« :نحــن
ً
دائمــا إىل جانبــك ،أنــا وعائلــي .أي مشــكلة ممكــن أن تواجهــك نحــن

مل أكــن أعــرف مــاذا يجــب أن أفعــل ،وأســأل نفــي ملــاذا فعــل ذلــك؟ هل
مــن املحتمــل أن تكــون عائلتــه قــد رفضــت وجــودي يف ليلــة رأس الســنة
أو هنــاك مشــكلة… ولكــن كان يجــب أن يصارحــي بذلــك يف النهايــة،
وبالتأكيــد لــن أزعــل إذا قــال يل بأنــه يعتــذر مــي لعــدم قدرتهــم عــى
اســتقبايل يف هــذا اليــوم.
كنــت يف تلــك الليلــة قــد أحــرت هدايــا لــه ولبناتــه

هــذا الشــخص يف تلــك املرحلــة ،كان
ودافع وداعم
بالنســبة يل كبارقة أمــل،
ِ
يل يف تلــك الفــرة ،ر يثمــا أتمكــن مــن
الوقــوف عــى قدمــي ،ويشــعرين أنــه
الزال هنــاك أنــاس يحبــون املســاعدة،
يحبــون أن يكــون بينهــم غربـــــــــــــــــاء

ولعائلتــه ،كانــت هدايــا صغــرة بمناســبة رأس الســنة.
وبعــد بضعــة أيــام مــن ذلــك عــدت للذهــاب إىل
«كــورس اللغــة» ،واســتغربت كــون البنــاء الــذي يعمــل
ً
بــه صديقــي كان مغلقــا بشــكل نهــايئ ،وال يوجــد أي
ً
أحــد بــه ،ومل يكــن هــو متواجــد أيضــا! وحاولــت أن
أســأل أشــخاص باملحيــط ،ومنهــم شــخص كان معنــا
ً
يف مــكان تعليــم اللغــة وكان مرشفــا ،أخربتــه أن يف ذاك
البنــاء كان ثمــة عجــوز ...إلــخ ،فقــال يل أنــه ال يعــرف أيــة
ً
ً
معلومــات أبــدا عنــه ،وأفــرض احتمــاال أن يكــون قــد
ســافر ذاك العجــوز ،أو انــه انتقــل إىل منطقــة أخــرى ،أو
ً
ً
قــد وجــدا عمــا يف مــكان بعيــد مــن هنــا.
ً
ومــرت األيــام وكنــت دائمــا أثنــاء فــرة تواجــدي يف

هنــا ال تخــايف ،نحــن معــك» ،وهكــذا اســتمرت عالقــي معهــم ملــدة ثالثــة

املنطقــة الــي فيهــا بنــاء تعليــم اللغــة ،كنــت بشــكل مســتمر أمــر عــى

أشــهر ،إىل حــن جــاءت مناســبة االحتفــال بنهايــة عــام  ،2016آنــذاك

املــكان الــذي يكــون هــو فيــه عــادة ،أي مــكان عملــه ،وال أجــده! وكان

ســألين قبــل ليلــة رأس الســنة بأيــام« :أيــن ســوف تقضــن هــذه الليلــة»،

لــدي فضــول كبــر ألعــرف أيــن هــو؟ فجــأة اختفــى! ألن الحمــاس الــذي
كان يتكلــم معــي مــن خاللــه ،كان بأســلوب مشــاعر األبـ ّـوة ،وهــو يــردد:
ً
«نحــن دائمــا إىل جانبــك… نحــن ســوف نســاعدك» ،فاســتغربت أيــن

رغبــة بذلــك.

ذهــب كل ذلــك ،مــاذا حــدث.

فقــال يل« :مــا رأيــك أن تــأيت لتقــي تلــك الليلــة معنــا أنــا وعائلــي؟
ً
فبنــايت ســوف يأتــن أيضــا» ،تشــجعت للفكــرة ،ووافقــت بحماســة،

ً
ومــرت األيــام والســنوات مــن  2016إىل اآلن ،تقر يبــا منــذ أربــع ســنوات
ً
كانــت هــذه القصــة ،وإىل اآلن هــذا الشــخص ال يغيــب عــن بــايل أبــدا،

فســألين حينهــا إذا كنــت أفضــل أكل لحــوم معينــة ،وســألين عــن
تفاصيــل أخــرى حــول ســهرة توقعــت أن تكــون ممتعــة .ثــم أخــرين أن

ودافع
ألن هــذا الشــخص يف تلــك املرحلــة ،كان بالنســبة يل كبارقــة أمــل،
ِ
وداعــم يل يف تلــك الفــرة ،ر يثمــا أتمكــن مــن الوقــوف عــى قدمــي،

ابنتــه ســوف تكلمــي قبــل املوعــد بيــوم لنتفــق كيــف نلتقــي لتحــرين

فأحسســت أن هــذا الشــخص كان قــد بعثــه هللا يل مــن أجــل أن

إىل مزنلهــم بســيارتها ،وأنهــا ســتتحدث معــي حــول كل التفاصيــل».

يمســك بيــدي ،يســاعدين بالخطــوات األوىل ،ويشــعرين أنــه الزال هنــاك

وحــن جــاء هــذا اليــوم وأنــا أنتظــر التواصــل مــع أحــد مــن عائلــة الرجــل،

أنــاس يحبــون املســاعدة ،يحبــون أن يكــون بينهــم غربــاء.

لكــن مل يتواصــل معــي أحــد ،وتوقعــت أن يتصلــوا يف اليــوم التــايل ألن
ً
الســهرة ســوف تكــون ليــا ،ثــم قلــت انهــم مــن املؤكــد ســوف يتصلــون

ً
إىل اآلن هــذا الشــخص ال يذهــب أبــدا مــن بــايل ،وإىل اآلن أبحــث هنــا

فأجبــت بأنــه ليــس لــدي مــكان ،فأنــا ال أعــرف أحــد هنــا ،وإذا كنــت أر يــد
الذهــاب إىل معــاريف فهــم يف منطقــة بعيــدة مــن هنــا ،وليــس لــدي

خــال النهــار .ولكــن مل يتصــل أحــد ،خمنــت أن يكــون قــد نــي أو أضــاع

وهنــاك ،حــى عــى موقــع فيســبوك حاولــت البحــث عــى اســمه واســم
ً
الرشكــة الــي يعمــل بهــا… فدائمــا هــذا الشــخص يف بــايل ،وإىل اآلن أنــا

رقــم موبايــي ،فقــررت أن أتصــل أنــا بــه ،وبالفعــل اتصلــت وكان موبايلــه
ً
مغلقــا ،حاولــت االتصــال عــى الهاتــف الثابــت الخــاص ببيتــه ،وأيضــا
ً
مل يجــب أحــد أبــدا ،ومل أكــن أعــرف مــاذا ســوف أفعــل ،ومــى رأس
الســنة ،ومضــت تلــك الليلــة ،وال يوجــد أي خــر منــه مــع محــاوالت تكــرار
ً
االتصــال بــه وكان هاتفــه مغلــق دائمــا.

ً

أتمــى أن أعــرف أيــن هــو ،أيــن ذهــب؟ حــى أين أتمــى أن أشــكره ،ألنــه
كان بالنســبة يل يف البدايــة كداعــم كمحفــز.
ومرت السنوات وإىل اآلن ال أعرف أي يشء عن هذا الشخص..
وهذه كانت قصيت.
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ً
أنا اسمي لجني ،عمري  22سنة ،مقيمة حاليا يف لندن بر يطانيا ،جئت
ً
من سور يا وتحديدا من دمشق ،إن ما دفعين للغربة أو الهجرة هو
ظروف الحرب اليت حدثت وانعدام األمان ،وهي من أهم األسباب.
وكما أغلب السور يني قررت أن أسافر ،وصلت إىل بر يطانيا عام ،2014
ً
وحاليا أنا أعيش فيها منذ  6سنوات.
وبالتأكيد شكلت البلد الجديدة صدمة بالنسبة يل ،ومل تكن كما كنت
أراها يف التلفز يون ،فقد عشت يشء اسمه «صدمة الثقافة»! لغة
جديدة ،بلد جديدة ،جو جديد ،وكانت هذه املرة األوىل اليت أكون فيها
ً
بمفردي تماما ،مجردة دون أي أهل أو أصدقاء ،لقد كانت تجربة
ً
ممزية جدا وصعبة بالنسبة يل.

أول سنتني كانتا صعبتان للغاية ،ألنين كنت أعترب نفيس تلك الفتاة

ً
الجميل جدا أن تستمع وتعمل وتستغل كل عطلة نهاية أسبوع.

القديمة اليت كانت تعيش يف دمشق وأترصف وفق ذلك ،إىل أن

شعرت أن حيايت ستكون هكذا إذا أردت أن أكمل يف هذا البلد.

تعرفت عىل عائلة إنكلزي ية ،أرادوا أن يساعدوين للدخول إىل الجامعة،
ً
وأمنوا يل سكنا عندهم ،يك أستطيع االندماج والوقوف عىل قدماي

لقد نرشت قصيت مع هذه السيدة اليت عشت عندها يف صحيفة

ثم الدخول إىل الجامعة .عشت عند هذه العائلة ستة أشهر ،ساعدوين
خاللها يف دراسيت ،كما عززوا لدي االنتماء للبلد الجديد ،بتنا نقوم
ً
ُ
وأثرت بهم .تعرفت معهم عىل كلمات
بأشياء كثرية معا ،تأثرت بهم
جديدة يف اللغة اإلنكلزي ية مل أكن أعرفها ،وأصبحت بالنسبة يل
مألوفةُ ،
وبت أستخدمها .تأثرت بطعامهم ،وأحببت نوع األكل الذي
يتناولونه مثل «تشيكت بوتيتو» ،وتعرفت عىل أكالت جديدة مثل
«أبل كراميل» وهي أكلة حلوى إنكلزي ية .لقد أحببت نظام حياتهم،
وطر يقة فرز الطعام وتنظيمه ،وكذلك فرز النفايات بني البالستك
والزجاج وغريها ،وهذه العادة أصبحت أتبعها إىل اآلن يف حيايت.
أصبحت عملية أكرث يف الحياة ،بسبب عالقيت مع العائلة ،وأصبحت
أشعر باالنتماء لهذا البلد أكرث ،ورحت اقلدهم إن صح التعبري .حىت
بالنسبة للمالبس ،كنت أرتدي بنطلونات الجيزن ،ولكن السيدة اليت

«الغارديان» ،وكل الناس تحدثت عنها ،وكنا قد أصبحنا أنا وهذه
السيدة مثل أختان ،ولكن كل واحدة من بلد ،وكانت تجربة جميلة،
وأنا فخورة أين تعرفت عليهم ،وهم كذلك تعلموا مين أشياء متعلقة
بالطعام ،كنت قد طبخت لهم بعض األكالت السور ية اليت أحبوها.
ً
إن تجربة السكن مع مواطنني إنكلزي جعلتين أبحث دائما عن غرفة يف
ً
مزنل مشرتك مع مواطنني ،ألنين أشعر فعال بأنين جزء من هذا البلد
الذي احتك معه.
ً
أصبحت أتابع األخبار اإلنكلزي ية يوميا ،وأصبح ذلك جزء أسايس من

حيايت ،وبت أحب أن أعيش حيايت ،كما علموين إياها ،بحر ية .وأنه عيل ّ
العيش كل يوم بيومه دون تقيد .كما تعلمت أننا نعيش من أجل بناء
مستقبلنا وحياتنا ،وليس من أجل الناس .لقد كانت تجربة جميلة
بالنسبة يل وساعدتين عىل االندماج بهذه البلد.
ً

كنت أعيش عندها ،دائما ما تلبس الفساتني ،وأنا أصبحت كذلك،
ً
دائما أرتدي الفساتني ،ورصت أشعر بنفيس أين أقرب للطبيعة أكرث ،ال

السنة الثانية .وأختم حدييث بأن كل شخص ير يد أن يكمل حياته يف

أر يد أن أعيش يك أريض الناس مثل مجتمعاتنا ،املهم بالنسبة يل أن

بلد آخر ،يجب أن يحاول قدر املستطاع أن يندمج ويعيش كإنسان

أكون أنا مرتاحة .عندما عشت مع هذه العائلة تلك الفرتة ،قررت أنه

جديد منذ البداية ،وكأنه طفل يتعلم للتو.

يجب أن أعيش هكذا بقية حيايت ،ألن هذا هو نظام الحياة .وتعلمت
ً
أنه من الجميل أن تريب حيوانا يف املزنل ليكون صديق لك .وكان من

وهذه كانت قصيت.

أنا حاليا أدرس يف الجامعة بلندن إعالم وإعالن وعالقات عامة يف
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اســمي عمــاد أبــو أحمــد ،عمــري  28ســنة ،ولــدت يف مدينــة حمــاة ،ويف
بدايــات عــام  2011بــدأت بدراســة األدب اإلنكلــزي يف جامعــة حمــص،
ولكــن لســوء الحــظ اضطــررت لــرك البلــد قبــل التخــر ج ببضعــة أشــهر،
ألجــد نفــي أخــوض رحلــة لجــوء مر يــرة انتهــت بوصــويل إىل أملانيــا ،البلــد
الــي مل أكــن أنــوي القــدوم إليهــا ،ولكــن بســبب الظــروف القاســية الــي
تعرضــت لهــا يف دول طر يــق اللجــوء ،مل أجــد ســوى أملانيــا تفتــح ذراعيهــا.
تركــت ســور يا منتصــف عــام  ،2014ووصلــت بعــد أربعــة أشــهر إىل أملانيــا،
وكان عمــري  22أو  23ســنة ،أعيــش هنــا منــذ خمــس ســنوات ،وبــدأت
تعلــم اللغــة األملانيــة وانتهيــت منهــا يف عــام  ،2018مــن يــرى ذلــك يعتــره
ً
ً
وقتــا طويــا ،اللغــة األملانيــة لغــة صعبــة ،تحتــاج لســنوات للتعلــم.
عندمــا جئــت إىل هنــا ،مل أكــن قــد فكــرت كيــف ســيبدو املجتمــع األملــاين،
ومــا هــي طر يقــة حياتــه ،كنــا بحاجــة إىل بلــد آمــن يحتوينــا إىل أن تنتهــي
الحــرب ،ولكــي بعــد مــا وصلــت بأشــهر ،وبعــد حصــويل عــى اإلقامــة
املؤقتــة ،بــدأت بتعلــم اللغــة األملانيــة ،وبــدأت االندمــاج باملجتمــع ،فأصبــح
لــدي بعــض األصدقــاء األملــان ،هنــا بــدأت ألحــظ أن ثمــة فــوارق بيننــا،
فليــس مــن الســهل أن تعيــش يف بلــد أورويب كــريق قــادم مــن بلــد
ً
إســامي ،ألن ثمــة رصاع ثقــايف مــا بــن الغــرب والــرق ،متمثــا بأوروبــا
ً
العلمانيــة ومــا بــن الــرق متمثــا بالثقافــة اإلســامية.
مــن األحــداث الغر يبــة الــي حــدث معــي عندمــا وصلــت إىل أملانيــا ،هــو
أنــي كنــت يف إحــدى املــرات ،ذاهــب ملراجعــة مكتــب الهجــرة ،وكان ذلــك
بعــد بضعــة أشــهر مــن وصــويل إىل أملانيــا ،كنــت ال أزال ال أعــرف القوانــن
والتقاليد...إلــخ .عندمــا وصلــت إىل مكتــب املوظــف هنــاك ،كان ثمــة
شــاب يقــف أمــام البــاب ،ســألين بالعربيــة« :شــو بــدك؟» ،فاســتغربت
ويبــدو مــن لهجتــه أنــه لبنــاين ،فأجبتــه أر يــد الورقــة الفالنيــة ،فطلــب مــي
الذهــاب إىل مكتــب آخــر للحصــول عــى رقــم مــن أجــل االنتظــار بالــدور،
فقمــت بفعــل ذلــك كمــا قــال يل.
انتظــرت يف الــدور ثــم دخلــت وأنجــزت معاملــي وعندمــا خرجــت مــن
ً
ً
املكتــب تذكــرت أنــي يجــب أن أفعــل شــيئا آخــرا ،فكنــت أهــم بالعــودة
لــذات املوظــف يف املكتــب ،فأوقفــي املوظــف اللبنــاين فعرفتــه بمــا أر يــد،
ً
فطلــب مــي املغــادرة مؤكــدا أنــه ال يمكنــي فعــل ذلــك ألين خــرت
دوري ،وهنــا تفاجــأت ومل أكــن أعلــم مــاذا أفعــل.
يف الحقيقــة صحيــح أنــي مل أكــن قــد وصلــت منــذ زمــن بعيــد إىل أملانيــا،
ً
ولكــي مل َأر شــخصا تكلــم معــي بنفــس الطر يقــة وبلهجــة األمــر ،فقلــت
ً
لــه مجــددا وبشــكل عفــوي :أر يــد أن أرى املوظــف مــرة ثانيــة ،وفجــأة
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ودون ســابق إنــذار ّ
هجــم عــي ّ ودفعــي بقــوة إىل الخلــف حــى كــدت

وطلــب مــي املجــيء معــه إىل مكتبــه .يبــدو أن الحــارس اللبنــاين قــد

أن أســقط عــى األرض .أنــا انصدمــت ألين بطبيعــي مســامل وهــادئ وال

رش ح لــه تفاصيــل املشــكلة بيننــا وطلــب منــه العــون لحلهــا .ذهبــت مــع

أحــب املشــاكل ،ربمــا يكــون نــوع مــن أنــواع الخــوف أو الجــن ،لســت

املوظــف األملــاين إىل غرفتــه ورشبنــا القهــوة ،وســاعدين يف قضــاء أمــوري
ً
وطبــع يل الورقــة املطلوبــة ،علمــا أنــه ليــس الشــخص الــذي يجــب

حــدث ،أنــا يف أملانيــا البلــد املحــرم ،البلــد الــذي يحــرم حقــوق اإلنســان،

مراجعتــه مــن قبــي ،وقــال إنــه يعتــذر باســم املكتــب وطلــب الســماح

مــن املســتحيل أن يحــدث ذلــك .ولكــن قلــت لنفــي ربمــا تعــودوا يف

ملــا حــدث.

أدري ،ربمــا مــن الصدمــة مل أعــد أعــرف كيــف أتــرف ،مل أســتوعب مــاذا

الفــرة األخــرة عــى أن هنــاك بعــض النــاس الرشقيــن الجــدد قــد
يترصفــون بطر يقــة فوضويــة يف مكاتــب ومؤسســات الدولــة الحكوميــة،
ومــن املمكــن أنهــم وضعــوا مثــل هــذا الشــخص اللبنــاين وأعطوهــم
بعــض الصالحيــات للتــرف بقليــل مــن العنــف.

وتركــت بلــدي الــي طــوال حيــايت والدولــة تظلمــي فيهــا ومل تشــعرين
ً
أبــدا أين إنســان ،قطعــت كل ذلــك ،يك أصــل إىل أملانيــا ،ليــأيت شــخص
ابــن جلــديت وهكــذا أعتــر اللبنــاين ،ويعاملــي بهــذه الطر يقــة .جــاء شــاب
عــرايق -عــى مــا أظــن -وأكــد يل أنــه رأى مــا حــدث بيننــا وقــد اســتغرب
مــن ردة فعــي ،وأشــار يل أن أتصــل بالرشطــة وهــذا يعتــر تعــدي عليــك
ألنــي شــخص جــاء بشــكل محــرم ليطلــب ورقــة مــن هنــا وهــذا مــن
حقــي ،هكــذا تشــجعت مــن موقــف الشــاب العــرايق ،وآخر يــن أكــدوا يل
أين ظلمــت.

قبــل ،كمــا شــعرت بثقــة عاليــة بالنفــس تدفعــي
للوقــوف يف وجهــه الشــاب ،الــذي عــاد ليســألين
مــاذا تر يــد؟ وهنــا مل أكلمــه بالعــريب ،بــل تكلمــت
معــه باألملانيــة ألر يــه أنــي لســت بحاجتــه ،وأقــي
كل أمــور باللغــة األملانيــة ،وقلــت لــه أنــه :ليــس

تجعلنــا بطر يقــة أو بأخــرى نشــعر بصعوبــة ومــرارة االنتمــاء للحضــارة
العربيــة أو لدولــة عربيــة يف هــذا الزمــن.

بعــد الحادثــة نزلــت إىل أمــام البنــاء ،ودخنــت ســيجارة ورحــت أتأمــل
ً
ً
وأفكــر كيــف قطعــت بحــورا وســبعة دول بطر يقــة غــر رشعيــة هاربــا،

ً
وعــدت مجــددا ،وأنــا أصعــد إىل البنــاء شــعرت
ً
بقــوة عظيمــة جاءتــي مل أشــعر بهــا مطلقــا مــن

وهــذه القصــة هــي مــن الحــوادث الكثــرة الــي عشــتها ســواء معــي أو
مــع اآلخر يــن مثــي ،فهــي ّ
إمــا أن تدفعنــا لالعــزاز بانتمائنــا للــرق ،أو

بعــد التــرف الــذي أبــداه الشــاب اللبنــاين ،ذاك التــرف الــيء ،اهــز
ً
شــعوري كثــرا يف إيمــاين بفكــرة الشــعور باالندمــاج واالنتمــاء ،وشــعرت
أنهــا فكــرة وهميــة وال وجــود لهــا عــى أرض الواقــع ،وال يمكــن تطبيقهــا،
وربمــا لــوال تدخــل املوظــف األملــاين بالوقــت املناســب ،كنــت ســوف أدخــل
بصدمــة حضار يــة ،صدمــة نفســية ،ســوف تدفعــي لالنعــزال ،وأال أجتهــد
وأدرس وأدخــل الجامعــة وأحلــم… ولكــن مــا فعــل هــذا املوظــف األملــاين
جعلــي أســتعيد الثقــة بفكــرة االندمــاج وفكــرة االنفتــاح عــى اآلخــر ،وأنــه
ً
ً
ممكــن جــدا إذا اجتهــدت أن أكــون جــزءا مــن املجتمــع األملــاين.
وهذا باختصار ما شعرت به بعد ذاك املوقف الذي حدث معي.

شــعرت بفخــر أنــه رغــم كل املــآيس
واملعانـــــاة اليت عشتها ،أستطيع كعربـــي
مرفــوض فــرض احرتامــــــــــــــــــــــــــي

لديــك الحــق أن تطــردين بهــذه الطر يقــة ،وأعــدت
العبــارة تلــك ثــاث مــرات ،وقلتهــا بــكل ثبــات!
ثــم شــعرت أنــه ُصــدم مــن ّ
ردة فعــي ،أخــر ج موبايلــه وقــال يل باللغــة
ً
األملانيــة :ســوف أتصــل بالرشطــة ،وأكــدت أنــا باألملانيــة أيضــا أنــه يجــب أن
يتصــل بالرشطــة ،ألين مل أخالــف القانــون ،وهنــا رجــع للــوراء وقــال أنــه
ً
ســيعود ،ذهــب لنهايــة املمــر واختفــى ،وأنــا بقيــت واقفــا ،ويف كل دقيقــة
يطــل برأســه لــرى إن غــادرت مــكاين أم ال ،ومــن هنــا عرفــت أنــه الطــرف
األضعــف ،وهــو مل يقــم بهــذا التــرف إال ألنــه -مــع احرتامــي إلخــويت
ً
اللبنانيــن -هنــاك البعــض منهــم يحملــون عــى الســور يني انطالقــا مــن
وجــود مشــاكل سياســية بــن البلديــن.
ّ
مــر يف موقفــي ،ذهــب وعــاد مــع
بعــد ذلــك وجــد  -اللبنــاين -أين
موظــف أملــاين ،وجــاء املوظــف بــكل احــرام ولطــف ســألين مــاذا أر يــد،
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ً
أنــا آالء الربديــي ،عمــري  34ســنة ،فلســطينية ســور ية ،مقيمــة حاليــا يف
قــرص منــذ تســعة ســنوات ونصــف ،ولــدت يف تونــس ،وبقيــت هنــاك
فــرة ،وبعدهــا انتقلنــا لدمشــق حيــث انتســبت إىل كليــة اآلداب قســم
اللغــة العربيــة ،لكــي مل أتابــع الدراســة ،ثــم انتقلــت ألدرس الرتجمــة مــن
ً
اإلنجلزي يــة ،وأيضــا مل أتخــر ج بســبب مغــادريت إىل قــرص الحقــا.
يف عــام  2011وكنــت حينهــا مطلقــة ولــدي طفلــة عمرهــا ثــاث ســنوات،
ويف الوقــت ذاتــه كنــت أدرس يف الجامعــة ،تعرفــت عــى شــخص
ً
إنكلــزي قــريص يف دمشــق يعمــل محامــي ،ثــم تزوجنــا وذهبنــا معــا إىل
قــرص ،واصطحبــت ابنــي وأخــي الصغــر .حــن وصلنــا إىل قــرص وبمــا
أين مل أســتطع إكمــال دراســي وكــون اللغــة هنــا هــي اليونانيــة واإلنكلزي ية
هــي لغــة ثانيــة ،ســجلت يف كليــة الحقــوق ألن أمنيــي كانــت أن أدرس
حقــوق ولكــي مل أســتطيع ذلــك يف ســور يا .وبعــد ســنة اكتشــفت أنــي لــن
أســتطيع املتابعــة مــع زوجــي ،حينهــا عرفــت أين ســأكون أمــام عقبــات
كبــرة وحــدي ،ومل أكــن أســتطيع العــودة إىل ســور يا ألن األوضــاع هنــاك
مل تكــن جيــدة بســبب الحــرب.
وخــال الفــرة الــي كنــت مزتوجــة فيهــا وألن زوجــي إنكلــزي قــريص،
مل يكــن لــدي فرصــة لالختــاط مــع القبارصــة واملجتمــع القــريص .وبمــا
أنــه محامــي وكان يعمــل بقضايــا للعــرب يف قــرص ،فــكان معــاريف
ً
مقترص يــن عــى العــرب .وعندمــا انفصلــت عنــه تركــت الجامعــة أيضــا،
ً
ألنــي مل أكــن أملــك مــاال يكفــي ملصار يــف الدراســة ،ومل أكــن مســجلة
ً
الجئــة أيضــا ،وبالتــايل ليــس لــدي أي مســاعدة خارجيــة أو أي مســاعدة
مــن الحكومــة .وكان عــى عاتقــي أن أريب ابنــي الــي أصبحــت يف عمــر
ً
خمــس ســنوات حينهــا ،وكذلــك أخــي مل يكــن كبــرا كان أصغــر مــي
بثمــاين ســنوات ،ألن طليقــي مل يســاعدنا يف اســتكمال أوراقــه ليســتطيع
أخــي العمــل فيمــا بعــد.
مل أكــن أعــرف اللغــة اليونانيــة حينهــا ،ووجدنــا صعوبــة يف حياتنــا وكيــف
ســوف نتأقلــم .لــن أقــول أن املجتمــع احتــواين أو رفضــي ،برصاحــة ألن
عالقــايت باملجتمــع القــريص كانــت ظاهر يــة وليــس فيهــا عمــق ،كــوين
كنــت أبحــث عــن عمــل ،وعملــت يف تنظيــف البيــوت ،وقمــت بأكــر مــن
ً
عمــل ،مثــا :كنــت نادلــة يف مطعــم ،ويف مقهــى .وبمــا أين أحــب الرقــص
عملــت يف تدر يــس الرقــص الــريق لألطفــال .كنــت أحــاول عــى الــدوام
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كنــت أحــاول عــى الــدوام أن أحــارب
مــن أجــل الحيــاة ،املهــم بالنســبة يل أال
ً
أحتــاج أحــد أو أطلــب نقــودا مــن أحــد،
ومــا أســتطيع فعلــه ،كنــت أفعلـــــــــــــه

يثبــت لهــم ذلــك ،وكانــت تغيظهــم أفعالــه تلــك.
هــو مل يكــن يــرى تلــك األشــياء الــي توقــف عندهــا
أهلــه ،وكان يقــول لهــم أنهــم عندمــا يتعرفــون عيل ّ
ً
ســوف يحبــوين ويــروين بشــكل مختلــف ،خصوصــا

أنهــم كانــوا يفكــرون أن زواجــي منــه مصلحــة ،مــن
ً
أجــل فــزا أو أوراق إقامــة ،لكــن تلــك األشــياء مل تكــن أساســا عــى بــايل،
ً
مــا كان يهمــي أنــي وجــدت إنســانا قبلــي كمــا أنــا.

أن أحــارب مــن أجــل الحيــاة ،املهــم بالنســبة يل أال أحتــاج أحــد أو أطلــب
ً
نقــودا مــن أحــد .ومــا أســتطيع فعلــه ،كنــت أفعلــه.
وبعــد ذلــك شــاءت الظــروف وتعرفــت عــى شــاب قــريص ،مل أكــن أتوقــع

حــن تزوجــت هــذا الشــاب ذهبــت للعيــش معــه يف الضيعــة ،واختلفــت
ً
الحيــاة كليــا عــي ،فبحثــت قــرب مزنلنــا عــن أنــاس ألتعــرف عليهــم،

أن يحــدث بيننــا يشء ،التقيتــه يف مــكان للســهر وكنــت مــع صديقــي،
ً
ً
وهــو كان صديقــا مشــركا ،تعرفنــا عــى بعضنــا وكانــت العالقــة مجــرد

فوجــدت عمــة زوجــي ،الــي كانــت تشــعرين أين مــن العائلــة ،كانــت تمامــا

صداقــة.

عــى عكــس حمــايت والــدة زوجــي وأوالدهــا يف عالقتهــم معــي ،كانــت

هــذا الشــاب القــريص أصغــر مــي بســتة ســنوات ،مختلــف عــي بــكل

تدعمــي وتقــول يل أنــي ابنتهــم ،كلمــا حــدث مشــاكل بيــي وبــن بيــت

يشء ،بالحيــاة ،التقاليــد ،العــادات ،اللغــة ،بالديانــة ،وطبيعــة مجتمعاتنــا

أهــل زوجــي أو حــى مــع زوجــي ،كنــت أذهــب للتحــدث معهــا ،كانــت

مختلفــة ،وأفكارنــا ،كالنــا مختلــف عــن اآلخــر مئــة باملئــة .بدايــة عالقتنــا
ً
كانــت عاديــة ،والحقــا أصبحــت جديــة ،وكان قــد عــرض بعــد ذلــك عــي ّ

تواســيين وتربــت عــى كتفــي ،وكانــت تقــول يل عبــارات تقــوين مثــل« :أنت
ّ
طيوبــة ،أنــت جيــدة» ،كانــت تحثــي عــى البقــاء مــع زوجــي
قويــة ،أنــت

الــزواج ،وهنــا شــعرت أنــه جــدي بالعالقــة وقــررت أن أحــي لــه عــن كل

مــن أجــل عائلــي ،وأن ال أهتــم بمــا يحــدث مــن صعوبــات .لقــد كانــت
إنســانة متديّنــة ،األمــر الــذي جعلــي أحــب الديانــة املســيحية ،وأنــا حاليــا

أتحــدث عــن الســلبيات قبــل اإليجابيــات .قلــت لــه أنــي أر يــد أن أنــئ

أدرس الديــن املســيحي مــن بعــد تعــريف عــى هــذه املــرأة وعــى زوجــي،

عائلــة وأكــون يف بلــد ثــاين ألنــه مــن الصعــب أن أعــود إىل بلــدي يف هــذه

لقــد دفعــوين لحــب هــذا الديــن جــراء مــا رأيتــه مــن طر يقــة الزتامهــم.

يشء يف حيــايت ،منــذ ولــدت حــى التقينــا ،مل أخفــي عنــه يشء ،وكنــت

الظــروف الحاليــة ،وأكــدت لــه أين وحــدي يف هــذه البلــد .ووعــدين منــذ
ذلــك الوقــت أن يكــون يل الســند .وبالفعــل تزوجنــا وأنجبــت منــه طفــا
ً
ً
وأنــا حاليــا حامــل بجنــن جديــد ،وابنــي طبعــا معنــا ،وهــو يحبهــا ويخــاف
عليهــا أكــر مــي يعاملهــا كأنهــا ابنتــه.

ً

لــه أنهــا إنســانة جيــدة ،انظــر كــم ســاهمت هــذه املــرأة بتحســن عالقــي
ً
ً
بعائلتــك ،وشــيئا فشــيئا أصبحــت عالقــة زوجــي مع العمــة تتطور وتصبح

وبالرغــم مــن الصعوبــات الــي واجهتــه ،وهنــا ســوف أتحــدث عن األشــياء
الســلبية يف هــذه العالقــة ،منهــا أن عائلتــه وقفــت ضــد هــذا الــزواج.

العمــة إنســانة طيبــة وال تســتحق هــذه القطيعــة .بدايــة ،حمــايت مل تتقبــل

فعائلتــه تنحــدر مــن قر يــة ،وكانــوا قــد قاطعــوه ألنــه تــزوج يب ،ألن عــادات
ً
وتقاليــد القر يــة صعبــة ،وهــم مقيــدون بهــا كثــرا ،وليــس مــن املتوقــع

ذلــك ،بســبب طباعهــا الصعبــة! وبعــد ســعي طويــل مــي ،التقينــا جميعــا

ألنــي بنظرهــم مطلقــة ومــن ديانــة مختلفــة ولــدي ابنــة وعربيــة ،ويف كل
مــرة كان يثبــت يل كــم يحبــي وكــم هــو قــوي هــذا الحــب بيننــا ،وكان

ً

حــى زوجــي مل يكــن لديــه فكــرة جيــدة عــن عمتــه ،وعندمــا جئــت إىل
ّ
ّ
العمــة أمــام زوجــي وأقــول
أحســن مــن صــورة
العائلــة وتزوجنــا ،بــدأت

أفضــل .ولدرجــة مــا أحببــت هــذه املــرأة ذهبــت إىل حمــايت وأخربتهــا أن

أن يخــر ج أحــد عــن مشــورة العائلــة هنــاك .فرغــم أنهــم قبارصــة لكــن
ً
عاداتهــم مختلفــة ،وكانــوا دائمــا يقولــون لــه أن هنــاك بنــات أفضــل مــي،

ً

أنــا ووالــدة زوجــي والعمــة وتصالــح الجميــع ،وكانــت لحظــة جميلــة
ً
ً
عندمــا تعانقــوا ،وشــعرت أنــي فعلــت شــيئا ،وشــعرت فعــا أنــي أنتمــي
لهــم.
أنا آالء من قربص ،وهذه هي قصيت.
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أنــا اســمي مهــدي النــارص ،ســوري مــن مدينــة ديــر الــزور ،كنــت أعيــش
ً
يف دمشــق وأعمــل يف الصحافــة الســور ية منــذ العــام  2008تقر يبــا،
ثــم عملــت مــع التلفز يــون الســوري يف دمشــق ،ويف عــام  2012غــادرت
ســور يا ،وكان ســبب ذلــك هــو معارضــي للنظــام الســوري ،وإعــان
موقفــي يف مــكان العمــل الخــاص يب ،وهــذه الخطــوة جعلتــي أتعــرض
ملضايقــات يف التلفز يــون ،فاضطــررت للســفر يف نهايــة العــام ،2012
وذهبــت إىل مــر وبقيــت هنــاك نحــو خمســة أشــهر ،وبعــد ذلــك ذهبــت
إىل تركيــا .وكنــت خــال ذلــك أعمــل يف الصحافــة ،كمــا عملــت يف
إذاعــات وأقنيــة تلفز يونيــة ،ثــم عملــت يف الدوبــاج ضمــن رشكــة «طــارق
العــريب طرقــان» يف مــر ،وقمــت بدبلجــة مسلســات تركيــة .كذلــك
ً
عملــت يف راديــو «روزنــا» املوجــود حاليــا يف فرنســا ،كمراســل مــن مــر.
وبمــا أن أهــي كانــوا يف تركيــا ،فقــد ســافرت إىل هنــاك وعملــت يف إذاعــة
«هــوا ســمارت» ،وشــاركت يف تأســيس هــذه اإلذاعــة مــع مجموعــة مــن
الزمــاء ملــدة نحــو خمســة أشــهر .وبعــد ذلــك عــدت للعمــل يف إذاعــة
«روزنــا» ضمــن اســتديو تابــع لهــا يف غــازي عينتــاب برتكيــا ،وكنــت املنســق
اإلداري ومنســق برامــج هنــاك ،كمــا عملــت كمقــدم للربنامــج الصباحيــة
فيهــا مــع برنامــج إخبــاري وبعــض التقار يــر.
بقيــت يف تركيــا مــن عــام  2013إىل العــام  2017وبعــد ذلــك ســافرت
ً
إىل فرنســا يف الشــهر الثامــن  2017وحاليــا أنــا مقيــم يف مدينــة «ميــز»
شــمال فرنســا ،وســبب اختيــاري لهــذه املدينــة أنهــا مدينــة حدوديــة مــع
أملانيــا ،وكذلــك أهــي يعيشــون عــى الحــدود األملانيــة فأكــون قر يــب
منهــم ،كمــا أنــي مل أكــن أعــرف اللغــة الفرنســية بشــكل جيــد يف حينهــا،
ومل أكــن أعــرف أيــن ســوف أقيــم ،ومل يكــن لــدي أوراق ألســتطيع أن
أســتأجر بيــت ،وكان ثمــة زحمــة ســكن فكنــت أقطــع الحــدود مــن فرنســا
ً
إىل أملانيــا بشــكل يومــي واملســافة ليســت طويلــة تقر يبــا ســاعتني وصــوال
ملدينــة أهــي.
وعــن طر يــق الصدفــة عرفــت أن هنــاك منظمــة تدعــى «ويلكــم» وهــي
تســاعد النــاس الذيــن يصلــون إىل فرنســا مــن غــر املزتوجــن ،أي مثــل
وضعــي ،فهــي تؤمــن لهــم ســكن ملــدة  6أشــهر ،بحيــث أســكن كل شــهر
ً
عنــد عائلــة .يعــي تقر يبــا أنــا عشــت عنــد  6عائــات ،ولكــي مل أكــن أتكلــم
ً
لغــة أبــدا ،حــى دارســي مل تكــن لهــا عالقــة باللغــة الفرنســية ومل أكــن
أتحــدث أيضــا اإلنكلزي يــة بشــكل جيــد .فكانــت طر يقــة التواصــل مــع تلــك
العائــات بالنســبة يل هــي عــر تطبيــق الرتجمــة عــى املوبايــل ،أكتــب
لهــم بالعــريب ويرتجــم للفرنــي ،وكذلــك هــم يكتبــون بالفرنــي وأســمع
بالعــريب وهكــذا كانــت طر يقــة التواصــل مــع تلــك العائــات.
يف أحــد املــرات بينمــا كنــت أعيــش عنــد إحــدى العائــات ،كنــا قــد ذهبنــا
ً
معــا للجلــوس يف أحــد املقاهــي ،وكنــا نتواصــل كمــا أســلفت عــن طر يــق
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برنامــج الرتجمــة ،ويف ذات املقهــى كان هنــاك عائلــة لفتهــا هــذا املشــهد،

تؤمــن يل عمــل يف راديــو اســمه «إي .آر .يت .إف» وهــو راديــو محــي

فتقدمت ســيدة اســمها «ســيلفي» من تلك العائلة إلينا وقد اســتغربت

ضمــن املقاطعــة واملــدن القر يبــة مثــل مدينــي «سرتاســبورغ» ومدينــة

القصــة ،وكانــت عــى معرفــة مســبقة بالعائلــة الــي كنــت أجلــس إىل
ً
جانبهــا ،وســألتنا مــاذا نفعــل؟ فقالــوا :هــذا شــاب ســوري ،جــاء حديثــا إىل

أخــرى اســمها «نانــي» ومنــذ فــرة وأنــا أعمــل يف هــذا الراديــو وهــو

فرنســا ،وليــس لديــه ســكن ،وكنــا قــد اســتقبلناه ملــدة شــهر ،وبعــد هــذا
الشــهر ســوف يذهــب إىل عائلــة ثانيــة .أعجبــت املــرأة بفكــرة أن تســتقبل
ً
أحــدا ،ثــم ســألتهم هــل تســتطيع أن تســتقبلين بشــكل شــخيص .فأكــدوا
أنهــا تســتطيع ،ووصلوهــا بمنظمــة «ويلكــم» وقامــت بــكل اإلجــراءات
املطلوبــة مــن أجــل اســتقبايل .وبالفعــل اســتقبلتين تلــك املــرأة هــي
وزوجهــا ،وعشــت عندهمــا .كان مــن املفــروض أن أعيــش عندهــم ملــدة
شــهر ،ولكــن مل يكــن ثمــة عائلــة جديــدة تســتقبلين بعــد نهايــة الشــهر،
فبقيــت عندهــم شــهر آخــر.
وبعــد ذلــك حصلــت عــى اإلقامــة وأصبحــت أورايق جاهــزة وأســتطيع
ً
أن أســتقل وأســتأجر بيتــا ألســكن فيــه مــن الدولــة الفرنســية ،ولكــن كان
ً
هنــاك صعوبــات يف هــذا األمــر ،فســاعدتين هــذه العائلــة كثــرا ألحصــل
عــى بيــت مســتأجر ،ويف الوقــت نفســه كانــوا قــد عرضــوا عــي ّ أن أبقــى
عندهــم ،وقــد حافظــوا عــى غرفــي ومــكاين ،وقالــوا إنهــم مثــل أهــي،
لقــد كانــوا مــن البدايــة يطبقــون مبــدأ أنــي ابــن لهــم .لكــي أرصرت أن
أعيــش وحــدي .فســاعدوين بــراء فــرش املــزل وأعطــوين أشــياء مــن
ً
عندهــم ،ومل يرتكــوين أبــدا وإىل اآلن التواصــل معهــم مســتمر .لقــد تركــوا
ً
غرفــي يف مزنلهــم كمــا هــي ،ومل يســتقبلوا أحــدا فيهــا ،وأنــا يف كل فــرة
ً
أذهــب إىل مزنلهــم وأراهــم وأنــام عندهــم وكأنــه بيــت أهــي تمامــا .لــدي

باللغــة الفرنســية.
ال أســتطيع القــول أن أرسة ســيلفي ســاعدوين فقــط يف العمــل ،إنهــم
ســاعدوين ويســاعدوين أكــر مــن ذلــك بكثــر ،ولكــن حقيقــة أحد األســباب
ً
الرئيســية جــدا الــي تدفعــي لعــدم تــرك املدينــة أو أن أنتقــل منهــا ،هــو
ســيلفي وزوجهــا ،فأنــا ال أحــب أن أتركهــم ،عــى الرغــم أين تركت مزنلهما
منــذ نحــو عامــن ،لكــن حــى اآلن أن أملــك نســخة مــن مفتــاح مزنلهمــا،
إىل اآلن الزالــت موجــودة غرفــي الخاصــة والــي أســتطيع الحضــور
ســاعة أشــاء وأزورهــم وأنــام هنــاك ،وكأين شــخص يذهــب لز يــارة أهلــه،
ً
وفعــا هــذا مــا أفعلــه أيــام اإلجــازة وأثنــاء الحجــر الصحــي ،لقــد وصلــت
لدرجــة أقــول فيهــا أهــي الفرنســيني وأهــي الســور يني.
لألمانــة لقــد ســاعدوين يف بنــاء عالقــات مــع الكثــر مــن الفرنســيني،
وأضــف إىل ذلــك أنــه حــى أصدقــايئ الذيــن يحتاجــون إىل مســاعدة
ويحتاجــون إىل عمــل أو أي يشء ،أخربهــم وهــم ال يقــرون يف ذلــك
ً
أبــدا.
هــذه قصــي وهــذا هــو شــعوري باالنتمــاء لفرنســا وملدينــة «ميــز»
ولهــذه العائلــة بشــكل خــاص.

مفتــاح بيتهــم ،وأثنــاء الحجــر الصحــي يف كورونــا كنــت أقــي معظــم
وقــي عندهــم.
بالنســبة للمدينــة الــي أعيــش فيهــا ،كانــت فــرص العمــل لصحفي يكتب
ً
ً
باللغــة العربيــة مثــي ،أمــرا صعبــا .وكان مخططــي يف حينهــا أن أتعلــم
اللغــة يف هــذه املدينــة الحدوديــة ،وبعــد ذلــك أذهــب إىل بار يــس بحكــم
أنهــا العاصمــة وفيهــا مؤسســات إعالميــة عربيــة .أنــا أعمــل بالصحافــة
العربيــة كصحفــي مســتقل أو عــن طر يــق األوناليــن ،لكنــي أحببــت أن
ً
أدخــل إىل الصحافــة الفرنســية .لقــد اســتطاعت «ســيليفي» فعــا أن

لقــد وصلــت لدرجــة أقــول فيهــا أهــي
الفرنســيني وأهــي السور يــــــــــــــــــــــن
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أمــا األســباب الــي دفعتــي للخــروج مــن ســور يا فهــي الظــروف الحاليــة،
مــع اختــاف التســمية ،هنــاك مــن يســمونها «ثــورة» وهنــاك مــن
ً
ً
يســميها «أزمــة» .الظــروف الــي كانــت يف ســور يا أثــرت تأثــرا كبــرا عــى
ً
قــرار خروجــي ،أوال تــويف أيب -رحمــه هللا -قبــل ســنة كاملــة مــن ســفري،
ً
فعشــنا ظروفــا ليســت جيــدة ،وكان هنــاك مشــاكل مثــل الوصــول إىل
ً
املدرســة الــي كانــت يف شــارع بغــداد ،بينمــا كنــت أعيــش بعيــدا عــن
هــذا الشــارع ،وأحتــاج أكــر مــن ســاعة للوصــول إىل املدرســة وبصعوبــة
ً
فائقــة ،لقــد عانيــت مــن ذلــك كثــرا إىل جانــب عــدم توافــر الخدمــات
البســيطة مثــل الكهربــاء واالنرتنــت .فأصبحــت الحيــاة صعبــة والظــروف
مرعبــة ،وتعقــدت أكــر بوفــاة والــدي الــذي تــرك يل أخ وحيــد أصغــر مــي
بعــرة ســنوات.
عندمــا قــررت الخــروج إىل أوروبــا راســلت أصدقــاء كــر هنــاك ،وتيــر يل
ً
أن حــرت إىل أملانيــا ،وأنــا حاليــا مقيمــة فيهــا وأشــعر أنهــا بلــدي الثــاين،
إضافــة إىل أنــي وجــدت أشــياء رائعــة هنــا ،حيــث بــدأت حيــاة جديــدة يف
هــذا البلــد .كانــت نيــي الوصــول إىل برلــن ،ولكــن مل يتــم األمــر ،فبقيــت
يف ميونــخ بســبب األوراق ،حيــث ذهبــت بصحبــة أصدقــايئ إىل مركــز
اللجــوء.
عندمــا ذهبنــا إىل تلــك املدينــة ،أقمنــا يف بنــاء عبــارة عــن ثالثــة طوابــق،
أي جمعــوا كل الالجئــن الواصلــن إىل هــذه املدينــة يف مــكان واحــد،
ثــم أقامــت مجموعــة ســيدات مــن هــذه املدينــة رابطــة صغــرة أو تجمــع
صغــر ،وقالــوا أنهــم ير يــدون االهتمــام بالالجئــن ،ألنهــم مــن املمكــن أن
يكــون قــد جــاؤوا مــن بيئــة حــرب وعنــف ،ممــا دفعهــم للخــوف مــن أن
يكــون لدينــا ميــول للعنــف ،أو أن نكــون عنيفــن أو لدينــا مخــزون غضــب
ً
داخــي أو أي يشء ليــس جيــدا ،فأحبــن القــدوم مــن أجــل توجيهنــا
وتقديــم املســاعدة لنــا ،وليدلونــا عــى يشء مــن املمكــن فعلــه الســتثمار
وقتنــا وكيــف نســوي أمورنــا يف أملانيــا.
كل ســيدة أخــذت شــخصني أو ثالثــة مــن الالجئــن ،أنــا تعرفــت عــى
ســيدة أملانيــة ،اســمها الســيدة «أنجليــكا كولــرد» ومهنتهــا طبيبــة
ً
متقاعــدة ،وكانــت قــد اســتقرت يف هــذه املدينــة حديثــا ،ألنهــا كانــت تقيــم
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وتعمــل بمدينــة أخــرى ،وكان تواصــي األول معهــا ،لقــد كانــت ســيدة
ً
لطيفــة جــدا ،ســاعدتين بالبدايــة يك أقــوم بإنجــاز كل أورايق ،وكانــت
ً
تقلــي بســيارتها -شــكرا لهــا -عــى كل األماكــن الــي يجــب أن أنجــز فيهــا
ً
أورايق ،عرفتــي عــى املدينــة ،مثــا :أيــن يقــع البنــك أيــن تقــع املؤسســة
الفالنيــة ،أيــن تقــع البلديــة ،مــا هــي األماكــن الــي يجــب أن أذهــب إليهــا
ألكمــل اورايق ،دلتــي عــى املطاعــم الغاليــة واملطاعــم الرخيصــة إذ
أحببــت الذهــاب ،وأخذتــي إىل الســوبر ماركــت وعرفتــي عــى أقســامها،

أنــا اســمي كوثــر خليــل ،عمــري  33ســنة ،مــن دمشــق ،درســت يف معهــد
إعــداد املعلمــن قســم املوســيقا ،وعملــت يف التعليــم قبــل مغــادريت ،أنــا
ً
ً
مقيمــة حاليــا يف أملانيــا وتحديــدا يف برلــن منــذ خمســة ســنوات ونصــف.
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مــا هــي األشــياء الــي يمكــن أن أشــر يها ،دلتــي عــى األشــياء الحــرام
واألشــياء الحــال ،ألنــي إنســانة مســلمة محجبــة .فهــي توقعــت فــورا
أنــي ال أرشب كحــول ،هــذه الســيدة مل تدلــي فقــط عــى الصــح والخطــأ،

ً

وتــر ح يل كل مــا أر يــد ،بــل كانــت تدلــي عــى مــا يناســب دخــي بحكــم
ً
أين الجئــة ،وربمــا كانــت تعــرف أن وضعــي املــادي ليــس جيــدا كفايــة.
لقــد أحبــت التعــرف عــى ثقافتنــا ،كان لديهــا فكــرة خاطئــة -لألســف.-
تفاجــأت حــن عرفــت أنــي معلمــة موســيقا ،وتفاجــأت حــن عرفــت أن
ثــاث ســيدات مــن عائلــي يعملــن :أنــا معلمــة ،وأخــي ممرضــة وأمــي
ً
ً
تعمــل يف وزارة الســياحة وتســافر كثــرا ،وهــذا األمــر فاجأهــا كثــرا!
وكذلــك عندمــا علمــت أنــي أملــك شــهادة قيــادة ســيارة ،وكان لديهــا
اعتقــاد أن كل الســيدات مــن املســلمني يف الــدول العربيــة ال يقــودون
ً
الســيارة أبــدا .واندهشــت حــن علمــت عكــس ذلــك ،وتأكــدت أننــا
منفتحــن.
ســألتين عــن ثقافتنــا ،ورشحــت لهــا مــاذا نفعــل
يف رمضــان ،ومــاذا نفعــل يف العيــد وكيــف نــزور
بعضنــا البعــض ،ونجلــب حلويــات ونقدمهــا
لبعضنــا ،وأننــا نعايــد األوالد باملــال أو الهدايــا،
رشحــت لهــا عــن العيــد الكبــر ،كيــف أن بعــض
النــاس يمكــن أن يقدمــوا «أضحيــة» ويقدمــوا
ً
اللحــم مجانــا للفقــراء .كانــت هــذه الســيدة
محبــة للثقافــة العربيــة فحاولــت أن تتعلــم بعــض
الكلمــات العربيــة ،حــى أنهــا حــن كانــت تــأيت
تقــول يل« :الســام عليكــم» ،مــع أين ال أقــول
الســام عليكــم بــل أقــول :مرحبــا ،فأنــا ال أتقيــد
بســام عليكــم فقــط ،ولكنهــا كانــت تر يــد أن
تشــعرين عــى الــدوام أنــي يمكــن أن أعيــش جــوي
العــريب اإلســامي الــذي كنــت أعيشــه هنــاك.
لألســف أنــا انتقلــت مــن هــذه املدينــة ألنهــا قر يــة

هــذه الســيدة أحبــت أن تتعــرف عــى
ثقافــي وأن تعرفــي عــى ثقافتهــا،
وســأقول لكــم مــا هــي الثقافــة الــي
علمتــي إياهــا ،والــي ســاعدتين عــى
الشــعور أنــي لســت ببلــد غر يــب ،أنــا
لســت يف غربــة ،صحيــح أنــه لزمــي بعض
الوقــت ولكــن بالنهايــة وصلــت إىل نتيجة
أنــي لســت يف بلــد غر يـــــــــــــــــــــــــــب

صغــرة ،بالبدايــة كانــت جيــدة بالنســبة يل ،ولكــن
مل يكــن باســتطاعيت االســتمرار فيهــا ألنــي لــن أجــد مــكان أعمــل بــه أو
مــكان أدرس فيــه ،فأنــا انتقلــت إىل برلــن ،ورغــم ذلــك فقــد زرتهــا مرتــن
ً
أو ثــاث مــرات ،ونحــن نتكلــم بشــكل دائــم ،أنــا شــاكرة جــدا لهــا ولفضلهــا
وهــي مــن جعلتــي أشــعر أن هــذا البلــد بلــدي وأنــي لســت غر يبــة،
وجعلتــي أعــرف أنــي إذا احتجــت مســاعدة فاألملــان موجوديــن ،وأن
األملــان يهتمــون باإلنســان ،واإلنســان يف داخلهــم ال يــزال حــي ّ والحمــد
للــه ،هــم يمكنهــم أن يقدمــوا يــد املســاعدة عندمــا يســتطيعون ذلــك .أنــا
شــاكرة لهــا ولــكل مــن ســاعدنا وقــدم لنــا فرصــة حــى نكــون أشــخاصا

ً

ســويني يف هــذا املجتمــع.
أنــا ســعيدة أين يف أملانيــا ،وأنــا والحمــد للــه أتكلــم اللغــة األملانيــة ،إن 6
ً
ســنوات ليســت كافيــة ،لكــي بمســتوى لغــوي جيــد جــدا.
وهذه هي قصيت الصغرية.
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“األمــر ليــس مجــرد تنــاول طعــام ،إننــا نأكل
ويف الوقــت عينه نتكلم يف قصة مــــــــــــــــا”
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أصدقاء
مع الجئ
• شيفان
• يف الثالثينيات من العمر
• هولندا

إىل هولنــدا ،فكانــت بلــد جديــد ،وحيــاة جديــدة ،ولغــة جديــدة ،ومجتمــع
مختلــف .جئــت أحمــل أوجاعــي وذكر يــات الســجن البشــعة .مل يكــن
ً
األمــر ســهال يك أجــد طر يقــي يف هــذا البلــد ،ولكــي حاولــت أن أتعلــم
اللغــة وأكـ ّـون عالقــات صداقــة والتعــرف عــى العــامل.
تعلمــت كيــف أقــود الدراجــة الهوائيــة ،وأصبحــت أطبــخ وأدعــو النــاس
إىل بيــي .الطبــخ واألكل هــي طر يقــة حــى تتعلــم كيــف تخــر العــامل
ً
ً
عنــك أكــر ،عــن بلــدك ،وأيضــا تتعلــم شــيئا عــن اآلخر يــن ،عــن اإلنســان
املختلــف عنــك ،األمــر ليــس مجــرد تنــاول طعــام ،إننــا نــأكل ويف الوقــت
ً
عينــه نتكلــم يف قصــة مــا .أيضــا ،أنــا رصت أركــض ،وشــاركت عــدة مــرات
يف املاراثــون بهولنــدا ،ألن الركــض هــي طر يقــة ســاعدتين أن أتصالــح مــع
نفــي ،كمــا ســاعدتين يف تخفيــف حالــة االكتئــاب الــي كانــت تطــاردين
مــن وقــت آلخــر ،بســبب الذكر يــات البشــعة الــي عشــتها يف الســجن
بســور يا.
ً
أنــا شــخص مثــي الجنــس ،وهــذا املوضــوع مــا كان ســهال يف بلــد مثــل
ســور ية ،حســب مــا هــو متعــارف عليــه ،وأنــا اليــوم أر يــد أن أشــارككم
قصــة حدثــت معــي يف هولنــدا .بعــد فــرة مــن إقامــي بــدأت أعمــل يف
عــدة منظمــات وجمعيــات ناشــطة يف حقــوق اإلنســان ،منهــا منظمــة
«العــدل الدوليــة» وعــدة منظمــات أخــرى ،ويف إحــدى املــرات بينمــا
كنــت أعمــل مــع جمعيــة ،وكان مطلــوب مــي خــال هــذا املــروع
أن أذهــب إىل عــدد مــن املــدارس يف هولنــدا وأشــارك جــزء صغــر مــن
قصــي ،أتحــدث فيهــا عــن حقــوق اإلنســان وحقــوق املثليــن .ويف إحــدى
املــرات كان مطلــوب مــي أن أذهــب إىل مدرســة تقــع يف جنــوب هولنــدا
قر يــب مــن مدينــة ماســر يخت ،ومــن املتعــارف عليــه أن تلــك املنطقــة
تابعــة لليمــن املتطــرف ،وأثنــاء وجــودي يف تلــك املدرســة ،وأنــا أحــي
قصــي ،ويف منتصــف الــكالم ،يفاجئــي أحــد األوالد الــذي كان يبلــغ
ً
ً
تقر يبــا  13عامــا ،حيــث وقــف وقــال يل« :أنــا ال أر يــد أن أســمعك ،ال أر يــد

كلمات مفتاحية  ///سور يا • االنتماء • الهجرة •
هولندا • أوترخت • املجتمع الهولندي • االعتقال
والسجن • الطعام السوري
أنــا اســمي شــيفان ،شــاب ســوري مقيــم يف مدينــة أوترخــت يف هولنــدا،
درســت اللغــة اإلنكلزي يــة بجامعــة دمشــق .عندمــا كنــت يف ســور يا
كان لــدي أحــام ،أصدقــاء ،بيــت ،وعندمــا بــدأت الثــورة الســور ية ،كان
ً
املوضــوع أشــبه بالحلــم ،وكنــت جــزءا مــن املظاهــرات الســلمية آنــذاك،
وبســبب ذلــك قامــت أجهــزة األمــن الســور ية باعتقــايل عــام  .2011وبعــد
خروجــي مــن الســجن يف عــام  ،2012هربــت إىل لبنــان ،وهنــاك ســجلت
يف املفوضيــة العليــا لحقــوق الالجئــن ،وبعــد ذلــك بســنة حصلــت عــى
حــق التوطــن وتــم دعــويت للمجــيء إىل هولنــدا يف العــام  .2013جئــت
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أن أتحــدث معــك .ملــاذا؟ ألنــك أنــت الجــئ ،جئــت إىل بلدنــا ،حــى تــرق
ً
نقودنــا وتأخــذ نســاؤنا» .عندهــا ضحكــت كثــرا ،وأجبتــه :ال ،أنــا جئــت
إىل بلــدك حــى أرسق رجالكــم وليــس نســاؤكم .نســاؤك تســتطيع أن
تحتفــظ بهــن لديــك .أنــا مثــي ال أر يــد نســاؤك! يف وقتهــا ضحــك األوالد
يف الصــف ،وأكملــت القصــة الــي يفــرض إخبارهــم بهــا ،وعندمــا انتهيــت
مــن الحديــث ،جــاء إيل ّ ذات الولــد وقــال يل :أنــا أحرتمــك.
ً
ً
بعــد ذلــك بفــرة ،أرســلت يل والــدة هــذا الولــد بر يــدا إلكرتونيــا ،وقالــت
ً
يل :ابــي تحــدث كثــرا عنــك يف ذاك اليــوم ،وأنــا لــدي فضــول أن ألتقــي
ً
ً
بــك ،هــل يمكــن أن نلتقــي معــا؟ هــل أســتطيع ز يارتــك؟ وأجبتهــا طبعــا
ً
يمكنــك ز يــاريت ،يمكننــا تنــاول العشــاء معــا تســتطيعني أن تــأيت بزوجــك
وابنــك ،أهــا وســهال.
ً

جــاؤوا إىل املوعــد ،وتفاجــأت أنهــا أحــرت أيضــا معهــا أخاهــا ،ألنهــم
ً
كانــوا -مســبقا -خائفــن مــي ،لديهــم صــورة نمطيــة عــن الالجئــن وعــن

ً
الســور يني ،وهــذه الصــورة مغلوطــة كثــرا وليســت واضحــة .عندمــا
جــاؤوا تفاجــأوا… تفاجــأوا يب كشــاب ســوري .لقــد قلــت لهــم يف حينهــا
ً
أن اللجــوء ليــس خيــارا ،ال أحــد منــا يختــار أن يــرك بيتــه وأهلــه ويذهــب
ً
ً
إىل بلــد آخــر .أذكــر أننــا قضينــا وقتــا جميــا وتحدثنــا يف أمــور عديــدة،
ً
وتعرفــت عليهــم وتعرفــوا عــي ّ وأصبحنــا أصدقــاء مــن ذلــك الوقــت،
وأذكــر أنهــا قالــت يل :نحــن مل نكــن يف يــوم مــن األيــام نتخيــل أن نكــون
أصدقــاء مــع الجــئ!
هــذه هــي قصــي ،أتمــى أن أكــون قــد أوصلتهــا لكــم بشــكل واضــح،
ً
شــكرا لكــم . . . .شــيفان.

قصص الهجرة واالنتماء 33

“حــى أين يف أحــد املــرات عملــت
ّ
‘حراق
لهم يف حفلة كبيـــرة طبخة
باصبعــو’ يف كؤوس صغيـــــــــــرة”
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بييت يف املرسح
وعائليت
أصدقايئ
• رنا ثر يا النقشبندي
•  62سنة
• فرنسا

أنــا رنــا ثر يــا النقشــبندي ،مــن مواليــد دمشــق عمــري  62ســنة ،ربمــا يبــدو
ً
ً
عمــري كبــرا جــدا ،ولكــن بــرأيي أننــا نعيــش يف الحيــاة عــدة مــرات .حيــايت
األوىل عشــتها مــع أب محامــي ديمقراطــي منفتــح ،علمــي كيــف أختــار
طر يقــي بالحيــاة ،مــن أفــكاري وتوجهــايت الدينيــة وحــى حر يــة اكتشــاف
ذايتّ .
وأم كانــت مصممــة أز يــاء فنانــة متمــزة ،فالحر يــة والفــن أقامــا
ّ
بنيــاين وشــكال شــخصييت وجعــاين قارئــة نهمــة.
عندمــا درســت يف كليــة الفنــون الجميلــة بدمشــق ،تعرفــت يف الكلية عىل
زميــل يل ،وبعــد قصــة حــب تزوجنــا بعــد التخــر ج ،ثــم توجهنــا إىل اململكــة
العربيــة الســعودية مــن أجــل العمــل ،وبهــذا انتقلــت إىل بيئــة مختلفــة
بثقافتهــا ،بحر يتهــا ،بمفهومهــا االجتماعــي ،وأنجبــت فيهــا ثالثــة أوالد.
وكنــت قــد أسســت مكتــب ديكــور وتصميــم داخــي ،لكــن العمــل كان
ً
يف بيئــة صعبــة ،فقاومــت جــدا مــن أجــل االســتمرار ونجحــت يف عمــي،
قاومــت يك أحافــظ عــى شــخصييت وأفــكاري ،ومبــاديئ وحر يــي ،وهكــذا
كنــت أريب أوالدي بــذات الطر يقــة ،جعلتهــم يتعلمــون االختيــار ويتمتعــوا
ً
بأفــكار ديمقراطيــة ومنفتحــة تمامــا ،وبعــد  23ســنة زواج تطلقنــا.
قــررت العــودة إىل دمشــق ،وهنــاك أسســت دار نــر ،وهــذا كان
حلمــي الثــاين وبــه بــدأت مرحلــة جديــدة .ثــم صــادف أن انفجــرت الثــورة
بدمشــق ،وبعــد أحــداث كثــرة اضطــررت للعــودة إىل الســعودية ،ومــن
هنــاك توجهــت إىل فرنســا ،وفيهــا بــدأت رحلــة حيــاة أخــرى جديــدة.
نحــن اآلن يف بار يــس عــام  ،2016وســاعدتين الظــروف بتقديــم مــكان
أعيــش فيــه هــو مــر ح بار يــس ،إنــه مــر ح قديــم أنــئ منــذ أربعــن
ً
عامــا اســمه «الكونفريانــس» .وربمــا قــررت الحيــاة أن تدخلــي يف
امتحــان جديــد لوجــودي واندماجــي وحــى انتمــايئ ،وهنــا أقصــد
انتمــايئ ألفــكاري ،ألن األمكنــة تضعنــا يف امتحــان مــع الــذات ومــع اآلخــر

كلمات مفتاحية  ///سور يا • االنتماء • الهجرة
• دمشق • فرنسا • بار يس • املرس ح • الثقافة
والفنون • املجتمع الفرنيس
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مــن خــال اللغــة ،ومــع أين ال أتقــن الفرنســية ،فقــد وجــدت نفــي مــع
مجموعــة مــن املوظفــن ،شــابات وشــباب ،مخرجــن فنانــن لهــم عــامل بــا
خطــوط حمــراء وال حــدود وال رقابــة ،والــذي هــو شــغفي وحلمي ،وليس
ً
ً
ً
غر يبــا عــي ،فبالنســبة يل عــامل الفــن مل يكــن يومــا غر يبــا عــي ،ولكــي أنــا
كنــت غر يبــة بالنســبة لآلخر يــن! وهــذا مــا كنــت أراه يف عيونهــم ،وكان

ردي عليهــم أنــه لــن يعرفــي اآلخــرون إال مــن خــال اندماجــي معهــم،

الليــي الــذي ينــام يف الخــار ج تحــت شــباك غرفــي يف املــر ح ،وهــو يقــول

وخاصــة اندماجــي بحالــة عفويــة ،وذلــك ممكــن مــن خــال العــروض

يل« :رنــا ال تخــايف ،أنــا هنــا ،نائــم يف الخــار ج ،أنــت لســت وحــدك» .جميــل

الــي يقدمونهــا .نشــأت صدقــات بيــي وبينهــم ،كان فيهــم كثــر مــن
ً
املثليــن واملتحولــن جنســيا ،وكانــوا يســتغربون عندمــا يعرفــون أنــي

ورائــع أن تكــون بــن مجموعــة يجمعــك معهــم شــغف واحــد ،ربمــا

عربيــة ،وكيــف أتعامــل معهــم بــكل محبــة وصــدق .لقــد كانــت عالقــات
تفاعــل بــكل النواحــي اإلنســانية والفنيــة ،وحــى الوجوديــة .اللغــة مل تكــن
ً
عائقــا ،ربمــا العائــق يذهــب عندمــا تســاعد النــاس بعضهــا البعــض ،كانــوا
يســاعدوين وكنــت أســاعدهم .حــى الحــوار الــذي كنــا نتبادلــه ،كنــت
أســتخدم فيــه اللغــة الفرنســية مــع العربيــة مــع اإلنكلزي يــة يف جملــة
واحــدة .وكان ذلــك يشــكل متعــة لهــم وهــم يســمعوين وأنــا أقــول هــذا
ً
املز يــج ،حــى أنهــم كانــوا يقلدونــي أحيانــا.
تشــكلت بيــي وبــن جميــع مــن يعملــون يف املــر ح صداقــة ،وأكــر
ّ
«ود عائــي» .كنــت أســاعد بالتحضــر
مــن ذلــك ،نســتطيع أن نســميها
ً
للمعــارض الفنيــة والحفــات ،أو نجهــز الطعــام معــا .كنــت أعــد لهــم
الطعــام بطر يقــة جميلــة ،حــى أين يف أحــد املــرات طبخــت لهــم «حـ ّـراق

حر يتــك وحر يتهــم ،ربمــا القبــول املتبــادل .كنــا نتبــادل لحظــات الفــر ح
والحــزن والعمــل ،ال أســتطيع أن ّ
أعــر عــن مشــاعري ألنهــا أصبحــت
جمعيــة ،أصبحــت أنــا وهــم.
إىل أن بــدأت املأســاة ،وألن يف كل حكايــة مأســاة ،قــررت الدولــة إغــاق
املــر ح لعــدم قدرتهــا عــى تمويــل الكثــر مــن املســار ح الصغــرة ،الــي
ً
تعتمــد عــى املســاعدات يك تســتمر .حــارب أصدقــايئ جميعــا وبــكل
قــوة ،وأنــا كنــت معهــم ،نظمــوا حمــات إلنقــاذ املــر ح وعــدم إغالقــه.
كانــت حمــات دعائيــة وفنيــة ومرسحيــة ،فيديوهــات تــم نرشهــا بعنــوان:
ً
«أنقــذوا املــر ح» .كان الحــزن يخيــم علينــا جميعــا ،كان الحــزن مــؤمل،
ً
كان شــعوري ناحيتهــم مــؤمل جــدا ،وكان خــويف عليهــم قــوي ،خاصــة
مــن املجهــول الــذي ينتظرهــم ،كنــت أرى كــم عملــوا وتعبــوا لســنوات
ً
أسســوا هــذا املــكان ،تآلفــوا معــه وأصبــح جــزءا مــن حياتهــم ،كانــوا يف

اصبعــو» وســكبتها يف أوعيــة صغــرة منســقه بطر يقــة جميلــة حــى
ً
يتعرفــوا عــى طعامنــا ،فكانــت يشء ممتــع بالنســبة لهــم .وغالبــا مــا

غايــة الحــزن مــن أجــي ،ويتســاءلون« :أيــن ســوف أذهــب؟» .شــعرت أن
ً
اللجــوء يف هــذا العــامل ال يمســي أنــا وحــدي ،إن أصدقــايئ أيضــا أصبحــوا
ً
الجئــن ،فهــم يبعــدون عــن مــكان أحبــوه ،وعشــقوه وعملــوا كثــرا لبنائــه

أوقــات اســراحتهم ،وكانــوا جميعهــم يســمونين« :مامــا رنــا».

ثــم ذهبــوا للمجهــول.

ً
كنــت أحــر املرسحيــات وكأين يف بيــي ،هــو كان بيــي فعــا ،كان املــر ح

كنــت أنــا آخــر الخارجــن مــن املــر ح ،أغلقــت أبوابــه ،احتفظــت باملفتــاح

بيــي الحقيقــي ،كنــت أشــاهد املرسحيــات مــن غرفــة االضــاءة ،كان لهــا

كمــا احتفظــت بمفاتيــح بيــي يف دمشــق ،أيقنــت بقــوة وبثقــة أن

نافــذة تطــل عــى الصالــة ،وهــذه الغرفــة موجــودة يف الطابــق الثــاين.
ً
ً
ً
كان شــعورا جميــا جــدا ،عندمــا أحــر املرسحيــة مــن الشــباك العــايل

االندمــاج ليــس أن تتقــن اللغــة ،إنمــا أن تتقــن الحــب واملحبــة وقبــول
اآلخــر مهمــا كانــت ميولــه وأفــكاره ،وأن االنتمــاء ليــس للمــكان إنمــا

كنــت أشــعر أين أحلــق فــوق الخشــبة.

لإلنســان واإلنســانية.

ً
ً
كانــوا أحيانــا يأتــون مــن أجــل الرســم ،ليقيمــوا معارضــا يف املــر ح ،كنــا
ً
نجلــس ونتحــدث معــا عــن األلــوان والر يــش

هذه قصة انتمايئ لبار يس وغربيت يف هذا العامل.

كنــت أقــدم لهــم بشــكل فــردي أطعمــة أفاجئهــم بهــا أثنــاء الغــداء ،أو يف

وجماليــات اللــون .كــم هــو جميــل أن تلتقــي مــع
اآلخــر باللــون وبالر يشــة ،هنــا ال يوجــد لغــة ،هنــا
لغــة تدعــى لغــة الــروح ،ولغــة االنتمــاء لإلنســان.
رصنــا كلنــا عائلــة واحــدة ،بــكل مــا تحمــل الكلمــة
مــن جماليــات.
لنتحــدث عــن «فولفينــغ» وهــو رجــل متســول
يجلــس قــرب ســوبر ماركــت اســمها «فرامــري»
ً
يضــع صحنــه ،ولديــه كلبــن ،وبيــده دائمــا كتــاب.
ً
كان هــذا اإلنســان جــزءا مــن املــر ح ،كان
ّ
«عــراب» قصــص املــر ح ،يدخــل إىل املــر ح
ً
كجــزء مــن املــكان ،أصبــح صديقــا مقــرب يل،

أيقنــت بقــوة وبثقــة أن االندمــاج ليــس
أن تتقــن اللغــة ،إنمــا أن تتقــن الحــب
واملحبــة وقبــول اآلخــر مهمــا كانــت ميوله
وأفــكاره ،وأن االنتمــاء ليــس للمــكان إنما
لإلنســـــــان واإلنســـــــــــــــــــــــــــــــــــــانية

أحببتــه وأحبــي ،كان يأتمــي عــى حقيبتــه الــي يرتكهــا يف املــر ح حيــث
كان يخفيهــا ،يك ال يرسقهــا لــه أحــد حســب قولــه .كمــا كان حــاريس
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درســت الثانويــة يف ســور يا بتخصــص تقنيــات حاســوب ،وبعدهــا عملــت
بمجــال الطعــام ،فــكان لــدي مطعــم مــع رش يــك يل ،وحــدث أن قتــل
رش يــي ،فهربــت وجئــت إىل قــرص ،ألين كنــت أشــعر أنــه ســيكون يل
فرصــة أفضــل للعيــش فيهــا.
ً
ً
كان األمــر يف البدايــة صعبــا للتأقلــم يف وضــع جديــد ،خصوصــا أين ال
ً
أتحــدث لغــة البلــد ،كان األمــر صعبــا عــي ،فشــعرت أين ســوف أدخــل
ً
ً
يف حالــة اكتئــاب ،لكــي بقيــت متماســكا ،وقليــا مــن اإليمــان بقــوة رب
العاملــن أعطتــي قــوة وقــدرة عــى التفكــر الســليم .حاولــت أن قــدم
عــى الــزواج يك أبــي عائلــة ويكــون هنــاك تغيــر يف حيــايت ولــو بســيط،
ً
املهــم أن أغــر شــيئا .فحاولــت اســتقدام فتــاة مــن ســور يا ،فلــم أســتطيع،
ُ
ـرت
وحدثــت مشــاكل كثــرة بالنســبة ألمــر دخولهــا إىل هــذه البلــد ،وخـ
الكثــر مــن األمــوال مــن أجــل ذلــك ،لكــي افرتضــت أن مــا حــدث هــو
خــر يل ،وجــاءين مــا يشــبه اإللهــام بــأن كل مــا كنــت أفكــر بــه هــو خطــأ،
وأن عــي ّ أن أغــر تفكــري وقناعــايت ليــس بالــزواج بــل بــكل يشء ،وأن
عــي ّ الخــروج مــن اإلطــار الــذي وضعــي بــه مجتمــع أهــي و رفــايق،
وربمــا الذيــن علمــوين ،فأنــا تعلمــت مــن محيطــي االجتماعــي يف ســور يا،
ً
وكنــت محبوبــا فيــه والحمــد للــه ،وبالتــايل كنــت أر يــد أن أعيــش ذات
اللحظــات هنــا ،نفــس الحيــاة االجتماعيــة الــي كنــت اعيشــها يف ســور يا.
ً
يف البدايــة اســتصعبت األمــر كثــرا ،واعتقــدت أين لــن أقــدر عــى التغيــر،
فالنــاس هنــا ليســوا نــايس ،بالتــايل لــن أســتطيع التكلــم معهــم كمــا
أتكلــم مــع أبنــاء لغــي العربيــة ،وبســبب ذلــك توجهــت ملحــات عربيــة
ً
وعملــت معهــم ملــدة عامــن أو أكــر قليــا ،وبعــد هــذه الفــرة كان مــن
الــروري التغيــر ،غــرت تفكــري وقلبــت املواز يــن وبالتــايل قــررت تغــر
واقعــي الــذي أعيــش فيــه مــن أجــل أن أتغــر .أول مــا يجــب تغيــره هــو
اإلطــار الــذي حــرين فيــه مجتمعــي الســابق ،فغريتــه بــأن غــرت األفــكار
الــي يمكــن أن أفهــم مــن خاللهــا املجتمــع الجديــد .ذهبــت للعمــل يف
فــرن ،واســتطعت العمــل مــع القبارصــة ،وتعرفــت عــى فتــاة جميلــة،
أنــا وهــي اآلن مزتوجــان وهــي حامــل ،وبــدأت أتعمــق يف عالقــايت معهــا
ً
ومــع أهلهــا وكان األمــر صعبــا للغايــة يف البدايــة .برصاحــة كل النــاس
لديهــم تحديــات ،وجميعهــم يحاولــون أن يتخطــوا هــذه التحديــات
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والعقبــات ،أمــا بالنســبة يل فقــد كان مــن أكــر التحديــات هــو التعــرف
ً
ً
عــى أهــل زوجــي ،ألنهــم رفضــوين رفضــا تامــا مــن دون أن يــروين
حــى .فعندمــا تعرفــت عــى زوجــي وأحببتهــا وأحبتــي ،أخــرت أهلهــا
فرفضــوين ،وأصبحــت والدتهــا تزعجنــا بالــكالم ،وتزعــج ابنتهــا وتقــول
ً
ً
لهــا :ال ،ال يجــوز أن تزتوجــي شــخصا مســلما .وذلــك كان بالنســبة يل
ً
ً
كان أمــرا مزعجــا ،ورصت أشــعر أن جمــع النــاس ضــدي ،وكنــت أتســأل:

أنــا اســمي عمــار خالــد الشــيخ ،عمــري  30ســنة ،ســوري الجنســية،
ً
غــادرت دمشــق الــي كان الوضــع فيهــا مرتديــا بســبب الحــرب عــام

ملــاذا يحــدث ذلــك ،وأنــا أحــب جميــع النــاس ،بغــض النظــر عــن دينــه أيــا
ً
كان .أنــا أعيــش يف هــذا املجتمــع ،ومل أكــن أفكــر نهائيــا أن هــذا املجتمــع

 ،2016كان لــدي أســباب كثــرة للهجــرة ،مــن أبرزهــا عــدم االلتحــاق

مســيحي أو مســلم .إذا كنــت أنــا أذهــب إىل الجامــع وزوجــي تذهــب

بالجيــش .فجئــت إىل قــرص وكان عمــري  26ســنة.

إىل الكنيســة ،فأيــن املشــكلة؟
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ً

انتقلــت زوجــي لتعيــش معــي وتركــت بيــت أهلهــا ،وأمهــا انزعجــت

ً
ُ
فأضفــت :ال أر يــد أن نكــون كذلــك ،أر يــد
زوجــي .فقالــت يل :حســنا..

لذلــك ،فهــي ال تر يدهــا أن تــرك البيــت .وملــا حاولــت للمــرة األوىل

أن نكــون عائلــة واحــدة ،أر يــد أن أشــعر أن يل عائلــة هنــا ،مــن الصعــب
ً
ً
للغايــة أن يشــعر املــرء أنــه وحيــدا ،ومــن الصعــب أيضــا أن يشــعر أنــه

معــي .حاولــت مــرة ثانيــة وثالثــة حــى أين أحــرت لهــم هدايــا يف أحــد

ليــس لديــه عائلــة أو ليــس لديــه مــكان يلجــأ لــه ،أو ليــس لديــه أحــد

الز يــارات ،وكانــت تلــك الهدايــا ممــزة بالنســبة لهــم ،وكنــت أحــاول أن

يكــره يرجــع لــه.

أر يهــم أين أحــب أن نكــون عائلــة مــع بعضنــا ،وليــس هنــاك مــن داع
ٍ
للمشــاكل .وكانــت العقبــة الكبــرة أمامهــم هــي ديــي ،أي ألين مســلم.

بعــد مــا تحدثنــا ،وبعدمــا فهمــت مــي أننــا جميعنــا يجــب أن نتعامــل

التعــرف عليهــم ،مل يعــروين أي اهتمــام ،ومل يقرتبــوا مــي أو يتحدثــوا

ً
ويف أحــد املــرات دعوتهــم إىل مطعــم ،وكنــا نجلــس معــا بحضــور والــد

مــن مبــدأ إنســاين وأال نتشــاجر ونحــب بعضنــا ،قالــت يل والــدة زوجــي:
ً
أنــت شــخص ممــز جــدا ،والحمــد للــه الــذي أرســل يل زوج البنــي يكــون
ً
مثلــك .شــكرتها كثــرا ،وقلــت لهــا أر يــد أن أخــرك بــيء :أتمــى أن يكــون

ووالــدة زوجــي ،وكنــا نتحــدث بمواضيــع كثــرة ،مــن بينهــا كان الديــن.
وحــن وصلنــا إىل هــذا املوضــوع أشــارت والــدة زوجــي أنهــا رفضتــي

هــذا البلــد وهــذه املنطقــة ،منطقتنــا وبلدنــا ،ال أر يــد أن أشــعر أنــي غر يــب

بالبدايــة ألن ديــي مســلم وأنهــم ال يحبــون األتــراك ،وأضافــت :أنــا
أعــرف أن املســلمني كلهــم أتــراك .حاولــت أن أغـ ّـر وجهــة نظرهــا حــول

بينكــم ،أر يــد أن أشــعر أنــي مثلكــم.

املســلمني ،وأقــول لهــا نحــن ســواء كنــا مســلمني أم مســيحيني أو يهــود،

ً
ً
أعجبــت والــدة زوجــي بالــكالم فعــا ،وأصبحــت تدعونــا دائمــا إىل
ً
مزنلهــم وأصبحــت عالقتنــا قويــة جــدا ،وإىل حــد اآلن كل أســبوع نذهــب
ً
معــا ،لقــد أحسســت أن يل عائلــة ،تغــرت كل حيــايت عندمــا شــعرت أن

نحــن مــن نفــس النــوع ،نحــن بــر ،أنــا مل أطلــب منــك أن تعامليــي
ً
بديــي .ديــي يل ،يســتحيل أن أعطيــك شــيئا مــن ديــي أو تعطيــي
ً
شــيئا مــن دينــك ،دينــك يف قلبــك ،محبتــك للــه بقلبــك ،فــكان املوضــوع
ً
بالنســبة لحمــايت صعبــا للغايــة ،وبقــي ذلــك يف

لــدي عائلــة ،وشــعرت أنــي مــن هــذا املجتمــع وشــعرت أن هنــاك محبــة.

قلبهــا ،مل تســتطع أن تنســاه حــى جلســنا مــرة
أخــرى لنتحــدث يف ذات املوضــوع ،فقالــت يل :أنــا
أعطيتــك ابنــي ،وأنــا ســلمتك قطعــة مــي ،وأنــت
ً
ً
مســلم .كان املوضــوع بالنســبة لهــا أمــرا مخيفــا،
كانــت خائفــة مــي ،وأنــا حاولــت أن أهــدئ مــن
ً
روعهــا ،وحاولــت أن أر يهــا أننــا جميعــا بالنهايــة
بــر ،ال داعــي ألن تكــون هكــذا ،فقالــت يل :أنــت
تعلــم مــاذا فعــل بنــا األتــراك.
قلت لها :أجل أعرف.

أر يــد أن أشــعر أن يل عائلــة هنــا ،مــن
الصعــب للغايــة أن يشــعر املــرء أنــه
ً
ً
وحيـــــــدا ،ومــن الصعــب أيضــا أن يشــعر
أنــه ليــس لديــه عائلــة أو ليــس لديــه
مكـــــــان يلجــأ لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

قالت يل :حىت لو جرحتك…
قلــت :ال ،باملناســبة أنــا أر يــدك أن تحــي كل يشء
يف قلبــك ،يك نكــون عائلــة واحــدة بعــد هــذا النقــاش ،ونكــون يف محبــة.

فاالنتمــاء بالنســبة يل هــو أهــم يشء ،ألنــي مل أســتطع أن أعمــل أو

ً
وافقــت عــى الــكالم ،وتحدثــت كثــرا ،ثــم بكــت يف املطعــم حيــث كنــا،

أعطــي حــى انتميــت إىل هــذا املجتمــع ،وأصبحــت أحــب الحيــاة أكــر،

وراحــت تقــول يل أنهــا مل تكــن تر يــدين بســبب ديــي ،وأنــا حاولــت أن أرش ح

رصت أر يــد أن أنتــج أكــر لهــذا املجتمــع ،وبــت أنــوي أن أفيــده وأكــون
ً
ســعيدا معهــم ،أر يــد أن يكــون هنــاك محبــة غامــرة للــكل.

لهــا وجهــة نظــري بــكل هــدوء .وبعــد أن تركتهــا تحــي مــا يقــارب النصــف
ســاعة ،طلبــت منهــا اإلذن بالــكالم ،وقلــت لهــا :ســواء كنــت أنــا أو أي

هذه كانت قصيت أنا عمار الشيخ من قربص.

شــخص آخــر ،الفــارق بيننــا هــو التعامــل ،بالتــايل أنــا إذا عاملتــك بشــكل
ً
ً
جيــد ،ســأكون شــخصا جيــدا .وإذا عاملتــك بشــكل يسء ســأكون شــخصا
ً
ســيئا .فأنــا وزوجــي ننــوي أن نبــي عائلــة ،ليــس مــن املعقــول أن أكــون
ً
ســيئا وأنــا الــذي ير يــد أن يبــي عائلــة ،فهــل يجــب أن أذهــب مــع زوجــي
ً

وأقــول لهــا ال نر يــد أهلــك؟ وهــي معــي بــكل مــا أفعــل ،ألنهــا أصبحــت
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كان «املتحف»
نقطة تحويل
وانتمايئ
• دلدار فلمز
•  50سنة
• سويرسا

أنــا دلــدار فلمــز ،مواليــد  1970ســوري مــن القامشــي .كنــت يف ســور يا
أعمــل يف مجــال اإلعــام البــري واملكتــوب ،إضافــة إىل كــوين شــاعر
ً
وفنــان تشــكييل .وكانــت أمــوري جيــدة جــدا ،ومنــذ أربعــة ســنوات ،أنــا
ً
يف ســويرسا ،وتحديــدا يف مدينــة ز يــور خ .كنــت أعــرف أن األمــور ســتكون
صعبــة للغايــة ،وبحاجــة إىل جهــد مضاعــف ألثبــت نفــي أنــي فنــان
تشــكييل ،إضافــة إىل وجــود مشــكلة اللغــة ،والعــادات ،التقاليــد ،إىل مــا
هنالــك…
منــذ الســنة األوىل عندمــا وصلــت ،مل أحــاول الذهــاب إىل املعــارض
ً
الفنيــة ،دائمــا كان هنــاك أصدقــاء طيبــن جيديــن ،هــم مــن يقيــم يل
ً
املعــارض .ويف كل عــام كنــت أقيــم معرضــا إىل حد هذه الســنة .والنقطة
ً
األساســية الــي كانــت تحــوال يف حيــايت ،هــي معــريض يف متحــف «هيلــم
هــاوس» متحــف الفــن املعــارص يف ســنة  ،2019الــي كانــت ســنة مليئــة
بالعمــل بالنســبة يل ،فقــد رســمت جدار يــة بطــول مئــة مــر ارتفــاع ســتة
أمتــار يف مدينــة ز يــور خ ،إضافــة إىل معــريض يف «هيلــم هــاوس».
بــدأت القصــة منــذ نهايــة عــام  2018كان هنــاك قائمــة طويلــة ،أخــذوا
حينهــا رقــم هاتفــي وعنــواين ثــم جــاؤوا لز يــاريت ،أول لجنــة زارتــي رأت
ً
أعمــاال كبــرة ،فقالــوا يل أنــي كنــت أخربتهــم عــن أعمــال يوميــة ،وأنــا
ً
كنــت فعــا أرســم كل يــوم لوحــة منــذ العــام  .2010فشــاهدوا األعمــال
اليوميــة ،انبهــروا فيهــا وأحبوهــا .وقالــوا أن هنــاك لجنــة ثانيــة ســوف تــأيت
ً
مجــددا ،كان ذلــك قبــل الشــهر التاســع عــام  ،2019وخــال هــذه الفــرة
زارتــي ثــاث لجــان ،آخــر لجنــة كانــت برئاســة مديــر املتحــف .جــاء مديــر
ً
املتحــف ورأى األعمــال ،انبهــر بهــا وســألين :مــاذا أفعــل حاليــا وهــل لــدي
عمــل؟ قلــت لــه أنــي أعمــل عــى جدار يــة يف املــكان الفــاين ،فأعجبتــه
ً
الفكــرة ،وقــال يل :ملــاذا ال ترســم عندنــا جدار يــات أيضــا؟ وأضــاف :نحــن
نعطيــك حائطــن تســتطيع الرســم عليهــم ،فقلــت لــه :ليــس لــدي
مشــكلة أنــا موافــق .ثــم اتفقنــا عــى بعــض األمــور املاديــة واملــواد إىل مــا
هنالــك ،وقبــل املعــرض بعــرة أيــام أخــروين أنــي أســتطيع القــدوم
للرســم.
ذهبــت وكان هنالــك مــواد جاهــزة وبعــض املــواد ناقصــة فأحرضتهــا،
وعملــت عــى جدار يتــن ضمــن املتحــف ارتفــاع أربعــة أمتــار وطــول 17
ً
ً
مــرا ،وجدار يــة ارتفــاع أربعــة أمتــار وطــول  11مــرا .وكان االنتهــاء منهمــا
ً
ً
ً
ً
ً
بفــرة عــرة أيــام ،وكان رقمــا قياســيا .طبعــا أنــا أعطيــت جهــدا كبــرا
ً
جــدا للجدار يتــن وكنــت أعمــل ألوقــات متأخــرة يف الليــل حــى الثانيــة
ً
ً
أو الثالثــة فجــرا تقر يبــا ،كنــت أعمــل ضمــن املتحــف وكانــوا قــد أعطــوين
ً
مفتــاح املتحــف وكانــوا متعاونــن كثــرا معــي.
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ً
بعــد ذلــك أقيــم حفــل االفتتــاح ،وكان اإلقبــال جيــد جــدا ،كنــت مــع
عــرة فنانــن آخر يــن يف القائمــة القصــرة ،رغــم ذلــك وللحظــة األخــرة
كنــت أخــى أن يرفضــوين عندمــا رأيــت بــايق العارضــن وكان فيهــم
ً
ً
فنانــن ســويرس يني أعمارهــم تتجــاوز الثمانــن عامــا ،كنــت محظوظــا،

وكانــت هــذه هــي الخطــوة األوىل يل لالنتمــاء والتفاعــل مــع املجتمــع
ً
الســويرسي ،وتحديــدا يف مدينــة ز يــور خ.

أفــادت تلــك النقلــة جانــب الكتابــة لــدي ،فقــد كنــت أعــرف منــذ البدايــة
أين ال أتقــن اللغــة ،ولذلــك أحببــت أن أقــدم نفــي يف األربعة أو الخمس

فيمــا بعــد أصبــح هنــاك اقتنــاء ،ثمــة عــدد ال بــأس مــن األفــراد اشــروا
األعمــال وأحبوهــا ،وأكــر مــن صاحــب غالــري زارين واقــر ح عــي ّ أن يتــم

ســنوات األوىل مــن خــال الرســم ،ومــن خــال اللوحــة التشــكيلية.

تعــاون ،فكنــت أنــا يف موقــع القــوة وأنــا أختــار الــروط وأختــار الغالــري

فالعــن ال حــدود لهــا ،أي إنســان عندمــا يــرى يشء جميــل ،يحــرك فيــه
أشـ ً
ـياء يتفاعــل معهــا .وهــذه االســراتيجية أظهــرت نتيجــة .وبالتــايل أنــا
ً
ً
حاليــا أنفــذ مــروع جديــد يف  ،2020أرســم كل يــوم أيضــا لوحــة ،أدخــل
ً
فيهــا طوابــع ســويرس ية ،منهــا مــا يعــود تار يخهــا إىل  80 - 60عامــا ،وذلــك

املناســب يل وفــق :مكانتهــا ،اســمها ،عراقتهــا ،وأصبحــت يف موقــع
مــن يقــرر .كان لــدي مجموعــة مشــار يع يف العــام  2020لكنهــا توقفــت
بســبب وبــاء كورونــا العاملــي ،ووافقــت عــى غالــري واحــد كان عر يقــا
ً
جــدا ومكانــه مهــم للغايــة ،كان يف ز يــور خ القديمــة ،وذلــك كان العامــل
األســايس الــذي جعلــي أنتمــي للمجتمــع الســويرسي.
والــيء األبــرز كان عندمــا جــاءت مدير يــة الثقافــة يف ز يــور خ واشــرت
أعمــال شــهر كامــل ووزعتهــا عــى مكاتبهــا ،فصــار لــدي اســم ،وأصبــح
لــدي حضــور يف الوســط التشــكييل الســويرسي ،وإضافــة إىل ذلــك مل أعــد
أخــاف عــى مســتقبيل كفنــان تشــكييل ،ألنــه قبــل معــريض يف متحــف
«هيلــم هــاوس» كان هنالــك خــوف ،ومــع أين قبــل ذلــك كنــت أبيــع

ً

مــا أعطــاين ثقــة أكــر ،وجعلــي أشــعر أنــي عــى أرضيــة صحيحــة يف
التواصــل ويف العالقــات ،فــكان هنــاك تفاعــل وكان هنــاك إحســاس
باملســؤولية مــن األصدقــاء الذيــن كانــوا يراهنــون عــى تجربــي ،فكانــت
مســؤولييت أنــه يجــب أال أخيــب ظنهــم يب وأن أقــدم تجربــة جديــدة.
وعلمتــي املســؤولية أنــه يجــب أن أشــتغل عــى أدوايت أكــر وأن أطــور
نفــي أكــر ،أقــدم نفــي بشــكل أفضــل كدلــدار ،كشــخص قــادم مــن
ً
ســور يا .ألنــه مــن الصعــب جــدا أن يــأيت شــخص مــن بلــد آخــر إىل بلــد
ً
مثــل ســويرسا ويجــد مجــاال أو فرصــة.

لوحــايت وكانــت أمــوري جيــدة ،ولكــن هــذا املعــرض كان نقطــة التحــول

ومــع مــوديت فهــذه قصــة باالنتمــاء واالندمــاج يف املجتمــع الســويرسي.

يف حيــايت ،إذ تــرك لــدي طمأنينــة وثقــة بنفــي .لذلــك أعمــل اآلن بثقــة

دلــدار فلمــز.

أكــر ،أطــر ح أفــكاري ورؤيــي ومشــار يعي بشــكل أقــوى ،وأتكلــم مــن
موقــع الواثــق مــن نفســه وبــيء مــن القــوة.
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واليئ إلنـسانييت
فقط
• لبىن أبو خري
• يف العرش ينيات من عمرها
• سويرسا

أنــا لبــى أبــو خــر مــن ســور يا ،خر يجــة املعهــد العــايل للفنــون املرسحيــة
قســم الدراســات املرسحيــة ،أعمــل كاتبــة وممثلــة مرسحيــة ،مقيمــة حاليا
ً
يف مدينــة ز يــور خ بســويرسا منــذ أربــع ســنوات تقر يبــا ،خــال هــذه الفــرة
ً
تغــر يب الكثــر مــن األشــياء ،ربمــا تغــرت كليــا ال أعــرف ،ال يمكنــي أن
ً
أعــرف إذا تغــرت كليــا أم ال حــى أعــود إىل ســور يا ،وأجــري مقارنــة مــن
ً
البدايــة مجــددا بــن حيــايت يف ســويرسا وحيــايت يف ســور يا ،وكيــف ســيكون
شــكلها.
كنــت قبــل دخــويل إىل معهــد الفنــون املرسحيــة أعشــق كل مــا يحــدث
عــى خشــبة املــر ح ،هــذا يعــي أنــه كان لــدي رغبــة بالغنــاء والرقــص،
كنــت أكتــب ،وأمثــل .كان ثمــة هــوس وشــغف لهــذا املــكان الــذي هــو
عبــارة عــن مــر بمرت يــن اســمه خشــبة "ســتيج" .بعــد ذلــك عندمــا كنــت
يف عامــي األول باملعهــد ،تحولــت إىل شــخص يقــرأ ويكتــب ،وبعــد ذلــك
ً
أصبحــت شــخصا يقــرأ ،ويف الســنة الرابعــة عندمــا تخرجــت أصبحــت
ً
شــخصا يطلــق أحــكام قيمــة عــى أفعــال اآلخر يــن ،ومل يكــن ذلــك مــا
أر يــد!
فذهبــت للبحــث عــن يشء يشــبهين ،يرجعــي إىل اإلنســانة الــي تملــك
الكثــر مــن املواهــب ،ولديهــا الكثــر مــن األشــياء الــي تــود أن تقولهــا عــى
الخشــبة ،فيحالفــي الحــظ وحصلــت عــى منحــة مــن ســويرسا لتطويــر
ً
وكتابــة النــص ،وفعــا ســافرت لهنــاك مــدة شــهر وبضعــة أيــام ،ثــم عــدت
إىل دمشــق .مل يكــن لــدي نيــة العــودة إىل ســويرسا أو االســتقرار فيهــا،
ّ
يســمى ســور يا .بعــد ذلــك
ألنــه كان لــدي مســألة والء مطلــق لــيء
وألســباب سياســية اضطــررت ملغــادرة البلــد يف أرسع وقــت ممكــن،
فجئــت إىل ســويرسا وبقيــت.
اآلن ،ملــاذا أتحــدث عــن الــوالء؟ نحــن قادمــون مــن بلــد مــن الصعــب أن
تــر ح عنــه للعــامل كــم هــو بلــد ليــس فيــه هويــة محــددة ،ال تســتطيع أن
تقــول ســور يا بلــد مســلم ،أو بلــد مســيحي ،أو بلــد متطــرف ،أو أنهــا بلــد
صغــر يحتــوي كل يشء ،ولكــن بالتأكيــد يتطلــب الكثــر مــن الــوالءات،
نحــن كأشــخاص مطلــوب أن يكــون لدينــا والء لرئيــس الدولــة ،وحــى
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لزوجــة رئيــس الدولــة ،ووالء لوالــد رئيــس الدولــة امليــت منــذ ســنوات،
ووالء لجيشــه .مطلــوب أن يكــون لدينــا والء لجرياننــا ،وإذا كنــت مزتوجــة
فــواليئ يجــب أن يكــون لزوجــي وأوالدي وأهــل زوجــي! وبشــكل أو بآخــر
يجــب يكــون عنــدي والءات متنوعــة وكثــرة :منهــا واليئ لطائفــي ،وواليئ
لديانــي ،وواليئ لقوميــي الــي أنحــدر منهــا .لألســف الشــديد نحــن بلــد
ُ ََ
الــوالءات امل ْطلقــة ،نعــم هــذه هــي ســور يا ،بلــد الــوالءات لــكل يشء
باســتثناء إنســانيتنا وخصوصيتنــا كبــر.
املهــم جئــت إىل ســويرسا ،وعشــت مــع عائلــة مكونــة مــن خمســة
أشــخاص ،ثالثــة أوالد وأب وأم ،عشــت معهــم ملــدة عــام ،وبعــد ذلــك
قــررت أن أنتقــل إىل مدينــة ز يــور خ ،ووجــدت غرفــة مــع امــرأة يف حــوايل
الثمانــن مــن العمــر ،كانــت قمــة يف النشــاط والحيويــة والثقافــة ،عشــنا
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ً

ً
معــا ملــدة ســنة وثالثــة أشــهر .مــع بدايــة التعــارف بيننــا ،كانــت تر يــد معرفة

ً
مهمــة جــدا :أغلــب الحــروب يف العــامل تكــون بســبب والءات ألشــخاص

تار يخنــا وقصصنــا ،وكنــا نر يــد أن نعــرف تفاصيــل أكــر عــن بعضنــا .كنــا
ً
نمــي معــا يف الغابــة ،وقبــل ذلــك كنــا نتنــاول فطورنــا الــذي كان عبــارة

أو ألنــاس أو ألشــياء وهميــة.

عــن تفاحــة ومــوزة مــع مكــرات ولــن محــى ،وبعدهــا يجــب أن تــرب
ً
القهــوة ،وترتــب أغراضهــا قبــل الخــروج مــن املــزل ،طبعــا هــذا برنامجهــا
اليومــي الــذي تعلمتــه بــدوري منهــا.
كنــت طيلــة الوقــت ّ
أعــرف عــن نفــي أنــي مــن ســور يا ،ونحــن لدينــا
كــذا ..ونفعــل كــذا… لكــن حــدث أنــه يف أحــد املــرات ،بينمــا كنــا نمــي
ســألتين :أنــت مــن أيــن؟ مــن أي مــكان يف ســور يا؟ وكيــف جئــت إىل
ســويرسا؟ فأجبتهــا ثــم ســألتها عــن نفســها فأجابتــي :أنــا مــن الذيــن
نجــوا مــن الهولوكوســت ،جئــت صغــرة مــع أهــي كالجئــة إىل القســم
الفرنــي يف ســويرسا .هنــا صمتنــا للحظــات ،وبقينــا نمــي يف الغابــة.
بعــد ذلــك ســألتها عــن أهلهــا؟ فقالــت :أن والدتهــا هولنديــة وأبوهــا
كان مــن مدينــة كييــف الروســية ،بالتــايل فهــي ليســت ســويرس ية لكنهــا
مقيمــة يف ســويرسا.

فقلــت :نحــن رصعــي قصــص الــوالء ،بــدون أن يكــون لدينــا والء
إلنســانيتنا ،والســبب أننــا كالنــا أنــا وهــي نعيــش يف بلــد ال ننتســب لــه،
ً
لكننــا أصبحنــا جــزءا مــن مجتمعــه ،ويجــب أن نكــون فعالــن وبنّائــن
ً
فيــه ،بعيــدا عــن أصولنــا.
ومنــذ تلــك اللحظــة قــررت أن أكــون شــخص لــه والء إلنســانيته
فقــط ،وشــخص يبحــث عــن مــكان للعيــش ،مــكان يشــبهه .وأنــا أجــد
أن ســويرسا مــكان يشــبهين ،بلــد مســامل وهــادئ .وأعــرف أننــا عندمــا
نتوقــف عــن كوننــا أنــاس لديهــم والءات ألشــياء وهميــة ســنصبح أفضــل،
ونعيــش حيــاة أفضــل ،ونصبــح مســتحقني لصفــة اإلنســانية الــي
نحملهــا بالفطــرة .والنتيجــة النهائيــة ملــا أر يــد قولــه هــي :أنــه مــن الغلــط
أن يكــون لدينــا والء ألشــياء ليــس لدينــا يــد بوجودهــا أو صناعتهــا .يجــب
أال أفتخــر أين ســور ية أو عربيــة ،هــذا الــيء ليــس بيــدي ،مل أقــرره ،كان
ً
مــن املمكــن أن أولــد يف الصومــال مثــا أو أملانيــا ،كان مــن املمكــن أن

أخربتــي كيــف هربــوا ،وتحدثــت عــن التفاصيــل ،كيــف نجــوا باللحظــة

أولــد يف أي مــكان آخــر ،لكــن يف النهايــة كل شــخص يجــب أن يبحــث

األخــرة قبــل أن يلقــي الناز يــن القبــض عليهــم ويتعرضــوا للوحشــية

عــن املــكان الــذي يرتــاح بــه ،ألنــي إذا كنــت أســتطيع تطويــر نفــي مــن

الــي تعــرض لهــا اليهــود اآلخر يــن يف أملانيــا آنــذاك .وقالــت يل جملــة

الداخــل ،فإنــه مــن املؤكــد أنــي أســتطيع تطويــر مجتمعــي.

قــررت أن أكــون شــخص لــه والء
إلنسانيتـــــه فقــط ،وشــخص يبحــث عــن
مــكان للعيــش ،مــكان يشــبهه .وأعــرف
أننــا عندمــا نتوقــف عــن كوننــا أنــاس
لديهــم والءات ألشــياء وهميــة ســنصبح
أفضــل ،ونعيــش حيــاة أفضــل ،ونصبــح
مســتحقني لصفــة اإلنســانية الــي
نحملهــا بالفطــــرة .والنتيجــة النهائيــة
ملــا أر يــد قولــه هــي :أنــه مــن الغلــط أن
يكــون لدينــا والء ألشــياء ليــس لدينــا يــد
بوجودهـــــا أو صناعتهــــــــــــــــــــــــــــــــا
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ً
تركــت ســور يا يف منتصــف العــام  2015تقر يبــا ،واســتطعت الوصــول إىل
أملانيــا بعــد حــوايل شــهر ونصــف ،واجهتــي بعــض املشــاكل والصعوبــات
ً
مثلمــا واجهــت أغلــب الســور يني .أنــا حاليــا مقيــم يف أملانيــا واســتطعت
الحصــول عــى البكالور يــا األملانيــة الــي مدتهــا ثالثــة ســنوات.
أحــب أن أحــي لكــم عــن القصــة الــي عشــتها هنــا والــي أثــرت عــى
تفكــري وعــى مجــرى حيــايت كلــه .إن أغلــب العــرب عندمــا يهاجــرون
يتجهــون إىل الجاليــة العربيــة ،أو يحاولــون البحــث عــن أصدقــاء عــرب
بســبب أن لهــم ذات العــادات والتقاليــدّ ،
أمــا بالنســبة يل فــكان توجهــي
مختلــف ،فمنــذ أن كنــت يف "الكامــب" جــرت معــي قصــة صغــرة ،وهــي
أن صبيــة صغــرة أملانيــة ،رأيتهــا وأعجبــت بهــا ،وبمــا أن توجهــي كان أن
أدخــل املجتمــع األملــاين مبــارشة ،وأتواصــل مــع أملان ،ويك أحــاول أن أوازن
بــن االنتمــاء لجاليــي العربيــة واالنتمــاء للبلــد الــذي أر يــد هاجــرت إليــه.
ً
فحاولــت جاهــدا أن أتعلــم بعــض مفــردات اللغــة األملانيــة عــن طر يــق
املوبايــل ،وبعــض العبــارات مــن هنــا وهنــاك ،يك أســتطيع أن أتحــدث مــع
تلــك الفتــاة ،وحــى أفهــم عليهــا وتفهــم بدورهــا عــيّ ،وكنــت أســتطيع
ً
التكلــم باللغــة اإلنكلزي يــة قليــا ،كنــت أتدبّــر أمــوري بــن اإلنكلزي يــة
واألملانيــة.
خرجــت معهــا وتحدثنــا وتعارفنــا ،وأنــا أحببــت أن أعــرف مــا هــو الــيء
الــذي دفعهــا كأملانيــة لتــأيت مــن أجــل مســاعدة الجئــن غرباء عــن بلدها.
ً
بعــد ذلــك حصــل يل حــادث حيــث جرحــت وتأذيــت قليــا ،فقامــت
بإســعايف امــرأة كبــرة بالعمــر ،كانــت ممرضــة تعمــل يف "الصليــب
األحمــر" ،فعالجــت يــدي وقدمــت يل الكثــر مــن املســاعدة ،وبقيــت
ً
تســأل عــن حالــي وصحــي .كانــت تــأيت كل يــوم صباحــا تغــر يل الضمــاد،
فأحببــت هــذا الــيء منهــا ،وشــعرت أنهــا حقيقــة مثــل األم ،وقلــت لهــا
ً
فعــا :أر يــد أن أســميك مامــا .وبعــد ذلــك أصبــح كل "الكامــب" ينــادي
ً
لهــا مامــا ،وهــذا الــيء دفعــي لإلعجــاب بهــا ،ومل أكــن أعــرف أساســا أن
هــذه املمرضــة هــي والــدة الفتــاة الــي كنــت قــد أعجبــت بهــا.
وبعــد فــرة خرجــت مــن "الكامــب" وكنــت قــد حصلــت عــى أرقــام
هواتــف األم وابنتهــا ،وبقينــا عــى تواصــل مــع بعضنــا .ثــم تحســنت
العالقــة أكــر ،ألنــه مــع بدايــة خروجــي مــن الكامــب تــم بيننــا ز يــارات
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اســمي أحمــد بقدليــة ،ســوري الجنســية ،تولــد قــرص عــام .1999
ً
ملــا كنــت طالبــا يف الصــف الثــاين الثانــوي يف ســور يا ،حدثــت الحــرب
واضطــررت أن أتــرك البلــد بســبها ،واللجــوء إىل بلــد أورويب يك أحصــل
عــى حيــاة آمنــة مســتقرة ،الحيــاة الــي مل أســتطع الحصــول عليهــا يف
ســور يا.
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متبادلــة ،وتعرفــت عــى الفتــاة أكــر وأكــر ،وبــدأت أتعــرف عــى عاداتهــم
وتقاليدهــم .إنهــم عائلــة ملزتمــة بالديــن الخــاص بهــم ،ونحــن كنــا نفكــر
أن لديهــم عــادات وتقاليــد ال تتناســب معنــا ،وأنــا كنــت أر يــد أن أعــرف
ذلــك الــيء ،أن أعــرف مــا هــي عاداتهــم ومــا هــي تقاليدهــم؟ وذلــك
مــا دفعــي لحــب اللغــة األملانيــة ورصت أر يــد إتقانهــا.
إن هــذه املــرأة الــي أصبحــت حمــايت يف املســتقبل ،بعــد أن عرفــت أنــي
ً
صديــق ابنتهــا ،وابنتهــا كانــت صغــرة بالســن كثــرا فلــم تكــن ناضجــة
ً
ً
وعمرهــا  17عامــا ،وشــاءت األقــدار أن نجتمــع معــا وألجــل الصدفــة
ً
ً
كانــت متوافقــة معــي بالتفكــر ،فأنــا رجــل ملــزم دينيــا ورشيق نوعــا مــا،

لكــي أســتطيع أن أوازن بــن رشقيــي وبــن تقاليــد البلــد الــي أعيــش
فيهــا .وممــا جعــل العالقــة ســهلة بيــي وبــن هــذه الفتــاة أنهــا كانــت
صغــرة وأنــا كنــت أول شــخص يف حياتهــا ،وهــي كذلــك كانــت أول
شــخص يف حيــايت ،وأحببنــا بعضنــا مــن النظــرة األوىل .وبعــد فــرة قررنــا
الــزواج ،أر يــد أن أتزوجهــا ألنهــا مــن عائلــة مناســبة يل ،كمــا أنهــم وقفــوا
ً
إىل جانــي كثــرا وســاعدوين ،حــى شــعرت أنهــا عائلــي.
ً
قالــت يل زوجــي بعــد شــهر ين تقر يبــا :منــذ بدايــة العــام املقبــل  -وكان
هنــاك حــوايل شــهر ين لنهايــة العــام -لــن أتحــدث معــك ســوى باللغــة
األملانيــة ،ســواء فهمــت أم مل تفهــم ،هــذه مشــكلتك! ولكــن هــذا مــا
يجعلــك تتعلــم أملــاين.
فقلــت لهــا :أنــا موافــق ،وســوف أثبــت لــك أنــي وســوف أتعلمهــا يف أرسع
وقــت .وبالفعــل بعــد خمســة أو ســتة أشــهر ،ودون حــى أن أدخــل إىل
ً
كورســات اللغــة ،أصبــح مســتواي باللغــة عــايل جــدا ،وحاولــت أن أذهــب
إىل كورســات لغــة لكنهــم قالــوا يل :أن مســتواي عــال وال داعــي للدخــول
إىل مثــل هكــذا كورســات ،وبإمكانــك أن تدخــل إىل الدراســة الــي تر يدها
يف الجامعــة أو املدرســة ،حســب مــا كان مســتواك يف ســور يا لتكملــه.
حمــايت شــجعتين أكــر أن أســجل يف املدرســة ،وأتعلــم مــن رفــاق
املدرســة ،وأن أقيــم صداقــات مــع أنــاس آخر يــن غــر الذيــن أعرفهــم،
مــن مســتويات تعليميــة مختلفــة كعالقــة مــع مــدرس أو طــاب ،كانــت
تر يــدين أن أدخــل إىل املجتمــع األملــاين وأعــرف كيــف يعيشــون بشــكل
عــام .وبالفعــل بعــد ذلــك بأشــهر قليلــة ،دخلــت إىل املدرســة ألتقــدم إىل
دراســة البكالور يــا ،والــي مدتهــا ثــاث ســنوات واســتطعت الحصــول
عليهــا.
ً
حاليــا أنــا مــزوج مــن فتــايت الــي اعتنقــت اإلســام ،وتعلمــت مــع أمهــا
ً
الكثــر مــن عاداتنــا وتقاليدنــا ،مثــا أصبحــوا يتناولــون الفطــور كل يــوم
مــع الخــز العــريب ،وأنــا توجــت هــذه العالقــة بمحبــي ألن هــذه املــرأة
ً
بالنســبة يل هــي أمــي الثانيــة ،فهــي تقــف معــي دائمــا ،وعندمــا أكــون
ً
محتاجــا ألي يشء تكــون معــي وتشــعرين أنهــا أمــي الثانيــة.
وكانــت تقــول يل :أنــت لســت صهــري… أنــت ابــي ،ومهمــا حــدث ســتبقى
أنــت ابــي.
ً
وهكــذا نحــن نعيــش معــا ونحــن بــرور وأصبــح مســتواي باللغــة جيــد
ً
ً
جــدا ،أنهيــت البكالور يــا وقر يبــا ســوف أدخــل إىل الجامعــة مثــل أي أملاين.
هذه كانت قصيت وأتمىن أن تعجبكم.
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اســمي تســنيم الخطيــب ،عمــري  34ســنة ،مقيمــة يف الدنمــارك منــذ
العــام  ،2017خر يجــة كليــة اإلعــام جامعــة دمشــق ،عملــت يف أشــياء
كثــرة ليــس لهــا عالقــة باإلعــام حــى الســنوات األخــرة الــي ســبقت
الثــورة الســور ية ،حيــث بــدأ يحــدث انفتــاح ولــو بشــكل ظاهــري يف
ســور يا ،ونتــج عــن هــذا االنفتــاح صحــف خاصــة وإذاعــات خاصــة
ً
وإن مل تكــن حــرة تمامــا ،ممــا أتــاح يل فرصــة أن يكــون لــدي تجربــة
يف «التحر يــر الصحفــي» ،فعملــت كمحــررة لعــدة صحــف ومجــات
ً
موجهــة لألطفــال ،بعضهــا مل َ
يــر النــور طبعــا ،ألنــه كان هنــاك رشوط
معينــة وانتمــاءات معينــة ،يجــب أن تتوفــر لديــك يك تعمــل يف القطــاع
اإلعالمــي بســور يا مــا قبــل الثــورة ،مل تكــن تلــك الــروط متوفــرة يب ،ومل
تكــن تتوفــر يف الكثــر مــن األشــخاص مــن خر يجــي كليــة اإلعــام ،مــن
ً
منتــم إىل حــزب البعــث أو غــر ذلــك…
تلــك الــروط مثــا أن تكــون
ِ
اكتشــفت أنــه ال يوجــد لــدي قصــة مــع االنتمــاء بقــدر مــا لــدي قصــص
َ
عــن سلســلة مــن الزنوحــات والرتحيــل ،بــدأ مــن أجــدادي الذيــن نزحــوا
مــن قر يــة الطنطــورة يف قضــاء حيفــا إىل ســور يا ،ومــن بعــد ذلــك ســافر
كل مــن أيب وأمــي إىل ليبيــا ،وبالتــايل أنــا ولــدت يف تاجــوراء يف منطقــة
تقــع ضمــن قضــاء طرابلــس الغــرب ،ولكــن لألســف مــرة أخــرى تــم
ترحيــل أيب وأمــي بأوائــل التســعينيات مــن ليبيــا ،فأنــا ال أتذكــر يشء عــن
تلــك الحقبــة ،ومل أكــن أتخيــل أنــي ســوف أكمــل هــذه السلســلة مــن
الزنوحــات أو الرتحيــل اإللزامــي.
عشــت يف مخيــم الريمــوك ،ودرســت يف مــدارس األونــروا الخاصــة
ً
بالالجئــن الفلســطينيني وصــوال إىل البكالور يــا ومل يكــن لــدي مشــكلة
ً
باالنتمــاء ،ألن انتمــايئ كان واضحــا للمجتمــع الــذي كنــت أعيــش فيــه
ً
ً
يف مخيــم الريمــوك ،الــذي يعتــر وطنــا بديــا ومــن أكــر التجمعــات
للفلســطينيني يف العــامل .إضافــة إىل أن القوانــن الســور ية مل تكــن تفــرق
بــن الســوري والفلســطيين ،ولكــن يف وقتهــا مل أكــن أدرك أن الســور يني
أنفســهم ال يملكــون يشء يف ســور يا! وإىل حــد تلــك املرحلــة ،كل مــا هــو
ً
محيــط يب هــو فلســطيين ،فانتمــايئ كان واضحــا.
عندمــا وصلــت إىل الجامعــة ،لــن أقــول لــك أنــي كنــت أشــعر أين غر يبــة،
لكنــي أحسســت أين مختلفــة ،لهجــي مختلفــة ،أحاديــي مختلفــة،
اهتمامــايت مختلفــة ،ألنهــا كلهــا تتمحــور حــول القضيــة الفلســطينية .يف
الجامعــة اكتشــفت أن هنــاك قضايــا أخــرى يف الحيــاة ،فدخلــت أكــر
يف املجتمــع الســوري ،وبــدأت أفكــر بــأن احســايس ووطــي ال أعــرف
ً
عنــه شــيئا وال أراه ســوى يف نــرات األخبــار ،فرحــت أتســاءل :أنــا كفــرد،
أنــا كتســنيم مــاذا ســوف أقــدم للقضيــة الفلســطينية؟ وملــاذا ال أنتمــي
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للمــكان الــذي أنــا موجــودة فيــه؟ املــكان الــذي أعيــش فيــه ،الذي درســت
فيــه ،الــذي أنــا اآلن محاطــة بــه بســور يني ،فمــاذا لــو أنــا أصبحت ســور ية؟
ً
ً
ً
طبعــا تفكــري بذلــك الوقــت كان ســطحيا قليــا ،لكــي بــدأت بالتخــي
عــن لهجــي الفلســطينية ورحــت أحــاول أن أتحــدث باللهجــة الشــامية

طــوال الوقــت ،وقــررت أنــه مــن املمكــن أن أكــون شــخص مفيــد يف

حــد اللحظــة الــي كنــت أثنائهــا يف ســيارة أجــرة ،وانــوي الذهــاب إىل

املــكان الــذي أعيــش فيــه أكــر ممــا أنــا مفيــدة للقضيــة الفلســطينية.

مقــر الســفارة الفلســطينية املوجــود يف اإلســكندر ية ،وأعتقــد أنــه كان يف

رصت أردد مــع نفــي ،عــى أنــي ســور ية ،ونجحــت بالفعــل بــأن أشــعر

شــارع مصطفــى كامــل .حينهــا ال أدري كيــف اكتشــف ســائق التكــي

مــن داخــي أنــي منتميــة إىل هــذا املــكان ،وأشــعر باالنتمــاء لســور ية،

أنــي مل أكــن مرص يــة مــن اللهجــة ،وســألين بشــكل مبــارش :هــو حرضتــك

وأصبــح تعامــي مــع القضيــة الفلســطينية يشــبه تعامــل أي مواطــن

منــن مــن الشــام؟ ارتبكــت ألن الفلســطيين غــر مرحــب بــه  -طبعــا

ســوري معهــا ،واســتمر هــذا الوضــع أو هــذا االحســاس باالنتمــاء إىل أن

ليــس مــن الشــعب املــري  -إنمــا التجييــش اإلعالمــي الحكومــي ضــد

قامــت الثــورة الســور ية.

الفلســطينيني يف مــر كان يؤثــر بطر يقــة أو بأخــرى عــى الــرأي العــام
املــري .ارتبكــت ومل أعــد أعلــم مــاذا يمكنــي

أنــا بــا وطــن ولكــي أنتمــي لإلنســـــان
ً
أينمــا كان ،انتمائــك فعــا لــكل مــا هــو
عــــادل يف هــذه الحيـــــــــــاة ،أو لــكل
مــا هــو جميـــــل أكــر مــن حــدود بقعــة
جغرافيــة أنــت طــوال الوقـــــــت تبحــث
عنهــا مــن أجــل أن تنتمـــــــي لهــــــــــــــا

أن أقــول ،فقلــت لــه :أنــا ســور ية .وهنــا قــال يل
بالحــرف :كويــس أنــك مــن الشــام … أنــا افتكرتــك
فلســطينية ،والفلســطينيني هــم يهــود!
ســقطت مــرة أخــرى فقاعــة الوطــن البديــل،
واكتشــفت مــرة أخــرى أنــي لســت مرص يــة،
ومــن الســهل للغايــة أن يكتشــف أي أحــد أمــري،
وأتذكــر آنــذاك أنــي نزلــت قبــل موقــع الســفارة يك
ال يكشــفين .سلســلة مــن الحــوادث خــار ج ســور يا،
ً
ً
ســواء يف تركيــا أو يف اليونــان فيمــا بعــد وصــوال
إىل الدنمــارك ،جعلتــي أتخــى عــن فكــرة البحــث
عــن وطــن والبحــث عــن انتمــاء ،ال ســيما عندمــا
وصلــت إىل الدنمــارك ،وجلســت ملــدة عــام كامــل
يف الكامــب الــذي يحتــوي عــى الكثــر مــن النــاس

وعندمــا قامــت الثــورة الســور ية ،لألســف عــدت ألســمع بأنين فلســطينية،
ً
وال يحــق يل كثــرا أن أبــدي رأيي بمــا يحصــل يف ســور يا ،رغــم أنــه يمســي
ً
بطر يقــة مبــارشة ،وخــرت مثــي مثــل أي ســوري أفــرادا مــن عائلــي
ً
ســواء مــن املؤيديــن أو املعارضــن ،فمــن املؤيديــن
وبيــي .كان ذلــك
أســمع« :يــا غر يــب كــن أديــب ،أنــت ال يحــق لــك أن تتكلــم ألن دولــة

مــن بلــدان كثــرة ،كانــوا قــد تركــوا بلدانهــم ألســباب مختلفــة حــى
ً
ّ
أحس بالنشــأة
يتقدمــوا بطلبــات لجــوء يف الدنمــارك .هنــاك فعــا رجعت
األوىل الخاصــة يب يف املخيــم ،أي مفهــوم املخيــم ،ألنــه يف الكامــب كان
ثمــة أنــاس يعيشــون منــذ ســنوات ،ويتعامــل معــه عــى أنــه  -بطر يقــة أو
ً
بأخــرى  -هــو وطــن لهــم ،أو أنهــم يبحثــون أيضــا عــن االنتمــاء .يف تلــك

األســد أعطتــك حقوقــك كســوري» .أمــا املعارضــن فكانــوا يخافــون عــى

اللحظــة شــعرت كــم هنــاك مــن قضايــا يف العــامل ،ســمعت عــن بلــدان مل

الفلســطينيني الذيــن لهــم عالقــة بالثــورة الســور ية أكــر مــن خوفهــم
عــى أنفســهم ،ألنهــم يعتقــدون أنــك كســوري يمكــن أن يُعــرف أيــن أنــت،

أكــن أعــرف عنهــا يشء ،ســمعت عــن ظــروف ألنــاس كــر مل أكــن أتخيــل
أنهــا موجــودة يف الحيــاة ،وهــذا مــا أوصلــي إىل فكــرة :مــن قــال إنــي
يجــب أن أبحــث عــن وطــن؟ مــن قــال أنــه يجــب أن أنتمــي وأتعاطــف

ولكــن كفلســطيين يمكــن أن تذهــب وراء الشــمس وال أحــد يعــرف عنــك
ً
يشء .وهنــا كانــت الصدمــة األوىل بالنســبة يل ،فأنــا فعــا لســت ســور ية!
ً
طبعــا ذلــك مل يفقــد يشء مــن انتمــايئ الداخــي ،لكــن عــى أرض الواقــع،

شــعرت يف تلــك اللحظــة أنــي أنتمــي لإلنســان ،وكنــت ألول مــرة عندمــا

ســبب يل مــا يشــبه العاصفــة.

حصلــت عــى اإلقامــة الدنماركيــة ،أول مــرة أفــر ح بكلمــة «ســتيتلوس»

عندمــا قــررت أن أخــر ج مــن ســور ية بســبب الحــرب ،بقــي يرافقــي حلــم

وأدافــع عــن مجموعــة مــن األشــخاص بعينهــم دون آخر يــن؟ لقــد

بــا وطــن.
ً

الوطــن ،يعــي أنــي ســوف أخــر ج وأبحــث عــن وطــن .اخــرت مــر مــن

أنــا بــا وطــن ولكــي أنتمــي لإلنســان أينمــا كان ،انتمائــك فعــا لــكل مــا

أجــل الســفر ،ألســباب كثــرة ،لهــا عالقــة بأنــه معظمنــا كعــرب متأثر يــن

هــو عــادل يف هــذه الحيــاة ،أو لــكل مــا هــو جميــل أكــر مــن حــدود بقعــة

بالثقافــة املرص يــة .وعندمــا وصلــت إىل هنــاك رحــت ألعــب ذات األلعــاب

جغرافيــة أنــت طــوال الوقــت تبحــث عنهــا مــن أجــل أن تنتمــي لهــا.

الــي كنــت أقــوم بهــا يف ســور يا ،بمعــى أن لهجــي تحولــت إىل مرص يــة،
ودخلــت أكــر إىل تفاصيــل املجتمــع املــري ،مشــاكله واهتماماتــه

هذه هي قصيت.

ثقافتــه كل مــا يخــص املرص يــن ،مل يكــن لــدي مشــاكل حقيقيــة إىل
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ً

“ممكن صحن مجدرة يفتح لك الكثري من األبواب”
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ً
ً
جــدا ،فهنــاك عنرص يــة كثــرا تجــاه الســور يني ،لذلــك قــررت أن أغــادر
لبنــان إىل تركيــا حيــث أقمــت يف مدينــة اســطنبول ،املدينــة الجميلــة جــدا
والــي كانــت تذكــرين حاراتهــا بحــارات دمشــق عندمــا أمــي فيهــا.
بقيــت يف تركيــا حــى عــام  2015حيــث قــررت الســفر إىل أوروبــا ،ألنــي
تأكــدت مــن أنــه ال مســتقبل للســوري يف تركيــا ،قــد تعمــل ،وتتعــرف عــى
النــاس ،ولكــن ال مســتقبل يف تركيــا وســوف تبقــى كمــا أنــت بــا أمــل.
ً
أنــا مــن النــوع الــذي يحــب أن يطــور نفســه ،ويحصــل دائمــا عــى مهــارات
جديــدة ،فقــررت أن أغامــر وأتجــه نحــو أوروبــا ،وبالفعــل ركبنــا بالــزورق
املطاطــي «البلــم» وتوجهنــا نحــو الســواحل اليونانيــة بوابــة أوروبــا ،وهنــا
بــدأت الرحلــة املمتعــة واملتعبــة بــذات الوقــت والــي اســتغرقت  13يــوم،
ففــي جز يــرة «ســاموس» اليونانيــة بقينــا أربعــة أيــام ،وبعدهــا انطلقنــا
ً
إىل أثينــا ثــم مقدونيــا ثــم رصبيــا وصــوال إىل فيينــا ،حيــث بقيــت أربعــة
ً
أيــام ،وهــي مدينــة رائعــة جــدا ،ومــن فيينــا كانــت االنطالقــة نحــو البلــد
ً
الــذي أنــا أعيــش فيــه حاليــا الــذي هــو أملانيــا ،والــي قضيــت فيهــا حــى
اآلن حــوايل  5ســنوات.
ً
طبعــا بعــد أن وصلــت إىل أملانيــا بســنة ،اســتطعت أن أحصــل عــى
كــورس لغــة أملــاين ،وســاعدين هــذا الكــورس عــى االندمــاج باملجتمــع
ً
األملــاين بشــكل رس يــع ،ومــن خاللــه كنــت قــادرا عــى التعر يــف بثقافتنــا
ً
وبلدنــا وأن أتعــرف عــى املجتمــع األملــاين .كنــت محظوظــا للغايــة ألين
كنــت يف معهــد للغــات أغلــب الطــاب فيــه أوروبيــن ،يعــي الصــف
ً
الــذي كنــت أنــا فيــه مكــون مــن  14طالبــا 12 ،منهــم يحمــل جنســيات
ً
أوروبيــة وكنــا فقــط اثنــان ســور يان ،وهــذا الــيء يســاعد كثــرا يف تعلــم
اللغــة ،فأنــت تتعلــم اللغــة مــن خــال التواصــل مــع زمالئــك يف الصــف،
وتكتســب رسعــة التعلــم ورسعــة االندمــاج بهــذا املجتمــع.
ً
بعــد شــهر مــن دوامــي يف املدرســة ،اســتطعت مبدئيــا أن أعــرف كيــف
ً
أتعامــل مــع النــاس ،كيــف أقيــم حــوارا مــع األشــخاص ،وهــذا الــيء
شــجعين أن أطلــب مــن منظمــة يف املدينــة تســاعد الالجئــن أو القادمني

كلمات مفتاحية  ///سور يا • االنتماء • الهجرة •
دمشق • أملانيا • الطعام السوري
• املجتمع األملاين
أنــا جميــل جمــال الديــن مــن ســور يا ،عمــري  33ســنة ،مــن حــي امليــدان
بدمشــق ،والــذي أفتخــر أنــي أحــد أبنــاؤه ،أعمــل يف التحكــم بالكهربــاء
الصناعيــة.

الجــدد عــى العمــل ،وحصلــت يل هــذه املنظمــة عــى عمــل جــزيئ مــع
كــورس اللغــة ،ومــن خــال هــذا العمــل اســتطعت أن أعــرف أن املجتمــع
األورويب لديــه فكــرة مغلوطــة عــن الالجئــن أو القادمــن الجــدد ،وهــذا
ُ
الــيء دفعــي أن أطــر ح عــى معلمــي يف اللغــة أن نعــد رش يــط مصــور
ً
يعــرف عــن بلدنــا وثقافتنــا .فكانــت مــرورة جــدا لهــذا االقــراح ،فجهزت
ً
ً
مــع زميــي رش يطــا مصــورا عــن ســور يا ركزنــا فيــه عــى الجامعــات وعــى
دور املــرأة يف املجتمــع ،ألنهــم هنــا لديهــم فكــرة بــأن املــرأة فقــط تجلــس
يف املــزل وتــريب األوالد وال تعمــل ،وهــذه الفكــرة الــي لديهــم هــي

ً
غادرت ســور يا يف العام  2012متوجها إىل لبنان ،بســبب الحرب وبســبب

نفســها يطرحونهــا يف اإلعــام هنــا.

دعــويت للخدمــة االحتياطيــة يف صفــوف الجيــش ،ســكنت يف بــروت حــى

فنحــن ركزنــا عــى هــذه النقطــة ،كيــف نســتطع أن نر يهــم الجانــب اآلخــر

نهايــة العــام  ،2013بعــد ذلــك أصبــح وضــع الســوري يف لبنــان صعــب
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الــذي ال يرونــه .وبالفعــل جهزنــا الرش يــط املصــور ،ورحنــا نضــع صــور

ً

للجامعــات ،ولقاعــات الجامعــات الــي تحتــوي عــى طالبــات محجبــات
وغري محجبات ،كذلك يف املشــايف لدينا ممرضات وطبيبات ،يف األســواق
والشــوارع العامــة يوجــد لدينــا نســاء محجبــات وغــر محجبــات ،املــرأة
عندنــا تقــود الســيارة مثــل الرجــل ولديهــا كامــل الحقــوق .وهنــا كان ثمــة
نقــاش بيــي وبــن الطــاب اآلخر يــن ،تتلخــص بــردة فعلهــم اإليجابيــة،
ً
وبــادروا فــورا بالقــول بــأن لديهــم فكــرة مغلوطــة ،وأنهــم يشــاهدون يف
اإلعــام غــر ذلــك.
ودار نقــاش بيــي وبــن الطــاب ،وســاعدتين فيــه املعلمــة الــي زارت
ســور ية عــدة مــرات ،زارت دمشــق وحلــب ،وبــدأت تــر ح لهــم عــن
ثقافتنــا وأن الشــعب لطيــف ،وأن املــرأة جــزء مــن املجتمــع وتعمــل
ُ
وتعطــي ،وهــذا الــيء دفعــي يك أقــر ح عــى امل ّدرســة أن نقيــم
ً
ً
حفــا خري يــا نعــرف فيــه بقيــة العــامل عــى مجتمعنــا ومــن نحــن ،وهــذا
ً
ً
الــيء يســاعدنا يف طمأنــت املجتمــع األملــاين الــذي كان خائفــا جــدا مــن
القادمــن الجــدد ويقــول« :نحــن ال نعرفكــم» ،يعــي إذا مل تكــن تعيــش
مــع شــخص أملــاين أو تعمــل معــه ،فاألملــاين اآلخــر ســيكون لديــه خــوف
ً
ً
بالتعــرف إليــك .وبالفعــل اســتطعنا أن نقيــم حفــا خري يــا ،ونقــدم فيــه
عـ ّ
ـدة أكالت دمشــقية« :كبــة ،يــرق ،يالنجــي ،أوزي» ،وبعــض املعجنــات.
كمــا دعينــا إىل الحفــل مســؤولني يف املدينــة ،ومصور يــن وصحفيــن
ً
وفئــات مختلفــة مــن الشــعب األملــاين ،وكان الجميــع مــرورا بهــذه
ً
املبــادرة الــي أقمناهــا ،وكانــوا أيضــا مرسور يــن مــن الطعــام الــذي كان
ً
لذيــذا .وبــدأت األســئلة تأتينــا مــن كل اتجــاه ،الجميــع ير يــد أن يعــرف
طــرق تحضــر الطعــام واملكونــات الــي اســتخدمناها يف هــذه األطبــاق،
وهــذا الــيء جعلــي مــرور للغايــة إىل درجــة أين طلبــت مــن رئيــس
ً
البلديــة أن نقيــم هــذا الحفــل كل عــام تزامنــا مــع أعيــاد امليــاد ورأس
الســنة ،وملــاذا مــع أعيــاد امليــاد ورأس الســنة ،ألنــه كمــا تعرفــون يف أوروبا
ثمــة أســواق وهــذه األســواق الخاصــة باألعيــاد ورأس الســنة يكــون فيهــا
ً
كثــرا مــن النــاس بجنســيات مختلفــة وهــذا الــيء يســاعدنا يف إظهــار
ثقافتنــا ويســاعدنا يك نندمــج باملجتمــع أكــر ويتعرفــون علينــا ونتعــرف
عليهــم .وبالفعــل وافــق رئيــس البلديــة عــى النشــاط املقــر ح وقـ ّ
ـدم لــه
ً
ً
ً
ً
دعمــا ماديــا ومعنويــا وأعطانــا موقعــا ضمــن األســواق لنقــوم كل عــام
بهــذا الحفــل الخــري.
ونحــن عــن طر يــق ذلــك النشــاط الــذي نقــوم بــه ،اســتطعنا أن نوصــل
للنــاس املوجوديــن هنــا يف أملانيــا ،أننــا شــعب نمتلــك اإلرادة ،نحــن شــعب
يحــب التطــور ،نحــن شــعب بالرغــم مــن الحــرب والتهجــر ورغــم رحلــة
اللجــوء القاســية الــي قطعناهــا اســتطعنا أن نثبــت أنفســنا ،واســتطعنا
الدخــول إىل هــذا املجتمــع وبــكل جــزء منــه ومــن أفــراده.
أنا جميل جمال الدين من أملانيا وهذه كانت قصيت.
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ُ
شعرت بأين فرد
من املجتمع
القربيص ّ
• عبد الوهاب طرعيل
•  27سنة
• قربص

اســمي عبــد الوهــاب طرعيــل ،شــاب ســوري مــن مدينــة حلــب ،عمــري
 27ســنة ،أحمــل إجازتــن جامعيتــن ،فقــد درســت اقتصــاد تخصــص
ً
إدارة ومحاســبة ،وأحمــل أيضــا إجــازة يف الرش يعــة اإلســامية .كان لــدي
طمــوح دائمــا أن أتابــع دراســي ،وهــذا الــيء الــذي دفعــي يف ســور يا
ألتبــع الكثــر مــن التدر يبــات والــدورات ألطــور نفــي وأصقــل شــخصييت،
كمــا كنــت أقــوم بــأي يشء يســاهم يف بنــاء طموحــي يف املســتقبل ألتابــع
دراســي يف أي بلــد متطــور تكــون شــهاديت فيــه مقبولــة ،وأســتطيع
تحصيــل شــهادة علميــة عاليــة.
هــذا الــيء دفعــي يف ســور يا ألكــون يف أماكــن عمــل جيــدة ،فعملــت
يف مؤسســة تعليميــة مهمــة للغايــة هــي «مؤسســة الحضــارة الدوليــة»
مــن العــام  2013إىل العــام  ،2015وبعــد ذلــك انتقلــت للعمــل يف
ً
إحــدى األقنيــة الفضائيــة مســؤوال عــن قســم التســويق والعالقــات
ً
العامــة ،وهــذا الــيء أيضــا منحــي إضافــة إىل تقويــة شــخصييت خــرة
جيــدة بالتواصــل والعمــل عــى أرض الواقــع .وأثنــاء ذلــك كنــت أعمــل
كمتطــوع يف عــدد مــن املؤسســات املجتمعيــة ،والــي عــادة مــا تكــون
جمعيــات خري يــة ومؤسســات تعــى بواقــع املجتمــع.
كان خيــاري املمــز هــو أن أتابــع دراســي يف قــرص ،فســافرت إليهــا
يف بدايــة عــام  ،2017فالتقيــت بمجتمــع جديــد عــي ّ فهــو بالنســبة لنــا
مجتمــع أورويب ،ونحــن كمجتمــع رشيق مختلفــن عــن املجتمــع األوريب.
ً
ّ
ـد جديــد يف حيــايت ،طبعــا كل الخــرات الســابقة
وهــذا الــيء كــون تحـ ٍ
الــي اكتســبتها شــخصييت أفادتــي يف ذلــك خــال وجــودي يف قــرص،
خاصــة الفــرة األوىل .ســجلت يف جامعــة « »Neapolisضمــن برنامــج
إدارة األعمــال ،وبعــد وقــت الجامعــة كان عــي ّ أن أبحــث عــن عمــل.
ّ
وأســتطيع القــول أن احتجــت الحتــكاك فعــال مــع املجتمــع القــريص
للبحــث عــن فرصــة تكــون مناســبة لدراســي وتخصــي ،فقــد كانــت
رســاليت يف املاجســتري بتخصــص عقــارات ،فــكان كل طموحــي وأمــي أن
أعــر عــى فرصــة يف هــذا املجــال ،بحكــم أن قــرص هــي بلــد ســياحي،
ويف الوقــت ذاتــه هــو بلــد يعتمــد عــى ســوق العقــارات بشــكل جيــد.
ً
بنهايــة عــام  ،2018كان عنــدي لقــاء مهــم جــدا مــع شــخص يدعــى
«ديميــرس ماراثيفتيــس» ،وعندمــا دخلــت إىل مكتبــه والتقيــت
بــه شــعرت بــأين التقيــت مــع الشــخص املناســب ،وعرضــت للســيد
«ديميــرس» شــهادايت وخــرايت ،وتحدثــت عــن نفــي ،وبمجــرد مــرور
خمــس دقائــق قاطعــي وقــال يل :تــم قبولــك ،ونحــن قــد وظفنــاك يف
ً
الرشكــة .طبعــا أنــا يف هــذه اللحظــة انتابــي شــعور رائــع هــو أنــه تــم قبــويل
ً
ً
يف مــكان كبــر جــدا وضخــم جــدا ،فهــو يعــد يف مدينــة «بافــوس» أكــر

كلمــات مفتاحيــة  ///ســور يا • االنتمــاء • الهجــرة •
حلــب • قــرص• بافــوس• فــرص العمــل
• بافوس• املجتمع القربيص
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وكيــل عقــاري ،ويف الوقــت نفســه هــو عمــل يف مجــال تخصــي املبــارش.
قــال الرجــل :أنــا لــدي خــرة يف مجــال العقــارات ،وأســتطيع أن أعــرف
الشــخص الــذي أمامــي مــن خــال كلمــات بســيطة إن كان ســينجح إذا
عمــل باملــكان الــذي أضعــه فيــه.

ً
أنــا كنــت ســعيد جــدا يف هــذه اللحظــة ألن هــذا الشــخص آمــن بقــدرايت
حــى قبــل أن يطلــع عــى عمــي ،فقلــت للســيد «ديميرت يــس» :إذا
أحببــت يمكنــي أن أعــرض عليــك شــهادايت ،لقــد اتبعــت أكــر مــن حــوايل
 35دورة يف تخصصــات مختلفــة تصــب يف مجــال املبيعــات ومجــال
تطويــر الــذات ،وإدارة املــوارد واللغــة اإلنكلزي يــة.
ً
قــال يل :ال داعــي لذلــك ،لقــد وظفتــك عنــدي ،ال أر يــد أن أرى شــيئا ،إنــي
عــى ثقــة ممــا تقولــه ،كمــا أثــق بقدراتــك ،وأنــا مؤمــن بالــيء الــذي تقــدر
أن تقــوم بــه والــيء الــذي تر يــد أن تفعلــه.
النقطــة الــي أر يــد أن أذكرهــا هــي قــول الســيد ديميرت يــس« :عبــد
ً
الوهــاب ،أنــا أر يــد أن أقــدم لــك عرضــا براتــب هــو ذاتــه راتــب أي موظــف
ً
ً
آخــر عنــدي ،فأنــا رجــل ال يهمــي إن كنــت ســور يّا أو الجئــا أو مــن أي
جنســية ،أنــا مؤمــن بالشــخص الــذي أمامــي كإنســان».
أنــا أعمــل يف هــذه الرشكــة منــذ عــام ونصــف ،وهــذا الشــخص خــال
ً
هــذه املـ ّ
ـدة مل يوجــه يل أي مالحظــة ،وأثنــاء العمــل دائمــا يقــرن أي عمــل
يطلبــه مــي بكلمــة :مــن فضلــك ،ربمــا تكــون هــذه التفاصيــل صغــرة
ً
ً
جــدا لكنهــا ملســات لطيفــة تدفــع اإلنســان يك يكــون دومــا يســعى لتقديــم
الــيء األفضــل والــيء األحســن.

ً
طبعــا بلــدي األم هــو ســور يا ،لكــن يبقى
ً
هنــاك محبــة كبــرة جــدا للبلــد الــذي
أعطــاين وســاهم يف تكويــن شــخصييت
ّ
وزودين بالعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
ً
ً
طبعــا بلــدي األم هــو ســور يا ،لكــن يبقــى هنــاك محبــة كبــرة جــدا للبلــد
ّ
وزودين بالعلــم ،فقــد
الــذي أعطــاين وســاهم يف تكويــن شــخصييت
حصلــت بقــرص عــى شــهادة املاجســتري ،وتزوجــت فيــه ،وكنــت ســعيدا
يــوم زفــايف ألن معظــم املدعويــن هــم أصدقــايئ القبارصــة الذيــن ّ
كونــت

ً

معهــم عالقــات طيبــة خــال تواجــدي يف قــرص.
ً
أنــا أشــعر دائمــا أن املجتمــع القــريص الــذي يحتضــي ويرعــاين ألنــي
باألســاس مهتــم بــه ،ومهتــم أن أكـ ّـون عالقــة لطيفــة مــع هــذا املجتمــع.
أنا عبد الوهاب طرعيل من قربص ،عمري  27سنة وهذه قصيت.
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قالت :ستكونني
بمثابة ابنة يل
ّ
السمان
• هديل
•  21سنة
• السويد
كلمات مفتاحية  ///سور يا • االنتماء • الهجرة •
دمشق • السويد • االحتضان العائيل • الطعام •
العادات والتقاليد • املجتمع السويدي

أنــا هديــل ،عمــري  21ســنة ،مــن ســور ية دمشــق ،جئــت إىل الســويد عــام
ً
 2014وحاليــا توشــك إقامــي أن تتجــاوز الســبعة أعــوام .لقــد وصلــت
عــن طر يــق الهجــرة غــر الرشعيــة ،وراجعــت دائــرة الهجــرة ،فأخــذوين
ً
ألعيــش يف «كامــب» للقـ ّ
ـر ألن عمــري كان دون  18عامــا ،ومــن هنــاك
بــدأت حكايــي.
برصاحــة لقــد فكــرت بالهجــرة بســبب خطــر الحــرب ،وكنــت أعتقــد أنــه
لــن يكــون يل مســتقبل يف بلــدي يف هــذا الوقــت ،فمــن املســتحيل ذلــك
بظــل الحــرب ،لهــذا تكونــت فكــريت األوىل عــن رضورة الهجــرة .دخلــت
ً
املدرســة لتعلــم الســويدية ،ومل يكــن معــي هنــاك عــرب نهائيــا ،فأنــا العربية
الوحيــدة يف هــذا الكامــب ،وســاعدين االختــاط بالنــاس الذيــن يعملــون
يف هــذا املــكان بتعلــم بعــض املفــردات حــى أتمكــن مــن التواصــل معهم،
ويف الوقــت نفســه كنــت أتعلــم يف املدرســة اللغــة الســويدية .عشــت هنــا
ً
دون أهــي ملــدة ثالثــة ســنوات ،وهــذا الــيء أيضــا أعطــاين دافــع أكــر
يك أتعلــم وأرتــب أمــوري يف هــذه البلــد الجديــد .وبالتأكيــد كان هنــاك
أشــخاص كانــوا يعملــون يف الكامــب ،لديهــم شــغف لتعليــم القادمــن
الجــدد إىل مجتمعهــم ،وكانــوا مرسور يــن بوجــود ثقافــات جديــدة تدخــل
إىل مجتمعهــم.
بعــد ذلــك قامــت الدائــرة الحكوميــة املختصــة ،بتوز يــع القــر عــى
عائــات ســويدية لرتعاهــم ،وكان مــن نصيــي
ً
عائلــة مل أختارهــا ومل تختــارين فالتوز يــع كان تلقائيــا ،وقالــوا يل :أن هــذه
العائلــة ســتكون بمثابــة أهــل لــك .وملــا التقيــت بالســيدة كان أجمــل يشء
أنهــا مل تكــن تر يــد أن تشــعرين أنــه لقــاء رســمي ،فاقرتبت مــي واحتضنتين
ً
وقالــت يل :أنــا ســأكون ســعيدة جــدا بوجــودك معــي ،وســتكونني بمثابــة
ً
ابنــة يل ،وأنــا متحمســة جــدا للتعــرف عليــك ،والتعــرف عــى املــكان الــذي
جئــت منــه وعــى ثقافتــك وعاداتــك .هــذا الــيء جعلــي أشــعر بارتيــاح
كبــر ألنهــا كــرت جميــع الحواجــز الــي مــن املمكــن أن تكــون بيننــا.
ً
كانــت تهتــم يب بشــكل أســتطيع أن أصفــه بأنــه جميــل! خصوصــا عندمــا
تحدثــت لهــا أن ديانــي اإلســام ،ونحــن لدينــا أعيــاد وشــهر رمضــان،
فكانــت تذكــرين بــكل تلــك املناســبات ،لدرجــة أنهــا كانــت تقصــد مخــزن
عــريب يك تشــري يل كثــر مــن األشــياء لرمضــان ،حــى ال أشــعر بفقــدان
هــذه األجــواء .كانــت تمــر أيــام كثــرة تؤجــل فيهــا تنــاول الطعــام يف
ً
مزنلهــا حــى يحــن موعــد اإلفطــار يف رمضــان لنــأكل معــا ،ويف األعيــاد
ً
كنــا نذهــب معــا إىل الســوق لــراء ثيــاب جديــدة لتشــعرين بأجــواء العيــد.
إضافــة إىل ذلــك ،جعلتــي أتعــرف عــى عادتهــم وتقاليدهــم ،كنــت
ً
ً
أقــي عندهــم وقتــا طويــا ،وكانــت تجلــس هــي وزوجهــا تتحــدث يل
عــن األعيــاد املوجــودة يف الســويد ،ومــا هــي األشــياء التار يخيــة ومــا هــي
ً
ً
معتقداتهــم الــي يؤمنــون بهــا .هــذه املــرأة لعبــت دورا كبــرا يف حيــايت
الجديــدة ،لقــد وقفــت إىل جانــي حــى تجــاوزت  18ســنة مــن عمــري،
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علمتــي كيــف أتدبــر أمــوري وكيــف يجــب أن يكــون تفكــري عندمــا
ً
أعيــش وحــدي بعــد ســن  ،18لقــد علمتــي أدق التفاصيــل ،مثــا :كيــف

وتقاليــدي وأنــي غــرت لهــا نظرتهــا ،ليــس فقــط أنــا اندمجــت باملجتمــع
ً
الســويدي ،حــى هــي تغــرت كليــا نظرتهــا عــن الســور يني وعــن عاداتهــم

يجــب أن يتــم ترتيــب األمــور املاديــة ،وكيــف نوفــق بــن الدراســة والعمــل

وتقاليدهــم .أنــا أشــعر أنــه لــوال وجــود هــذه املــرأة لــكان مــن الصعــب
عــي ّ االندمــاج إىل هــذه الدرجــة ،وأكيــد ال يوجــد أحــد ال يندمــج ولكــن
ً
يحتــاج وقتــا أطــول ،لقــد وفــرت عــي ّ الوقــت وجعلتــي أعــرف األشــياء

وأنــا أشــعر أنهــا فخــورة يب عندمــا أنجــح يف يشء بحيــايت ،كمــا أنهــا تهنئــي

الصحيحــة يف التوقيــت الصحيــح .أشــعر حقيقــة أنهــا كانــت عائلــي ،كنــت

بــكل املناســبات مثــل :رمضــان واألعيــاد ،فهــي مل تنــس مواعيدهــا.

أســتطيع التحــدث إليهــا بــأي يشء أر يــده ،أحــي لهــا أي مشــكلة ،كانــت
تســتوعبين وتســمعين وتجلــس إىل جانــي تفكــر بحـ ّ
ـل مناســب للمشــكلة

والبيــت ،وكيــف يجــب أن نشــري ومــا هــي األشــياء املهمــة الــي يجــب أن
تكــون يف البيــت .كانــت معــي خطــوة بخطــوة .وإىل اآلن نحــن أصحــاب،

إىل حــد هــذه اللحظــة عندمــا تــأيت إىل املنطقــة الــي أعيــش فيهــا،
ً
نخــر ج معــا لتنــاول طعــام الغــداء ،وتقــول يل أنهــا شــعرت بأنــي مثــل
ً
ابنتهــا ،وأنــه كان لديهــا فكــرة مختلفــة تمامــا عــن بلــدي وعــن عــادايت

الــي وقعــت بهــا .وكانــت تفاجئــي بتقديــم األشــياء الــي أحبهــا ،ففــي عيد
ميــادي أقامــت حفلــة كبــرة ودعــت لهــا كل أصدقــايئ دون معرفــي،
ً
ً
بالتأكيــد هــذه األشــياء أنشــأت بيــي وبينهــا رابطــا قويــا.
هــي ليــس لديهــا أوالد ،ويف عيــد األم تذكرتهــا

ليــس فقــط أنــا اندمجــت باملجتمــع
الســويدي ،حــى هــي تغــرت كليــا
نظرتهــا عــن الســور يني وعــن عاداتهــم
و تقا ليد هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
ً

وأخــذت لهــا كيــك وهديــة وذهبــت إليهــا واحتفلــت
معهــا فراحــت تبــي مــن الفــر ح ،فهنــاك شــخص مل
ً
تلــده وليــس ابنــا لهــا اســتطاع أن يفرحهــا إىل هــذه
الدرجــة ،وباســتطاعيت القــول أن الرابــط بيننــا قــوي
ً
جــدا.
أنا هديل من السويد وهذه كانت قصيت.
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«صباح الخري ،كيفك ،كيف أسمر؟»
كلمــا ترســل يل رســالة ،كان يجــب أن تســألين كيــف حالــك ،وكيــف حــال
أســمر؟
أو حىت عندما تأيت إلينا للز يارة ،يكون أول سؤال عن أسمر!
أســمر هــو قطــي ،أتذكــر عندمــا جئــت للســكن بهــذه البنايــة ورأيتهــا
ً
تمــي مــع كالبهــا ،هــي ال تتكلــم اإلنكلزي يــة أبــدا ،وأنــا أملانيــي ضعيفــة،
فهــذه اللغــة مل أســتطع أن أتأقلــم معهــا منــذ وصلــت إىل النمســا ومل
ً
أحبهــا وال أقــدر تعلمهــا ،هــذا الــيء مل يمنعــي أبــدا ألجــد جملــة ألقــول:
صبــاح الخــر .كيــف حالــك؟ ممكــن ّ
مســد عــى الكلــب ،مــا هــو اســمه؟
وأســأل هــل هــو ذكــر أم أنــى؟
وكنــت يف كل مــرة أز يــد املحادثــة عندمــا أراهــا تخــر ج معهــم مــن أجــل
املــي ،وكان لكالبهــا حصــة مــن الســام ،وهــذا الــيء كان يفرحهــا
ً
حقــا .إىل أن جــاء يــوم ورأيتهــا فتشــجعت وقلــت لهــا :أر يــد أن يكــون
لــدي قــط ،وأنــا أحــب الحيوانــات ،هــل مــن املمكــن أن أعــرف كيــف أجــد
قطــة أو قــط يف هــذه املقاطعــة؟ مــن مواقــع االنرتنــت أو يف محــل مــا؟
فقالــت يل أن هنــاك مواقــع إلكرتونيــة ،وفتحــت هاتفهــا النقــال وعلمتــي
ً
كيــف أبحــث وفــق تطبيقــات معينــة .بعدهــا كنــت كثــرا مــا أدعوهــا
ً
لنتنــاول القهــوة معــا ،ومــرة لبّــت الدعــوة وكان مجمــل أحاديثنــا عــن
الحيوانــات ،وقالــت كــم هــي تحبهــم ،وأخربتهــا كــم كنــت أهواهــم أثنــاء
الصغــر ،وتحدثنــا بــكل يشء لــه عالقــة بالحيوانــات األليفــة .وأخربتــي أنهــا
ال تخــر ج مــن البيــت أيــام اإلجــازة ألنهــا تمتلــك حيوانــات يف املــزل ،كلبــان
كبــران وقــط و 23جــرذ ،وذلــك مــا دفــع أخــي الــذي كان معــي للخــوف،
ألن لديــه فوبيــا مــن كل الحيوانــات مــا عــدا القطــط.
أول مــرة أحــرت فيهــا قطــي «أســمر» ،كانت هي أول شــخص يزورين،
وبــن حــن وآخــر تــراه وترفعــه وتلفــه وتلتقــط الصــور معــه ،كانــت تر يــي
ً
ً
حبــا كبــرا لــه ،هــذا الــيء جعلنــا أقــرب أكــر مــن بعضنــا ،وجعلــي أشــعر
أن هنــاك يشء مشــرك بيننــا هــو حــب الحيوانــات ،فاســتطعنا أن نصــل
إىل بعضنــا البعــض يف ظــل مجتمــع كل يشء فيــه مختلــف ،لكــن حــب
الحيــوان والعطــف عليهــم ،يجعلــه مؤتلــف.
ً
يف أحــد املــرات ونحــن يف العيــادة البيطر يــة ،راح النــاس جميعــا يتحدثــون
ً
إلينــا أنــا وأخــي ،ألن قطنــا كان صغــر جــدا وجــذاب ،فــكل النــاس بــدأت
تتقــدم وتتحــدث معنــا ،وتتحــدث عــن جمالــه وتســأل عــن اســمه ونوعــه.
بعــد ذلــك ونحــن يف الشــارع عائديــن إىل البيــت ،بــدأ النــاس يتحدثــون
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إلينــا أكــر ويتقربــون أكــر عندمــا كانــوا يرونــا ونحــن نحملــه يف الســلة.
قــال يل أخــي :حقيقــة هــذه أول مــرة منــذ جئنــا إىل النمســا قبــل أربــع
ســنوات ،أتواصــل وأتكلــم مــع هــذا العــدد الكبــر مــن النــاس! يجــب
عــي ّ يف املــرات املقبلــة أن أصطحــب القــط وأمــي معــه بالشــارع حــى

أســتطيع التعــرف والتحــدث مــع اآلخر يــن .حقــا

ً

الحيوانــات هنــا هــي مفتــاح العالقــات ،مفتــاح
الحــب الحقيقــي بــن النــاس يف النمســا ،هــي
املضمــون الصــادق يف التعامــل مــن أجــل تكويــن
أي عالقــة.
كانــت صديقــة الحيوانــات تــأيت لتنــاول القهــوة،
فتلعــب مــع أســمر وتــأكل مــن األكالت الــي
ً
نعدهــا وتحبهــا كثــرا ،ويف أحــد املــرات كنــت
ً
ّ
قــد حــرت نوعــا مــن الحلويــات الــذي تحبــه،
فأرســلت لهــا رســالة أخربهــا أين أر يــد أن أرســل
ً
لهــا منهــا ،فأجابتــي أنهــا مر يضــة جــدا وال
تســتطيع تنــاول يشء ،وأنــا دون شــعور طبعــا
ً
ً
نهضــت وحــرت طعامــا معينا وشــوربة وطرقت

ً

البــاب عليهــا ،وكنــت أفعــل ذلــك لعــدة أيــام ،ثــم
أرســلت يل رســالة تقــول فيهــا« :أنــا أشــكرك جــدا

ً

بــادرت أنــا وأخــي وطرقنــا أبــواب البيــوت
وقدمنــا لهــم الكيــك والــورد وبطاقــة
تعرفهــم أننــا جريانهــم الجــدد ،وكانــت
الصدمــة يف اليــوم التــايل ،عندمــا كنــت
أنــزل درج البنايــة رأيــت بعــض الــورد
والكيــك والبطاقــات يف ســلة القمامــة،
شــعور أنــك منبــوذ مــن النــاس كان
ً
ً
شــعورا بشعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ألنــك قمــت بــيء عظيــم» .ابتســمت يف داخــي
وأخربتهــا أنــه ال داعــي ألن تشــكر يين ،ألنــه بالنســبة لنــا نحــن كعــرب ال
ً
ً
يعتــر هــذا املوضــوع شــيئا عظيمــا ،نشــعر أنــه أمــر واجــب ،شــعورنا تجــاه
الجــران أنهــم بالنســبة لنــا مثــل األهــل.
نعــود لجــارايت أو نعــود للجــران ،عندمــا ســكنت يف البنايــة وهــي عبــارة
عــن أربــع شــقق ،بــادرت أنــا وأخــي وطرقنــا أبــواب البيــوت وقدمنــا لهــم

منــذ أربــع ســنوات إىل اآلن ،اختلفــت لــدي أمــور كثــرة ،كنــت أتضايــق
عندمــا ينــادي يل أحدهــم نــور ،ألن كلمــة نــور باللغــة األملانيــة تعــي
«فقــط» ،ويف كل مــرة يجــب أن أرش ح مــا معــى اســمي ،واآلن حــى
لــو نــادى أحدهــم «فقــط» ال أزعــل ،أضحــك ،ربمــا أنــا تأقلمــت وبــدأت
أتكلــم اللغــة الــي مل أكــن أحبهــا قبــل أن أصــل إىل أوروبــا وشــاءت
الظــروف أن أكــون يف بلــد بهــذه اللغــة أي األملانيــة.

الكيــك والــورد وبطاقــة تعرفهــم أننــا جريانهــم الجــدد ،ونعتــذر عــن

ً
املحاولــة صعبــة ولكــي عــى ذات الطر يــق ،يجــب أن أفتــح مجــاال حــى

اليــوم التــايل ،عندمــا كنــت أنــزل در ج البنايــة رأيــت بعــض الــورد والكيــك

أســتطيع أن أتكلــم وأتواصــل بشــكل أكــر ،حــى أشــعر أنــي أســتطيع
ً
فعــا العيــش يف هــذا املجتمــع ،عــى فكــرة حــى بالحجــر الصحــي

جميــع األصــوات الــي تســببنا فيهــا أثنــاء النقــل .وكانــت الصدمــة يف
والبطاقــات يف ســلة القمامــة ،طبعــا ال أعلــم مــن رماهــا ومل أكــن أتوقــع
مــن فعــل ذلــك ،األمــر الــذي أزعجــي ،ومــا حــدث جعلــي ال أبــادر بتحيــة
أحــد وال أبتســم بصــدق للنــاس الذيــن يســكنون معنــا ،ألن شــعور أنــك
ً
ً
منبــوذ مــن النــاس كان شــعورا بشــعا .جــاريت بيــرا ،كانــت هــي الشــخص
الوحيــد الــذي شــكرين عــى الفــور وأهدتــي زجاجــة نبيــذ عنــد مــا أهديتهــا
ً
ً
ً
الــورود والكيــك ،ووجــدت ذلــك لطيفــا جــدا منهــا ومختلفــا عــن البقيــة.
ً
طبعــا بعــد فــرة مــن الزمــن بقيــت أتواصــل مــع بيــرا بــن الحــن واآلخــر.

«بســبب كورونــا» مل أعــد أرى جــاريت الــي تحــب الحيوانــات ،ولكنهــا بقيــت
ترســل يل بــن حــن وآخــر:
«كيفك وكيفه أسمر».
أنا نور من النمسا وهذه كانت قصيت.

جــاريت بيــرا ال تتحــدث الفصحــى وتعليمهــا بســيط مــع أنهــا شــابة وتعمل،
لكنهــا كانــت تصحــح يل مفــردات وتقــول يل :ال تقــويل هكــذا… بــل قــويل
ً
هكــذا… حقــا إن اللغــة هــي مفتــاح يك تبــي عالقاتــك يف مجتمــع ،مــن
ً
املمكــن أن تكــون غر يبــا عنــه ،ألنهــم يشــعرون باألمــان أكــر معــك عندمــا
تتحــدث لغتهــم ،وخاصــة اللهجــة أو اللكنــة الخاصــة بهــم .لكــي وجــدت
ً
مفتاحــا آخــر ،وهــو الحــب املشــرك للحيوانــات .ربمــا حــب الحيوانــات ال
يحتــاج لغــة معينــة أو ال يحتــاج إىل مفــردات منتقــاة أو تجميليــة ،وحــى
اللغــة املحكيــة العاديــة.
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أن تعطي املحبة
لـمتلقيك
• أحمد الشيخ
•  41سنة
• أملانيا

ذلــك حصلــت عــى منحــة لدراســة النقــد الســينمايئ املعــارص ،واللغــة
اإلنكلزي يــة يف جامعــة واشــنطن.
يف ســور يا أنجــزت بــن  2002و  2013أكــر مــن  50مسلســل مــن الدراما
ً
الســور ية ،وكذلــك قدمــت برامجــا يف التلفز يــون الــريك العــريب ملــدة عــام
ونصــف ،كمــا عملــت كمنظــم مناســبات ومقــدم فعاليــات أدبيــة وثقافيــة
وفنيــة يف بــروت ملــدة ســتة أشــهر قبــل أن أحصــل عــى تأشــرة الســفر
ً
إىل أملانيــا ،وهنــاك كنــت محظوظــا أن بعالقــي الجيــدة بمحامــي ّ ومديــر
ً
ً
أعمــايل الــذي كان يعيــش يف أوروبــا منــذ  50عامــا تقر يبــا ،إنــه مــن
ً
أصــول لبنانيــة ومتقــدم بالعمــر حــى كأنــه كان والــدي يف تعاملنــا معــا،
الــذي أرســل يل الدعــوة وكان كفيــي ومازلنــا عــى تواصــل وعــى عالقــة
طيبــة إىل اآلن ،ومســاعدته يل كانــت عــن طر يــق عالقتــه بأحــد موكليــه،
الــذي كان مديــر أول مدرســة ر يــف عملــت فيهــا كموجــه مــر ح تربــوي
اجتماعــي ومــدرب تمثيــل للناشــئة ،فقــد ّ
أمــن يل عقــد عمــل وإقامــة
عمــل ولــه الشــكر.
كان البــد مــن وجــود أحــد ليمهــد طر يــق الوصــول الــذي مل يكــن ســهال
بالنســبة ملهاجــر رشعــي .فمــازال موضــوع الحنــن إىل دمشــق يشــغل
مخيلــي ،أكــر مــا يشــغلين الحنــن إىل بلــدة أجــدادي ســلمية ،أو بلــديت
الــي ولــدت فيهــا طرطــوس .ويف الحقيقــة كان مــن أهــم دوافعــي
للســفر هــو رغبــة قديمــة ملواصلــة موضــوع حــوار الحضــارات والثقافــات
يف الفــن واملــر ح وكافــة أصنــاف الرتبيــة الجماليــة.
كانــت أول محطــة يف الرحلــة األملانيــة هــي مدرســة ر يــف اســمها
"رودولــف شــتايرن" يف غــرب أملانيــا قــرب مدينــة "بادربــورن" يف واليــة
شــمال الرايــن ،وهنــاك عاملــت طــايب األملــان ،وهــم مــا بــن  13و 15ســنة،
ً
كأب ،وفعــا كانــوا يقولــون يل "بابــا أخميــد" ألن كلمــة أحمــد ال تلفــظ
معهــم إال بصعوبــة ،وأنــا كان يضحكــي هــذا االســم "أخميــد" ،ولكــي
ً
ً
كنــت مــرورا كونــه كان يــأيت مــن أفــواه أوالدي ،فعــا أنــا أقــول لهــم
أوالدي بــكل محبــة ،ومل أكــن أنظــر إليهــم كونهــم طــاب وأنــا أســتاذ،
أحــب مبــدأ األبــوة يف العمليــة التعليميــة ،وأن تعطــي املحبــة ملتلقيــك
ومر يــدك وأن تتلقــى منــه املحبــة ،هكــذا كنــت وال زلــت أرى املنظــور

كلمات مفتاحية  ///سور يا • االنتماء • الهجرة •
دمشق • أملانيا • بادربورن • شمال الراين
• الثقافة والفنون • التعليم والرتبية
• املجتمع األملاين
أنــا اســمي أحمــد خــر الشــيخ ،عمــري  41ســنة ،فنــان ســوري مقيــم
يف أملانيــا منــذ حــوايل ســت ســنوات .كنــت قــد درســت عــدة اختصاصــات
لهــا عالقــة بــاألدب والفنــون وهــي :األدب اإلنكلــزي ،والتمثيــل ،وبعــد
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الحقيقــي للعمليــة التعليميــة.
عملــت ملــدة ســنة يف مدرســة "رودولــف شــتايرن" الر يفيــة الخاصــة ،وهــي
عبــارة عــن مجتمــع منعــزل عــن املجتمــع األملــاين العــادي ،عــى قمــة
جبــل ،تغطيــة املوبايــل ضعيفــة ،لديهــم التقــرب مــن الطبيعــة موضــوع
ً
مهــم جــدا ،يوجــد فيهــا ورشــات حــدادة ،ونجــارة ،وأرايض زراعية واســعة،
وســوق خــاص ،ومطبــخ خــاص أغلــب طعامــه صحــي أو نبــايت ،وهنــاك
ً
ورشــات صناعــة جبنــة جميلــة جــدا .كانــت هــذه التجربــة مثــل الحلــم،
حقيقــة شــعرت أين يف فيلــم "هــاري بوتــر" الجــزء الســوري ،ألن أبنــايئ،
أي طــايب ،كانــوا يلبســون مثــل هــاري بوتــر صدر يــة مــن الصــوف.

ً

ً
عملنــا عــروض مهمــة جــدا لنصــوص أملانيــة ولتجــارب عامليــة ،عملــت
معهــم باألملانيــة "اللصــوص" لـــفر يدر يش شــيللر ،كان العــرض مدتــه 3
ســاعات ،مــع موســيقا وعــرض صــور وبنــاء ديكــور متحــرك ،كان عرضــا
ً
مهمــا.

ً

كانــت تجربة مدرســة الر يــف هي فاتحة
تعميــق تجربــي يف حــوار الحضــارات
والثقافــات بالفــن
أقــول باختصــار ،كانــت هــذه التجربــة الــي أشــعرتين أنــه لــدي أبنــاء
ً
وعنــدي عائلــة وأهلهــم كأنهــم أقربــايئ ،فعــا كانــت حلــم جميــل ،بــدأ
ســنة  2014وإىل اآلن بعــد ســتة ســنوات يف هــذه البلــد أشــتاق لتلــك
ً
األيــام ،ألنــه فعــا أول مــرة يف الحيــاة يف كل مجــال يبقــى لهــا انطبــاع
وســحر مختلــف .بعــد ذلــك كانــت تجربــة مدرســة الر يــف هــي فاتحــة
ً
تعميــق تجربــي يف حــوار الحضــارات والثقافــات بالفــن ،وحاليــا أنــا
مستشــار عائــي وخبــر يف مســاعدة الشــباب الجامعــي يف مجلــس
شــيوخ برلــن.
وباختصــار شــديد ملخــص الرحلــة األملانيــة هــو التطويــر والتعلــم وإيجــاد
حــز جديــد ملتابعــة العمــل الفــي الــذي بدأتــه يف بلــدي ســور يا ،هنــاك
الكثــر مــن املحطــات ولكــن أحببــت أن أجمــل بهــذا املوجــز ملخــص
التجربــة.
أنا أحمد الشيخ فنان سوري يف أملانيا وهذه كانت قصيت.
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ً
ً
ّ
“باب يفتح بابا ولحن يجر لحنا”
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املوسيقى
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• الرنويج

ً
ً
ملرحلــة  14شــهرا تقر يبــا ،ينهــي خاللهــا الالجــئ أوراقــه واألمــور الرســمية
ً
ليبــدأ حياتــه مــن جديــد .املخيــم األول ،كان فــرة قصــرة أســبوع تقر يبــا،
ً
يكــون الالجــئ خاللهــا ضائــع ال يعــرف شــيئا ،يرتــاح فيهــا مــن رحلتــه
ً
ً
وتبــدأ أمــور معامالتــه الرســمية تتحــرك شــيئا فشــيئا .يف املخيــم الثــاين
ً
بــدأت بأخــذ فكــرة عــن طبيعــة النــاس ،وأيضــا أســتطيع القــول إنــه كان
املفتــاح األول يل يف هــذه البلــد .فقــد رغبــت بتعلــم اللغــة ،كانــت معلمــة
ً
اللغــة امــرأة متقاعــدة ،عمرهــا قرابــة  70عامــا ،ولكنهــا نشــيطة وتحــب
ً
مســاعدة النــاس ،وخصوصــا يف اللغــة .يف تلــك الفــرة مل تكــن اللغــة
مفروضــة بــل كانــت طوعيــة ،مــن كان يرغــب يف الحضــور فإنــه يســتطيع
ليتعلــم أثنــاء فــرة االنتظــار .وتفاجــأت عندمــا ســألتين معلمــة اللغــة::
سألتين املعلمة :ماذا تعمل؟
أجبتها :أنا أعمل يف املوسيقى ،أحب املوسيقى.
قالت يل :ماذا تعزف؟
أجبتها :غيتار.
قالت :أين غيتارك؟
أجبتها :ال يوجد معي غيتار ،كيف يمكن جلبه وأنا جئت عرب البحر
بثيايب فقط!
يف اليــوم التــايل ،تــأيت املعلمــة إىل الــدرس ومعهــا غيتــار ،كان غيتــارا
ً
جديــدا ،ثــم قالــت يل :منــار هــذا لــك ،خــذه ولتبــدأ بالعــزف عليــه ،بمــا أنــه
ً
ليس لديك غيتار حاليا.
كان غيتــار جديــد ،وأنــا كنــت مثــل شــخص عطشــان وأعطيتــه كأس مــاء.
ً
كان يشء كبــر جــدا يف ذلــك الوقــت ،ومــن حينهــا إىل اآلن أنــا واملعلمــة
"انغر يوحنــا" أصدقــاء إىل هــذه اللحظــة.
بعــد فــرة كان يجــب االنتقــال إىل املخيــم الثالــث ،وكان وســط الرنويــج

كلمات مفتاحية  ///سور يا • االنتماء • الهجرة •
الرنويج • الفنون والثقافة • املوسيقى
• املجتمع الرنويجي

يف مدينــة اســمها "ر يــوكان" ،وهــي مدينــة بــن جبلــن يف وادي ال تــرى
الشــمس مــن الشــهر التاســع إىل الشــهر الرابــع ،مل يكــن هنــاك شــمس
ً
ً
تمامــا ،كنــت تــرى ضــوءا لكنــك ال تــرى الشــمس ،عــى رأس الجبــل كان
هنــاك ثالثــة مرايــا ،تعكــس أشــعة الشــمس عــى بقعــة صغــرة يف القر يــة
ً
يك يــرى النــاس الشــمس قليــا .وكان هنــاك يشء اســمه مهرجــان
الشــمس ،عندمــا تبــدأ الشــمس بالدخــول إىل القر يــة.

أنــا منــار الهاشــمي ،عمــري  30ســنة ،مــن مدينــة حمــص ســور يا ،مقيــم
ً
يف الرنويــج حاليــا ،وأعمــل فيهــا كموســيقي.
يف عــام  2014وصلــت إىل الرنويــج ،ومنــذ أول يــوم دخلــت يف نظــام
اللجــوء الرنويجــي وهــو عبــارة عــن ثــاث مخيمــات لجــوء ،كل منهــا
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عندمــا وصلــت كان الدنيــا كلهــا رماديــة وكئيبــة ،يف أول أســبوع اكتأبــت
فلــم أكــن أعــرف مــاذا أعمــل ،قلــت لنفــي :إىل أيــن أتيــت؟ مــاذا
فعلــت؟ ال يوجــد شــمس ،ثلــج فقــط ،يف بعــض األيــام كانــت الحــرارة
تصــل إىل  ،-24وهنــا بــدأت أقــول نعــم ألي يشء كان يأتيــي ،ألي نشــاط

ً

ً
ً
ً
ً
أصــا منحــدرة مــن لغــة الفايكنــج القديمــة ،كان شــيئا جميــا جــدا ،ال

أي حفلــة صغــرة ،أي يشء عــن طر يــق املخيــم ،عــن طر يق الكنيســة ،عن
ً
طر يــق النــاس ،أيــا يكــن ،أذهــب ألعــزف ،أتفــر ج وأتحــدث مــع النــاس،

أعــرف إذ كنــت أســميها صدفــة .وأســتطيع القــول أن "ســونوفا" هــي أكرث

وبالغيتــار الــذي أحرضتــه "انغر يوحنــا" بــدأت أقيــم الكثــر مــن الحفــات،

شــخص ســاعدين ،وكانــت أكــر ســند يل يف الرنويــج ،لقــد ســاعدتين يف

صغــرة وكبــرة ،مشــار يع صغــرة وتطوعيــة ،كورســات موســيقية ألطفــال

كل يشء ،عرفتــي كيــف هــي القوانــن ،كيــف هــو العمــل ،عرفتــي أكــر
ً
عــى املجتمــع الرنويجــي ،وكانــت دائمــا مثــل "املرجــع" بالنســبة يل عندمــا
ً
أر يــد أن أعمــل أو أســتأجر مــزال ،وكأين ولــد مــن أوالدهــا.

الالجئــن يف الكامــب .وعــن طر يــق النشــاطات املوســيقية تعرفــت عــى
ً
"إيلــن" و "أســرن" اللتــن كانتــا ســيدتان يف عمــر الخمســن تقر يبا ،وهما
ُم ّ
درسـي ّ لغــة نرويجيــة وناشــطتان بمجــال حقــوق الالجئــن ،ســاعدوين
ً
ً
ً
كثــرا أنــا وأصدقــايئ هنــاك ،وأصبحنــا أصدقــاء ،نعــد الطعام معــا ،ونخر ج
ً
مــع بعضنــا ،لقــد ســاعدوين بالكثــر مــن األمــور ،خصوصــا أمــور اللجــوء
يف تلــك الفــرة .وكان لديهــم صديقــة ثالثــة تدعــى "بريغيــت" وحاولــوا
يعرفونــا يف أحــد املــرات عــى "بريغيــت" لكــن األخــرة رفضــت! وحســب
مــا فهمــت أن "بريغيــت" تعرضــت ملشــكلة منــذ زمــن مــع الالجئــن أو
يشء مــن ذلــك ،وأصبــح لديهــا مــا يشــبه ردة الفعــل العكســية ،فلــم
ً
تحــب أن تتعــرف علينــا ،بينمــا هــم دائمــا يحاولــون أن يعرفــوا "بريغيــت"
علينــا.
ً
ً
ً
يف أحــد املــرات وافقــت "بريغيــت" وأصبحنــا فعــا أصدقــاء معــا جميعــا،
ً
ً
ورصنــا نخــر ج معــا وأيضــا هــي ســاعدتنا بالكثــر مــن األمــور .وبعــد فــرة
طلبــت "بريغيــت" أن نســاعدها يف طــاء املــزل الــذي تعيــش فيــه ،املــزل
ً
ً
كان كبــرا جــدا ،ســاعدناها أنــا وأصدقــايئ يف طــاء البيــت وعرضــت علينــا
ً
نقــودا ولكننــا مل نقبــل ،واعتربنــا ذلــك مجــرد مســاعدة وتســلية فليــس
لدينــا عمــل.
يف نهايــة العــام  2015كان يتوجــب االنتقــال إىل مــكان إقامــي النهــايئ
ً
وهنــاك أصبــح حــرا ،وأبــدأ حيــايت الطبيعيــة مثــي مثــل بقيــة البــر.
ودون أن تخــرين ،تكتــب "بريغيــت" عــى صفحتهــا
ً
يف فيســبوك منشــورا يفيــد بــأن لديهــا صديــق مــن
ســور يا ،يعــزف املوســيقى وســوف ينتقــل إىل مدينــة
غــرب الرنويــج تدعــى "بريغــن" ،وإذا كان أحــد
أصدقائهــا هنــاك ممكــن يســاعد إن لــزم األمــر.
وهنــا تــرد عليهــا امــرأة تدعــى "ســونوفا" تقــول لهــا:
أنــا أوالدي كلهــم هنــا ،وهــم عازفــن محرتفــن وأنــا
ســكنت فــرة صغــرة مــن حيــايت يف دمشــق.
عندمــا وصلــت تعرفــت عــى "ســونوفا" وحكــت يل

يف املدينــة الجديــدة ،شــاركت بحفلــة يمكــن وصفهــا "بالكبــرة" مــع
ً
كــورال املدينــة ،وفيهــا أعــارين "أنــدرا" زوج "ســونوفا" غيتــارا ،كان جيــد
ً
جــدا بالنســبة للحفلــة الــي أر يــد أن أعــزف فيهــا ،وكان أفضــل مــن
الغيتــار الــذي أحملــه ،وهــذا الغيتــار كان املفتــاح الثــاين لحيــايت املهنيــة
هنــا ،وبعــد هــذه الحفلــة رصت أعمــل أكــر وأكــر ،ويأتينــا املز يــد مــن
ً
ً
الحفــات ،وشــيئا فشــيئا رصت أعمــل يف املوســيقى وأصبــح الوضــع
أفضــل إىل أن عزفــت مــع مغنيــة معروفــة هنــا.
ً
بعــد ثالثــة ســنوات تقر يبــا ،تتواصــل معــي تلــك املغنيــة مــن أجــل
مــروع موســيقي جديــد مــع رشكــة إنتــاج ذات تار يــخ طويــل يف الرنويــج
موســيقيني معروفــن وأكفــاء .املــروع يحــي عــن الالجئــن العالقــن
يف اليونــان وال يســتطيعون الدخــول إىل أوروبــا أو أن يعــودوا إىل تركيــا.
أســتطيع القــول أن هــذا املــروع كان أكــر عمــل موســيقي شــاركت بــه،
ً
وأضــاف يل زخــم موســيقي كبــر جــدا ،مــا أر يــد قولــه اآلن أن كل مــا
ً
حــدث ليــس صدفــة ،هــو شــبكة معــارف ونــاس وبــاب يفتــح بابــا ولحــن
ً
يجـ ّـر لحنــا.
ممكن صحن مجدرة يفتح لك الكثري من األبواب.

كل مــا حــدث ليــس صدفــة ،هــو شــبكة
ً
معــارف ونــاس وبــاب يفتــح بابــا ولحــن
ً
يجـ ّ
ـر لحنــا ،ممكــن صحــن مجــدرة يفتــح
لــك الكثــر مــن األبــواب

أن والدهــا كان يعمــل يف األمــم املتحــدة ،وســكنوا
فــرة يف دمشــق ،وقالــت يل أنــه كان يحــب ســور يا .ويف أحــد املــرات ذهبنــا
"ســونوفا" وعائلتهــا وأنــا إىل كــوخ يف الجبــل ،هــذا الكــوخ بنــاه والدهــا،
كان اســم الكــوخ "مجــدل شــمس" حــى أســماء الغــرف يف الداخــل
كان بعضهــا أســماء ســور ية ،كانــت غرفــة اســمها حمــاة وأخــرى جعيتــا،

ً
بهــذه الحيــاة هنــاك الــيء والجيــد ،فدعونــا دائمــا نــرى الجميــل والجيد
ونــرى الضحكــة قبــل مــا نــرى العبوس.
أنا منار الهاشمي من الرنويج وهذه كانت قصيت.

وبــرى ،ووادي رم ،والجــوالن .كانــت أســماء الغــرف محفــورة عــى
ألــواح خشــب بالخطــوط الرنويجيــة واالســكندنافية القديمــة ،الــي هــي
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جئت إىل هنا
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ونظــرت إىل حالهــم وفكــرت أنــه يجــب فعــل يشء ،ألن مــا ذهــب لــن
يعــوض ،لذلــك يجــب أن نبــدأ ليــس مــن الصفــر إنمــا مــن تحــت الصفــر،
وخــال الســنتني تلــك تعلمــت اللغــة لدرجــة ال بــأس فيهــا ،وحاولــت أن
أفعــل يشء ألن مهنــي ال مســتقبل لهــا يف هــذه البلــد كــون الشــمس
ً
ً
هنــا قليــا مــا تظهــر والســتائر ال يحتاجونهــا كثــرا ،فتوجهــت نحــو مهنــة
ً
الطبــخ كــوين محــب لصناعــة املأكــوالت جــدا ،وحاولــت أن أقــوم بــيء
مــا ،وســألت فعلمــت أنهــم يقومــون بــدورات لتعليــم الطبــخ ،وبالفعــل
ذهبــت وقلــت لنفــي أعمــل يف املطبــخ كونــه دائف فالبــاد هنــا بــاردة
كمــا هــو معــروف.
جاهــدت ملــدة ســنتني وأنــا أدرس ،أنهيــت املرحلــة األوىل ،وكان يجــب أن
ً
أدرس مرحلــة ثانيــة وفعلــت ذلــك ،وأيضــا املرحلــة الثالثــة ثــم تخرجــت،
وكنــا نقــوم بتدر يبــات عمليــة عــى حســاب الدولــة يف بعــض البلــدان
األوروبيــة .املهــم أثبــت وجــودي وحاولــت أثنــاء هــذا التدر يــب أن أحــي
ً
لهــم عــن طبيعــة طعامنــا ورشابنــا ،علمتهــم قليــا ،وكنــت أحــاول أن
أوصــل يشء مل يســمعوا عنــه مــن قبــل ،ولألســف كانــوا قــد ســمعوا أشــياء
ليســت جيــدة.
ُ
ً
انهــم يهتمــون كثــرا بالطعــام الرس يــع ،ونحــن نركــز عــى الطعــام املعــد
ببــطء .فحــرت لهــم «الفــروج» بنكهــات ســور ية ،حاولــت أن أفعــل
ً
شــيئا وســارت األمــور عــى مــا يــرام.
أثنــاء التدر يــب الــذي هــو عبــارة عــن ســتة أشــهر كل مرحلــة ،وينقســم
ً
لثــاث دورات ،حدثــت الكثــر مــن التفاصيــل ،مثــا حــرت لهــم يف أحــد
املــرات أكلــة «ملوخيــة» ،وقــد كانــت أوىل مــرة يرونهــا ،ويســألون :مــا هــي
امللوخيــة؟ وكنــت قــد طبختهــا مــع «الفــروج واملــرق» كمــا العــادة مــع
قليــل مــن الــرز املفلفــل ،وتفاجــأت يف اليــوم التــايل أن معظــم النــاس
الذيــن تناولــوا هــذا الطعــام عانــوا مــن آالم يف البطــن ،ملــاذا؟ ربمــا ألنهــم
تناولــوا الطعــام دون حســاب ،وكمــا تعلمــون «امللوخيــة» تؤثــر عــى
ً
املعــدة قليــا ،بــكل األحــوال كانــت قــد أعجبتهــم لكنهــم مل يعتمدوهــا
كأكلــة ،لكنهــا مــن املمكــن أن تقــدم يف املطاعــم الســويدية.

كلمات مفتاحية  ///سور يا • االنتماء • الهجرة •
دمشق • السويد • الطبخ • الطعام
• املجتمع السويدي
أنــا اســمي أســامة ،يلقبــوين أبــو يــزن ،ولــدت عــام  ،1973كنــت أعمــل يف
ً
الســتائر والديكــورات ،حــايل مثــل حــال كل الســور يني قبل الحــرب طبعا،
ً
حاولــت أن أفعــل شــيئا يف البلــد عندمــا بــدأت الحــرب ولكــي مل أســتطع،

وألنهــم رأوين قــد درســت ملــدة ســنتني الطبــخ ،وحاولــت أن أجــد وظيفــة
ً
ً
هنــا وهنــاك ،وعملــت عقــودا مــع أكــر مــن بلديــة .طبعــا كان اختصــايص
ً
يف األكل الســويدي ضمــن مــدارس أطفــال ،أبرمــت عقــودا مــع عــدة
بلديــات .قالــوا يل أنــه يمكــن أن يوظفــوين بعــد فــرة بشــكل دائــم ،لكــن
األمــر يحتــاج لوقــت ،ال بــأس بقيــت لفــرة أعمــل خمســة أشــهر وســتة
ً
أشــهر ،هنــاك ثالثــة أشــهر أحيانــا ،هكــذا إىل أن تثبتــت يف عمــي منــذ
ســبعة ســنوات.

فاضطــررت بعــد عــام ونصــف أن أتجــه نحــو الســويد ،وتفاجــأت هنــا أن

ليــس كل يشء إيجــايب ،وال كل يشء ســليب .ال يوجــد أي موضــوع أو أي
ً
يشء يقــدم عليــه اإلنســان يكــون دائمــا إيجــايب ،مــن الــروري وجــود

كل املهاجر يــن يقضــون وقتهــم ملــدة عامــن يدرســون ويرتبــون أمورهــم،

ســلبيات ،ولكــن نحــن نحــاول أن نتخلــص مــن هــذه الســلبيات بطر يقــة
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أو بأخــرى ،لألســف بعــض األشــخاص يأخــذون الــيء الســليب ويرتكــون
اإليجــايب .والحمــد للــه نحــن الســور يني عــى وجــه الخصــوص حاولنــا
ً
أن نفعــل شــيئا هنــا يف البلــد وحــدث معنــا الكثــر مــن األشــياء الجيــدة
واألشــياء غــر الجيــدة ولكنــا فعلناهــا…

نحــاول أن نر يهــم أننــا نحــن الســور يني لنــا خلفيــة ثقافيــة ،منتجــن،
صناعيــن ،تجــار ،ونحــن بطبيعتنــا اجتماعيــن،

أتكلــم اليــوم حــى يســمعين اآلخــرون،
يك يحاولــوا تقديــم أشــياء جيــدة عندمــا
يســافرون إىل بلــد آخــر ،ويحاولــون أن
ً
يقدمــوا شــيئا ،وأال يغرقــوا يف الذكر يات:
ّ
«كنــا هكــذا ..وعملنــا هكــذا ..وكان
معنــا هكــذا »..جئــت إىل هنــا اعمــل،
تعلــم ،أهــم يشء اللغــة

يف العيــد صنعــت حلويــات ســور ية معروفــة
«املعمــول» ،وقمــت بتوز يعهــا عــى ســكان بنايــي،
وزعــت عــى جــراين يف الجهــة املقابلــة ،مــن أجــل
مــاذا؟ فقــط مــن أجــل اإللفــة .هــؤالء النــاس منهــم
مــن شــكرين ومنهــم مــن أرســل يل باملقابــل ،كانــت
الفكــرة أن نتواصــل أننــا نحــن كرشقيــن هكــذا ،وإن
شــاء هللا أكــون قــد اســتطعت إيصــال رســالة لهــم.
أنــا أحببــت أن أتكلــم اليــوم حــى يســمعين
اآلخــرون ،يك يحاولــوا تقديــم أشــياء جيــدة عندمــا
ً
يســافرون إىل بلــد آخــر ،ويحاولــوا أن يقدمــوا شــيئا،
وأال يغرقــوا يف الذكر يــات« :كنّــا هكــذا ..وعملنــا
هكــذا ..وكان معنــا هكــذا »..جئــت إىل هنــا اعمــل،
تعلــم ،أهــم يشء اللغــة ،وإن رب العاملــن ال يضيــم
ً
أحــدا ال بعمــل أو بــأي يشء.

أنــا أســامة مــن الســويد وهــذه كانــت قصــي حــول مفهــوم الشــعور
باالنتمــاء والتعايــش.
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“لقــد كان هــديف أن أعــزف
فقــط ،مل يكــن لــدي أيــة غايــة
أخــر ى ،ولكــن التفاعــل كان
ً
ً
كبيـــــــــــــــــــــــــــرا جـــــــــــدا”
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ً
ً
جئــت إىل لكســمبورغ بقصــد الدراســة أوال ثــم العمــل ثانيــا ،وعــن طر يــق
البحــر مثــي مثــل كل الالجئــن بــذات الطر يــق ،ومثــي مثــل أي شــخص
ال بــد بالبدايــة أن أتلقــى املســاعدة مــن أحــد ،وكان هنــاك شــخص وهــو
صديــق للعائلــة موجــود قبــي يف لوكســمبورغ ،هــو الــذي اســتقبلين يف
محطــة القطــار منــذ لحظــة وصــويل ،وســاعدين بالبدايــة إىل أن وصلــت
إىل ســكن اللجــوء الــذي تــم فــرزي إليــه ،وبقيــت عــى تواصــل معــه.
وبعــد مــا اســتقر يت يف ســكن اللجــوء حــى بــدأت رحليت مــع اللغة ،بدأت
ً
أتعلــم اللغــة الفرنســية ،ألنهــا كانــت لغــة مهمــة جــدا يف البلــد ،وأثنــاء
هــذه الفــرة كان هنــاك عــرض موســيقي محــي لفرقــة لوكســمبورغية
يف ســكن اللجــوء الــذي كنــت فيــه ،وأثنــاء انشــغال الفرقــة بالحديــث
مــع النــاس بعــد انتهــاء العــرض ،انتهــزت فرصــة وذهبــت إىل البيانــو
ً
وجلســت وبــدأت أعــزف ،وهنــا حــدث تفاعــل كبــر جــدا للحضــور الــذي
ً
ً
كان موجــودا ،وكانــت الفرقــة املحليــة تــراين أيضــا وتســمع عــزيف ،وقــد
ً
وقفــت متفاجئــة جــدا بالــيء الــذي كان يحــدث.
لقــد كان هــديف أن أعــزف فقــط ،مل يكــن لــدي أيــة غايــة أخــرى ،ولكــن
ً
ً
التفاعــل كان كبــرا جــدا ،وبهــذه األثنــاء خــال الفــرة الــي كنــت أعــزف
ً
فيهــا ،كان ثمــة شــخص يراقبــي ،كان لكســمبورغيا ،مل أكــن أراه ولكــن
ً
ً
الحقا علمت باألمر ،هذا الشــخص كان مســؤوال عن معهد للموســيقى
والفنــون ،وهــذا املعهــد تابــع للصليــب األحمــر ،وهــذا الشــخص أعطــاين
أول فرصــة ألدخــل إىل املجتمــع الغــريب وأندمــج فيــه أكــر .بدايــة مل
ً
يكــن يعــرف كيــف يصــل يل فــرك يل خــرا عــن طر يــق مكتــب املســاعدة
االجتماعيــة ،وتــم ابالغــي بــرورة أن ألتقــي هــذا الشــخص.
ً
ً
وأنــا فعــا ذهبــت للقائــه ،وكان هــذا الشــخص امــرأة ،ســيدة رائعــة جــدا،
كانــت مســؤولة عــن هــذا املعهــد ،وأعطتــي فرصــة لتدر يــس البيانــو يف
هــذا املعهــد ،وقبلــت العــرض بــكل رحابــة صــدر .وبعــد فــرة شــهر ين مــن
ً
بدايــي يف املعهــد أعطتــي أيضــا فرصــة ثانيــة ألعــزف املوســيقى للمجتمــع
اللكســمبورغي ،بســبب وجــود عــرض موســيقي لجميــع األســاتذة
املوجوديــن يف املعهــد وكنــت أنــا منهــم ،وغامــرت أن أقــدم موســيقى
جديــدة عــى هــذا املجتمــع .تــم التنفيــذ بلحظــة العــرض دون أي تدر يــب
مســبق ،وهنــا كانــت املفاجــأة ،وهــي أن النــاس أحبــت العمــل وطلبــوا
مــي أن أقــدم أكــر ،طلبــوا مــي ز يــادة ،واملــدة الــي كانــت محــددة يل
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ثــم بــدأت رحلــي مــع الدراســة ،وبعــد ســنة مــن بدايتهــا ولســبب

أنــا جوز يــف مقــديس ،عمــري  29ســنة ،ســوري مقيــم يف لكســمبورغ

اضطــراري كان يجــب أن أغــادر الســكن الجامعــي وأبــدأ بالبحــث عــن

منــذ حــوايل خمــس ســنوات ،درســت هندســة مدنيــة انشــائية ،إضافــة
ً
إىل أين عــازف بيانــو منــذ عرش يــن عامــا ،وأتحــدث باإلضافــة للغــة
ً
ً
العربيــة :اإلنكلزي يــة واألملانيــة والفرنســية نوعــا مــا ،وحاليــا أتعلــم اللهجــة
اللكســمبورغية.
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كانــت حــوايل  10دقائــق ،لكنهــا مــددت حــى  20دقيقــة ،لقــد كانــت
ً
فرصــة جميلــة جــدا يل.

ســكن جديــد ،وكان الحــل الوحيــد لصعوبــة إيجــاد ســكن يف لكســمبورغ
هــو أن أتحــدث مــع مديــرة املعهــد الــذي كنــت أعمــل فيــه ،وبالفعــل
قدمــت يل ثــاين فرصــة ،وهــي أن أعيــش مــع عائلــة لكســمبورغية مؤلفــة
ً
ً
مــن أم وابنهــا .كان االبــن مســؤوال ثقافيــا يف لكســمبورغ ،وكنــا نتشــارك

ً
أنــا وهــو حبنــا للموســيقى ،وتحديــدا العــزف عــى البيانــو ،وكان هنــاك
ً
كثــر مــن القبــول واالرتيــاح يف املقابلــة بيننــا ،خصوصــا عندمــا اكتشــف أين
شــخص منفتــح وعنــدي الرغبــة للدخــول إىل املجتمــع اللكســمبورغي
وأين أحــرم هــذه الثقافــة.
ومــع أن هــذا الشــخص «مثــي» وهــو يشء غــر مقبــول يف املجتمــع
الــريق ،ولكــي تقبلــت هــذا الوضــع ،احرتمتــه فهــذه حياتــه الخاصــة،
وهكــذا كانــت البدايــة ،بدايــة حيــاة جديــدة مــع هــذه العائلــة .باملقابــل
عــن طر يقــي اســتطاعوا أن يتعرفــوا عــى نمــط الحيــاة الســور ية ،وعــى
الثقافــة الســور ية .وخــال فــرة اقامــي مــع هــذه العائلــة ،كنــت كأين ابن
لهــا ،مل أعامــل كشــخص غر يــب أو الجــئ أو مجــرد شــخص مســتأجر،
بالتأكيــد ال ،فقــد تعرفــت عــى أصدقــاء هــذا الشــخص وكانــوا مــن
ً
ً
طبقــة راقيــة جــدا ومحرتمــن جــدا ،ونلــت احرتامهــم ومحبتهــم بســبب
ثقافــي وانفتاحــي عــى هــذا املجتمــع ،وكــوين اســتطعت أن أندمــج
فيــه بطر يقــة صحيحــة ،وباملقابــل اســتطعت أن أوصــل لهــم فكــرة عــن
الثقافــة الســور ية ،إن كان عــن طر يــق الطعــام الســوري ،أو إن كان عــن
طر يــق حديــي عــن بلــدي.
كان لــدي الرغبــة أن أتعلــم أكــر وأكــر ،ورغبــة أن يعرفــوا عــن مجتمعنــا
أكــر ،فــكان هنــاك نــوع مــن تبــادل الثقافــات ،فقــد كنــا نغــي مــع
بعضنــا ،هــو كان يحــاول أن يغــي مــع املوســيقى الرشقيــة ،وأنــا أغــي مــع
املوســيقى الغربيــة ،وهــذا مــا جعلنــا قر يبــن مــن بعضنــا أكــر ونتعامــل
كأخويــن .وكمــا كنــا مــع بعضنــا البعــض يف لحظــات الفــر ح ،كذلــك يف
لحظــات الحــزن مل يرتكــوين ،ففــي الوقــت الــذي وصلــي فيــه خــر وفــاة
خــايل الوحيــد مل يرتكــوين ،كانــت األم وابنهــا إىل جانــي وســاعدوين كثــرا

ً

ألتجــاوز هــذه الفــرة الصعبــة.

كان لــدي الرغبــة أن أتعلــم أكــر وأكــر ،ورغبتهــم أن يعرفــوا
عــن مجتمعنــا أكــر ،زادتــي رغبــة أن أســتفيد مــن هــذا الــيء
ويصــر هنــاك نــوع مــن تبــادل الثقافــات ،بمعــى ،ســواء أكان
يف الطعــام أو كان باملوســيقى بالغنــاء وهــذا مــا حــدث
ً
أخــرا أقــول لكــم :صحيــح أنــه كان هنــاك صعوبــة ،مل يكــن هنــاك يشء
ســهل ولكــن بالنهايــة اســتطعت أن أندمــج أكــر بهــذا املجتمــع وأتعلــم
منــه أكــر.
أنا جوز يف مقديس من لكسمبورغ وهذه كانت قصيت.
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عندمــا يشــــــــعر املهاجـــرون والالجئـــون
الجدد بلطـف وحسـن نية العائـلـات املتـآلفـة
يف مدنهــم ،فــإن ذلــك يعــزز مــن قدرتهــم
عــى بنــاء مــزل جديــد يف تلــك املـــــــــــــدن
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ماما دور ي
الهولندية
• آنا هانا إبراهيم
• هولندا

ً
ومــع بدايــة الثــورة الســور ية ،كنــت متحمســة جــدا للحر يــة ،أحلــم بحيــاة
كر يمــة ،وبــدون قلــق وخــوف مــن الحيطــان الــي لهــا أذان .أتذكــر أول
يــوم خرجــت يف مظاهــر وهتفــت :الشــعب ير يــد اســقاط النظــام ،شــعرت
ً
حينهــا أين كنــت أعيــش بــا صــوت ،ولكــن عنــد أول هتــاف حقــا شــعرت
بصــويت الحقيقــي يتصاعــد بســماء دمشــق ،يف هــذه اللحظــة فقــط
شــعرت بطعــم الحر يــة.
يف العــام  2013ســافرت إىل بــروت يك يســتمر عمــي ،كنــت أقــي تقر يبــا

ً

أســبوعني يف بــروت وأســبوعني يف دمشــق ،يف هــذه الفــرة درســت
ً
اإلخــراج الوثائقــي يف بــروت .طبعــا كســور ية ويف هــذه األوقــات الصعبــة
والــي كانــت مغلقــة فيهــا كل الدنيــا بوجهنــا ،كنــت أفكــر إذا انتهــت فــرة
صالحيــة جــواز ســفري كيــف مــن املمكــن أن أجــدده؟ وكيــف يمكــن أن
أحمــي نفــي مــن ضيــاع الهويــة؟ عــى الرغــم أين كنــت مســتثمرة يف
ً
بــروت وكان لــدي عمــل ،وكنــت أدخــل مبالــغ جيــدة شــهر يا إىل بــروت
كونــه لــدي رشكــة ولــدي موظفــن ،مــع كل ذلــك مل يقبلــوا منحــي إقامــة
يف بــروت.
القلــق دفعــي وبعــد االنتهــاء مــن كل الزتامــايت أنــا أتــرك وأرحــل دون
أن ألتفــت للــوراء ،ألنــه يف البدايــة ضــاع الوطــن وخــويف كبــر أن تضيــع
الهويــة ،ومثــل كل النــاس كان البحــر هــو الحــل الوحيــد إليجــاد الوطــن
والهويــة ،ومفهــوم الوطــن والهويــة همــا بالطبــع االنتمــاء بمفهومــي.
تركــت بــروت وبــدأت رحلــي بالبحــث عــن وطــن وهوية وانتمــاء ،قطعت
الطر يــق مــن تركيــا باتجــاه اليونــان ،وبهــذه اللحظــة عرفــت أنــي خــرت
ً
كل يشء وولــدت مــن جديــد ،تحديــدا عندمــا أتلفــت الحكومــة اليونانيــة
أورايق الثبوتيــة واعتربتهــا مــزورة بحجــة أن شــكيل مل يكــن ســوري.
حجــزت تذكــرة طائــرة ودخلــت إىل اليونــان بهويــة إســبانية ،مل يســألين
ً
أحــد شــيئا ،لســت أدري إذا كان مــن حســن حظــي أن تتأخــر الطائــرة
ســاعتني والنــاس بــدأوا يتوتــرون ،وبــدأوا يدخلــون النــاس إىل الطائــرة
دون تفقــد ،فقــط يمــررون التذاكــر عــى الجهــاز ويمــي النــاس ،وفعــا

ً

رأوا بطاقــة الطائــرة الخاصــة يب وانطلقنــا باتجــاه ميالنــو ،ألين كنــت قــد
حجــزت مــن أثينــا إىل ميالنــو ثــم إىل هولنــدا .يف اللحظــة الــي أقلعــت
بهــا الطائــرة مل أصــدق نفــي ،أن هويــة مــزورة تأخــذين إىل هولنــدا بهــذه

كلمات مفتاحية  ///سور يا • االنتماء • هولندا •
االحتضان العائيل • املجتمع الهولندي
اســمي آنــا هانــا إبراهيــم ،مــن دمشــق ،ســور يا ،تخرجــت مــن كليــة
ً
اإلعــام بجامعــة دمشــق ســنة  .2005كان طموحــي كبــرا مثــل كل
الشــباب يف عمــري .وبتحــدي كل الظــروف الــي مــررت بهــا اســتطعت

البســاطة ،وهويــي األصليــة تســقط يف جز يــرة يونانيــة.
عندمــا تصــل أنــت إىل دولــة أوروبيــة فليــس لديــك أي يشء آخــر تقــوم
بــه ســوى أن تنتظــر لتبــدأ حياتــك مــن جديــد ،حياتــك الــي جئــت بحثــا
عنهــا ،بهــذه اللحظــة الخاصــة باالنتظــار ،فــرات االنتظــار القاســية الــي
ً
تكــون علينــا كمغرتبــن تبــدأ الذاكــرة لعبتهــا معنــا ،وتفتــح جراحــا مؤجلــة.
فبعــد انتظــار مــدة أربعــة أشــهر اســتلمت حــق اإلقامة يف هولنــدا كالجئة

تأســيس رشكــة محــاكات أصــوات «دوبــاج» يف ســور يا عــام  ،2010وبعــد

سياســية ،وبعــد أســبوعني مــن حصــويل عــى اإلقامــة اتصلــت يب رشكــة

عــى مســتوى أعــى بكثــر ممــا كنــت.

البيــوت مــن أجــل الســكن لتوقيــع العقــد واالنتقــال إىل بيــي الجديــد،
ً
ألبــدأ حيــايت الــي جئــت بحثــا عنهــا.

ســنتني مــن التعــب والجهــد ملــع اســمي واســم رشكــي وبــدأت أعمــل
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ً

ً
ً
ً
وبســبب حالــي الصحيــة ،البيــت مل يكــن أبــدا مناســبا لوضعــي ،وطبعــا ال

وبشــكل طبيعــي أكيــد أنــا أخــر مامــا دوري بــكل تفصيــل أقــوم بــه حــى
أكــون قــد حميــت نفــي ،بحكــم أنهــا تقــدم يل املســاعدة باســم منظمــة

يمكنــك أن تعــرض ،ور يثمــا رتبــت أمــور املــزل عشــت عن أحــد أصدقايئ،
ً
بحيــث أذهــب قليــا للعمــل يف البيــت ثــم أعــود إىل أصدقــايئ ،ويف هــذه

فــا أر يــد أن أؤذيهــا أو أؤذي نفــي ،وكنــت قــد أخربتهــا أين أقــوم بإنجــاز

األثنــاء الــي كنــت أرتــب فيهــا البيــت تعرفــت عــى ســيدة كبــرة بالعمــر

يشء لهــذه القنــاة ،عــى أن أحصــل عــى فرصــة عمــل ،كعقــد .وهــم
ً
طبعــا فاجــأوين بعــدد مــن األســئلة املتعلقــة ببعــض منشــورايت يف

نســكن يف البيــت ،مثــل املشــكالت الــي كنــت قــد وقعــت فيهــا مــع رشكــة

فيســبوك منــذ العــام  2014إىل اللحظــة الــي يتــم فيهــا التحقيــق معــي.

تعمــل يف منظمــة لدعــم الالجئــن ،تســاعدنا عــى حــل املشــاكل عندمــا
الكهربــاء والغــاز واملــاء .هــذه املــرأة عرفــي عليهــا شــاب ســوري يعمــل
ً
مرتجمــا يف ذات املنظمــة ،إىل اآلن أتذكــر هــذا اليــوم ،مــن املســتحيل أن
أنســاه ،ألنــه يومهــا ذلــك الشــاب قــال يل ســوف ّ
أعرفــك عــى «دوري»،
ّ
«حمالــة األســيّة»! ويف وقتهــا مل أفهــم قصــده إال حــن تعرفــت عــى
هــذه املخلوقــة الــي تدعــى «دوري» .دوري ،عمرهــا  65ســنة ،لديهــا
ً
ابنتــان تقر يبــا مــن نفــس جيــي ،وقفــت إىل جانــي بقــوة ،ودعمتــي كثــرا

انتهــى املوضــوع هنــا بتوقيــف الدعــم املــايل ،ومطالبــي بمبلــغ  10آالف
يــورو كغرامــة ،ولكــي مل أكــن أعــرف ملــاذا ومل أكــن أفهــم ســوى أنــي مل
أكــن ملزتمــة يف ســكىن بالبيــت .أتذكــر إىل هــذه اللحظــة الــي أحــي لكم
فيهــا هــذه القصــة :عندمــا وقفــت مامــا دوري وقالــت للموظفــن هــذه
ً

البنــت مــن اليــوم هــي ابنــي وإذا أصابهــا مكــروه أنــا مــن سيحاســبكم.

ر يثمــا اســتطعت الســكن بالبيــت.

أخذتــي وغادرنــا مــن البلديــة بشــكل مبــارش ،أنــا كنــت مصدومــة ومل أكــن

فعــا انتقلنــا أنــا وصديقــي إىل بيــي وبدأنــا نرتــب أشــيائنا يف البيــت ،وكنــا
ً
ليــا نركــب غرفــة النــوم ،وكان ثمــة فــوىض وكركبــة يف البيــت ،طبعــا
مل نســتطيع تركيــب الغرفــة أنــا وصديقــي وقلنــا أنــه يف اليــوم التــايل
ســوف نحــاول أن نســتعني بأحــد لرتكيبهــا .تركنــا كل يشء وذهبنــا إىل
ً
النــوم .ويف اليــوم التــايل عنــد الســاعة  8صباحــا رن الجــرس ،وفتحــت
البــاب فــكان هنــاك موظــف مــن البلديــة ومســؤولة الدخــل الخاصــة يب
يقفــون عنــد البــاب ،جــاءوا ملقارنــة الفواتــر الــي قدمتهــا مــع املشــر يات،
ً
ألن البلديــة تمنــح قرضــا مــن أجــل فــرش البيــت ،وهنــاك بلديــات تدقــق
عــى هــذه القصــص وتطلــب فواتــر تفصيليــة مــن أجــل املقارنــة فيمــا
بعــد الــراء .ســمحت لهــم بالدخــول إىل البيــت وأنــا أرش ح لهــم عــن
ّ
األغــراض ،وأرشت لهــم هــذه الغســالة وهنــا الغــاز وهــذه النشــافة وهنــا
الــراد ،ولكنهــم كانــوا ينظــرون إىل أشــياء أخــرى دون أي اعتبــار لكالمــي.
غضبــت وطلبــت منهــم بانفعــال :إذا ســمحتم اخرجــوا مــن مــزيل،
بالنهايــة طردتهــم ،ســلموين ظــرف بيــدي ثــم غــادروا ،وأثنــاء خروجهــم

ً

أصــدق مــا ســمعته منهــا ،برصاحــة يف ســاعتها شــعرت أين أنتمــي إىل
هــذه العائلــة ،شــعرت بمســؤولية تجاههــا وتجــاه بناتهــا وحــى أحفادهــا،
ً
هــذا اليــوم خلــق ألفــة ومحبــة بيننــا كبــرة جــدا وجــدت عائلــة تحتضــي
بعــد مــا كنــت ضائعــة وال أســتطيع االنتمــاء إىل يشء ،بهــذا اليــوم شــعرت
أن هنــاك أشــخاص أخــاف عليهــم ويخافــون عــيّ.
ً
وأخــرا أصبــح لــدي وطــن وانتمــاء لعائلــة احتضنتــي ودعمتــي ووقفــت
إىل جانــي ،بشــكل يســتحيل أن أســتطيع وصفــه .برصاحــة أنــا أشــعر
باالنتمــاء إىل هولنــدا ألين أشــعر أين مواطنــة ،مواطنــة لهــا حقــوق كمــا
عليهــا واجبــات وأن القانــون ينفــذ عــى الجميــع ،ال يوجــد غــي وفقــر
وكبــر وصغــر .حقيقــة أتمــى أن يتحقــق هــذا الــيء يف بلــدي األم
َ
ســور يا ،الــي يســتحيل أن أنســاها أو أتخــى عنهــا حــى لــو أصبــح لــدي
وطــن وهويــة جديــدة.
هــذه كانــت قصــة أمــي الهولنديــة ،وهــي جــزء مــن حكايــة رحلــي إىل
هولنــدا وانتمــايئ لهــا.

مــن البيــت فقــدت الوعــي وصــارت عنــدي مشــكلة التنفــس ،واتصلــت
صديقــي بمامــا دوري وأخربتهــا بمــا حــدث بســبب التعــب ،جــاءت مامــا
دوري ومعهــا اإلســعاف وال أنــى دموعهــا يف ذلــك اليــوم ،بينمــا يحــاول
اإلســعاف أن يعيــد يل األوكســجني بعــد مــا انقطــع نفــي حــن فقــدت
الوعــي ،أغمــى عــي ّ ألين تنفســت بطر يقــة خاطئــة فانقطــع النفــس
عنــدي.
مــرت الليلــة بســام ،وتمــت الســيطرة عــى وضعــي ،وهــدأت ثــم نمــت
كأين يف عــامل آخــر ،شــعرت أين أحلــم ،شــعرت وكأنهــا أحــام يقظــة.
ً
اســتيقظت صباحــا وكان يجــب أن أكــون يف بلديــة املقاطعــة الســاعة 8
ً
ً
صباحــا .أول ســؤال كان هــو أنهــم أروين فيديــو أظهــر فيــه ،طبعــا بحكــم
عمــي كصحفيــة ومراســلة يوجــد يل فيديوهــات كثــرة ،وبالتحديــد هــذا
التقر يــر كنــت قــد أنجزتــه لتلفز يــون أور ينــت عــن االنتخابــات الهولنديــة،
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يحزنون
للغر يب

ً
نتحــدث قصصــا ،لقــد عوضتــي عــن الكثــر مــن األشــياء ،مل تشــعرين
بــيء اســمه غربــة .كانــت إنســانة رائعــة وأنــا لتار يــخ هــذه الســاعة ألتقــي
ً
فيهــا ،وأشــكرها جــدا ،ألنهــا برصاحــة كانــت بمقــام أمــي .وكل أســبوع
بعــد أن أخــذ راتــي كانــت تعطيــي إضافــات ماليــة وتقــول يل :هــذه
ً
النقــود ألوالدك مــروف شــخيص وكانــت حنونــة معــي كثــرا.
ً
كان يخطــر يف بالنــا دائمــا التحــدث عــن عائالتنــا وثقافتنــا الســور ية،
ً
نتحــدث عــن موضــوع األكل ،وكنــا نحــر أحيانــا مــع بعضنــا البعــض
ً
أنــا وبناتهــا ،أكالت معينــة ،واألمــور كانــت جيــدة جــدا .لقــد بقيــت معهــم

• محمد عبد الرزاق
•  50سنة
• قربص

ملــدة ســبع ســنوات ،عملنــا مــع بعضنــا ،وبعــد ذلــك جــاءت فرصــة لبيــع
املحــل فباعــوه ،وأنــا ذهبــت لفتــح كــراج يل ،اســتثمرت لوحــدي وانطلقــت
ً
واألمــور كانــت جيــدة جــدا.

كلمات مفتاحية  ///سور يا • االنتماء • قربص •
االحتضان العائيل • املجتمع القربيص
أنــا محمــد عبــد الــرزاق ،ســوري الجنســية مــن محافظــة حلــب ،قر يــة
كلجرب يــن ،تولــد .1970

ً
بالنســبة للمجتمــع القــريص ،هــو قر يــب منــا كثــرا ،تســتطيع أن
ً
تعتــره رشق أوســطي أيضــا ،لديهــم الطيبــة واإلنســانية ،يحزنــون لحــزن
الغر يــب ،فقــد كانــت زوجــة معلمــي تنظــر إيل ّ حز ينــة ،وأشــعر بهــا أنهــا
تتكلــم بــيء مــن الحــزن وهــي تســألين :أمل تفتقــد أوالدك.
ً
طيلــة حيــايت يف هــذه البــاد ،وأنــا هنــا منــذ  20عامــا مل أشــعر بتفرقــة أبــدا
وال بعنرص يــة ،إنــه شــعب ّ
ذواق ويفهــم ويقــدر الشــخص الــذي يعمــل
بجــد ونشــاط .عمــي جيــد ،وأصبحــت أمتلــك عالقــات مــع املجتمــع

يف بدايــة عــام  2000وصلــت إىل قــرص بعقــد عمــل مدتــه أربــع ســنوات
مــع شــخص يدعــى «ياناغــي يورغيــو» وبــارشت بالعمــل لديــه .كان

القــريص ،وصــار عنــدي معــارف كثري يــن وأسســت ،عمــل مهــم لوحــدي
ً
واألمــور جيــدة جــدا والحمــد للــه.

اختيــاري لقــرص بالصدفــة ،التقيــت مــع شــخص
يف ســور يا اســمه «هــاروت» مــن حلــب وكنــت يف
حينهــا أعيــش يف الســعودية ،فســألين أيــن أعمــل؟
وقلــت لــه :يف الســعودية ،فقــال يل :إنــه يف قــرص
ً
وير يــد شــخصا يف مجــال عمــي الــذي هــو دهــان
الســيارات ،بعقــد عمــل ملــدة أربــع ســنوات .قلــت
لــه :إذا كانــت الظــروف مناســبة ال مشــكلة لــدي،
والحمــد للــه ،كانــت الظــروف مناســبة وجئــت إىل
هــذه البلــد.
العائلــة الــي اســتضافتين هــي ذات العائلــة الــي

االنتمــاء بالنســبة يل يف هــذه البلــد ،هــي
العالقــات الجيــدة مــع هــذا املجتمــع
وأن يســتطيع الشــخص تكويــن عالقات
ناجحــة ويعمــل

أحرضتــي بعقــد عمــل إىل هنــا ،وزوجــة الشــخص
الــذي أحــرين كانــت إنســانة جيــدة جعلتــي ال أشــعر بالغربــة ألنهــا
قامــت معــي بالواجــب وأكــر ،اســتقبلتين يف املطــار وأخذتــي إىل الكــراج
وعرفتــي عــى مــكان عمــي ،وكان بيــي تقديــم مــن الشــخص الــذي
كنــت أعمــل معــه.
ذهــب هــذه املــرأة وتســوقت يل مــن الســوبر ماركــت كل مــا أر يــد،
ً
ً
ووضعــت األشــياء يف بيــي ،وشــيئا فشــيئا تطــورت األمــور وأصبحنــا
نجتمــع عندهــم يف املــزل كل أحــد ،وهــي كانــت تقــوم بالواجــب .وكنــا
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ً
طبعــا أنــا مــن املجتمــع العــريب قر يــب ،ألنــه مهمــا حــدث هــم أوالد بلــدي
وأوالد بيئــي ،ويف ذات الوقــت املجتمــع القــريص ال فــرق بينــه وبــن
املجتمــع العــريب .االنتمــاء بالنســبة يل يف هــذه البلــد ،هــي العالقــات
الجيــدة مــع هــذا املجتمــع وأن يســتطيع الشــخص تكويــن عالقــات
ناجحــة ويعمــل.
أنا محمد عبد الرزاق من قربص وكانت هذه قصيت.

ً
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“ومنــذ تجــاوزت مخــاويف
مــن الكتابــة بعــد أول
قصيــدة كتبتهــا يف فرنســا
كانــت هــذه تمثــل يل كل
النجــاح الــذي أحلــم بــه”

تتضمــن مجموعــة التار يــخ الشــفوي «قصــص االنتمــاء» املنشــورة عــى
ً
قصصــا أكــر ممــا
موقــع «تار يخــي :منصــة اصــوات مــن العــامل العــريب»
تــم نــره يف هــذا الكتــاب .مــن بينهــا قصــة الشــاعرة العراقيــة أفيــاء
أمــن األســدي الــي هاجــرت اىل فرنســا منــذ عامــن.
اقرأ املز يد من قصص االنتماء عىل موقع
www.Tarikhi.org
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“حمص”
األملانية…مدينيت
• أنيس َ
حمدون
•  35سنة
• أملانيا

خــار ج حمــص ،وهــذا يشء مضحــك بالنســبة يل ،وأنــا أرى حمــص
مدينــة كاملــة مــن الشــخصيات املرسحيــة.
بعــد مــا خرجــت بعــد الثــورة الســور ية إىل أملانيــا ،الصدفــة أوصلتــي إىل
ً
مدينــة اســمها «أوســنابروك» .وهــي مدينــة عــدد ســكانها  170ألفــا،
مدينــة ليســت كبــرة بــل صغــرة بمقاييــس املــدن األملانيــة .ومــا حــدث
هــو أين عندمــا وصلــت إليهــا يف نهايــة العــام  ،2013كانــت املدينــة الــي
ســميتها «مدينــي األملانيــة» يعــي أنــي مــن هــذه املدينــة ،وبالنســبة يل
فثمــة قصــة لهــذا تطــورت خــال وجــودي يف أملانيــا الــذي بلــغ اآلن 7
ســنوات.
وصلــت إىل «أوســنابروك» وأنــا أتكلــم اللغــة اإلنكلزي يــة ،كان هنــاك فرقــة
ً
مــر ح بر يطانيــة ناطقــة باللغــة اإلنكلزي يــة ،وهــي مــن القالئــل جــدا يف
منطقــة شــمال غــرب أملانيــا ،عندمــا وصلــت بعــد أســبوعني كانــت تقــوم
ً
ُ
بربوفــات ،فشــعرت أنهــا تذكــرين كثــرا بفرقــة املــر ح العمــايل يف حمــص
الــي أسســها جــدي ألمــي« :فرحــان بلبــل» يف عــام .1973
مــع الوقــت تعلمــت األملانيــة وعملــت يف أمكنــة كثــرة ،ومــع تعلــم اللغــة،
ً
وأنــا كنــت شــخصيا أكــره اللغــة األملانيــة ،أكــره موســيقي ولحــن اللغــة
األملانيــة مقارنــة باإليطاليــة واإلســبانية والفرنســية ،وعندمــا وصلــت كان
لــدي قــرار أنــه يجــب أن أتعلــم ،أر يــد أن أعمــل ،بالنهايــة أنــا مخــر ج وأر يــد
ّ
وأدرس وأتحــرك .ويــوم بعــد يــوم تطــورت
أن أقــوم بعمــي وأكتــب
العالقــة بيــي وبــن هــذه املدنيــة ،حــى شــعرت أنهــا وطــي البديــل،
املدينــة البديلــة عــن حمــص ،وعندمــا تعلمــت األملانيــة وأصبــح مســتواي
ً
جيــد جــدا ،اســتطعت أن أقــوم بتواصــل أكــر مــع املواطنــن يف هــذه
املنطقــة حيــث النــاس لطفــاء للغايــة ،واملدينــة لهــا قصــة ،وهــي أنهــم
يســمونها «مدينــة الســام» ألنــه تــم فيهــا معاهــد الســام الخاصــة
ً
بحــرب الـــ  30عامــا والــي وقعــت عــام  ،1648فحــى املدينــة لهــا بُعــد
تار يخــي يشــبه مــا لحمــص ،بعــد ذلــك جــاء أهــي إىل املدينــة وســكنوا
ً
فيهــا ،فأصبحــت بالنســبة يل حمــص تمامــا .حــى أين أذكــر يف مقابلــة
بالتلفز يــون وصفتهــا باســم« :أوســنابروك َ
العديّــة» ،عــى نســق ووزن

«حمــص َ
العديّــة» ،والــي تعــي أنــه ال يمكــن االعتــداء عليهــا ،هكــذا

كلمات مفتاحية  ///سور يا • االنتماء • الهجرة •
حمص • أملانيا • الثقافة والفنون • املرس ح
• املجتمع األملاين
اســمي أنيــس حمــدون ،عمــري  35ســنة ،ســوري أعيــش يف برلــن بأملانيــا،
ً
ً
وأعمــل مخرجــا وكاتبــا وأســتاذ يف أكــر مــن مــكان ملــادة التمثيــل.

يقــول أهــل حمــص عــن مدينتهــم.
زاد انتمــايئ ملدينــة «أوســنابروك» عندمــا عملــت يف مــر ح املدينــة يف
ً
الوقــت الــذي كان الدخــول إليــه صعــب جــدا .ويف مــر ح املدينــة قمــت
بالتدر يــب ،وكان هنــاك امــرأة مــن العاملــن باملــر ح رأت مــروع كنــت
أكتبــه لفيلــم ،قــايل يل :تعــال قدمــه عندنــا .وكنّــا نجـ ّـرب بعضنــا ،وعندمــا
قدمــت املرسحيــة ،أخــذت جائــزة أفضــل نــص وعــرض أملــاين بــن النمســا
وســويرسا ،وعرضــت يف برلــن وفرانكفــورت وميونيــخ ،واشــتهرت بشــكل

أنــا مــن مدينــة حمــص ،والحماصنــة ال يدركــون كــم هــم ممزي يــن!

كبــر يف املدينــة ،وبلحظــة مــن اللحظــات تحولــت مــن مواطــن يف هــذه

فحمــص هــي املــكان الــذي يحــوي الظــرف والظرفــاء ،إنهــم أصحــاب

املدينة إىل مشــهور يف هذه املدينة ،فكنت أميش يف الشــارع وأرد التحية

النكتــة الــي تقــول :بمــا أنهــم حماصنــة فليــس لديهــم حاجــة للســكىن

مــن نــاس ال أعرفهــم ،ولكنهــم كانــوا يعرفــوين بشــكل جيــد .وحــى اآلن
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عندمــا أذهــب لز يــارة هــذه املدينــة وأكــون يف مطعــم أو مقهــى ،يــأيت إيل
أحدهــم ويقــول« :مرحبــا ســيد َح َمــدون ،أنــا فــان الفــاين ،أنــا أعرفــك
ً
وشــاهدت لــك أعمــاال ،أشــكرك وأحســنت» .وهكــذا أصبحــت عالقــي
باملدينــة قويــة ،عندمــا عملــت يف مرسحهــا ،ويف التلفز يــون اشــتغلت لهــم
ً ّ
وعلمـ ُ
ـت يف مدرســة هنــاك ،حــى أين ّ
درســت اللغــة األملانيــة يف
برنامجــا
إحــدى مــدارس املدينــة اإلعداديــة الثانويــة.

أرســلت يل عــى ســبيل املثــال« :يــا أنيــس منــذ زمــن مل تــزر أهلــك…»،
وتقصــد أن ازور أهــي وازورهــم.
جــاري يف الحــي هــو عمــدة املدينــة ،وأعرفــه بالصدفــة فقــد حــر يل
مرسحيــة ،تعرفنــا عــى بعضنــا البعــض بشــكل رس يــع حــن كنــت أقــوم
بمرسحيــات يف مــر ح املدينــة وأحصــل عــى جوائــز عندهــم ،ويف
لحظــة مــن اللحظــات كنــت ،أعــرف محافــظ املدينــة ويف نفــس الوقــت
أصعــد يف البــاص وال أســتخدم الســيارة ،واســتخدم

يبــدو أن أوســنابروك ّ
حولــت نفســــها،
هــي ولســت أنــاّ ،
حولــت نفســها إىل
حمــــص صغــرة ،إىل حمــص أملانيــــة،
إىل حمــص الــي لــن أســـــــــــــــــتطيع
رؤيتهــا ،إىل حمــص الــي أشــعر بهــــا
حــن أختنـــــق مــن برلــن وزحمتهــــــا
ً
عمليــا الــيء الــذي شــهرين يف أملانيــا وأوروبــا أين أنــا أنيــس حمــدون
الكاتــب واملخــر ج ،أو الفنــان يف هــذه املدينــة الصغــرة .واملفارقــة األكــر،
ً
أن خــايل ّ
نــوار بلبــل ،الــذي هــو أيضــا مخــر ج وممثــل مشــهور ومــن
الظرفــاء الحمصيــن ،عندمــا ذهــب للدراســة يف املعهــد العــايل للفنــون
املرسحيــة يف دمشــق ،أصبــح يعــود كل أســبوع إىل حمــص ،رغــم أنــه
عــاش هنــاك وتــزوج واســتقر ،إنمــا يف العــودة إىل حمــص كان يأخــذ
الطاقــة مــن أهلــه ومــن أصدقائــه القدامــى ،فأنــا عندمــا جــاء أهــي

البطاقــة وعليهــا اســمي فيقــول يل« :ولــو أنــت مــن
عنّــا ،أنــت حمــي ،أوســنابرويك ،نحــن نعرفــك ال
داعــي للبطاقــة تفضــل!»
ّ
أحــن
عالقــي بهــذه املدينــة ،حقيقــة ممتعــة ،ألين
إليهــا ،أكــون يف برلــن لشــهر ين وفجــأة أشــعر أنــه
يجــب أن أعــود إىل البيــت ،يكــون بيــت أيب وأمــي
ً
والــذي مل يعــد موجــودا يف حمــص بــل موجــود يف
أوســنابروك.
ربمــا هــي محاولــة ،ربمــا أنــه لــدي قناعــة تامــة
أين لــن أســتطيع ز يــارة حمــص ألســباب سياســية،
ألســباب ثور يــة ،ألســباب أين ُمعــرض للخطــر،
وبالتــايل يبــدو أن أوســنابروك ّ
حولــت نفســها ،هــي
ولســت أنــاّ ،
حولــت نفســها إىل حمــص صغــرة ،إىل

حمــص أملانيــة ،إىل حمــص الــي لــن أســتطيع رؤيتهــا ،إىل حمــص الــي
أشــعر بهــا حــن أختنــق مــن برلــن وزحمتهــا ،وأول مــكان أفكــر بــه هــو
أوســنابروك ،هيــا لنتكلــم مــع األهــل واألصدقــاء هنــاك ،يجــب أن تجــدوا
ً
يل عمــا أر يــد العــودة إليكــم إىل البيــت ،فهــذه هــي أوســنابروك العديــة،
هــذه عالقــي بأملانيــا.
أنا أنيس َح َمدون ،كاتب ومخر ج وهذه كانت قصيت.

وســكنوا يف املدينــة ،وبعــد ذلــك ألســباب حياتيــة انتقلــت إىل برلــن ،أصبــح
لــدي احســاس أن حمــص هــي أوســنابروك بشــكل واضــح وبرلــن هــي
دمشــق.
برلــن املدينــة الــي تعيــش فيهــا وتســتمتع كمــا دمشــق ،لكــن جــذورك
مــن جهــة األب واألم وأصدقــاء الطفولــة يف حمــص ،ويف ذات الوقــت
لــدي أصدقــاء أملــان منــذ  7ســنوات وأنــا أعرفهــم ويتصلــون يب للســؤال
ً
إذ كنــت قادمــا إىل «أوســنابروك» (الــي أســميها «حمــص») ،فهــل تمــر
لنلتقــي لنــرب قهــوة… بــرة…وإال ياويلــك« !..أنيــس مشــتاقني لــك».
ً
فأنــا أوتوماتيكيــا عندمــا أقــول حمــص أقصــد أوســنابروك وبالعكــس،
ً
حمــص العديــة ،أوســنابروك العديــة .مثــا األســبوع املقبــل أنــا ســوف
أذهــب إىل «حمــص» أللتقــي أيب وأمــي وإخــويت وأبنائهــم ،وكاتار ينــا
ً
الــي هــي صديقــة عز يــزة جــدا مــع زوجهــا وأعرفهــم منــذ العــام ،2014
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هديف أن
أندمج معكم

ً
كيــف أندمــج مــع املجتمــع ،كيــف أســتطيع أن أعطــي انعكاســا عــن
الالجــئ؟
اإلعــام هنــا يف الدنمــارك ،وقســم كبــر منــه يحــاول تشــويه صــورة
ً
الالجــئ ،وعــدا عــن ذلــك هنــاك أحــزاب يمينيــة تلعــب دورا ،وثمــة نســبة
ً
كبــرة مــن املجتمــع تصــدق ذلــك الــكالم .إذا كيــف ســوف أســتطيع أن
أعكــس تلــك الصــورة؟ بــدأت أفكــر فأنــا ال أســتطيع أن أغــر املجتمــع،

• خليل جابو
• الدنمارك

والالجــئ ال أســتطيع أن أغــره ،لكــن أســتطيع أن أغــر نفــي .عندمــا
ً
يتحدثــون عــن أي الجــئ سـ ً
ـواء أكان ســور يا أم غــر ســوري ،فــإن ذلــك
ً
يزعجــي ،هكــذا رصت أفكــر ،ألين أنــا أيضــا بالنهايــة الجــئ .ال أســتطيع أن
أتحــدث إىل أصدقــايئ الالجئــن أنــه يجــب أن نفعــل كــذا وكــذا ،..ال ،يجــب
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أن أبــدأ بنفــي .بــدأت أكــون نفــي عــى نمــط املجتمــع هنــا .مــا هــو هــذا
ً
املجتمــع ،كيــف يفكــر؟ كيــف يعيــش؟ إذا يجــب عــي ّ أن أتعمــق فيــه أكــر
يف جميــع املجــاالت.
قبــل أن آيت إىل الدنمــارك كنــت أكتــب يف جر يــدة «الجماهــر» يف حلــب،
واشــرك معهــم يف الزاويــة الثقافيــة طيلــة عامــن أو ثالثــة ،أكتــب معهــم
ً
خواطــر ونصــوص وقصائــد وكنــت طالبــا يف معهــد الفنــون ،طبعــا

أنــا خليــل جابــو ،مــن أكــراد عفر يــن ،وصلــت إىل الدنمــارك عــام ،2013

هــذا الــكالم منــذ زمــن وطــردوين منــه ألســباب سياســية وبعــد ذلــك

وبعــد فــرة حصلــت عــى اإلقامــة.

اســتمر يت بشــكل خفيــف .وعندمــا وصلــت إىل الدنمــارك ،أصبــح الزمــا

أثنــاء وجــودي يف مخيــم الالجئــن ،الحظــت أنهــم يختلقــون قصصــا
ويضيفــون بعــض الدرامــا! أنــا رفضــت هــذا الــيء بيــي وبــن نفــي،
وملــا ســألين أصدقــايئ :مــاذا ســوف تقــول أنــت ،قلــت لهــم :أر يــد أن
أقــول الحقيقــة .هنــاك مثــل يابــاين يقــول« :لغــة الصــادق ســهلة
ً
دائمــا» ،بالفعــل دخلــت املقابلــة وجلســت مــع القاضيــة بحــدود الســاعة
ً
والنصــف ،وتحدثنــا معــا ،وكان تار يــخ صــدور إقامــي يف اليــوم الثــاين
للمقابلــة ،ولكــي اســتلمتها بعــد أســبوع أو عــرة أيــام ،أتصــور أن الســبب
كان ألين دخلــت يف املوضــوع مــن طر يــق الصــدق.
ً
جئــت إىل بلــديت ألســتقر فيهــا ،وحصلــت عــى حقــويق كاملــة تقر يبــا،
ألن عمليــة االندمــاج تتــم عــر ثالثــة أبعــاد رئيســية :البعــد الحقــويق
واالقتصــادي والثقــايف املجتمعــي ،والثالثــة أبعــاد تلــك أنــا حصلــت عليهــا،
وأغلــب الالجئــن ،أتصــور كل الالجئــن املقيمــن يف الدنمــارك ،حصلــوا
عليهــا .لقــد تمتعــت بحقــوق أشــعرتين أنــي مثــي مثــل أي دنمــاريك:
حر يــة التنقــل ،التعليــم ،الدخــول إىل ســوق العمــل .الخدمــات الصحيــة.
والبعــد االقتصــادي فأنــا كنــت أحصــل عــى مســاعدة ماليــة وال أحتــاج
ً
ً
أحــدا .ويف البعــد الثقــايف واملجتمعــي ،أنــا حاولــت بالبدايــة كثــرا أن أتأقلم
مــع املحيــط ،كان ثمــة صعوبــة ،وهــي أين جئــت مــن بلــد رشيق وكــرت
ً
فيــه ،وجئــت إىل مجتمــع مختلــف كليــا ولكــي مل آت ليــوم أو يومــن ،أو
لســنة أو ســنتني ثــم أعــود ،أنــا حســمت أمــري ،هــذا البلــد ســوف يصبــح
بلــدي ،لذلــك يجــب أن أبــدأ مــن نقطــة الصفــر.
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ً

أن أعمــل األشــياء الــي كنــت أتمناهــا يف ســور يا ،فــرت أرســم ،وبــدأت
بكتابــة روايــة ،وبعــد فــرة تعرفــت عــى صاحــب مقهــى يف كوبنهاغــن،
عــرض عــي ّ أنــه يوجــد هنــا عــادة يف املقاهــي أن يقــوم الفنانــون بعــرض

لوحاتهــم فيهــا ،وعــرض عــي ّ حينهــا أن أعــرض لوحــايت عنــده .كان لــدي

حــوايل  20لوحــة كنــت قــد رســمتها.
إىل جانــب هــذا املقهــى ،يوجــد هنــاك مكتبــة للبلديــة ،وقــال يل املســؤول
ً
عــن املكتبــة :مــا رأيــك أن نقيــم لــك معرضــا؟ قلــت لــه أجــل ال مانــع لــدي.
ً
وبالفعــل أقمنــا معرضــا وكان هنــاك إقبــال جميــل .وكان هنــاك تشــجيع،
ً
وكنــت مــرورا برصاحــة ،لقــد نفــذت كل اللوحــات مل يبقــى لــدي ســوى
ثــاث لوحــات مل يشــر يها أحــد يف حينهــا .وكان هنــاك أشــخاص شــعرت
َ
أنهــم أعجبــوا بلوحــة ولكــن ال أعــرف ِل َ ل يأخذوهــا ،فأهديتهــم إياهــا،
ً
ً
مل يكــن الــرط بالنســبة يل ماديــا أبــدا ،أنــا هــديف أن أندمــج معكــم،
وبالفعــل تعرفــت عــى طبقــة ال بــأس بهــا يــوم افتتــاح املعــرض ،كان
ً
هنــاك إقبــال جيــد ،خصوصــا أن املكتبــة قر يبــة مــن مركــز كوبنهاغــن،
وإىل اآلن لــدي اتصــاالت معهــم.
ً
أنــا بانتظــار معــريض الثــاين الــذي تأخــر قليــا بســبب ظــروف العمــل.
وبــدأت يف نفــس اللحظــة أكتــب روايــي ،ولكــن لــدي شــيئان أر يــد أن
أركــز عليهمــا ،إندماجــي باملجتمــع مــن خــال احــرام القوانــن وتعلــم
اللغــة ،يجــب أن تكــون هــذه األشــياء خــط أحمــر .أنــا موظــف منــذ أربعــة
ً
ســنوات يف املحــل الــذي أعمــل فيــه اآلن ،تقر يبــا  4ســنوات أو أقــل ،ليــس

ً

ً

عــي ّ تأخــر ولــو خمســة دقائــق ،تعلمــت فــان يجــب أن يكــون يف الســاعة
كــذا ،يجــب أن أذهــب قبــل بربــع ســاعة مــن ذلــك ،أعــد قهــويت وأجلــس.
أعتقــد أين اســتطعت أن أعكــس الصــورة الســلبية الــي يصدرهــا اإلعــام
للمجتمــع الدنمــاريك ،أنــا مقيــم يف هــذا املــزل منــذ خمســة ســنوات
ً
تقر يبــا ،هــذا بيــي نفســه.

إندماجــي باملجتمــع مــن خــال احــرام القوانــن وتعلــم اللغة،
يجب أن تكون هذه األشياء خـــــــط أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
ضمــن فــرة االندمــاج وأنــا أرســم وأنــا أكتــب وأنــا أعمــل ،كان هنــاك
أســئلة تــردد لــدى الدنماركيــن ،يقولــون يل :كيــف تكــون مزتوجــا

ً

ولديــك طفلــن ،وتســتطيع أن ترســم؟ عندمــا انتهيــت مــن مدرســة
اللغــة ،ســجلت يف مدرســة ثانيــة كمــا الشــخص الــذي ير يــد الدراســة يف
معهــد ملحــق مــن أجــل تلــك القصــص ،وهــذه الفكــرة يف رأيس ،رغــم
ً
أنــه لــدي دوام كامــل  8ســاعات يوميــا أعمــل ،وأكتــب وأرســم ،وذلــك
بشــكل يومــي ،كمــا أرشب قهــويت يجــب أن أكتــب يجــب أن أرســم ،يجــب
ً
أن أقــرأ ،إضافــة إىل ذلــك ســيكون لــدي مدرســة ،أر يــد أن أدرس أيضــا.
أر يــد أن يــرى الدنمــاريك أنــي قــادر عــى صنــع املعجــزات ،وأمــي يف
هــذا الطر يــق.
أنا خليل جابو من الدنمارك وهذا موجز عن قصيت يف الدنمارك.
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ً
أنهمــا يعنيــان يل الكثــر ،تعلمــت كثــرا فيهمــا ،وغــروا مــن تســنيم بشــكل
إيجــايب ولكــن بصعوبــة.
أول خطــوة اتخذتهــا قبــل ســفري إىل الســويد ،هــي أنــي دخلــت إىل
ً
معهــد لغــة إنكلزي يــة ،ألين فعليــا «الكــف الــذي أكلتــه» يف تركيــا بســبب
اللغــة علمــي أنــه يجــب أن أخطــو خطــوة إىل األمــام ولــو كانــت قبــل
األوان بكثــر .ورغــم رفــي للســفر إىل الســويد ،إال أنــي كنــت أســتعد مــن
ً
كل النواحــي .طبعــا ال يخلــو األمــر مــن بعــض االكتئــاب نتيجــة الختــاف
الجــو العــام واختــاف الكثــر مــن القصــص ،ولكــي رغــم ذلــك ،كنــت
متحمســة .وقــررت أن أنتهــي برسعــة مــن أجــل الســفر ،وقلــت لنفــي ال
تبقــي جالســة ،انفعــي ذاتــك وانفعــي غــرك.
كانــت الخطــوة الثانيــة يل هــي أن أتعلــم اللغــة ،بــدأت وبـــ «غالظــة»
بمعــى أوضــح ،فكنــت إذا رأيــت بحصــة عــى األرض أنــادي معلمــي
وأســألها مــا معــى ذلــك بالســويدي؟ حــى أنهــا وصلــت إىل مرحلــة،
ً
كانــت إذا رأت شــيئا تنــادي يل مــن تلقــاء نفســها وتقــول يل :تســنيم هــذه
معناهــا هكــذا ،فــرت أشــعر أين ســعيدة.
كلمــا ذهــب إىل طبيــب األســنان ،أو الســوبر ماركــت أو أي مــكان ،كان
فضــويل يســبقين ،وبشــكل دائــم يف يــدي دفــر وقلــم ،وهــذا الــيء
بالنســبة يل أفــادين بنســبة  70باملئــة .مــر شــهر ونصــف عــى دخــويل
إىل مدرســة اللغــة ،وبســبب نهمــي القــوي يف حينهــا قــررت أن أحــي
ً
ً
عــن كاتــب أحبــه كثــرا ،لكــن كنــت أقــرأه بالعربيــة طبعــا ،أحببــت أحــي
عــن قصــة حياتــه لكــن باللغــة الســويدية ،أفاجــئ معلمــي والطــاب
ً
وأفاجــئ نفــي يف وقتهــا ،فعليــا عملــت املوضــوع واســتغرق مــي 6
ســاعات ،وكنــت أخــاف مــن أخطــايئ ،وعــدة مــرات كــدت أتوقــف وال أر يــد
أال أكمــل ،ولكــن بعــد ذلــك قلــت :مهمــا يكــن! يكفــي أين اتخــذت هــذه
ً
الخطــوة دون طلــب مــن أحــد ،وفعــا اشــتغلت بنهــم وتدربــت بشــكل
جيــد عــى لفــظ الكلمــات ،ويف اليــوم التــايل فاجــأت معلمــي وقدمــت
ً
القــراءة ودمــي مــن أعماقــه يغــي ارتبــاكا .فــكان رد معلمــي :أول مــرة
وأول طالبــة تقــدم قــراءة خــال شــهر ونصــف ،شــعرت بالفخــر يف حينهــا

كلمات مفتاحية  ///سور يا • االنتماء فلسطينيو
سور يا • السويد • املجتمع السويدي
أنــا تســنيم مــن مواليــد ســور يا ،فلســطينية األصــل ،عمــري اثنــان
ً
وعــرون موقفــا ،اثنــان وعــرون صدفــة ،اثنــان وعــرون خــرة ،وربمــا

وبكيــت ،مــع أين اآلن عندمــا أســمع مــا قلتــه أضحــك عــى نفــي ،ألنهــا
ً
كلمــات بســيطة جــدا ،لكنهــا بالنســبة يل كانــت عظيمــة.
بعــد هــذا الحمــاس مــرت عــي ّ فــرة اكتأبــت فيهــا مــن كل يشء :مــن
أحــوال الكــرة األرضيــة مــن وأصدقــاء املــكان ،مــن الجميــع ..كنــت «فــش
خلقــي» بالقــراءة ،أذهــب إىل املكتــب وأجلــس مــن  5إىل  6ســاعات وأنــا
ً
أقــرأ كتبــا باللغــة العربيــة ،مل أكــن أشــعر بالوقــت وال بــأي يشء حــويل.
ً
مامــا صــارت تأخــذ مــن يــدي الكتــب ،خوفــا أن يصيبــي مكــروه .إىل أن

أكــر بكثــر يف أشــياء أخــرى.

جــاء يــوم وفكــرت بالذهــاب إىل أخصــايئ نفــي.

لجــأت إىل الســويد عــام  ،2015وقبــل أن أصــل إىل هنــا كنــت أعــارك

ً
فعليــا مــر يف حيــايت الكثــر مــن النــاس الجيديــن ،ومــع كل واحــد منهــم

يف اســطنبول ملــدة عامــن ،بالنســبة يل رغــم صعوبتهمــا يف حينهــا ،إال
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كنــت أقــول :يف حيــايت مل أر إنســان يحــب الخــر إىل هــذه الدرجــة ،ولكــن

ً
ً
ً
صدقــا كان يوجــد شــخص مختلــف تمامــا ،عمليــا مل يفعــل يل شــيئا
ً
ً
ً
ملموســا ،لكــن الــيء املعنــوي الــذي فعلــه يل كان مهمــا جــدا ،والكلمــة

ً

الــي كان طيلــة الوقــت يرددهــا« :آمــي بنفســك ،وال تتوهمــي أنــك
ً
تعيشــن يف ظــام ،وال تدخــي إليــه أبــدا» .ومــن بعــد ذلــك قلــت :هــذه
البلــد يل ،ملــاذا ليــس يل؟ مــن قــال أين أتعــب دون جــدوى؟ أنــا أتعــب
مــن أجــي وألجــل هــذه البلــد ،ربمــا تأخــذ مــي أكــر ممــا تعطيــي لكنهــا
ً
بالنهايــة تعطيــي مقابــل تعــي :أمــان .كرامــة .حـ ّ
ـب .لطــف .وفعليــا تقــوم
ً
بمســاعديت ماديــا ،يف حــن أنــه يف مــكان آخــر تعطــي وال تحصــل عــى أي
ً
يشء وال حــى كلمــة شــكرا ال تســمعها .هــذه البلــد ال تــزال تعلمــي لغــي
ّ
األم يك ال أنســاها ،فهــل أكافئهــا بالســلبية؟ بالتأكيــد :ال!

مــن حــي لهــذه البلــد واندماجــي بــكل
ً
جوارحــي فيهــا ،رصت ال إراديــا أدافــع
عنهــا ،أفتخــر فيهــا ،ويزعجــي أن يتكلــم
أحــد عنهــا بســوء ،ال أدر ي ملــاذا؟ لكــي
ً
فعليــا وصلــت إىل هــذه املرحلــة
ومــن حــي لهــذه البلــد واندماجــي بــكل جوارحــي فيهــا ،رصت ال إراديــا

ً

أدافــع عنهــا ،أفتخــر فيهــا ،ويزعجــي أن يتكلــم أحــد عنهــا بســوء ،ال أدري
ً
ملــاذا؟ لكــي فعليــا وصلــت إىل هــذه املرحلــة.
وهذه كانت قصيت أنا تسنيم.
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فعالية يف هولندا
• يف مدينة ابلدورن
• يف تار يخ  15ايلول 2020
• تنظيم تسنيم عبد الرزاق
ضمــن جــو مــن األلفــة والتعــارف ،اجتمــع عــدد مــن الســور يني
والهولنديــن ومعهــم أنــاس مــن جنســيات أخــرى ،كان اللقــاء يف
حديقــة عامــة داخــل مدينــة «أبيلــدون» الهولنديــة ،حيــث تعرفــوا
عــى أنشــطة منظمــة رشق ومرشوعهــا حــول قصــص االنتمــاء ،وتمــت
قــراءة بعــض القصــص الــي تــم توثيقهــا مــع ســور يني مهاجر يــن
يف أوروبــا ،وأبــدى الحــارضون إعجابهــم بفكــرة التعــاون والتعــارف
والتبــادل الثقــايف .وتحــدث البعــض عــن قصــص هجرتهــم وذكر ياتهــم
بالوصــول إىل هولنــدا ،وبحضــور املوســيقى والطعــام الــريق ،تبــادل
ً
الجميــع أحاديثــا مشــركة حــول الحيــاة الجديــدة لألجانــب يف أوروبــا.
وتــم بعدهــا قــراءة بعــض القصائــد بالعربيــة والهولنديــة واإلنكلزي يــة،
وكانــت موضوعاتهــا عــن تجــارب الهجــرة واالنتمــاء.
كانــت الخصائــص الديموغرافيــة للحضــور مختلفــة مــن حيــث العمــر
ً
والجنســيات ،وتراوحــت أعمــار الحارض يــن بــن  20إىل  50عامــا،
والجنســيات الحــارضة الــي شــاركت ،كانــت متنوعــة منهــا :اإليرانيــة
واألفغانية والســور ية والهولندية ،إضافة إىل الســور يني الفلســطينيني،
ولذلــك تجلــت ثقافــات متعــددة ،حــر كل منهــا أثنــاء روايــة قصــة
ً
حــول شــخص مــا ،وكانــت كلهــا قصصــا ملهمــة .ظهــرت يف تلــك
القصــص صــور عــن أشــكال االنتمــاء مــن خــال الحــوارات املتبادلــة،
وكذلــك مفهــوم االندمــاج مــن خــال أدوات ثقافيــة مثــل املوســيقى.
وأكــد الحــارضون أن املوســيقى هــي أجمــل شــكل للتواصــل ،كمــا
تركــت أبيــات الشــعر أثرهــا الخــاص لديهــم .أضــف إىل ذلــك طقــوس
تنــاول الطعــام الســوري الــي كانــت تصنــع البهجــة املشــركة بمرافقــة
العــزف عــى الغيتــار وآالت نفــخ موســيقية أخــرى.
وقــد تبــن مــن خــال رسد القصــص أن التحــدي األكــر هــو تحقيــق
االندمــاج مــع الحفــاظ عــى الهويــة ،وعــى الرغــم أن البعــض كانــوا
يخجلــون مــن رسد قصــص فشــلهم ،ولكــن كان هنــاك أشــخاص
تغلبــوا عــى فكــرة االغــراب وبــدأوا يشــعرون بأنهــم أبنــاء هــذا املــكان،
وقــد أثبتــوا ذلــك بدخولهــم الجامعــات وعــر عملهــم يف العديــد مــن
املجــاالت ،والتطــوع ملســاعدة املهاجر يــن الجــدد.
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فعالية يف
الرنويج
• يف مدينة برجني
• يف تار يخ  19ايلول 2020
• تنظيم منار الهاشمي
كان اللقــاء يف صالــون «أســامة» الثقــايف ،يعــد فرصــة للقــاء ممــز،
لــه نكهــة ثقافيــة هــي مز يــج إســكندنايف رشق أوســطي .كانــت أغلــب
األحاديــث تتمركــز حــول محــور الثقافــات ،حيــث تــم طــر ح مواضيــع
ً
مشــركة كمــا يف تار يــخ املوســيقى مثــا .وقــرأ الحــارضون بعــض
قصــص االنتمــاء الــي دونتهــا منظمــة رشق عــن ســور يني مهاجر يــن
يف أوروبــا .كمــا تحــدث الحــارضون عــن قصــص املحاربــن الفايكينــغ
ً
ورحالتهــم رشقــا ويف غــريب البحــر املتوســط.
ومل يكــن التار يــخ فقــط هــو الشــغل الشــاغل لألحاديــث وانمــا
ً
املســتقبل أيضــا ،حيــث تحدثنــا عــن وضــع املهاجر يــن الجــدد ودورهــم
يف مجتمعاتهــم الجديــدة ،ومــدى تأثريهــم بســوق العمــل ،ومــدى
ً
ً
ً
ً
فعاليتهــم سياســيا ،اقتصاديــا ،علميــا ،اجتماعيــا.
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مــن بــن الحضــور كان هنــاك «غــورو» وهــي ســيدة نرويجيــة تجيــد
ً
اللغــة العربيــة ،ومطلعــة جيــدا عــى الحيــاة والثقافــة العربيــة بســبب
إقامتهــا بالعديــد مــن املــدن العربيــة وخصوصــا الــرق أوســطية
ً
كبــروت .التمــاز ج الثقــايف كان حــارضا وبشــدة عــن طر يــق الطعــام
واألغــاين املطعمــة بالعربيــة وبعــض األغــاين الرتاثيــة الرنويجيــة ،والــي
كانــت تحتــوي عــى مــا يســمى بالربــع تــون يف الســلم املوســيقي ،وهــو
يف أصلــه يعــود للموســيقى الرشقيــة ،وهــذا مــا أعادنــا اىل كتــب التار يــخ
الــي وثقــت تواجــد محاربــن «الفايكينــغ» وإبحارهــم يف البحــر األبيــض
املتوســط ،بحيــث يمكــن أنهــم اســتمدوا منــه الكثــر مــن االمــور الثقافيــة
ومنهــا الغنــاء .الســيدة «غــورو» قامــت بــأداء معظــم األغــاين باللغــة
العربيــة ،وكان هــذا دليــل جميــل عــى تعلقهــا باللغــة العربيــة وتأثرهــا
بهــا.
ً
كانــت للمائــدة الــرق أوســطية حضــور قــوي أيضــا حيــث القــت اعجابا
ً
ً
شــديدا مــن جميــع املتواجديــن ،وهنــا نعــود أيضــا لنقطــة التــايق بــن
الثقافتــن ،حيــث تــم دمــج العديــد مــن األطبــاق الرنويجيــة التقليديــة
مــع األطبــاق الــرق األوســطية.

ً

فعالية يف فرنسا
• يف مدينة بار يس
• يف تار يخ  26ايلول 2020
• تنظيم رنا ثر يا النقشبندي
كان اللقــاء يف أحــد مقاهــي بار يــس فرصــة جميلــة ،حيــث التقــى
لفيــف مــن الثقافــات والحضــارات واألفــكار املختلفــة ،منهــم فرنســيون
ومنهــم مهاجــرون والجئــون .كنــا قــد أعددنــا كل يشء بشــكل منظــم
ً
حــول تصميــم اإلعــان وعرضــه يف املقهــى مســبقا ويف مواقــع التواصــل
االجتماعــي ،وتــم تحضــر املرشوبــات مــع بوفيــه متمــز ومصمــم
بطر يقــة جميلــة.
كان هنــاك أشــخاص مــن اليمــن واملغــرب وباكســتان وايرلنــدا ،تبادلــوا
الحديــث إىل جانــب قــراءة بعــض قصــص رشق حــول االنتمــاء ،الــي
تــدور حــول االندمــاج والشــعور باالنتمــاء ،وأحالمهــم ومشــار يعهم،
وكيــف تعاملــوا مــع البلــد الجديــد ،والثقافــة الجديــدة ،واللغــة
الجديــدة ،واملعايــر االجتماعيــة الجديــدة.
ً
ً
وكان الحارض يــن يشــكلون تواصــا حقيقيــا وصــورة عــن االندمــاج
واالنتمــاء للمحيــط الــذي منحهــم الثقــة واملحبــة ،بــدأ برنامــج اللقــاء
بقــراءة قصــص منظمــة رشق باللغتــن العربيــة والفرنســية ،وقــدم
مديــر املحــل ومؤسســه أيضــا مشــاركة لطيفــة ،وهــو معــارض مــن
باكســتان إضافــة إىل زوجتــه وهــي مصــورة وفنانــة .التجهــزات كانــت
عبــارة عــن منصــة للقــراءة مجهــزة بميكرفــون وشاشــة عــرض كبــرة،
وكان املشــاركني فنانــن وطــاب جامعــات متمــزون .الفنانــة الســور ية
عروبــة ديــب عرضــت لوحــات مــن معرضهــا يف بار يــس ،وموضوعــه
اللجــوء ،وتكلمــت عــن الحالــة الكينونيــة لالنتقــال ومعانــاة اإلنســان
الســوري وتوجهــه نحــو النجــاة وحيــاة جديــدة يف بيئــة جديــدة .ثــم
أعقــب ذلــك عــرض مرسحــي للممثلــة الســور ية ز ينــة حــاق بعنــوان:
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(النافــذة ،)La fenêtre -وكان صــورة ملعانــاة االنتقــال إىل عــامل جديــد،
ومــن ثــم والدة الــروح يف الحيــاة الجديــدة .كمــا تمــت مشــاركة
ملناســبة نجــاح طالبــة جامعيــة تدعــى شــر ين خليــل ،طــورت حياتهــا
وتفوقــت عــى جــروح املــايض .وكذلــك تواجــدت املخرجــة الفرنســية
دولفــن الــي عاشــت يف ســور ية عــر ســنوات ،وقدمــت مرسحيــات
مــع ممثلــن ســور يني وتحدثــت عــن تجربتهــا تلــك.
ً
كان النقــاش وتبــادل األفــكار بــن الفنــون بأنواعهــا حــارضا ،ومحــاورا
ً
هادفــا للتعمــق يف روح اإلنســان املنتمــي إلنســانيته الــي تلتقــي مــع
اآلخــر ،ألن التــايق يف الفــن هــو لغــة العــامل .وكانــت تجــارب االنتمــاء
بالنســبة لنــا هــي حيــث يلتقــي الجميــع لتبــادل والتحــاور يف ثقافاتهــم.
ً
وأخــرا تناولنــا القهــوة العربيــة والفرنســية وكانــت ليلــة تآلــف إنســاين
ّ
ممتعــة وخالقــة.

ً

فعالية يف
قربص
• يف مدينة “زوم”
• يف تار يخ  21نرش ين الثاين 2020
• تنظيم انيتا بزنار
قامــت منظمــة رشق بالتشــارك مــع الكاتبــة أنيتــا بــزار ،باســتضافة
أمســية ثقافيــة عــى اإلنرتنــت ،تــم خاللهــا قراءات يف الشــعر والقصص،
وكان املشــاركون بهــذه القــراءات هــم أشــخاص مــن خلفيــات متنوعــة
يعيشــون يف قــرص.
بــزار ،هــي مؤلفــة كتــاب «أنــا قــرص» .وهــو عبــارة عــن مجموعــة
مــن  25قصــة عــن تجــارب املهاجر يــن والالجئــن يف قــرص .تعكــس
القصــص املوجــودة يف الكتــاب تنــوع الثقافــات واللغــات الــي يمكــن
تجربتهــا يف الدولــة الجزر يــة الصغــرة وتســلط الضــوء عــى تحديــات
ً
بعيــدا عــن «الوطــن».
العيــش
خــال الحــدث ،الــذي أقيــم عــر اإلنرتنــت ،وبســبب القيــود املتعلقــة
بفــروس كورونــا ،تــم رسد القصــص وقــراءة القصائــد بلغــات مختلفــة،
بمــا يف ذلــك اليونانيــة واإلنجلزي يــة والعربيــة والليتوانيــة والروســية.
ً
واضحــا قبــل كل يشء هــو قيمــة الضعــف واالستكشــاف
ومــا كان
اإلبداعــي يف بنــاء القبــول بــن األشــخاص مــن خلفيــات مختلفــة.
وتمتلــك الفنــون -والقصــص عــى وجــه الخصــوص -تلــك القــوة الــي
يمكنهــا رعايــة مجتمعــات متنوعــة ومســتنرية ومســاملة.
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عندمــا يضطــر الالجئــون واملهاجــرون إىل مغــادرة بالدهم،
فإنهــم يرتكــون أرسهـــــــــــــم وثقافتهـــــــــــم الــي كانــت
مصـــــــــدر تنشئتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم.
يؤثــر الرتحيــــــــــــب الحـــــار مــن قبــل الســكان املحليــن
يف وطنهــم الجديــد بشــكل كبيـــــــــــر عــى رغبتهـــــم
وقدرتهـــــم عــى الشــعور باالنتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء.
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عنــد دراســة تأثــر التعليــم والعمــل
والشــبكات االجتماعيــة والدين واملجتمع
املــدين وسياســات الحكومــات وخطابهــا
عــى االندمــاج والتعايــش الســلمي،
تجلــت أهميــة تعز يــز الشــعور باالنتمــاء.
تتحــدث القصــص املقدمــة يف هــذا
الكتــاب عــن تجــارب عاشــها مهاجــرون
والجئــون يف أوروبــا ،ســاعدتهم عــى
الشــعور باالنتمــاء يف بلــد اللجــوء.

