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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، ُتعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة واالقتصادي ــة واالجتماعي والثقافي
وتولــي اهتماًمــا رئيًســا بالترجمــة بيــن اللغــات األوروبيــة، اإلنكليزيــة 
ــى اإلســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية واأللماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي واالعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
واالبتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق اإلنس حق
وإقامــة شــراكات وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة واألوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، واألخــذ بيدهــم، واالرتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع واإلنت ــلَّم اإلب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب واألوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثالثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) والترجمــة والنشــر، ولهــا رقــم دولــي معيــاري
وُتعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن األب ــا رئيًس ملًف
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخالقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالمًي
نواظــم واضحــة فــي العالقــة مــع الباحثيــن، وإلــى الئحــة داخليــة تنّظــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــالق عمليــة فكريــة بحثيــة معّمقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة األس وإث
ــادة  ــة إلع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي األيديولوجيــات واالتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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تاريخ وصول المادة:

ــا تجربــة مختلفــة فــي  أوّد أن ألفــت انتباهكــم/ّن إلــى أن مــا ُكتــب هنــا يخلــو مــن المبالغــة، وإّن لــكّل منّ
رحلــة الشــتات، وبالنســبة لــي فــإن مــا ُيقــرأ اآلن مجــّرد توثيــق أليــام تنســحب منــي دون أن تنتمــي ألّي زمــان 
أو مــكان، فأنــا مــا زلــت »قيــد اللجــوء«، لــم أغــادر )هنــاك( حيــث الوطــن أو شــبه الوطــن، ولــم أصبــح فــي 

هــذا المــكان الــذي وصلــت إليــه بتاريــخ 21/ 9/ 2019. 
قبل أن أغادر

ــا  ــي كتبته ــات الت ــذه الكلم ــن. ه ــاد وط ــك إيج ــالم، علي ــّرد أح ــن مج ــي الوط ــك ف ــح حقوق ــن تصب حي
علــى قصاصــة ورق ألختصــر أســباب الرحيــل المختلفــة ورميتهــا فــي قعــر الحقيبــة »اللعينــة« التــي ُفتحــت 
ــة مــا يجــب أخــذه أو رميــه. ففــي كّل مــرة  وُأغلقــت مئــات المــّرات لكــي أجبــر دماغــي علــى االنتقــاء بدّق
أضيــف إليهــا جــزًءا مــا مــن عالمــي: ألبــوم صــور، كتــاب، هديــة صغيــرة مــن أحــٍد مــا عزيــز، تفاصيــل ال 

ــات.  ــد حســاباتي حــول األولوي ــوزن علــى أن أعي ــي ال ــم يجبرن أقــوى علــى َتركهــا، ث
لــم أســتطع إجبــار تفكيــري علــى التخلــي عــن عالمــي، ســوى باإللهــاء واختــراع »النظريــات« التــي يمكنها 
إقناعــي بــأّن خــط الزمــن ســيتصل وحده بــال وثائــق، أو تفاصيل وكل شــيء قابــل للتعويــض، وأن هــذه الحقيبة 
هــي ذاكرتــي. فأنــا مــع الزمــن ســأصبح هرمــة وســتتخلى ذاكرتــي عــن الكثيــر، وقــد يســقط العالــم الماضــي 
ويتهــاوى منهــا، وال أتذكــر شــيء هنــا، أخلــط وجــودي مــع التفاصيــل ويتشــّظى المــكان كّلــه، ليقتصــر أخيــًرا 
علــى كتابيــن )ثرثرتــي، ومرايــا- إدواردو غاليانــو(، وألبــوم واحــد جمعــت فيــه الســنين األولــى لولــدي، لــكل 

عــام صــورة فقــط، أمــا بقيــة لحظاتــه فــال مجــال ألخذهــا عنــوة مــن هنــا. 

فنانــة تشــكيلية، وكاتبــة ســورية، تعمــل فــي مجــال الصحافــة منــذ عــام 2000. لهــا العديــد 
المــرأة واألديــان،  المدنــي وقضايــا  المواطنــة والمجتمــع  المقــاالت واألبحــاث حــول  مــن 

ــة. ــع اإللكتروني ــة والمواق ــف العربي ــن الصح ــدد م ــي ع ــورة ف منش

هوازن خداج
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ــا  ــم. وعندم ــنا نراه ــرى أنفس ــا ن ــا. عندم ــّيون يتذّكرونن ــا. المنس ــون يرونن ــو )الالمرئّي ــات غاليان أرّدد كلم
نغــادر، هــل يغــادرون؟(. أشــعر أنــي صــرت هرمــة بذاكــرة لحيــاة طويلــة فــي الوطــن تــم اختزالهــا إلــى 23 

ــرة.  كــغ، الــوزن المســموح للشــخص فــي الطائ
أنا كغريبة 

ال يهــّم مــا يجــول فــي خاطــري لكــن علــّي أن أبتســم، أحــاول اختيــار ابتســامة تناســب المــكان الجديــد، 
ــي  ــد أن ــراخ، أعتق ــكاء أو للص ــي للب ــا يدفعن ــيء م ــراف، ش ــورة األط ــة ومكس ــاماتي مهترئ ــد أّن كّل ابتس أج
نســيت وجهــي وابتســاماتي ولمعــان عينـَـّي هنــاك. أعــود الختــراع نظرياتــي وإقنــاع نفســي بــأّن المــكان ليــس 
ــا، كّل األماكــن متشــابهة.. راقبيهــا فقــط، أعيــدي تركيبهــا كأجــزاء »البــازل«، ابحثــي عــن ســحر المــكان  همًّ
واندهشــي بمدينــة جديــدة إســمها »ستراســبورغ«. أتمّســك ببعــض الكلمــات )بونجــور وبونســوار( أللغــي 

عنــي شــعور الغربــاء أنهــا مفاتيــح النجــاة األوليــة. 
ــا  ــث عّم ــي البح ــوه ف ــي تت ــن ذاكرت ــائحة«، لك ــون »س ــاول أن أك ــة، أح ــوارع ولألبني ــوًرا للش ــط ص ألتق
يجعلنــي ســائحة وكيــف يكــون شــعور الّســائح؟! أحــاول التحــّرر مــن فكــرة »الســياحة القســرية«، يتصاعــد 

ــاة أخــرى ومــوت آخــر.  ــا هــو حي ــى هن ــة ولســت ســائحة، فالوصــول إل ــي غريب شــعوري بأن
اليوم التالي

ــن  ــا م ــل حقائبن ــه أن نحم ــا في ــب علين ــذي توّج ــوم ال ــه الي ــام، لكن ــة األي ــي بروزنام ــوم التال ــس الي ــه لي إن
جديــد لنبحــث عــن مــكان نبيــت فيــه، نضــع الحقائــب أمامنــا ونتــوه تماًمــا، نحــن الغربــاء لــم نتعــّرف علــى 
المدينــة أو علــى أحــد، ينقذنــا االتصــال بمــن نعرفهــم، لتأميــن »مســتلزمات الغربــاء« مــكان للمبيــت )أوتيــل 
مــا(، ومــكان قريــب لــألكل. نمكــث هنــاك أســابيع بانتظــار موعــد »البصمــة«، العالمــة األولــى التــي تجعلنــا 

علــى القيــود الرســمية لبلــد آخــر لــم نصــرخ فيــه صرخــة الــوالدة. 
ــا  ــن، أراقبه ــى اليمي ــار إل ــن اليس ــماءنا م ــّجل أس ــتجوابنا، تس ــوم باس ــا، تق ــن عمله ــة تتق ــتقبلنا موّظف تس
كيــف ترســم اســمي. مفتــاح آخــر علــّي حفظــه، الكنيــة أواًل وبحــروف كبيــرة، واســمي فــي الدرجــة الثانيــة! 
بعدهــا ننقــل أغراضنــا إلــى حيــث مضيــف آخــر، إنــه »الحكــم النعيمــي« الــذي جعــل حياتنــا »دلعونــا«، كلمــة 
يســتخدمها لوصــف مــا هــو جميــل، رغــم أنــه لــم يســتطع أن يكــون فــي هــذا البلــد ســوى مــع كأس ويســكي 
لينســى أو يتذكــر هنــاك، ويمســك فرشــاة ألوانــه، ويغنــي للشــيخ إمــام )انشــر كالبــك بالشــوراع..( ويفيــض 
ــزة. هــذه الضحكــة  ــه الممي ــا عــن الوطــن الفلســطيني الســوري اليرموكــي، ويضحــك ضحكت شــعًرا وحديًث
ــى  ــا« عل ــد أن »ُأجبِرن ــًرا« بع ــه »قس ــدون عن ــن بعي ــم، ونح ــذا العال ــادر ه ــا« ويغ ــم الدلعون ــيحملها »الحك س
االنتقــال إلــى مدينــة أخــرى »ترانســفير« تختارهــا الدولــة الفرنســية حســب توّفــر الشــواغر للّســكن المؤّقــت. 

لقد ُنفي »الحكم« عن متره المخّصص للموت، غادر دون »حّق« الموت بالوطن، ليحيى الطاغوت! 
آثار العابرين

فــي مــكان مــا ُيدعــى »كادا أدومــا« أرقــب الجــدران البنيــة المهترئة، أســتمع إلــى األصــوات المختلفــة. أنتبه 
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إلــى أنــي ُأحصــي بقــع الوســخ علــى األرض، أرفــع رأســي، أهــّزه مــرات إلــى الخلــف ألبعــد الصدمــة، أكــّرر 
الســؤال علــى المســاعدة االجتماعيــة، هــل هــذا هــو مســكننا؟ كــم يوًمــا ســنبقى هنــا؟ تقــول: »شــهوًرا فقــط 
بينمــا تســتكملون األوراق ويصــدر القــرار«. نصعــد إلــى الطابــق الرابــع، لدينــا غرفتــان للنــوم و«منتفعــات« 
مشــتركة. أتأمــل الجــدران التــي تحّولــت إلــى محطــة عبــور، أفّكــر بضــرورة إزالــة آثــار العابريــن قبلــي علــى 
هــذا المــكان ألضفــي وجــودي إليــه. أبــدأ بالتنظيــف، أقــف قليــاًل عنــد تلــك البقعــة )يــد صغيــرة( متشــّبثة 
بالجــدار، أتــرّدد بمســحها. ثــم أتــرّدد بمســح أّي شــيء. فهــذا مــأوى الغربــاء الذيــن يتركــون بصماتهــم فــي 
ــا بصمــة مجهولــة لمجهوليــن يقولــون: »بونجــور وبونســوار«، ويكتبــون أســماءهم  ــا هن الفــراغ، ســيكون لن

مــن اليســار إلــى اليميــن، الكنيــة أواًل! أتــرك اآلثــار لنبحــث عــن مــكان يبيــع خبــًزا ســورًيا أو لبنانًيــا. 
مشاهد يومية

ــيقا  ــا الموس ــة، إنه ــات المختلف ــام، واللغ ــح الطع ــخ، روائ ــُع الوس ــكان بق ــذا الم ــي ه ــاة ف ــاركني الحي تش
ــا.  ــض منه ــذا بع ــودي، وه ــاهد وج ــة لمش الخلفي

ــا  ــن الكورون ــة م ــات الوقاي ــي، تعليم ــادر أو يأت ــد ُيغ ــودون، ال أح ــا موج ــّكان جميًع ــهد األول: الس المش
ــْم، احــذْر(، تســتدعيني الُمســاِعدة لتخبرنــي  ملصقــة علــى األبــواب وعلــى الــدرج، )ارتــِد كمامــة، نظِّــْف، عقِّ
أنهــم لــن يكونــوا معنــا، تناولنــي ورقــة عليهــا أرقــام الطــوارئ فــي حــال الشــعور باإلصابــة، وبعــض األوراق 
ــبب  ــح الس ــب توضي ــرورة، ويتطّل ــة للض ــى المدين ــاب إل ــى، وأّن الذه ــول المبن ــزه ح ــا بالتن ــمح لن ــي تس الت
-الخبــز ليــس ضــرورة!- واألفضــل عــدم التحــّرك »تحّســًبا«. أســألها: هــل هنــاك مــدارس لّلغــة؟ ومــاذا عــن 

أوراقنــا والمقابلــة؟ ترســم ابتســامة علــى وجههــا. 
ــي  ــوب، لك ــن اليوتي ــية م ــم الفرنس ــرورة، ونتعّل ــادر إال للض ــم وال نغ ــف ونعقِّ ــا، وننظِّ ــم لكورون إذًا لنبتس

ــر«!  نكــون »بخي
المشــهد الثانــي: كل شــيء ُمغلــق، ُأْلهــي نفســي بصنــع الحكايــات للبشــر فــي الممــّر الطويــل الــذي يفصــل 
البنــاء عــن الشــارع العــام، أســحبهم نحــو عالمــي لينتمــوا إليــه، أبــدأ بامــرأة نحيفــة تصــرخ علــى ابنتهــا التــي 
تتســّلى بقطــف العشــب، تعيــد الصــراخ بُلغتهــا، صوتهــا مبحــوح منــذ أن صرخــت )الشــعب يريــد..( لتجــد 
نفســها فــي مــكان آخــر ال صــوت لهــا. يمــّر رجــل ضخــم مفتــول العضــالت، إنــه »القبطــان«، لقــد حمــل يوًما 
د االتجــاه، يعــّض علــى  وطنــه علــى ظهــر المركــب لكنــه ســقط فــي البحــر، يخــرج بوصلتــه مــن جيبــه، يحــدِّ

ســيجارته، ويتجــه نحــو البــر »المقعــد«. 
ــس  ــوًرا لـ)ريمك ــون جمه ــا أن نك ــس« أّن علين ــاب »الرئي ــّرر الش ــد ق ــا، لق ــذة م ــن ناف ــيقا م ــو الموس تعل
ــاك مــن  ــم مــا زال هن ــة مــن النســاء يتحّدثــن ويضحكــن، ففــي هــذا العال ــا. تخــرج ثّل مرعــب( يكــّرره يومًي
ــاب،  ــه للخط ــّول تنّفس ــه، يتح ــع صوت ــه، يرتف ــى جّوال ــم عل ــب أحده ــة! يجي ــام الكازي ــك أم ــك ويدب يضح
ــل  ــرى ه ــات، ت ــذه التّره ــكّل ه ــتمع ل ــت الُمس ــعب« الصام ــاب، »الش ــي الخط ــر بمتلّق ــًدا، أفّك ــف أب ال يتوّق
لديــه مــا يقولــه؟ أم أّن القاعــدة تقــول إن المّتصــل »المســؤول« فقــط هــو مــن يتكلــم؟ يتعالــى الصخــب، ال 

ــكان!  ــج الم ــات لضجي كمام
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ــة  ــاه ولحظ ــرض االتج ــكالب تف ــم، ال ــا لتجّوله ــت أصحابه ــي أخرج ــكالب الت ــب ال ــاًل، أراق ــد قلي أبتع
التوّقــف لتــرك عالماتهــا علــى الطرقــات. ثــم أعــود إلــى الغرفــة، أجلــس علــى الســرير، أضــع الالبتــوب فــي 

حضنــي، وأبــدأ بقــراءة كتــاب مــا. 
المشــهد الثالــث: الســاعة الواحــدة ليــاًل، ال صمــت فــي هــذا المــكان، األطفــال غالًبا يبكــون ليــاًل، األزواج 
ــرى  ــة، وأخ ــة كلم ــا كلم ــرّدد كلماته ــية، ي ــالة قاس ــا، ص ــالة م ــارس ص ــم يم ــات. وأحده ــون التأّوه يمارس
تتحــّدث علــى الهاتــف بصــوت عــال، ترتــّج جــدران الغرفــة مــع األصــوات، يتحــّول الليــل إلــى كابــوس، 
أحــاول التفكيــر فــي الكتــاب الــذي أقــرؤه، فــي مقالــة ألكتبهــا، فــي هنــاك وهنــا، ال أنجــح فــي شــيء، أتســّلى 
بمراجعــة بعــض الكلمــات الفرنســية، ال تكتمــل الكلمــات فــي رأســي لتكــّون جملــة. أنتظــر أن يغفــو الليــل، 
أو يتأقلــم دماغــي مــع الضجيــج، أشــعر أّن رأســي ليــس لــي وحــدي، أنــه مــكان لــكّل اللغــات، ينتابنــي ُحــّب 
ــة النهــار، أرّدد كلمــات  خفــّي للغــة اإلشــارة. أنتــزع نفســي مــن الفــراش الــذي ســأعود للجلــوس عليــه بقّي
بوشــكين )أنــت ملــك.. ِعــش بمفــردك، اســلك الطريــق الُحــّر، وامــِض حيــث يقــودك ذهنــك الُحــر(.. )كل 

شــيٍء عابــر، كل شــيٍء ســيمضي، ومــا ســيمضي ســيصبح أجمــل(. 
المشــهد الرابــع: يّتصــل أخــي، أتقّصــى أخبــار البلــد، الجــوع، التعــب، القهــر والــذل، إنهــم أهلــي يلفظــون 
أنفاســهم ألجــل حفنــة قــوت يومــي يزدردونهــا مــع مــا تبقــى مــن أرواحهــم، تتصــّدع روحــي مــع َكــّم العجــز 
الــذي أنــا فيــه. أحــاول أن أكــون إيجابيــة، وأقــّدم أفــكاًرا خاليــة مــن األعــراض الجانبيــة، أســتعمل كلمــات 
لــم أعتــد قولهــا، )طولــوا بالكــن، اللــه بيعيــن..( ُأغلــق الهاتــف، أشــعر بأنــي ال أشــبه نفســي، ويعلــق حزنــي 

فوقــي كحمــى خفيفــة ال تــزول. 
ــوه.  ــات والوج ــكان واللغ ــي الم ــا يألفن ــّل ريثم ــو الح ــغال ه ــب، االنش ــة والكت ــغال بالكتاب ــاول االنش أح
ــوارعها المتشــابهة، كل شــيء مرســوم  ــاحاتها وش ــّول فــي س ــة، أتج ــة الرمادّي ــذه المدين ــّب ه ــاول أن أح أح
علــى المســطرة. أذهــب إلــى ســاحة )األموييــن -ستانيســالس( تغوينــي المنحوتــات علــى الجــدران، إنهــا 
بصمــات لوجــود مختلــف، فهــل ســأقوى علــى دفــن قلبــي فــي أحيــاء أخــرى ألبقــى واقفــة كأصنــام هــذه 

ــة؟  المدين
ــة  ــي قص ــلت ل ــا، أرس ــي ألماني ــنين ف ــذ س ــة من ــي الجئ ــي، ه ــن أخت ــالة م ــتلم رس ــس: أس ــهد الخام المش
ــق بســاعات  ــد بعــض الجمــل )الوقــت المناســب لتشــغيل الغســالة كمــا يلي اســمها »المنديــل«، أتوقــف عن
الهــدوء لــدى جيرانهــا األلمــان. وقــت للهــدوء! أيــن أطفــال الحــارة، وبائــع الغــاز المتجــول؟ كيــف تخّلصــوا 
ــة  ــة المكنس ــر، صاحب ــيدة العصافي ــن س ــرأ ع ــا أق ــي وأن ــك مخّيلت ــة؟(. ترتب ــة الجميل ــا اليومي ــن ضوضائن م
كمــا أســمتها أختــي )ســيدة ُمســنّة مــن األلمانيــات المحّببــات لديهــا، فِقصــر قامتهــا يقيهــا مــن خلــع عنقهــا 
ــي،  ــور الح ــى طي ــة عل ــا الوصّي ــاء، كأنه ــر للم ــور وآخ ــام الطي ــا إلطع ــاء خاًص ــيدة وع ــق الس ــا. تعّل بمراقبته
ــات، علــى  ــر تنّظــف مــكان الحاوي ــة رمــي القمامــة مــع مكنســة أطــول منهــا بكثي ــا تجدهــا فــي غرف وأحياًن
الرغــم مــن أنــه أنظــف مــن كثيــر مــن األحيــاء فــي بالدنــا. تتمنّــى أختــي إتقــان اللغــة لتعــرف لمــاذا تنّظــف؟ 
وستســعى جاهــدة أال تخبرهــا أنــه ليــس لدينــا فــي الوطــن مــكان كهــذا، وستســألها إذا حصلــت حــرٌب مــا 
فــي بلدهــا هــل يمكــن أن تتــرك العصافيــر؟ أم أنهــا ســتمتطي مكنســتها وتحّلــق معهــم حــول الحــي؟( أفكــر 

لمــاذا لــم نحمــل المكانــس؟ وكــم مكنســة نحتــاج اآلن لتنظيــف الوطــن؟ 
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المشــهد الســادس: مضــى علــى وجــودي هنــا ســنتان، ِصــرت الجئــة، لــدّي حقــوق كمــا لــكّل مواطنــي 
ــا فــي العالــم كمــا فــي بلــده« لــم  هــذا البلــد، لكــّن يقينــي بمــا قالتــه )حنــة أرنــدت(: »ال أحــد يكــون مواطنً
ــد البقــع واألصــوات والوجــوه واللغــات، ولــم أعتــد وجــودي  يهتــز. أنتظــر الحصــول علــى شــّقة، لــم أعَت
بعــد، ُأصــاب أحياًنــا بارتبــاك الذاكــرة والذكريــات، أنســى أيــن أنــا بالضبــط، ُأمــارس أيامــي كالمعتــاد، أتابــع 

األخبــار، أترّصــد المتغّيــرات، أكتــب وأنشــغل، وفــي الليــل تنــام روحــي هنــاك. 
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