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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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يارا وهبي

فــي عــام 2012 حّطــت قدمــاي فــي غابــات ألمانيــا الكثيفــة فجــأًة بفضــل قّصــة حّبــي الفريــدة، مــن قلــب 
دمشــق إلــى قلــب ألمانيــا األخضــر، إلــى مدينــة صغيــرة، وصلــت. ال ضجيــج وال فوضــى وال شــيء يشــبه 
مــا تركتــه خلفــي، ُســكون لــم أختبــره فــي أّي مدينــة مــن مــدن ســوريا، وال حتــى فــي القــرى البعيــدة. منــزل 
صغيــر دافــئ، وأنــاس بعيــدون، ومالمــح الحيــاة كلهــا جديــدة. الحــرب فــي ســوريا لــم تكــن بعــد قــد بــدأت 
ــد قــد انتهــت، لكــّن األلمــان يبــدون للوهلــة األولــى أنهــم لــم  ــذ زمــن ليــس ببعي ــا من والحــرب فــي ألماني

يعرفــوا طعــم الهزيمــة، جّديــون نشــيطون ويصبغهــم العنــاد، فيبــدون أحياًنــا كاألحجــار أو الّصخــر. 
ــا  ــي أن ــذا كان تجربت ــل.. كل ه ــم تكتم ــي ل ــدة الت ــوريا الجدي ــة س ــزواج، تجرب ــة ال ــى، تجرب ــة المنف تجرب

ــدي.  وح
فــي هــذا المنــزل الصغيــر أخبــار المحطــات العربيــة ُتبــثُّ علــى مــدار الدقيقــة، كــي ال يفوتنــي خبــر انتصــار 

الحرية. 
ــة  ــا اللغ ــة، أم ــي الحديق ــوس ف ــة أو للجل ــام بقط ــاب ولالهتم ــراءة كت ــت لق ــن الوق ــع م ــوم مّتس ــي الي ف
ــة  ــى مليئ ــات ال تحص ــرة ومصنّف ــر، أوراق كثي ــوس كبي ــي قام ــى طاولت ــا وعل ــن تعّلمه ــدَّ م ــال ُب ــة ف األلماني

ــدة.  ــات الجدي بالكلم
يبــدأ يومــي قبــل أن تقــّرر الشــمس أن تأتينــي، أركــب قطــاًرا مّتجًهــا إلــى مدينــة، أللتحــق بكــورس اللغــة 
ــم اللغــة األلمانيــة  هنــاك، ففــي مدينتــي لــم يكــن الغربــاء حتــى اللحظــة ُكُثــًرا، ولــم يكــن افتتــاح صــّف لتعلِّ

ــا.  أمــًرا ُملحًّ
فــي محطــة القطــار الثلــج متراكــم والهــواء بــارد وكل مــا أرتديــه يبــدو خفيًفــا، أقــف فــي مهــّب الريــح أنتظر 
قطــاًرا لــن يتأخــر أبــًدا. كّل مــن حولــي يحمــل كتاًبــا ويقــرأ، وأنــا أقــاوم أن أتجّمــد. أواســي نفســي فأكــّرر، 

ــع األرواح(  ــة م ــوان )رحل ــم بعن ــاص بالرس ــي الخ ــا اإللكترون ــت موقعه ــورية أطلق ــة س فنان
صحافيــة  األلمانيــة،  اللغــة  عــن  مترجمــة   ،http://seelenreise.myshopify.com/  :2020 عــام  فــي 
ومراســلة لعــدد مــن الصحــف اللبنانيــة والعربيــة مثــل الحيــاة اللندنيــة والعربــي الجديــد، 
ــرا الســورية، كتبــت عــدًدا مــن المسلســالت اإلذاعيــة لألطفــال،  موظفــة ســابقة فــي دار األوب
تخرجــت فــي جامعــة دمشــق للتعليــم المفتــوح/ قســم اإلعــالم والصحافــة، لهــا روايــة قيــد 

ــوا(.  ــذا عاش ــوا.. هك
َ
ــذا أت ــوان )هك ــل بعن العم

يارا وهبي
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لــن يتأخــر القطــار ولــن أتجّمــد. 
كانت تلك السنة هي السنة األكثر برًدا وسنة البدايات األصعب. 

كّل البدايــات صعبــة، مــن صعــود القطــار إلــى حجــز التذاكــر، كتابــة الوظيفــة والتعــّرف بالمــواد الغذائيــة 
الجديــدة، فــال دكاكيــن عربيــة فــي مدينتــي وال محــاّلت لســندويش الفالفــل. المواعيــد مقّدســة فــال تتأّخــر 

عــن موعــد حتــى مــع زوجــك. 
كل البدايــات صعبــة، كلمــا حاولــت االلتــزام بالمواعيــد تأّخــرت أكثــر. وكلمــا حاولــت نطــق الكلمــات 

ــا أصبحــت اللــون األقبــح.  ــة تلعثمــت أكثــر. وكلمــا حاولــت أال تبــدو غريًب بدّق
ــة  ــا لعّلــك مــع الوقــت تتقــن اللعب ــة، وأنــت تراقبهــم جميًع الــكّل ينظــر إليــك، ربمــا يترّقــب خطــًأ أو زّل

ــّدة(.  ــة مــن أوراق )الّش ــادق أو ورق ــن البي ــا مــن بي ــح بيدًق وتصب
في كّل البدايات صعٌب عليك أن تنسى.. وماذا أنسى؟ 

الوطــن واألصدقــاء والجيــران ومكتــب الجريــدة، ذلــك المــكان وتلــك الطاولــة وزمــالء المهنــة، أن تنســى 
أصواتهــم وهــم يتناقلــون مــا كنــا نســميه قبــل الثــورة خبــًرا أو ضربــة. 

عليــك أيًضــا أن تنســى ألــوان الطبيعــة وأشــكال البهجــة واألماكــن الجميلــة التــي صنعــت لــك هنــاك موقًعا 
 . نغمة و

عليك هنا إنجاز المهّمة األشقى، أن تصنع األلفة، وإذا تمّكنت من ذلك فستنجو. 
ــة وفحــوى  ــوع الفكاه ــة، أن تفهــم ن ــة. أن تعــرف العــادة، أن ُتحســن فهــم الثقاف ــة هــو المعرف ــاب األلف ب
النكتــة. أن تتحــرك فــي بلــد الحريــة فــي حــدود المســموح والممنــوع، أن تصبــح جــزًءا مــن القانــون، فالهفــوة 
ســيعتبرها األلمــان، منــك أنــت الغريــب، أكبــر مشــكلة، ســيتركون األزمــات كّلهــا التــي تحــدث فــي البــالد، 

وينظــرون بعدســة المجهــر إلــى فعلتــك الســوداء التــي ال ُتغتفــر وال ُتنســى، فعليــك أال ُتخطــئ. 
بــه بقســوة كمــا لــم  أ أحدهــم علــى الخطــأ فــي حقــك، حتــى لــو بكلمــة، ســوف تؤنِّ بمــرور الوقــت، إن تجــرَّ

تكــن تفعــل، فقــد تعّلمــت أن تتســامح كمــا يتســامح اآلخــرون، وأن تغضــب بموجــب القانون. 
قائمة النسيان تقصر، وقائمة المطلوب تطول. 

أن تفقد الحنين هو أن تعيش قنوًعا في بالد المنفى. 
مّرت السنوات بسرعة، عشر سنوات عبرت. 

أحاطتــك العنايــة اإللهيــة باألصدقــاء األلمــان المخلصيــن، فهــم إّمــا أن يكونــوا إلــى جانبــك أو ال يكونــون 
أبــًدا، وأنــت فعلــت كّل مــا يجــب عليــك فعلــه كــي تندمــج، تحّدثــت بلغتهــم، فهمــت نــوع مرحهــم، قــرأت 
أخبارهــم وكتبهــم، حتــى أنــك فقــدت بالتدريــج محّطاتــك العربيــة واحــدًة تلــو األخــرى، ومــن دون قصــد لم 
تعــد تّتصــل بأّمــك فــي كل يــوم أكثــر مــن مــرة، ومــن دون انتبــاه أو نيــة لــم تعــد تتذّكــر األحاديــث القديمــة، 
نســيت مدخــل البيــت وصــوت الجــرس فــي منــزل أهلــك. أصبحــت الذكريــات أشــباًحا أو أنصــاف صــور. 

ســوف تعّلمــك الغربــة معانــَي جديــدة لأللــم، وتمــّزق هويتــك القديمــة، وتصنــع لــك هويــة مــن خشــب، 
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ال يــزول محتواهــا إال بالحــرق. 
لقد حصلت على الجنسية، ولم تفّوت فرصًة انتخابية، فأصبح لك منذ سنوات صوٌت ال ُيخنق. 

ــا بــارد وقــاس، أمــا الخريــف ملــّون ســاحر، والربيــع  كل الفصــول الســنوية اجتازتــك، الشــتاء فــي ألماني
ُيخــِرج األلمــان مــن جحورهــم ليهتّمــوا بالحديقــة، والّصيــف حــاّر مزعــج، واأللمــان بعــد كل هــذه الســنوات 

يســألونك: لمــاذا تؤذيــك الحــرارة وأنــت البــدوّي القــادم مــن ســوريا؟ 
كل األعيــاد األلمانيــة المســيحية والقوميــة حفظتــك، والتاريــخ فــي ألمانيــا فــي كّل المواقــع لمَســك، ومنــه 
ــّركات،  ــع التح ــان جمي ــد األلم ــة رص ــك القلع ــن تل ــاء، وم ــرَّ الحلف ــر م ــذا الجس ــوق ه ــر. ف ــت الكثي تعّلم

وبســبب الغــرور والحمــق صنعــت ألمانيــا الحــرب، ولــم تســتطع النصــر. 
لــم تعــد تقــارن وتقــول يوًمــا ســننهض ونعّمــر ســوريا كمــا فعــل األلمــان، وحيــن بــدأت تنســى المقارنــة 

بيــن هنــا وهنــاك، نســيت هنــاك. 
أصبحــت تنشــغل حقيقــًة مــن دون أّي تزييــف أو إجبــار بمــا يشــغل بــال األلمــان، ومــن بيــن مــا يشــغلهم 

ويشــغلك هــو راتــب التقاعــد، وأيــن ســتمضي آخــر محطــات العمــر. 
كّل البلــدان متاحــة إلقامــة طويلــة أو رحلــة او اســتراحة إال بلــدك، كّل العائديــن مــن هنــاك يرجونــك أال 

تعــود حتــى بهــدف الزيــارة، فلــن تــرى دمشــق إال حطاًمــا. 
أنــت والالجئــون الذيــن جــاؤوا إلــى ألمانيــا تغّيرتــم كثيــًرا وغّيرتــم مالمــح المدينــة، فأعدتــم إلــى ألمانيــا 
يــن، نشــرتم أطعمــة مختلفــة، ســمع الكثيــر مــن األلمــان موســيقاكم ومنهــم مــن  الــدّكان وأدخلتــم دفتــر الدَّ

غنّــى معكــم، وتبادلتــم التحيــة، ورســمتم لوًنــا جديــًدا، وحــاول كثيــرون أن ينجحــوا. 
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