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الإخراج الف�ن



ة شخصية، هي قصة يمكن أن تحدث مع أيٍّ كان،  ليست س�ي
قصة ممكنة.  

رسد  مجرد  هي  إنما  أدبية،  نصوصاً  أو  رواية  ليست  أنها  كما 
ي 

لتجارب عشتها، وأحببُت أن أنقلها بشكل مخترص دون الخوض �ن
ي 

ال�ت التجارب  عرض  نحو  متجهاً  الكتاب  مسار  يبقى  كي  التفاصيل 
ي الثالثة ع�ش من 

ي من عامودا إىل ألمانيا وأنا �ن
مررُت بها منذ هجر�ت

ي نهاية الثالثينات من عمري.
ي إليها لأول مرة �ن

عمري وح�ت عود�ت
 

وان س�ي





لسِت جمرد قدر...
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ي عامودا
اليوم الأخ�ي �ف

ي إىل عامودا عقب زيارة مفاجئة  أواخر أيلول، عام 1990، عاد أ�ب

ألمانيا  ألمانيا،  إىل  أين؟  وإىل  للسفر،  بأن نستعد  وأمرنا  لبنان،  إىل 

دفعة واحدة!!

ة ذلك اليوم، ناجحاً إىل الصف الثامن دون  ي الثالثة ع�ش
كنُت �ن

ي المدرسة بعد، إذ إن النتقال من صف إىل التاىلي 
أن أقيد اسمي �ن

ي  ص�ب طالباً؛  كانوا  ممن  ي 
إخو�ت وضع  كان  وكذلك  تلقائياً،  يكن  لم 

، وثالثة أصغر. ي
وفتاة أك�ب م�ن

كة  ل�ش مندوباً  ويعمل  عامودا،  مدينتنا  ي 
�ن محالً  يملك  ي  أ�ب كان 

ة من ثمانينيات  ي سوريا تلك الف�ت
ة �ن كِة الشحن الشه�ي “، رسش ي

„هيطال�ن

نم  يل�ت لم  كة.  لل�ش ومقراً  مكتباً  المحل  من  فجعل   ، ي
الما�ن القرن 

بما يخص القضية الكردية  ي داخل أي حزب، ولكنه كان مهووساً  أ�ب

النتماءات  كل  من  بالسياسة  المهتمون  وكان  الكردي،  والشعب 

ح�ت  ها،  غ�ي أو  الكردية  الأحزاب  من  سواء  محله،  عىل  ددون  ي�ت

البعثيون كانوا يزورونه، ما لفت أنظار الأمن إىل أن هناك اجتماعات 

بمضايقته،  بدأوا  لذلك  يومياً،  محله  ي 
�ن تدار  أشخاص  عدة  من 

فقد خالطت  المحل،  ي 
�ن بجواره  أعمل  كنت  كل صيف  ي 

أ�ن وبحكم 

ي 
ال�ت لالأحاديث  أصغي  وكنت  العفوية،  اليومية  الجتماعات  تلك 

ي ويجلس دون 
اً ما يأ�ت تجري بشكل أو بآخر. أحد رجال الأمن كان كث�ي

استئذان، فتمتد يده إىل الأوراق الموجودة عىل المكتب وتعبث بها، 

ي يحتفظ 
ى منشورات الأحزاب ال�ت بل وإنه يتمادى فيفتح الدرج ل�ي

ة زواره من  لك�ش اً  ي شخصاً خط�ي أ�ب ي عادة. كان سمجاً، ويظن  أ�ب بها 

لم  الناس،  ي مجرد شخص يحب  أ�ب كان  بينما  بالسياسة،  ن  المهتم�ي
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بوسائل  الآخرين  يساعد  كان  لكنه  سياسية،  طموحات  لديه  تكن 

ثم  تزداد،  الأمن  رجل  مضايقات  بدأت  فشيئاً  وشيئاً  مختلفة، 

ي بضخامة مسؤولياته  تحولت إىل تهديدات بقطع الرزق؛ ما أشعر أ�ب

بأنه  أنه شعر  كما  أطفال،  ي وستة 
منه ووالد�ت المكونة  عائلته  تجاه 

ي هذا المكان، أي سوريا. لم يفاتحنا بهذا 
لن يستطيع الستمرار �ن

الموضوع، فقد كان من النوع الصامت الكتوم، لكنه ذهب إىل لبنان 

س طريقاً للهجرة خارج البالد، ففور عودته  فجأة وعاد، يبدو أنه تلمَّ

عاجَلنا بأن نجهز أنفسنا للسفر، أو بالأحرى للهجرة.

ي عن صمته المعتاد، مدفوعاً  وبينما كنا نبيع أثاث البيت خرج أ�ب

يثنه أحدهم عن  لم  إذ  أقربائه وصحبه؛  تجاه  والعتاب  بالغضب 

ي دون أن أنساه وربما لم 
ي ذاكر�ت

تنفيذ قراره الصعب، فبقي كالمه �ن

ولن أعرف معناه الحقيقي يوماً مهما اجتهدت: „لو أن شخصاً واحداً 

ي عامودا لبقيت“. 
ي بالبقاء �ن

نصح�ن

ي عامودا، لم نستفق 
بهذه المفاجأة الصادمة كان يومنا الأخ�ي �ن

المقصورة  ي 
�ن جلسنا  دمشق.   – القامشىلي  قطار  ي 

�ن ونحن  إل  منها 

لتلك  احتاجا  لربما  المنامة،  عربة  ي 
�ن والداي  انزوى  بينما  العامة، 

بعد  تنفيذها  بصدد  نحن  ي 
ال�ت سفرنا  خطة  عن  يتحدثا  كي  الخلوة 

أيام، أو ليخفيا قهرهما عّنا وعن ركاب القطار، فقرار السفر الحازم 

متعلق  بالغ  إنسان  لأي  المرِهقة  بالمشاعر  حتماً  مجبولً  كان  هذا 

لتفريغ  ة  أخ�ي فرصة  المنامة  عربة  ي 
�ن انعزالهما  كان  ووطنه،  بأهله 

ي مكان إقامتنا بدمشق عند 
القهر، فال مجال لذلك فيما بعد، سواء �ن

الأقرباء انتظاراً للرحلة، أو أثناء الرحلة المنتَظرة إىل ألمانيا، لم يكن 



ي ليحّملنا آلم قراره القاسي بهذه الرحلة معه، رحلة الهجرة، رحلة  أ�ب

ي شعور دائم فيما 
اقتالع الذات من المكان. ل أعرف لماذا سينتاب�ن

العربة عكس طبعه  ي 
�ن العزلة  تلك  يتحدث طيلة  كان  ي  أ�ب بأن  بعد 

الصموت المعتاد، يروي لأمي ما ل يمكن أن يرويه لسواها عن قهره 

بالرحيل عن مدينته وأهله  الصارم  أمام قراره  وضعفه وهشاشته 

وأصدقائه. فمظهره الصلب القاسي كان هو المظهر المعتاد المرافق 

ي أن يبحث  لشخصيته، سواء أمامنا، أو أمام الآخرين، ل يمكن لأ�ب

يحجز  فكيف  حياته،  طيلة  يفعل هذا  لم  دوننا،  لنفسه  راحة  عن 

العامة!  العربة  ي 
�ن عمي  مع  كنا  وي�ت مريحة  غرفة  ي 

ولوالد�ت لنفسه 

.. ترف  ي
لعله وحسب، اختار بذلك نوعاً من ترف خاص صحبة والد�ت

ي الخفاء. 
، والبكاء �ن ن الشعور بالمرارة بعيداً عن الأع�ي
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ي دمشق
اليوم الأخ�ي �ف

ي حي الأكراد )ركن الدين( عند أقربائنا لعدة 
ي دمشق أقمنا �ن

�ن

ي ل أتذكر منها سوى بيت العمة فطومة 
أيام قبل السفر، دمشق ال�ت

نزلنا  عندما  الجمعة،  يوم  صباح  من  لحظات  وبضع  وأفراده، 

والحمص  بالفول  مليئة  بها  لنعود  معنا  الفارغة  الصحون  ن  حامل�ي

ي إىل السوق بصحون 
، ما أروع هذا، أن تم�ن من المطعم الصغ�ي

ة  فارغة وتعود بها مليئة بالطعام اللذيذ، كانت المرة الأوىل والأخ�ي

، فقد وجدنا  ي
ي أمارس فيها هذا الطقس الدمشقي الذي أدهش�ن

ال�ت

ات  ن تأش�ي ي مطار دمشق بانتظار الطائرة حامل�ي
أنفسنا بعد أيام �ن

ملصقة  ات  التأش�ي أو  ن  الف�ي تكن  لم  قية،  ال�ش ألمانيا  إىل  الدخول 

أوراق مستقلة كما درجت  ي 
كانت �ن العادة، بل  بالجوازات كما هي 

 ، اكي ي دول المعسكر الش�ت
ي وبا�ت

ي التحاد السوفيي�ت
عليه الأعراف �ن

ي سفارات دول المعسكر 
كي ل يتعرض زوار هذه الدول إىل المتاعب �ن

، وكانت وجهتنا إىل ألمانيا  ن ن الكتلت�ي الرأسماىلي إبان الحرب الباردة ب�ي

ن  ي انهار فيها الجدار الفاصل ب�ي
قية ال�ت ن ال�ش الديمقراطية، إىل برل�ي

الجدار لم يكن  انهيار  الذي سبق مجيئنا، لكن  العام  ي 
ن �ن الدولت�ي

ن  ة، إذ إنَّ التحاد الفعىلي ب�ي قية مبارسش ي زوال دولة ألمانيا ال�ش
يع�ن

ن لم يكن قد تم بعد. الدولت�ي

كنُت  وأعوانه  والمهرِّب  الآخرين  الركاب  رفقة  الطائرة  بانتظار 

ي 
أتأمل المطار، أنظر حوىلي مندهشاً، ح�ت أن أخي الأك�ب طلب م�ن

طي  أن أتوقف عن التلفت هنا وهناك كي ل نث�ي الريبة، فقال له رسش

ي 
ال�ت ة  الأخ�ي المرة  تكون هذه هي  فربما  يتفرج  دعه  بقربنا:  واقف 

يشاهد فيها بلده.
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إننا صعدنا إىل طائرة  إذ  يعرف بأمرنا،  طي أيضاً  يبدو أن ال�ش

خاصة  طائرة  كانت   ، ن المدني�ي الركاب  لطائرات  بالنسبة  غريبة 

كان  العادية،  الطائرات  ي 
�ن كما  مقاعد  هناك  تكن  ولم   ، ن بالمظلي�ي

بكرسي  حِظَي  فمن  فقط،  المتقابلة  المقاعد  من  صفان  هناك 

ائط جلدية متدلية من  ن ب�ش جلس، أما الباقون فقد وقفوا ممسك�ي

ي باصات الهوب هوب 
سقف الطائرة ليحافظوا عىل توازنهم كما �ن

الشعبية، وكانت الطائرة ممتلئة بالركاب، رجالً ونساًء وأطفالً، وكان 

عمي معنا وبعض أشخاص نعرفهم أيضاً. استمرت الرحلة خمس 

ساعات وسط جو خانق وحرارة قاتلة بسبب التدفئة، شعرنا بالضيق 

ي الركاب، ح�ت أن أخي الصغ�ي دوست طلب 
والملل شأننا شأن با�ت

من أمي عدة مرات بإلحاح أن تعود معه إىل عامودا، فال ماء، ول 

والتعب  والتململ  الضيق  من  تواليت، خمس ساعات  ول  طعام، 

قية. ن ال�ش ي مطار برل�ي
قب إىل أن حطت الطائرة �ن وال�ت
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اليوم الأخ�ي من تاريخ جمهورية 
ألمانيا الديمقراطية

قية، لأن  ن ال�ش ازدادت الأمور سوءاً بعد وصولنا إىل مطار برل�ي

العجيبة،  يناسب طائرتنا  إيجاد سلم  يستطيعوا  لم  المطار  عمال 

ي 
ن بأسباب انتظارنا �ن ن الركاب غ�ي العارف�ي لتعم الفو�ن من جديد ب�ي

الطائرة. كان أحد أعوان المهرِّب قد أحرصن معه بعض علب الحلوى 

الدمشقية، وكان يحاول أن يهدئنا بأن فتح إحدى العلب/ الهدايا، 

يحكي  وكأنه  ضاحكاً  قالها  حلو؟!“.  „تاكلوا  الحلوى:  لأكل  ودعانا 

راً. فجأة ظهر المهرِّب  ن نكتة، فيما الركاب الجائعون ينظرون إليه رسش

المخصص  القسم  من  الطائرة  من  ل  ن سن�ن بأننا  قال  الحل،  ومعه 

لإخراج البضائع والحقائب، أي ع�ب الزحلوقة، وهكذا تزحلقنا نحن 

ي 
الركاب والمهرِّب وأعوانه واحداً تلو الآخر لنجد أنفسنا عىل الأرا�ن

 . ن ن وعط�ش وجائع�ي الألمانية متعب�ي

دخلنا إىل بهو المطار دون أية إجراءات، فالفو�ن كانت عارمة، 

ي وأخي والمهرِّب  وهرع البعض لإحضار الماء والساندويش، وكان أ�ب

ليسألونا  قية  ال�ش ألمانيا  طة  رسش رجال  ي 
يأ�ت أن  قبل  ضمنهم،  من 

جوازاتنا  عن  الأصغر  عمي  سألوا  الفضول،  بدافع  هنا  نفعله  ا  عمَّ

طة  ي وهو يش�ي مستخدماً يديه وفمه لرجال ال�ش فأجابهم بأنها مع أ�ب

بما معناه أنه م�ن لإحضار الساندويش، مما أثار ضحك البوليس 

. ي بهو المطار دون أن ينتظروا مشاهدة جوازاتنا ح�ت
كونا �ن ف�ت

تاريخ وصولنا  المطار سببها  ي 
الفو�ن �ن كانت هناك حالة من 
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ي من شهر أكتوبر 1990، أي 
ي اليوم الثا�ن

قية، نحن �ن إىل ألمانيا ال�ش

قية بألمانيا الغربية فعلياً، ويبدو  أننا وصلنا عشية اتحاد ألمانيا ال�ش

أن والدي والمهرب كانا يعرفان مسبقاً خطة الرحلة المبنية عىل هذا 

ة للوصول إىل ألمانيا بهذه  التاريخ، كان هذا اليوم هو الفرصة الأخ�ي

دول  ي 
وبا�ت ألمانيا  ات  بتأش�ي مقارنة  ات سهلة جداً  وبتأش�ي الطريقة 

فالليلة هي  المسافرين؛  النوع من  لهذا  المستحيلة  الغربية  أوروبا 

ة من عمر دولة ألمانيا  ي تاريخ ألمانيا، وهي الليلة الأخ�ي
ليلة فاصلة �ن

قية، ليلة استثنائية من الفو�ن لن تستمر إىل يوم الغد.  ال�ش

قية وهي تلفظ أنفاسها  لقد استفدنا من فساد دولة ألمانيا ال�ش

ات  ات عن طريق المال كحال كل تأش�ي ة، حصلنا عىل التأش�ي الأخ�ي

اكية وقتها، ونزلنا إىل أرض المطار بواسطة  الدخول إىل الدول الش�ت

ي دولة من دول أوروبا 
ي �ن

طائرة ل يمكن أن يستقبلها أي مطار مد�ن

، وإنما ما يقارب المائة شخص،  ن الغربية، ولم نكن شخصاً أو اثن�ي

قية،  ن ال�ش اكية شيوعية من مطار دمشق إىل مطار برل�ي معجزة اش�ت

حياة  من  ة  الأخ�ي اللحظات  أوتار  عىل  لعب  مجنون  مهرِّب  بطلها 

تعيش  وهي  الشيوعية  قية  ال�ش ألمانيا  ي 
�ن الرحال  بنا  ليحط  دولة، 

اليوم الأخ�ي من وجودها عىل خريطة الأرض.

نية  وكانت   ، ن برل�ي ي 
�ن أقربائه  من  عائلة  بيت  إىل  المهرِّب  أخذنا 

ي تقع قرب دورتموند 
ة وال�ت ن الصغ�ي ي إىل بلدة هال�ت

والدي أن نم�ن

ي عامودا هناك، 
اننا �ن ي ألمانيا الغربية، وذلك بسبب وجود بيت ج�ي

�ن

نية  كانت  ألمانيا،  إىل  ة  ف�ت قبل  بنفسه  أوصلهم  قد  مهربنا  وكان 

ي نفس البلدة، 
والدي أن نقدم أوراقنا هناك كي نحصل عىل سكن �ن

ولما علم أفراد عائلة أقرباء المهرب بنوايا والدي نصحونا بأن نسافر 



ي الغد، فال أحد يعرف ما هي 
ن �ن الليلة قبل إعالن اتحاد الألمانيت�ي

ي ستصدر عند الصباح.
ن ال�ت القوان�ي
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اليوم الأول من تاريخ ألمانيا 
الموحدة

باتجاه  ن  برل�ي من  الليل  منتصف  ال�يع  القطار  استقللنا 

ي محطة 
دورتموند حيث كان هناك مهرب آخر من عامودا بانتظارنا �ن

بلدة  إىل  بسيارته  ليأخذنا  الألمانية،  الوحدة  يوم  صباح  القطار 

ي ما زلنا نعيش فيها إىل الآن.             
ن وال�ت هال�ت

اننا أولً، وهناك عرفنا بمسألة اللجوء، لم  وصلنا إىل بيت ج�ي

إقامات  عىل  سنحصل  بأننا  نعتقد  كنا  قبل،  من  ذلك  نعرف  نكن 

ي هذه المدينة كي نحصل 
عادية، قالوا لنا أن نقدم أوراق لجوئنا �ن

يتسع  وبالكاد  اً  صغ�ي اننا  ج�ي بيت  كان  ها،  غ�ي دون  فيها  بيت  عىل 

لهم، لذلك لم نبَق عندهم ولو لليلة للراحة. 

ي  ذهبنا إىل مركز البوليس مساء نفس اليوم وقدمنا أنفسنا كطال�ب

لنشاطات  المخصصة  البيوت  من  بيت  ي 
�ن الليلة  تلك  نمنا  لجوء، 

معسكرات  أو  والجامعية،  المدرسية  العطل  ي 
�ن ألمانيا  ي 

�ن الشباب 

ن  ب�ي اوح  ت�ت لمدة  قامة  لالإ الطلبة  ي 
يأ�ت حيث  يقولون  كما  الشباب 

ي اليوم التاىلي حصلنا عىل سكن مؤقت، وبعد 
الأسبوع والشهر، و�ن

ن، إل أننا ارتكبنا بعض الأخطاء أثناء  ي هال�ت
أشهر حصلنا عىل بيت �ن

قامة ثمانية  ر حصولنا عىل الإ دلء بأقوالنا كان من شأنها أن تؤخِّ الإ

كان  الأمر لكن والدي  الأصدقاء تصحيح  ع�ش عاماً، وحاول بعض 

نا  عنيداً ذلك العناد الكردي الشه�ي ورفض تغي�ي أقواله، إىل أن ك�ب

قامة.  وصححنا الأمر بأنفسنا لنحصل عىل الإ
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لقد جعلنا ذلك العناد الذي يتباهى الشعب الكردي بامتالكه 

ي لعقدين من الزمن تقريباً!!
َّ به الشعراء أيضاً نعا�ن ويتغ�ن

كما  مركزنا،  أصبَحْت  الآن،  إىل  ن  هال�ت مدينة  سكان  من  بقينا 

كانت عامودا مركزنا ذات يوم. 
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ل تتوقفي عن الدوران أيتها الكرة

ت معي من عامودا كتاباً لتعليم اللغة الألمانية،  كنُت قد أحرصن

ألمانيا  إىل  وصوىلي  لحظة  وح�ت  أيام،  سبعة  ي 
�ن الألمانية  تعّلم 

تعلمُت بضع جمل وكلمات، ولكن بالتأكيد كنا بحاجة إىل المدارس، 

إل أن وقت التسجيل فيها كان قد فاتنا، علينا النتظار ستة أشهر 

أخرى، وبسبب إرصار والدي عىل ألَّ نضيع الوقت وأن نتعلم اللغة 

ي 
بالدوام �ن المدارس قمُت  ي 

التسجيل �ن لنا  الأقل إىل أن يحق  عىل 

مدرسة من مدارس تعليم اللغة واستطعُت الحصول عىل الشهادة 

ي من الصف الثامن 
ي لدخول المدرسة بعد إعاد�ت

بدرجات عالية أّهلت�ن

ي 
ي سوريا إىل الصف الخامس، كانت المدارس �ن

الذي وصلُت إليه �ن

بالتدرج من  كلها  فيها  أربعة مستويات، درسُت  مكونة من  مدينتنا 

أدناها إىل أعالها ح�ت حصلت عىل شهادة البكالوريا عام 1998.

 ، العارسش ي عام 1995 حصلُت عىل شهادة الصف 
قبل ذلك و�ن

النوادي  أحد  إىل  انتسبُت  عندما  عمري  من  ة  الثامنة ع�ش ي 
�ن وكنُت 

ي المدينة واسمه )بوسندورف(، لم 
ة لكرة القدم  �ن الرسمية الصغ�ي

ي ممارسة اللعبة، وهذا ما 
أكن لعباً جيداً بما فيه الكفاية كي أستمر �ن

حوا عىلي أن أتحول  ي النادي، فاق�ت
اكتشفه عىل الأرجح المسؤولون �ن

َّ طاقة عىل الركض والحركة  ي
إىل ممارسة التحكيم بعد أن وجدوا �ن

ي 
ي المشاركة، إضافة إىل أنهم كانوا بحاجة إىل حكم ثالث �ن

والرغبة �ن

وط وجود نوادي كرة القدم أن يكون لدى  النادي، فقد كان أحد رسش

ي التحكيم، وكان 
ن عىل شهادات رسمية �ن كل ناٍد ثالثة حكام حاصل�ي

ة ما دفعهم لتشجيعي عىل هذا  ي تلك الف�ت
لدى نادينا حكمان فقط �ن

الأمر، ولم أخيب أملهم، فالتحقُت بدورة تدريبية لتعلم التحكيم 



22 21 

ي 
تخول�ن شهادة  عىل  الحصول  استطعُت  رسيع  وقت  ي 

و�ن هناك، 

التحكيم لأندية  التحكيم، وبالتدريج وصلُت إىل مستوى  بممارسة 

الدرجة الثالثة وما أدناها، كنُت أتابع كرة القدم وقتها وأشجع نادي 

أشجع  كنُت  كما  بلدتنا،  من  القريبة  شن  غيلزنك�ي مدينة  من  شالكة 

ي إيطاليا، وعىل 
ا، ويوفنتوس �ن ي إنكل�ت

ي إسبانيا، وليفربول �ن
برشلونا �ن

ي بعامودا، وشيئاً 
ي طفول�ت

ازيل �ن مستوى المنتخبات كنت أشجع ال�ب

، صار لدي انتماء إىل  ي
فشيئاً وجدُت نف�ي أشجع المنتخب الألما�ن

ألمانيا بسبب استقبالها لنا، ولحسن الحظ فإننا كحكام كنا نحصل 

عىل بطاقات للدخول إىل المالعب لمشاهدة مباريات البوندسليغا، 

دورتموند  بوروسيا  ن  ب�ي الشه�ي  الرور  ي  دير�ب مباراة  حضور  وكان 

 . ي
وشالكة من عىل المدرجات من أجمل ذكريا�ت

الحقوق  ن  ب�ي ما  ن  التمي�ي تعلمُت  التحكيم،  من  الكث�ي  تعلمُت 

اتخاذ  الدقيق، وكيفية  بمعناها  العدالة  والواجبات، وتعرفُت عىل 

البطاقات  إشهار  ي 
�ن أتردد  ل  كنُت  وقت،  أقرص  ي 

�ن العادل  القرار 

بال  اللعبة  هذه  أن  يعتقدون  ن  لعب�ي وجوه  ي 
�ن والحمراء  الصفراء 

ن  ي بعض الأحيان كانت تحدث مشاكل مع بعض الالعب�ي
، و�ن ن قوان�ي

ي 
طة �ن بسبب قرار ما لم يعجبهم، وقد خرجُت بحماية رجال ال�ش

، فأنا مكلف بتحقيق  ي
اتخاذ قرارا�ت عند  المرات، كنُت صارماً  إحدى 

العدالة هنا، وعىلي ألَّ أتخاذل، هكذا كنُت أفكر، وقد تعلمُت من 

أن  علينا  يؤكد  كان   ، انفعاىلي بشكٍل  القرارات  أصدر  ل  أن  مدربنا 

تكون  ألَّ  نحن،  ننتجها  أفعالً  الملعب  أرض  عىل  ترصفاتنا  تكون 

تظهر  أن  عليك  الجمهور.  أو  ن  الالعب�ي ترصفات  عىل  أفعال  ردود 

خالل  يحاولون  ن  الالعب�ي كل  لأن  الأوىل،  الدقيقة  منذ  شخصيتك 

الدقائق الخمس الأوىل التعرف عىل نوعية الحكم الذي هم تحت 



سيتمادون  فإنهم  مهزوزة  شخصيتك  أن  وجدوا  فإذا  الآن،  إدارته 

اضات لتصبح المباراة أصعب وأصعب عليك،  ي التجاوزات والع�ت
�ن

يجب أن يعرفوا بأنك ل تخاف، وأنك تعرف ما تريد، والكالم ما زال 

لمدربنا، أنت ل تريد شيئاً من الـ 22 لعباً سوى أن تتعاون معهم 

الصفراء،  البطاقة  أظهر  الأمر  لزم  فإذا  ممتعة،  مباراة  لتقديم 

القانون  إنَّ  أيضاً  يقول  كان  دد،  ت�ت الحمراء فال  أن تظهر  لزم  وإذا 

ه، عليك  ورة تطبيقه بحذاف�ي ليس جامداً، لذلك فإنه ليس من الرصن

تمتلك  أن  تراها،  ي 
ال�ت الحالت  مع  التعامل  ي 

�ن بالمرونة  تتسم  أن 

وعليك  أيضاً،  روح  فللقانون  يحدث،  ما  تجاه  الخاصة  أحاسيسك 

عن  ي 
التغا�ن إىل  اضطررَت  لو  ح�ت  القانون  روح  مع  تتجاوب  أن 

بعض الأخطاء البسيطة غ�ي المقصودة وغ�ي المؤذية وغ�ي المؤثرة، 

ك الكرة تدور لأطول  ء يمكن أن تفعله كحكم هو أن ت�ت ي
فأفضل سش

والكلمات  الهتافات  تتغا�ن عن بعض  أن  عليك  كما  وقت ممكن، 

الدخول  بطاقة  ثمن  لأنهم دفعوا  الجمهور،  يرددها  ي 
ال�ت المسيئة 

عن  وللتعب�ي  أيضاً  للتنفس  وإنما  المباراة،  عىل  للتفرج  فقط  ليس 

الذات، دع الهتافات السيئة تدخل أذنك وتخرج من الأذن الأخرى، 

اً، دع الكرة تدور، ل  ر كث�ي ن دائماً، ل تصفِّ فالحياة ل تخضع للقوان�ي

تكن صاحب فكر ضيِّق. قال مدربنا الذي كان يعمل مديراً لإحدى 

ي مدينتنا.
عدادية �ن المدارس الإ
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ر لصالحنا فأنت مثلنا! صفِّ

ي تعلم 
ي مجال التحكيم �ن

ي لع�ش سنوات �ن
لقد ساهمت تجرب�ت

ي فيما بعد، خاصة 
ي حيا�ت

ي أصبحت كالمبادئ �ن
الكث�ي من الأشياء ال�ت

بنا  ورسش أكلنا  عىل  سوى  نحصل  نكن  فلم  طوعياً،  عمالً  كانت  وأنها 

ي 
يساعدون�ن والنادي  ان  الج�ي كان  والمواصالت،  الجيب  ومصاريف 

ع�ش  كانت  أخي،  وكذلك  أحياناً،  سيارته  ي 
�ن يع�ي كان  جاري  اً،  كث�ي

القرى  عىل  والتعرف  والتنقالت  بالسفر  مليئة  جداً،  غنية  سنوات 

ي 
�ن تساعدك  المهنة  هذه  أن  أضف  والناس،  والمدن  والبلدات 

التعرف عىل نفسك أيضاً، عليك أن تكون متنبهاً ويقظاً وقريباً من 

قراراتك  تكون  ح�ت  وأك�ش  بل  الالعبون  يركض  كما  كض  س�ت الكرة، 

ي أقل من لحظة، 
صحيحة، ستحاكم وتقيِّم العديد من الحالت �ن

بسبب  الحكام  من  ك  غ�ي عن  ة  ن المم�ي شخصيتك  لديك  وستصبح 

أمامك، فهناك  ي تحدث 
ال�ت المختلفة  الحالت  طريقة تعاملك مع 

فلكل  آخر،  عندها حكم  يصفر  ول  ما  عندها حكم  يصفر  حالت 

ي إدارة اللعب. 
حكم طباعه الشخصية، وطرقه وأساليبه �ن

فشيئاً،  شيئاً  وإمكانياتها  نف�ي  عىل  بالتعرف  بدأُت  وبالفعل 

أوقف  أعد  لم  ي 
بدايا�ت ي 

�ن حدوثه  عند  ر  أصفِّ كنُت  الذي  فالخطأ 

ة.  اللعب من أجله بعد أن اكتسبت الخ�ب

، كنُت  ن اً مع الالعب�ي ي بمهنة التحكيم لم أكن أتكلم كث�ي
ي بدايا�ت

�ن

ي فيما بعد رصُت 
أشهر البطاقات الصفراء والحمراء دون تردد، لكن�ن

ن محاولً التفاهم معهم  ي إشهارها، بل وأتحدث مع الالعب�ي
أتمهل �ن

ي حكم ل أنتمي إىل هذا الفريق أو ذاك، 
عىل بعض النقاط، أولها أن�ن
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 : الأتراك يقولون ىلي المهاجرين  ن من نوادي  فقد كان بعض الالعب�ي

أضحك  كنُت  مثلنا!  فأنت  رلصالحنا  صفِّ لصالحهم؟!  تصفر  لماذا 

. ي
ي قرارا�ت

ي لن يؤثر �ن
�ت وأقول لهم: أنا حكم.. ولون ب�ش



الحكم الجيد هو من ل تشعر 
ي الملعب

بوجوده �ف

ي 
ال�ت المباريات  الخاصة عىل  ي 

بدأت بوضع بصم�ت فشيئاً  شيئاً 

ن  ن الالعب�ي ي وب�ي
كة بي�ن ي استطعُت إيجاد لغة مش�ت

كنُت أديرها، لأن�ن

كي يقوم كل منا بعمله، فنحن لم نأِت إىل هنا كي نتخاصم، بل عىل 

العكس، جئنا لنستمتع بالمباراة، ومهما كانت نتيجتها فإننا سنجلس 

أعدك  وأنا  الالعب  الأخطاء عزيزي  ترتكب  بعدها ونحتفل. ل  معاً 

بالنسبة  المفضلة  المباريات  كانت  فقد  الملعب،  ي 
�ن ي 

ترا�ن لن  بأنك 

ي 
ال�ت المباريات  ، هي  وأك�ش أك�ش  فيها  أركض  ي 

ال�ت المباريات  ىلي هي 

ورة اللعبة، هي المباريات  ل تتوقف فيها الكرة عن الدوران إل لرصن

اً، فالحكم الجيد هو الحكم الذي ل تشعر  ر فيها كث�ي ي ل أصفِّ
ال�ت

ي الملعب.
بوجوده �ن
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اندماج إىل درجة العزلة

تعت�ب ألمانيا أك�ب دولة فيها نواٍد رياضية منظمة عىل مستوى 

ي الحياة 
ن أك�ش �ن المدن والقرى والأحياء، وهذا ما يجعل الناس فعال�ي

العامة عن طريق الرياضة، كانت هذه الفرق والنوادي من الحلول 

ي مشاريع غ�ي 
ي كي يتجمع الناس ويتشاركوا �ن

المهمة للمجتمع الألما�ن

ربحية تساعد عىل توطيد العالقات بينهم، فالمباريات كانت مثل 

حفالت التعارف، أهاىلي هذه القرية يتعرفون عىل أهاىلي قرية أخرى، 

وأهاىلي هذا الحي يتعرفون عىل أهاىلي حي آخر، والكل يعمل طواعية 

الناس  ليحصل  الفعاليات  هذه  ُوجَدت  الدرجات.  هذه  نوادي  ي 
�ن

العمل،  فيها من ضغوط  يرتاحون  لطيفة  أسبوع  نهاية  عىل عطلة 

اً. ن ومن ثم ليعودوا إليه أك�ش نشاطاً وترك�ي

كرة  يكن  لم  المباريات  هذه  من  الأساسي  الهدف  أن  ومع 

ن ممن قمت بتحكيم بعض  القدم بحد ذاتها، إل أن بعض الالعب�ي

ن مشهورين فيما بعد، مثل الأخوين حميد  ف�ي مبارياتهم صاروا مح�ت

ممن  هم  وغ�ي بينتو  جيو  س�ي تغاىلي  ال�ب والالعب  آلتينتوب،  وخليل 

ي البوندسليغا. لكن كما قلت، فإن النشاطات 
ى �ن لعبوا لالأندية الك�ب

ي هذه النوادي ل تتوقف عند الأهداف المهنية وحسب، 
الرياضية �ن

أن  الرائع  فمن  نسانية،  والإ الجتماعية  الأهداف  إىل  تتعداها  بل 

المستويات،  أعىل  عىل  اللعب  إىل  النوادي  تلك  من  لعبون  يصل 

لكن الأروع أن يصل أهاىلي هذا الحي أو تلك القرية إىل بناء حياة 

كة أفضل ضمن المحيط الذي هم فيه. اجتماعية مش�ت
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ي للتحكيم نلُت شهادة البكالوريا ودخلُت الجامعة 
أثناء ممارس�ت

النادي  ي 
ي المدرسة و�ن

مبادراً �ن ي بوخوم عام 1998، كنُت شخصاً 
�ن

ي لم أكن كذلك عىل 
، ولك�ن وتنظيم الشباب عىل المستوى العمىلي

ي 
شخصي�ت يشبه  يكن  لم  ي 

الألما�ن فالمجتمع   ، الشخ�ي المستوى 

ء كان مختلفاً بيننا، نحن فوضويون وهم منظمون،  ي
قية، كل سش ال�ش

نحن عاطفيون وهم عقالنيون، نحن مزاجيون وهم دقيقون. وعىل 

ي استطعُت مجاراة الشخصية الألمانية عىل المستوى 
الرغم من أن�ن

لأن  الخاص  المستوى  أستطع فعل ذلك عىل  ي لم 
أن�ن إل  العام، 

ي عامودا حيث العواطف الحارة والعالقات 
عالمي الشخ�ي بقي �ن

مكان  ل  هنا،  موجودة  غ�ي  أشياء  وهي  والمصادفات،  الرتجالية 

ي ألمانيا، ول مكان لالرتجال، فاللقاء مع صديق يستوجب 
للصدفة �ن

ء مدروس ومنظم مهما كان تافهاً وبسيطاً.  ي
التخطيط له، كل سش

الفعاليات  ي 
�ن مستمراً  مشاركاً  تكون  أن  الغريب  من  كان 

المدنية، وناشطاً عىل مستوى السياسة الألمانية، ومحاطاً بالجموع 

والمعارف عىل الدوام دون أن تتشكل لديك صداقات أو عالقات 

بنفس الوقت، لكن عندما تلمس الأمر بنفسك ستجد أن هذا ليس 

ي 
بغريب، فالشخصية الألمانية أشبه بآلة دقيقة ل تحتمل الخطأ، �ن

ن تتشكل شخصياتنا من الصدف والتجارب والأخطاء، ولسُت هنا  ح�ي

ي معرض تفضيل طباع قوم عىل طباع قوم آخرين، فقط أحاول 
�ن

الشخ�ي  المستوى  المبادرة عىل  من  لخجىلي  لأجد سبباً  المقارنة؛ 

بدوره  مبادر  غ�ي  مجتمع  ي 
�ن أو قصة حب  إنشاء صداقة  أجل  من 

ي 
ي إنشاء شبك�ت

عىل هذا المستوى، فإن حاولُت وقتها لربما نجحت �ن

الشعور  ولكن  والذكريات،  الحب  وقصص  الأصدقاء  من  الخاصة 

المجتمع  مع  اندمجت  مثلهم.  الترصف  عىلي  يحتم  كان  بالغربة 
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ي ح�ت رصت مثلهم بارداً وعقالنياً ودقيقاً ومنظماً، أما الندفاع 
الألما�ن

ونشاطاتها  العامة  والحياة  والعمل  الدراسة  باتجاه  ي 
يأخذ�ن كته  ف�ت

أحصل  لم  الوقت  وبنفس  واحدة،  فراغ  لحظة  أعش  لم  فقط، 

عىل صديق واحد أيضاً، لقد تحولت إىل ماكينة ألمانية كما يقولون 

ي حصلُت عىل بعض اللحظات القليلة من 
عىل سبيل المديح، لكن�ن

، فقد تغلبُت عىل  ي
ي مدرس�ت

ي حب فتاة �ن
الصداقة عندما وقعُت �ن

ي المسبح لأحتفظ 
خجىلي وكلفُت زميالً ىلي أن يلتقط لها صورة وهي �ن

بها، كان ترصفاً )عامودكياً( بجدارة. 
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اضية عودة إىل عامودا بأقدام اف�ت

عىل  العزلة  من  النحو  هذا  عىل  الجامعة  ي 
�ن الأمر  استمر 

نت لأول  ن�ت الإ تعرفُت عىل  ي هناك 
لكن�ن أيضاً،  الشخ�ي  المستوى 

مرة، درسُت الهندسة التقنية الكهربائية، بعدها تحولُت إىل دراسة 

نت بشكل  ن�ت ي كنت مشغولً بالإ
الهندسة التقنية المعلوماتية، ولكن�ن

أن  أشعر  ولم  غاية،  فيه  ىلي  كانت  صديقي،  صار  ح�ت  شخ�ي 

نت، ذلك الشغف الذي تحول إىل  ن�ت ي عن شغفي بالإ
الدراسة ستلهي�ن

ي من فرع إىل آخر دون أشعر برغبة 
ي وأنا أنتقل بدراس�ت

هوس يالزم�ن

انتقلت  ثم  ة،  لف�ت الطبية  المعلوماتية  درسُت  ء،  ي
سش أي  إكمال  ي 

�ن

ي  ن نكل�ي الإ والأدب  ي  العر�ب والأدب  قية  ال�ش الدراسات  إىل  بعدها 

ء، كان  ي
ء من كل سش ي

والفلسفة، حاولُت أن أعرف عىل عجالة أي سش

، فتنقلُت  ي دراسة جامعية واحدة شيئاً ثانوياً بالنسبة ىلي
التخصص �ن

، ومن فرع إىل  ن ن جامعات بوخوم ودسلدورف ودورتموند وبرل�ي ب�ي

ي أي مكان. 
آخر دون أن أجد نف�ي �ن

ء وبذات الوقت ل أصلح  ي
ي أصلح لكل سش

ي فكرت بأن�ن
أعتقُد أن�ن

أن  دون  الجهات  كل  من  أبعاداً  تتخذ  ي 
شخصي�ت كانت  ء،  ي

سش لأي 

أنتمي إىل جهة معينة، تعلمُت شيئاً من هنا وشيئاً من هناك، تشكلت 

الكردية  ن  ب�ي جماً  م�ت بالعمل  بدأُت  أنتبه،  أن  دون  ات  الخ�ب لدي 

ن العربية والألمانية،  ي محاكم اللجوء، وأحياناً قليلة ب�ي
والألمانية �ن

ي هذا العمل لعدة سنوات بشكل متقطع حسب حاجة 
واستمررُت �ن

ة أمتلكها دون أن أستخدمها، ولكن مع  ن . لم أترك م�ي المحاكم إىلي

نت هو المكان الذي أبحث  ن�ت ذلك لم أبحث عن التخصص، كان الإ

ي 
عنه، وكان هاجس البحث عن معلومات تخص الشعب الكردي �ن
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نت. ن�ت ي إىل عالم الإ
سوريا هو المحرك الأساسي الذي شد�ن

تعلمُت  أن  بعد  ونية،  لك�ت الإ الصفحات  برمجة  كيفية  تعلمُت 

 ، ي
ي حيا�ت

ء �ن ي
نت أهم سش ن�ت البحث عن المعلومات أيضاً، وصار الإ

بعد  أيضاً  الكردية  اللغة  بتعلم  بدأُت  قد  الوقت  ذلك  ي 
�ن وكنُت 

نت عىل كتاب لتعلم اللغة الكردية للكاتب الكردي  ن�ت حصوىلي من الإ

يستقبل  بيتنا  كان  أرسالن.  بوز  ن  أم�ي محمد  السويد  ي 
�ن المقيم 

الكردية،  بالقضية  ن  المهتم�ي من  معظمهم  يومياً،  الُكرد  الضيوف 

ي قبل وبعد وصولنا إىل ألمانيا 
ومن كل أرجاء كردستان، وبالطبع فإن�ن

ي كردي من عامودا، وأن الُكرد موزعون عىل أربع دول 
كنُت أعرف بأن�ن

هي تركيا وإيران والعراق وسوريا. 

ايد، ومع دخوىلي إىل  ن ي الكردي ي�ت
ي الجامعة بدأ اهتمامي بانتما�أ

�ن

ي 
لكن�ن ُكرد سوريا،  بالبحث عن معلومات عن  بدأُت  نت  ن�ت الإ عالم 

يكن  لم  كما  تماماً  عنهم،  ء  ي
أي سش هناك  يكن  لم  شيئاً،  أجد  لم 

عىل  أوروبا،  ي 
�ن ن  السوري�ي للُكرد  مطبوعة  ات  ن�ش أو  مجالت  هناك 

اتهم  ُكرد العراق أو تركيا الذين كانت لديهم أدبياتهم ون�ش عكس 

ي ألمانيا والسويد وبلدان أوروبية أخرى، 
وأحزابهم ومؤسساتهم �ن

.. لماذا ل توجد معلومات عن  ي رأسي
وبدأ السؤال عن ذلك يدور �ن

، لماذا ل توجد صور عنهم! أحسسُت لوهلة بأننا  ن الُكرد السوري�ي

، وأن الهتمام بالُكرد  الحلقة الأضعف عىل المستوى الكردي ح�ت

ن معدوم وكأنهم غ�ي موجودين، ل معلومات ول صور، ل  السوري�ي

ن  ي يهتم بالُكرد السوري�ي
و�ن بإنشاء موقع إلك�ت ء، فاتخذُت قراراً  ي

سش

ين من عمري، وحدث أن أنشاُت موقع )عامودا(  ي الثالثة والع�ش
وأنا �ن

ن الكردية والعربية عام 2000، فكان الموقع الكردي السوري  باللغت�ي
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، بأفراحهم  ن نت، موقع يهتم بالُكرد السوري�ي ن�ت الأول عىل شبكة الإ

وأحزانهم، بقصائدهم وقصصهم وبحوثهم ودراساتهم ونكاتهم 

وضحكاتهم وأغانيهم وهمومهم، موقع يصنع لنا وجوداً عىل شبكة 

نت. ن�ت الإ

سوريا  من  ليس  كردستان،  أنحاء  كل  من  ي 
تأ�ت الكتابات  كانت 

وعاً  وعاً قومياً شامالً، كان م�ش وعي لم يكن م�ش وحدها، مع أن م�ش

كان  ما  يمنع من ن�ش  لم  ولكن هذا  ن فقط،  السوري�ي الُكرد  يخص 

الآن  إىل  إيران، ومازلُت  والعراق وح�ت  تركيا  ُكرد  الكّتاب من  يرسله 

كانوا  الذين  تركيا  ُكرد  من  وخاصة  هؤلء،  مع  بصداقات  أحتفظ 

نت كان جديداً عىل  ن�ت ي موقع عامودا، إذ إن الإ
يتحمسون للن�ش �ن

الواقع الكردي بشكل عام.

الكردية  ي 
شخصي�ت بدأت  عامودا  موقع  ي 

�ن العمل  خالل  ومن 

ها عىل  ي كنُت أن�ش
بالكردية، بل وإن�ن الكتب  أقرأ  بالتشكل، فرصُت 

الموقع أيضاً، وهناك العديد من الكتب باسم موقع عامودا، فقد 

ي نسخ محدودة وأوزعها مجاناً لمن يرغب، 
كنُت أطبعها عىل الورق �ن

ي كتب 
ي الموقع وأجمعها �ن

كما كنُت أختار بعض المواد المنشورة �ن

. ي
مطبوعة وأوزعها عىل معار�ن

عامودا،  موقع  ي 
�ن للن�ش  إيديولوجية  معاي�ي  هناك  تكن  لم 

معلومة،  أي   ، خ�ب أي   ، ن السوري�ي الكرد  عن  ء  ي
سش كل   ُ

أن�ش كنُت 

 ، نن�ش ما  عىل  نعلق  نكن  لم  للقارئ،  التعليق  وأترك  صورة،  أي 

تها، نحن  ي ن�ش
فالمواد المنشورة تخص كاتبها أو الجهة الأصلية ال�ت

فحسب.  القراء  أمام  المعلومات  لنضع  ها  ن�ش بإعادة  نقوم  كنا 
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ي لأن 
اتيجية الموقع المنفتحة عىل جميع الآراء والأفكار قادت�ن اس�ت

ي 
، وبالتاىلي توسعت مداركي أيضاً، فلم تعد الأشياء ال�ت ي

ع حدق�ت أوسِّ

، فقد بدأت أتحقق  أسمعها من هنا وهناك مؤكدة 100% بالنسبة إىلي

 .. من المعلومات بنف�ي

ق،  ق أو ل يصدِّ إن الكاتب حر بما يكتب، والقارئ حر بأن يصدِّ

مع  الجميع،  عىل  المعلومات  عرض  هي  الواقع  ي 
�ن ي 

مهم�ت كانت 

ي الرد عليها 
ي التحقق منها، وحق الجميع �ن

التأكيد عىل حق الجميع �ن

بمعلومات مضادة.

ي كونه يعرض كل ما ين�ش عن الُكرد 
كانت أهمية موقع عامودا �ن

للناس لالطالع عىل  ة  كان يوفر خدمة كب�ي ، وبالتاىلي فقد  ن السوري�ي

هذه الكتابات، إذ لم يكن بإمكانهم أصالً أن يّطلعوا عليها، لأنه من 

ي مناطقنا، لدرجة 
الصعب جداً أن تحصل عىل الجرائد والمجالت �ن

، شأنها شأن  ي اليوم التاىلي
أن الجرائد اليومية السورية تصل إليها �ن

ي كان النظام يسميها بالمناطق النائية، 
قية كلها، وال�ت المناطق ال�ش

إذا  إل  عنها  أخبار  ول  متأخرة،  إل  الأخبار  تصلها  ل  ي 
ال�ت المناطق 

ي مهمة أمنية أو بحثاً عن المال والتصفيق.
زارها مسؤول �ن
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أطفال سينما عامودا

ذاعات السورية عام  ي لم تنقلها الصحف والإ
ومن الأخبار ال�ت

العربية  الجمهورية  السورية المرصية بمسماها  الوحدة  إبان   1960

ُ حريق سينما عامودا. ولول المجالت المرصية مثل  المتحدة، خ�ب

اً نرجع إليه عن ذاك الحريق، لذلك  ر( لما وجدنا خ�ب مجلة )المصوِّ

أبحث  أن  قررُت  ي 
ال�ت المواضيع  أوائل  من  هو  الموضوع  هذا  كان 

ها، فكان أن قدمنا ملفاً  عن المعلومات الخاصة به وإنتاجها ون�ش

الكتَّاب  من  العديد  فيه  شارك  عامودا  موقع  عىل  الكردية  باللغة 

ي 
�ن شب  الذي  الحريق  عن  مختلفة  جوانب  من  ن  متحدث�ي الأكراد 

وا عىل  السينما يوم 13/ 11/ 1960، وذهب ضحيته حواىلي 300 طفل أُج�ب

، وكان الهدف  ن ي ل عىل التعي�ي
اء البطاقات لحضور فيلم سينما�أ رسش

للثورة  دعماً  النقود  إرسال  هو  البطاقات  اء  رسش عىل  إجبارهم  من 

للكبار، وكان  بل   ، لالأطفال ح�ت الفيلم موجهاً  يكن  الجزائرية، لم 

اً  ة عندما رافق عمي خليل الذي كان طفالً صغ�ي ي الخامسة ع�ش
ي �ن أ�ب

وقتها كي ل يشعر بالخوف والوحدة، جلسا بالقرب من باب السينما 

ي وعمي  كي يخرجا فور انتهاء الفيلم، وما إن شبَّ الحريق ح�ت كان أ�ب

من أوائل الذين استطاعوا الخروج من تلك المحرقة. 

ي المقاعد 
ي بتلك القصة تكونت لدي عادة الجلوس �ن ي أ�ب

�ن مذ أخ�ب

ها من الصالت المغلقة قريباً من  ي صالت السينما وغ�ي
الخلفية �ن

الباب إىل الآن. أصبُت برُهاب السينما، فحريق سينما عامودا موجود 

ُكرد سوريا  معظم  أن  كما  البلدة،  تلك  من  أي شخص  وجدان  ي 
�ن

فمنهم  متضاربة،  كانت  المعلومات  ولكن  بأمره،  دراية  عىل  كانوا 

ه حدثاً سياسياً تم بفعل فاعل ضد الشعب الكردي،  من كان يعت�ب
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همال وعدم وجود  ه حادثاً غ�ي مفتعل سببه الإ ومنهم من كان يعت�ب

الكث�ي  وجود  إىل  إضافة  السينما،  دار  ي 
�ن الالزمة  الحماية  أدوات 

هذا  فإن  يكن  ومهما  الصالة،  داخل  لالشتعال  القابلة  المواد  من 

وأنا  مهماً،  يكون  لكي  عليه  ضفاء طابع سياسي  لإ يحتاج  ل  الحدث 

ِّ عن  أعتقد مما سمعته أن الأمر لم يكن مقصوداً، لكن الحالة تع�ب

أن الحادث تم برعاية سياسية متخلفة ومتسلطة؛ فما المع�ن من 

يذهب  فيلم  حضور  أجل  من  السينما  دخول  عىل  الأطفال  إجبار 

ريعه لثورة الجزائر، وكأن هذه الجمهورية العربية المتحدة بكامل 

عنفوانها تحتاج حقاً إىل نقود هؤلء الأطفال، ولحقاً أرواحهم، من 

أجل افتعال مواقف ثورية توحي بأن هذه الجمهورية ستقود الأمة 

العربية إىل الوحدة والتحرر من الستعمار. 

ليس من المهم أن يكون الحدث مفتعالً كي يكون حدثاً سياسياً، 

الأطفال هو  المفروض عىل  السياسي  الموقف  أن  المهم هو  إنما 

عىل  الشعوب  ثورات  بمنارصة  النفاق  سبيل  ي 
�ن المفتعل  الحدث 

حساب حياة أطفال ل حول لهم ول قوة، وعندما نعرف أن انهيار 

ي عهد الجمهورية العربية المتحدة 
سوريا كدولة بعد الستقالل بدأ �ن

ذات الفكر الشموىلي والنظام الستبدادي عام 1958، ولم ينته إىل 

إىل  دائماً، من عامودا  الأطفال سيكونون ضحايا  أن  الآن، سنعرف 

ي السورية، فالدرس قديم جداً.
كامل الأرا�ن

ومن الالفت أن سينما عامودا كان اسمها شهرزاد، فكأنما الأقدار 

ي 
�ن جعلت من أطفال هذه السينما قصة من قصص شهرزاد أيضاً 

ي 
ي عامودا لم تخ� طفالً �ن

، فما من عائلة �ن ذاكرة ووجدان الأهاىلي

ذلك الحريق الذي محا جيالً كامالً من أجيال البلدة من الوجود. 
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حوار ديمقراطي وشحاطة الوالد 
ي كالقذيفة

تمر من فو�ت

إل  متوفراً  يكن  لم  ي سوريا 
�ن مناطقنا  ي 

�ن نت  ن�ت الإ فإن  بالطبع 

ي بيوتهم 
نت �ن ن�ت بنسب ضئيلة، فكان الأشخاص الذين يمتلكون الإ

، ولكي  َ من القلة، وكان المهتمون يلتفون حولهم كي يتابعوا ما يُن�ش

يميل  يرسلوا إلينا منشوراتهم أيضاً، وقد وفرُت لهم خدمة إنشاء الإ

الشخ�ي أيضاً ع�ب موقع عامودا لتشجيعهم عىل التواصل معنا، 

مادة  بأي  يهتم  كان  عامودا  موقع  وأن  وخاصة  ورياً،  رصن هذا  كان 

اً أو نكتة أو طرفة. كان من المهم أن  تصله، سواء كانت صورة أو خ�ب

نوفر المعلومات غ�ي الموجهة أوغ�ي المؤدلجة، رغم انفتاحنا عىل 

الأدبيات المؤدلجة بتنوعاتها أيضاً، لكن الحياة الأهلية كانت هدفاً 

ها عىل مدى عقود من  ي تم تدم�ي
أساسياً للموقع، هذه الحياة ال�ت

ي سوريا.
سيطرة الفكر الشموىلي وثقافته عىل الحياة العامة �ن

والسويد  ألمانيا  ي 
�ن الكردية  النشاطات  معظم  أغطي  كنُت 

ها من الدول، من تظاهرات تضامنية ونشاطات فنية وثقافية،  وغ�ي

ي الداخل أن يعرف ما 
ها مع الصور، فصار بإمكان متابعنا �ن وأن�ش

الذي يجري خارج البالد أيضاً، والعكس صحيح، صار موقع عامودا 

ولعل   ، ن والمقيم�ي ن  ب�ي المغ�ت ن  ب�ي للتواصل  موقعاً  فكرته  ببساطة 

استقالليته كانت مصدر جاذبيته. لم يكن هناك ما هو ممنوع، ولم 

بل  مهَمل،  رأي  هناك  يكن  لم  فيه،  مرغوب  غ�ي  كاتب  هناك  يكن 

، فقط  ي كنُت أن�ش من الجرائد الأخرى ما لم أكن مقتنعاً به ح�ت
وإن�ن

بهدف إيصال المعلومة، ح�ت لو كانت رديئة المستوى، أو مشكوكاً 
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ي حقيقتها، فالغاية الأساسية لدي كانت أن أضع المعلومات كاملة 
�ن

ن القارئ، وهذا ما جلب ىلي المتاعب والمشاكل،  مكان أمام أع�ي قدر الإ

ي أخ� العديد من الأصدقاء بل وح�ت الأقرباء، ووصلت 
بل وجعل�ن

ت مادة عن  ي ن�ش
ي بأ�ن ت أ�ب المشاكل إىل البيت أيضاً، فذات مرة أخ�ب

ي هذا النوع 
ي الموقع، أردُت ان أعرف رأيه �ن

ي �ن
زا�ن الرئيس مسعود ال�ب

ي عن المقال 
من المقالت بشكل ديمقراطي، لكنه ومن خالل حدي�ش

أفهمه  أن  حاولُت  حذفه،  ي 
م�ن فطلب  ي 

زا�ن لل�ب انتقاد  رائحة  اشتمَّ 

لكنه  عادي جداً،  فيها  الذي  فالنقد  يتصور،  كما  ليست  المادة  أن 

ي مرص 
بأن�ن المادة، وعندما شعر  بقراءة  يقبل ح�ت  يقتنع ولم  لم 

عىل موقفي استل فردة شحاطته من قدمه ورماها نحوي كالقذيفة، 

احتجاج  وسط  ي  �ب فلحق  الصالون،  من  وهربت  تفاديتها  ي 
لكن�ن

ن الغرف لم تنتِه إل عندما  ي لحقت بنا، كانت مطاردة ب�ي
ي ال�ت

والد�ت

ي وجهه للحظات كانت كافية كي أحمل 
ي من الوقوف �ن

تمكنت والد�ت

ل حافياً، وعىل بعد كيلوم�ت من البيت  ن ي وأركض إىل خارج الم�ن
حذا�أ

ي واتجهُت إىل مدينة بوخوم. 
أحسسُت بالأمان فانتعلُت حذا�أ

من  غرفة شاب  ي 
�ن فيها  أقمُت  أيام  لثالثة  ل  ن الم�ن خارج  بقيُت 

الثالثة  الأيام  تلك  ي 
�ن وكنُت   ، ن لالجئ�ي بوخوم  مخيم  ي 

�ن عامودا 

ي أخي عىل  نت لتحديث الموقع، إىل أن اتصل �ب أذهب إىل الكافيه إن�ت

ي العودة لأن فورة غضب الوالد هدأت، فعدُت 
موبايىلي وطلب م�ن

الديمقراطي  نشاطي  متابعاً  رسيري  قرب  المتمركز  كمبيوتري  إىل 

ن براثن الوالد، فقد  ي لم أقع ب�ي
، كم كنُت محظوظاً لأن�ن ي

ا�ن الف�ت

ن  ي سوريا دار بينه وب�ي
ي صديق ىلي بأن حواراً ديمقراطياً مماثالً �ن

�ن أخ�ب

ي قبضتها واستقباله لع�ش 
أمه حول نفس الموضوع انتهى بوقوعه �ن

صفعات من شحاطتها البالستيكية ظلت آثارها واضحة عىل وجهه 
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لمدة أسبوع. يا إلهي.. ما أصعب أن تكون كردياً وديمقراطياً بنفس 

يضحك  وأخي  بجانب رسيري،  كمبيوتري  وأنا خلف  قلُت  الوقت!! 

ي الغرفة المجاورة.
عىل رسيره، وشبح الوالد يحوم �ن
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واقع مرير ولكن مقدس

ء يخصنا مهما  ي
كانت مبادئ موقع عامودا تقوم عىل ن�ش كل سش

ها  كانت درجة اختالفنا معه، فالمحاكمة الفعلية للنصوص تبدأ بن�ش

نقوم  وباعتبارنا  موجود،  غ�ي  غائب  نص  محاكمة  ي 
يمكن�ن ل  أولً، 

بمهمة الن�ش لكل ما ين�ش عنا نحن الُكرد بسبب تعذر وصول هذه 

أسلفت،  كما  الأصلية  ها  ن�ش منصات  ع�ب  الجميع  إىل  المعلومات 

فقد اعت�ب العديُد من الأدباء والأشخاص العتباريون أننا نستهدف 

ي تتعرض بالنقد 
ساءة إليهم شخصياً عند ن�ش بعض المقالت ال�ت الإ

لتجاربهم، ربما يكونون عىل حق بهذه التقديرات، خاصة وأننا كنا 

لذلك  مرة،  لأول  والمستقل  الحر  المن�ب  فكرة  مع  نتعامل  جميعاً 

أن  أيضاً  الطبيعي  ومن  الأخطاء،  بعض  نرتكب  أن  الطبيعي  فمن 

لكن  إليهم،  ساءة  الإ نتعمد  بأننا  البعض  لدى  هناك شعور  يكون 

ي الحقيقة فإن النوايا العدوانية لم تكن موجودة لدينا تجاه أحد، 
�ن

وأن ما حدث كان عبارة عن تصادم ل بد منه كي نعي بالنتيجة أننا 

بحاجة إىل جسور تربط بيننا دون حوادث تذكر. 

، وربما كانت ردود الفعل العنيفة تلك  ومع ذلك تابعُت عمىلي

ي داخىلي الإرصار عىل المتابعة ومحاولة الوصول إىل 
ي خلقت �ن

هي ال�ت

ي تحدث بسبب 
مكامن الأخطاء فينا، ولمعرفة أسباب الصدامات ال�ت

ي فهمُت شيئاً من واقع حال الثقافة 
رأي ما أو فكرة ما، خاصة وأن�ن

ثقافة  إىل  كنا بحاجة  تلك.  الفعل  والسياسة عندنا من خالل ردود 

العرض والتحليل والمحاكمة، وكنا نجرب أن نفعل ذلك ربما بدون 

مهنية عالية المستوى، لكننا كنا نتوخى الوصول إىل تلك المهنية.
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ضمن هذه الأجواء كان موقع عامودا ينتج المعلومات بكثافة، 

الوقت  ذلك  ففي   ، الأساسي الدافع  هو  للمعرفة  العطش  كان 

ن  السوري�ي الُكرد  الكّتاب  معظم  استقطاب  عامودا  موقع  استطاع 

باللغة  ن  الكاتب�ي من  أو  الكردية  باللغة  يكتبون  كانوا  ممن  سواء 

العديد من  أجريت مع  ة  أيضاً حوارات كث�ي العربية، وكانت هناك 

مواد  تكن  لم  المجتمع،  عن  خفيفة  وأخبار   ، ن والسياسي�ي الكّتاب 

الموقع تتخذ منحى محدداً، كان هناك تنوع كب�ي فيها، فمن مواد 

والمواقع  الصحافة  من  منقولة  مواد  إىل  للموقع،  خصيصاً  تُكَتب 

الأخرى. كان موقع عامودا يغطي كل ما يستطيع تغطيته عن الشأن 

ي سوريا.
الكردي والحياة الكردية �ن

مكانيات  الإ ع�ب  ويعمل  يُدار  لع�ش سنوات  عامودا  بقي موقع 

الً،  الشخصية وبدون تمويل لغاية توقفه، وكان موقعاً مقروءاً وفعَّ

واقعنا  ي 
�ن عليها  المتعارف  غ�ي  المواضيع  بعض  أحدثت  وقد 

بل  والثقافية،  السياسية  أوساطنا  ي 
�ن ة  كب�ي ي ضجة 

والثقا�ن السياسي 

لهذا  استثناءات  هناك  تكن  ولم   ، ح�ت الجتماعية  الأوساط  ي 
و�ن

ي 
�ن  َ يُن�ش ما  لكل  أنظر بحيادية وموضوعية  أو ذاك، كنُت  الشخص 

َ فإن الموقع يحفظ  الموقع، فإذا كانت لديك مالحظة عىل ما يُن�ش

ي 
المواد �ن الرد، كانت طريقة تعامىلي مع ن�ش  أو  التوضيح  لك حق 

ي أصطدم مع 
الموقع تقوم عىل الحيادية والجدية، وهذا ما جعل�ن

ين، عىل الرغم من أن النقد الذي كنا نوجهه لم يكن ليرصن  الكث�ي

بمن نتناوله بقدر ما كان يحقق له الفائدة من خالل عرض الأخطاء 

عىل  معتادة  تكن  لم  ي 
ال�ت المجتمعات  لكن  تفاديها،  سبل  وعرض 

فض النقد بكل أشكاله، وستطلب  ي س�ت عالم المستقل غ�ي الحز�ب الإ

دائماً من الثقافة أن تكون واجهة للزينة والديكور والدعاية، ومرآة 
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ل الواقع المرير وتظهره بمظهر الكمال المقدس الذي ل يجوز  تجمِّ

المساس به. 
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نت وصحافة ونشاطات  إن�ت
واستعادة الذات

 

تكن  لم   ، عمىلي ي 
�ن إليه  استندت  الذي  الأساَس  الحرية  كانت 

ي جودة المادة، ول توجهها، فما كنت أفعله كان مجرد أرشفة 
تهم�ن

أكن أصالً عىل مستوى  ، لم  ن السوري�ي الُكرد  ما يخص  لكل  وعرض 

ي لتقييم جودة هذه المواد أو رداءتها، كنُت أقوم بما يتوجب 
يؤهل�ن

، وتوف�ي المناخ الذي يكفل  عىلي فحسب، الأرشفة والعرض والن�ش

للجميع حق الرد، أن أضع المعلومات عىل الطاولة، وبعد ذلك تتم 

، عكس  عمليات التقييم والفرز، كان الأمر بسيطاً وبريئاً بالنسبة إىلي

التأويالت  ات  ع�ش  َ يُن�ش كان  ما  لت  حمَّ ي 
ال�ت الأفعال  ردود  بعض 

أن  ورة  برصن دائماً  التفك�ي  إىل  ي 
يدفع�ن ما  هذا  ولعل  ات،  والتفس�ي

مسألة  كل  ي 
�ن مستوياته  بأعىل  الحوار  يحتمل  مناخ  خلق  إىل  نصل 

الآخر،  الرأي  ام  اح�ت عىل  يقوم  والشك،  التخوين  لغة  عن  بعيداً 

عىل  ـ  والثباتات  الأدلة  عن  والبحث  وعلومه،  المنطق  واستخدام 

الأقلـ   عند توجيه التهامات، والتحقق من صحة الأخبار العشوائية 

قبل ترديدها واعتبارها مرجعية، فالقصد من الحوار ليس انتصار 

كة  ات للوصول إىل رؤية مش�ت طرف عىل طرف آخر، وإنما تبادل الخ�ب

أساسها أن الأرض تتسع للجميع.

كنا  بل  فقط،  الن�ش  عىل  عامودا  موقع  نشاطات  تقترص  ولم 

ن الُكرد، ونقيم النشاطات  ي جامعة بوخوم نقدم حفالت للفنان�ي
�ن

الثقافية الكردية، كما أننا أقمنا نشاطاً بالتعاون مع مؤسسة سما من 

بوخوم،  مدينة  ي 
�ن عامودا  سينما  لحريق  ن  الخمس�ي الذكرى  ي 

�ن ي  د�ب
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ات واللقاءات مع بعض الأشخاص  عرضنا فيه فيلماً وقدمنا المحارصن

ن من الحريق. الناج�ي

كل  عىل  نشاطي  استمر  فقد  ي 
الألما�ن المستوى  عىل  أما   

ي النادي صيف عام 
ي أجواء التحكيم، وكلف�ن

المستويات، استمررت �ن

القدم  ي صدرت وقتها بشأن كرة 
ال�ت الجديدة  ن  القوان�ي ح  2000 ب�ش

لحكام منطقتنا  أنشأُت موقعاً  قد  قبلها  وكنُت  المقاطعة،  لحكام 

التحكيم  عن  فيه  المعلومات  ووضع  مجته  ب�ب وقمُت  بالألمانية، 

أوائل  من  الموقع  وكان هذا  المنطقة،  الجديدة وحكام  ن  والقوان�ي

ي منطقتنا، وقد كتبت عنه صحيفة مدينتنا 
المواقع من هذا النوع �ن

المحلية أيضاً. لم أكن شخصاً غريباً عن الجريدة المحلية عىل أية 

ي بريد القراء، وقد كتبُت عن 
حال، فقد كنُت أكتب فيها باستمرار �ن

كانوا  ي 
ال�ت الكوبونات  موضوع  مثل  وهمومهم،  ن  الالجئ�ي مشاكل 

ن عوضاً عن الأوراق المالية، بما كانت تحمل  يوزعونها عىل الالجئ�ي

بل  استخدامها  من  بالخجل  ي 
ليشعر�ن يكفي  ن  تمي�ي من  طياتها  ن  ب�ي

مجلس  اجتماع  ي 
�ن المقال  تلوت  وقد  حاسم،  بشكل  ذلك  ورفض 

ألمانيا  ي 
�ن الإجباري  التجنيد  عن  مقالً  كتبت  كما  أيضاً،  المدينة 

وطالبت بإلغائه وجعل الخدمة العسكرية اختيارية تطوعية فقط، 

عالم  ن سواء عىل مستوى الإ ي نقد القوان�ي
وبالطبع فإن أية مساهمة �ن

من  صاغية  آذاناً  تلقى  مدنية  أو  فعاليات سياسية  أو عىل مستوى 

قبل الحكومة، فالصحافة والنشاطات المدنية تصنعان القرارات مع 

الحكومات المتعاقبة عىل استالم السلطة.

ي الندماج عىل المستوى العام ل تتناسب مع 
ي �ن

 كانت رسع�ت

يشجع  ي 
الألما�ن فالمجتمع   ، شخ�ي بشكل  الندماج  عن  إحجامي 
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ولكن  عالم،  الإ وكذلك  المدنية،  الفعاليات  مستوى  عىل  ن  الالجئ�ي

ي 
عىل المستوى الشخ�ي تجده بعيداً عنك، وهو باعتقادي ما جعل�ن

ي 
ال�ت الشخصية  ي 

حيا�ت إىل  العودة  فأستطيع  عامودا،  موقع  أ  أن�ش

ي عامودا بعد هجرتنا، وبالفعل فإن هذا 
يبدو ىلي أنها بقيت هناك �ن

ي الشخصية بكل عواطفها وانفعالتها 
ي أعاد ىلي حيا�ت

ا�ن الوطن الف�ت

ي هي استعادة 
وأحاسيسها، أعاد ىلي الروح العامودكية، كانت جائز�ت

الذات.  

توقف موقع عامودا عام 2010، وبقي مستمراً كأرشيف إىل الآن، 

لتنتهي بذلك تجربة ع�ش سنوات من محاولة العودة إىل الوطن ولو 

كان  بل   ، إىلي بالنسبة  ذاته  بحد  غاية  يكن  لم  نت  ن�ت فالإ اضياً،  اف�ت

أرض  عىل  مفقود  مكان  إىل  اضية  اف�ت عودة  أجل  من  وسيلة  مجرد 

أداة  كان  بل  الفردية،  ي 
ذا�ت ظهار  لإ يكن وسيلة  لم  أنه  كما  الواقع، 

ي سوريا، وللتأكيد عىل وجودنا الذي 
ثبات ذاتنا الجماعية الكردية �ن لإ

ف به أحد إذا لم نحاول أن نقدم أنفسنا، فالآخرون لن  لم ولن يع�ت

يقدموا لك شيئاً ما لم تحاول بنفسك أولً، عليك أن تمتلك الرغبة 

ي تغي�ي واقعك.
�ن
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ي قفص
حرية �ف

ي الحزب 
ي عام 1998، ومع دخوىلي إىل الجامعة كنُت ناشطاً �ن

�ن

ي الحزب ح�ت 
ي المناصب �ن

، تدرجُت �ن ي
اكي الديمقراطي الألما�ن الش�ت

أصبحُت نائب رئيس تنظيم شباب محافظة ريكلينغهاوزن، وكنُت 

ي 
ي مدينتنا، وقد وصل بعض زمال�أ

قبل ذلك رئيساً لفرع التنظيم �ن

ي الدولة الألمانية، ومنهم من وصل إىل 
ي الحزب إىل مراكز عالية �ن

�ن

ي 
أوصل�ن الذي  النحو  الستمرار عىل  ي 

بإمكا�ن كان  وبالطبع  لمان،  ال�ب

ي مدينتنا للوصول إىل مراكز عليا عىل 
إىل رئاسة فرع تنظيم الشباب �ن

ي ألمانيا، 
ي لم أهتم بالعمل السياسي �ن

، إل أن�ن المستوى السياسي

العمل  إىل  ليس  لكن  دائماً،  عامودا  إىل  تش�ي  ي 
بوصل�ت كانت  فقد 

ي شوارعها، حيث السعادة 
ي �ن

السياسي هناك، وإنما شوقاً إىل طفول�ت

وطة، وإىل الحلم بمجتمع هناك ل  الالمتناهية، والحرية غ�ي الم�ش

يضطر فيه أحد إىل التفك�ي بالهجرة كحل أخ�ي للحياة. 

ي عامودا مارسُت العمل السياسي بشكل 
ي �ن

ي طفول�ت
ي �ن

ولو أن�ن

ي 
ي والدي إىل فرقة رسخبون التابعة لحزب البار�ت

أو بآخر، فقد أرسل�ن

ي المسؤولون 
ي الفنية إن ُوِجدت، وهناك اختار�ن ِّ عن مواه�ب كي أع�ب

الفولكلوري، وعند خروجنا من  لأكون ضمن فرقة الأطفال للرقص 

منا  يطلب  الفرقة  مدرب  كان   ، ي الحز�ب المسؤول  ل  ن م�ن ي 
�ن وفات  ال�ب

ونحن  نخرج  وكنا  أحد،  تماريننا  بأمر  يدري  ل  كي  فرادى  الخروج 

ء من الفخر وكأننا مناضلون ثوريون. ي
نشعر بالأهمية وب�ش

ل  نوروز  عيد  ي 
�ن الحتفالت  م�ح  عىل  الصعود  أن  ورغم 

نقدم  ونحن  الكافية  بالحرية  أشعر  أكن  لم  ي 
فإن�ن كان،  لأي  يتاح 
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، وبسبب الم�ح  ي بسبب الجمهور الكب�ي
ي�ن فقرتنا. كان الخجل يع�ت

قبل  من  بدورها  الممنوحة  الحرية  يمنحك  الذي  للفرقة  السياسي 

كانت  نوروز،  ي 
�ن علناً  الكردي  الفن  لتقديم  الأحزاب  إىل  السلطات 

ي تراقب الناس الذين 
ي قفص. أرقُص مع الفرقة وعي�ن

أشبه بحرية �ن

كانت  الم�ح، وحالما  عن قيود ورسميات  بعيداً  بنوروز  يحتفلون 

تنتهي وصلتنا كنُت أركُض باتجاه النوروز الأهىلي غ�ي الرسمي، حيث 

كل مجموعة من الناس تحتفل بطريقتها، فهناك الذين يرقصون عىل 

ة  أنغام مسجلة صغ�ي عىل  يرقصون  والذين  طنبور،  عازف  أنغام 

وا  أحرصن الذين  هناك  بالتفرج،  يكتفون  ومن  البطارية،  عىل  تعمل 

يقومون  الذين  أيضاً  وهناك  البيت،  من  معهم  جاهزاً  الطعام 

بتحض�ي الطبخ أو المشاوي.. 

كل  وضيوفهم،  وقراها  عامودا  أهاىلي  من  ة  كث�ي مجموعات 

ب بتناغم عفوي  ي الحتفال أو الأكل وال�ش
مجموعة لها طريقتها �ن

عن  ي 
ذاكر�ت ي 

�ن دائماً  مثالً  كان  الساحر  الحتفال  هذا  له،  مثيل  ل 

المجتمع الذي أحلم بالعيش فيه، حيث الكل يختلطون للحظات، 

يتسبب  أن  أخرى، دون  للحظات  البعض  ويستقلون عن بعضهم 

بالسعادة والحرية  بإزعاج ولو بسيط لأحد آخر.. كنُت أشعر  أحد 

ي الشارع 
ي والعفوي، تماماً كما كنُت أشعر بذلك �ن ي النوروز الشع�ب

�ن

ن نلعب إىل ما ل نهاية، لم نكن  ي الأطفال ح�ي
قرب بيتنا مع أصدقا�أ

امات وكرة القدم والدحاحل )غار(،  لنشعر بالتعب من اللعب بال�ب

ي لعبة الداما عىل وجه الخصوص.. 
وكنت بارعاً �ن

ي تش�ي إليه، هو ما كنُت أحن 
ذلك الشارع هو ما كانت بوصل�ت

ي ذاك، البعيد عن الم�ح الرسمي، النوروز 
إليه، والنوروز الهام�ش
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والذي  فيه،  بالعيش  أحلم  الذي  المجتمع  كان هو  القفص  خارج 

لكن  عامودا.  وموقع  نت  ن�ت الإ ع�ب  ونياً،  إلك�ت ولكن  باتجاهه  ذهبُت 

اضياً  ٌء آخر، فالصطدام بالواقع ولو اف�ت ي
ء والواقع سش ي

الأحالم سش

عىل  تحارب  بأنك  الشعور  إىل  إضافة  أحالمك،  من  شيئاً  يحطم 

أك�ش من جبهة كي تبقى عىل قيد الوجود، وهذا ما بات واضحاً أثناء 

ي 2004 
ة دقيقة بدقيقة لنتفاضة قامشلو �ن التغطية المكثفة والمبارسش

عىل الموقع، فقد أضفت النتفاضة طابعاً سياسياً عىل موقع عامودا 

عالم المحىلي لم يعد  ي إىل التفك�ي بأن الإ
ة معينة، وهو ما دعا�ن لف�ت

ضافة إىل أن الهدف الأساسي من  كافياً لعرض قضيتنا الكردية، بالإ

إنشاء موقع عامودا وهو تقديم المعلومات قد تحقق خاصة مع 

فاتجهُت  نت،  ن�ت الإ شبكة  عىل  أخرى  مستقلة  كردية  مواقع  ظهور 

ي موقع عامودا عام 2005 إىل العمل مع منظمة 
بالتوازي مع العمل �ن

ن  عالمي�ي ن والإ مراسلون بال حدود لتوثيق النتهاكات بحق الصحفي�ي

ي نفس العام إىل العمل 
ي كافة أجزاء كردستان، كما اتجهُت �ن

الكرد �ن

ي مدينة كولن التابعة لمقاطعة 
ي �ن

ي دي إر الألما�ن
ي راديو �ن

ذاعي �ن الإ

نورد راين ـ فيستفالن.

إىل  موجوداً  يزال  ل  كردي  برنامج  هناك  كان  الراديو  هذا  ي 
و�ن

الآن، وكانوا بحاجة إىل شخص يعد ويكتب التقارير، ذهبُت إليهم 

فة بطريقة  ي عالم الصحافة المح�ت
ي �ن

وتم التفاق معهم لتبدأ رحل�ت

ن الكردية  الكتابة الحرة أو الفري لنس، كنُت أكتب التقارير باللغت�ي

الراديو  ي 
ي �ن

الألما�ن الكتابة للقسم  ي تجربة 
والألمانية، وقد شجعت�ن

ي 
ى الصحف الألمانية، وكانت معظم كتابا�ت عىل البدء بالكتابة لك�ب

مع  الصحفية  الحوارات  ي 
إجرا�أ عن  فضالً  الكردي،  الشعب  عن 

ي كنُت أن�ش موادي الكردية وأترجم 
شخصيات كردية مرموقة، كما أن�ن
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موقع  عىل  ها  وأن�ش والعربية  الكردية  إىل  الألمانية  موادي  بعض 

ي موقع كورد ووتش التابع للمركز 
ي عام 2009 عملُت �ن

عامودا أيضاً. �ن

الكرد  بحق  النتهاكات  لتوثيق  ن  برل�ي ي 
�ن الكردية  للدراسات  ي  الأورو�ب

ية.  ن نكل�ي ها باللغات الكردية والعربية والألمانية والإ ن ون�ش السوري�ي

اً  أخ�ي حصوىلي  فكان  الشخ�ي  الصعيد  عىل  المهم  الأمر  أما 

 2006 عام  الألمانية  قامة  الإ عىل   - ن  بسنت�ي ي 
عائل�ت أفراد  ي 

با�ت قبل   -

ي يحتفل بها 
ي 2/ 10/ 1990 ليلة الوحدة، الليلة ال�ت

بعد وصولنا إليها �ن

المعلن  واليوم  قية،  ال�ش ن  برل�ي إىل  ليلة وصولنا  عام،  كل  الجميع 

ألمانيا  إىل  وصولنا  يوم  وهو  عام  كل  من   10  /3 ي 
�ن رسمية  عطلة 

الغربية واستقرارنا فيها عام 1990.  
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عىل حدود الوطن

وعاً  ن تريد أن تقيم م�ش ي برل�ي
ي من منظمة �ن عام 2011 اتصلوا �ب

ي مجال 
�ن ألمانية تعمل  كانت منظمة  العراق،  إقليم   كردستان  ي 

�ن

ي 
�ن ن  عالمي�ي لالإ الالزمة  التدريبات  يقدمون  وكانوا  والتنمية،  عالم  الإ

ي أربيل واسمه المعهد 
ي العراق ع�ب مركزها �ن

عالمية �ن المؤسسات الإ

العمل  ي 
�ن ة  الخ�ب لديه  مدرب  إىل  بحاجة  كانوا   ، ي

العرا�ت عالمي  الإ

ن  ذاعي، ويجيد اللغة الكردية من أجل إقامة ورشات عمل للعامل�ي الإ

كردستان  ي 
�ن المستقلة  ة  الصغ�ي الكردية  المجتمعية  ذاعات  الإ ي 

�ن

ة إىل أربيل،  ي قبول ذلك العمل وسافرُت مبارسش
العراق، لم أتردد �ن

ذاعات مختلفة،  ي تدريب مجموعات عديدة تابعة لإ
وهناك شاركُت �ن

ي أربيل 
ات متقطعة من مدينة إىل أخرى، فعملُت �ن وانتقلت عىل ف�ت

ن عامي 2011 و 2012..  ودهوك وكالر وصوران وحلبجة، كان هذا ب�ي

، ولم يقترص  ن ذاعي�ي كنُت أدربهم عىل إنتاج الخ�ب والتقرير الإ

ي إىل 
ي كردستان، بل أرسلو�ن

العمل مع هذه المنظمة عىل ورشاتها �ن

شبابية  سورية  إذاعة  ي 
�ن هناك  ن  العامل�ي تدريب  ي 

�ن لأشارك  الأردن 

تدريب  ي 
�ن للمشاركة  ي 

أرسلو�ن وكذلك  الثورة،  إذاعات  من  مستقلة 

ح أحد الأصدقاء عىلي  ي غازي عنتاب. لحقاً اق�ت
كوادر إذاعة سورية �ن

ن من عرب وكرد ورسيان  ن السوري�ي أن أدرب مجموعات من الناشط�ي

عالم ففعلُت ذلك،  ي غازي عنتاب عىل كيفية التعامل مع وسائل الإ
�ن

الوطن،  أحوم حول  ي 
بأن�ن العمل هذه شعرُت  ومن خالل جولت 

الوطن الذي ل أعرف أي مكان فيه بشكل فعىلي سوى عامودا.  
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له  ء  ي
لكل سش عنتاب مركزاً  السورية أصبحت  الثورة  قيام  بعد 

عالم بكافة أشكاله، وأثناء وجودي هناك  ي ذلك الإ
عالقة بها، بما �ن

عامودا،  إىل  العودة  من  قريباً  رصُت  ي 
بأن�ن قوي  إحساس  ي 

انتاب�ن

أرغب  أكن  ولم  سائحاً،  إليها  بالعودة  أرغب  أكن  لم  ي 
ال�ت عامودا 

أعود  ي أستطيع أن 
ال�ت تابوت، عامودا  ي 

إليها جثة �ن بالعودة  كذلك 

ي عامودا.
إليها الآن كما أحب، عامودا.. راديو �ن

ي رأسي كل الوقت 
ي عامودا تدور �ن

 وبدأت فكرة إنشاء راديو �ن

الفكرة،  هذه  لدعم  مستعدة  منظمات  هناك  أن  رأيت  أن  بعد 

وبالفعل بدأت بالتواصل من خالل أحد الأصدقاء بإحدى المنظمات 

الأمريكية الحكومية، سألتهم عن إمكانية تقديمهم التمويل الالزم 

ل  بأنهم  جوابهم  فكان  عامودا،  ي 
�ن مجتمعي  راديو  نشاء  لإ لنا 

المشاريع، ولكنهم يستطيعون  النوع من  تمويل هذا  يستطيعون 

ي 
ال�ت للكوادر  التدريبية  الدورات  وتمويل  المعدات  بتقديم  دعمنا 

ي 
م�ن المطلوب  وكان  وحدي،  وع  بالم�ش أنطلق  أن  عىل  سأختارها، 

ي الأمر ح�ت  وع. لم يطل �ب أن أكتب لهم ورقة فيها تفاصيل الم�ش

امن مع التحض�ي  ن وع، وجاءت الموافقة، وبال�ت سلمتهم ورقة الم�ش

ي المنظمات بأن هناك أحد 
ن �ن لورشات العمل قال ىلي أحد العامل�ي

ي 
�ن محىلي  راديو  بتمويل  يرحب  الأمريكية  الخارجية  ي 

�ن ن  المسؤول�ي

ي 
ا�ن الجزيرة، التقينا به، وتم التفاق عىل إنتاج محتوى إذاعي اف�ت

ي البداية حالما نكون جاهزين لذلك. 
�ن

ي 
اتصلُت بحواىلي 40 متدرباً لنبدأ أوىل ورشات العمل الأربع ال�ت

حصلنا عىل تمويلها، وتم توزيع أجهزة لب توب وتسجيل وتصوير 

عىل كل متدرب، وبينما نحن عىل مشارف إنهاء الورشة الأوىل خطر 
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الورشات  إقامة  الداعمة  المنظمة  ن عن  المسؤول�ي أطلب من  أن  ىلي 

مكان إقامتها  ي الجزيرة داخل سوريا إذا ما كان بالإ
المتبقية الثالث �ن

هناك، فوافقوا، خاصة وأن الطريق إىل البلد من تركيا كان سالكاً تلك 

الدخول عن  إحدى محاولت  ي 
�ن تعرضُت  الصعوبات.  الأيام رغم 

ب من قبل  ن عامودا والدرباسية للرصن ي منطقة ب�ي
التهريب �ن طريق 

حرس الحدود الأتراك والذين لسخرية الأقدار كانوا من أكراد تركيا!

 لم تكن هناك سابقة أن أقام أحد ورشات عمل من هذا النوع 

ي الداخل، فقد كنا أول من فعل ذلك.
�ن
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ي عامودا
أيام �ف

وهناك  عازار،  فندق  ي 
�ن وأقمنا  ديريك  مدينة  إىل  أولً  ذهبنا 

العمل  سوى  ء  ي
سش بأي  أفكر  أكن  لم  الأوىل،  العمل  ورشة  بدأنا 

المتدربون  انتهينا من الورشة الأوىل ح�ت قرر  والتدريبات، وما إن 

ي اعتذرُت 
ن ديوار لقضاء يوم ممتع فيها، لكن�ن والمدربون زيارة ع�ي

ي أعود فيها إىل عامودا 
ومضيت باتجاه عامودا، كانت المرة الأوىل ال�ت

ين عاماً. جاء عمي من عامودا بالسيارة إىل ديريك  بعد ثالثة وع�ش

من  خرجنا  عندما  بحرات،  السبع  ساحة  اىل  وصلت  معاً،  ورجعنا 

عامودا كان اسمها السبع بحرات، ولكن الآن تسمى قادا جنا آزاد أي 

ساحة المرأة الحرة بالعربية، وفور وصوىلي ذهبت مع عمي إىل عزاء 

ي عامودا منذ 
أصدقاء له، كان هذا أول نشاط اجتماعي أقوم به �ن

، لم تبارح خياىلي أبداً، وعندما  ي
ي ذاكر�ت

رحيلنا عنها. صور عامودا �ن

ة كأكواخ  عدت لم أجد شيئاً قد تغ�ي فيها، بدت البيوت ىلي صغ�ي

ي أفالم الكرتون. 
السنافر �ن

ي استغرقت عدة أيام، لم أخطط 
ي الأوىل وال�ت

كانت تلك زيار�ت

أزر  لم   ، ن بالحن�ي عفوية مشحونة  زيارة  كانت  ء،  ي
أي سش لمشاهدة 

كانت زيارة بدون  ، ببساطة  باىلي ي 
�ن أزر شارعاً محدداً  ، لم  ي

مدرس�ت

ي جميعاً، 
بأقربا�أ التقيت  عارم،  اشتياق  إليها  ي 

قاد�ن تخطيط مسبق 

عليهم،  تبة  الم�ت الجتماعية  الواجبات  بعض  بأداء  معهم  وقمت 

ي عامودا، ولكنهم 
حدثتهم باقتضاب عن الراديو الذي أود إنشاءه �ن

ون مثلك جاؤوا وتحدثوا  كالعادة لم يصدقوا، وكان جوابهم: كث�ي

ء. لم تكن هناك ثقة عند الناس بأن شيئاً  ي
ولكن لم يحدث أي سش

ما سيحدث عىل أرض الواقع، وبشكل عام أهاىلي عامودا ل يثقون 
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جديد  هو  ما  بكل  أيضاً  يثقون  ل  أنهم  كما  يقال،  ما  بكل  رسيعاً 

ح�ت لو تحقق أمامهم، دائماً يحتاجون اىل استمرارية الفعل ح�ت 

ي كي يتأكدوا من وجوده.. لم يكن هناك 
يصدقوه، وإىل الوقت الكا�ن

ي إنشاء راديو، 
ي لمستها عىل ني�ت

أي تشجيع من خالل ردود الفعل ال�ت

ن  منفعل�ي يكونوا  لم  واليأس،  خاء  والس�ت السأم  من  حالة  ي 
�ن كانوا 

ي اتخذُت قراراً 
ي المحصلة كانت أياماً جميلة، خاصة وأن�ن

، لكن �ن ح�ت

ي عامودا.
بإكمال ورشات العمل �ن
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راديو آرتا من عامودا

عدُت إىل عنتاب، ومنها رجعنا إىل عامودا من مع�ب الدرباسية، 

ي نهاية 
أضفنا ورشة عمل أخرى إىل ما هو مخصص لنا، ثم شكلنا �ن

نت  ن�ت الإ عىل  ذاعة  لإ ن  بالتجه�ي وبدأنا  عمل،  مجموعة  الورشات 

 ، ي ء لدينا جاهزاً للبث التجري�ب ي
)أونالين( مبدئياً، ح�ت أصبح كل سش

فقد سجلنا الكث�ي من المواد واحتفظنا بها عىل الكمبيوتر، كما أننا 

ن مقر للراديو، ولم يبَق سوى أن ننقل المعدات من  استطعنا تأم�ي

عنتاب إىل عامودا بعد الحصول عىل الموافقة من الجهات المسؤولة 

هي  العليا  الكردية  الهيئة  كانت  وقتها  الذاتية،  دارة  الإ منطقة  ي 
�ن

المسؤولة عن هذا الموضوع. 

عالم الحر، كنا  تمكنَّا من الحصول عىل الرخصة من اتحاد الإ

ومن  راديو،  رخصة  عىل  تحصل  ي 
ال�ت الثالثة  عالمية  الإ المؤسسة 

ي السادس من شهر 
مع�ب تل أبيض أدخلنا المعدات، وبدأنا البث �ن

تموز من عام 2013 بعد أن وجدنا أن اسم آرتا هو السم المناسب 

ي اللغات القديمة.. 
ي الحب �ن

للراديو، فآرتا تع�ن

ي لها دللت إيديولوجية، كنُت أريد 
لم أكن أحبذ الأسماء ال�ت

إذاعة لكل الناس بكافة مكوناتهم وتوجهاتهم وانتماءاتهم ولغاتهم، 

ي البث 
فتم ذلك باللغات الكردية والعربية وال�يانية، ثم توسعنا �ن

، إل أننا أغلقنا  ي
ن وكوبا�ن ، الحسكة، ديريك ورأس الع�ي إىل القامشىلي

ن فقد أُغلق بسبب الحتالل  ي فيما بعد، أما مقر رأس الع�ي
مقر كوبا�ن

ي كركي لكي أيضاً.
عنا بالبث �ن كي عام 2019، ولكننا رسش

ال�ت
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عىل  يعتادوا  كي  الناس،  عىل  راديو  أجهزة  بتوزيع  بدايًة  قمنا 

فربات  بعيد،  حد  إىل  ممتازة  النتيجة  وكانت  حياتهم،  ي 
�ن وجوده 

المجتمع  هم من بعض فئات  الأجرة وغ�ي البيوت وسائقو سيارات 

التلفزيون،  عىل  ويفضلونه  بل  الراديو،  إىل  الستماع  يحبون 

فالتلفزيون يحتاج إىل التفرغ الكامل كي تتابعه، بينما الراديو يسمح 

ي 
�ن أفكر  لم  تستمع..  وأنت  اليدوية  اليومية  أعمالك  بممارسة  لك 

التلفزيون، لم يكن من ضمن أحالمي، حلمي هو الراديو حرصياً، 

نت، لكن  ن�ت ربما أفكر أحياناً بإمكانية إنشاء تلفزيون أونالين عىل الإ

حلمي الحقيقي هو الراديو واستمراريته. 

الأمريكان  الواقع،  أرض  عىل  الصفر  من  الراديو  فكرة  بنينا 

مركز  ليكون  عامودا  ي 
�ن الستوديو  أنشأنا  ونحن  الأجهزة،  أعطونا 

ة، حواىلي 10 أشخاص تعرفت عليهم عن  البث، بدأنا بمجموعة صغ�ي

طريق الأصحاب والمعارف، كان يهمنا أن يكون العاملون من جميع 

الراديو مقبولً  المنطقة، ح�ت يكون  ي هذه 
التجمعات والعائالت �ن

الراديو  ي 
�ن الأشخاص  هؤلء  وجود  كان  منهم،  وقريباً  الناس  لدى 

من كافة الفئات الجتماعية مهماً لستمرارية الراديو وحصوله عىل 

وبالتاىلي  الوصف،  جاز  إذا  مجتمعي  راديو  فنحن   ، ي الشع�ب الدعم 

ن فيه أن يكونوا من كل فئات المجتمع، سواء من ناحية  عىل العامل�ي

تنوع  ناحية  من  وأيضاً   ، ي
الثقا�ن المستوى  أو   ، ي

المعي�ش المستوى 

وإيزيديون  مسيحيون  الراديو  ي 
�ن فعمل  وقومياً،  دينياً  النتماءات 

وأرمنية،  وآشورية  وعربية  ورسيانية  كردية  قوميات  من  ومسلمون 

المنطقة،  ي 
�ن الموجودة  الرئيسية  الحزبية  الفئات  ذلك  إىل  أضف 

أن  المهم  من  كان  وذكور،  إناث  من  الجتماعية  الفئات  وبالطبع 

توفر  مع  لكن  الراديو،  قلب  ي 
�ن موجودة  الجميع  أصوات  تكون 
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ي اسم ل يحمل 
الكفاءة لديهم بالتأكيد، لذلك كنا نتحدث ونفكر �ن

ن أن يكون الراديو  وجهاً قومياً بحتاً، أو توجهاً فكرياً معيناً، كنا مهتم�ي

للجميع كما أسلفت، فظهر اسم راديو آرتا إف إم. 

يكونوا  لم  الذين  ن  العادي�ي الناس  من  بكوادر  العمل  بدأنا 

ن عىل الساحة من الأساس، وقد تم اختيارهم بمساعدة  مطروح�ي

ون إىل هذا الشخص أو ذاك ممن هم  الأصدقاء الذين كانوا يش�ي

تم  من  بكل  التقيت  عليها،  المتعارف  المجموعات  دائرة  خارج 

وع  احه عىلي ح�ت تم اختيار الكوادر الالزمة لنطالق هذا الم�ش اق�ت

مخطط  هناك  يكن  لم  ومحررين،  ن  وإداري�ي ن  ومذيع�ي ن  تقني�ي من 

لفعل كل ذلك، كانت الأشياء تحدث من تلقاء نفسها، وكانت الأفكار 

ي 
والقرارات وليدة اللحظة مثىلي تماماً، فقد كنُت أيضاً وليد اللحظة �ن

ي لم أكن أملك تجربة سابقة بإنشاء إذاعة لوحدي. 
ذلك الوقت، لأن�ن

ة،  اً، كيف تحرره، كيف تقدم الن�ش كنت أعرف كيف تصنع خ�ب

ي ألمانيا سابقاً، لكن 
كل هذه الأشياء كنت أعرفها من خالل عمىلي �ن

ي 
ما لم أكن أعرفه هو كيف يمكن تأسيس إذاعة بشكل كامل، كما أن�ن

ي كأي 
لم أكن أدرك صعوبة هذه المهمة، بسبب بعض غروٍر صاحب�ن

ة، إىل أن اصطدمت بأرض  شخص قادم من أوروبا إىل قريته الصغ�ي

ي هذه المرة، وعرفت 
ا�ن الواقع مجدداً، ولكن بشكل فعىلي غ�ي اف�ت

بأن هذا العمل يحتاج اىل جهد كب�ي خارج عالم الخيال والأحالم، 

 ، وأدركت جهىلي بالكث�ي من الأمور، كان عىلي أن أنظر أبعد مما حوىلي

كانت هواج�ي تنصبُّ  ، فقد  ن المقرب�ي أو  ن  المحب�ي أبعد من جدار 

عىل اختيار الشخص المناسب لهذا العمل أو ذاك، أن تكون الكفاءة 

ي أي مجال 
ة �ن هي المعيار، وأن تكون للموهبة الكلمة الأوىل والأخ�ي
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ي نهايته نجح 
من مجالت العمل معنا، ومن حسن الحظ أن الأمر �ن

واستطعنا أن نبدأ.
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عالم والتنمية مؤسسة آرتا لالإ

ي مسائل 
ة التقنية �ن ، لأن الخ�ب ن ن موسيقي�ي كانت البداية مع فنان�ي

انضمام  مع  الدائرة  توسعت  ثم  لديهم،  إل  تتوفر  لم  الصوت 

عداد.. كانت مغامرة جميلة وتجربة غ�ي  ناث أيضاً إىل التقديم والإ الإ

فالسنة  تدريجياً،  الأرض  عىل  تثبت  بدأت  لكنها  النتائج،  مضمونة 

الأوىل كانت صعبة جداً وطويلة، كان علينا فيها أن نؤسس لمفاهيم 

نبدأ  أن  مكان  بالإ يكن  فلم  العمل،  كيفية  ي 
�ن المنطقة  جديدة عىل 

ن طياته طموحات الحداثة بذات الأدوات القديمة  وعاً يحمل ب�ي م�ش

نتاج  الإ فنوعية  السابقة،  الدولة  مؤسسات  عليها  تقوم  كانت  ي 
ال�ت

ي تلك المرحلة، بل كيفية 
ومستوى جودته لم يكونا الجزء الأصعب �ن

نتاج وخطة العمل..  الإ

علينا  توجب  إذ  صعوبة،  الأك�ش  كان  العقبات  من  الجزء  هذا 

أن  مكان  بالإ يكن  لم  ونزيهة،  وعملية  جديدة  بطرق  أعمالنا  إنجاز 

فالطريق  وع،  للم�ش إدارتنا  أسلوب  ي 
�ن دوراً  المحسوبيات  تلعب 

لم  مكان،  الإ قدر  تكون صحيحة  أن  الأوىل  طويل، وعىل خطواتنا 

يكن هناك أي مجال للفشل.. كان عاماً من الأشغال الشاقة، لكنها 

والصمود  الوقوف  استطعنا  لأننا  وجميلة،  ممتعة  أشغالً  كانت 

دارة  ي كل مناطق الإ
والستمرار إىل الآن، كان صحافيونا متواجدين �ن

وسط  المنطقة،  بها  مرت  ي 
ال�ت الأحداث  كل  عىل  وشهوداً  الذاتية 

هيب،  وال�ت والقتل  التهج�ي  ومآسي  وهناك،  هنا  العنيفة  الحروب 

وكنا مرصين عىل نقل الأخبار من أك�ش المناطق خطورة دون الوقوع 

والآشوري  ي 
وال�يا�ن ي  والعر�ب الكردي  نعرِّف  فكنا  الكراهية،  فخ  ي 

�ن

وكذلك  البعض،  بعضهم  عىل  ك�ي  وال�ش ي 
والشيشا�ن ي 

والأرم�ن
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بفريق  ة  صغ�ي إذاعة  من  لنتحول  يزيدي،  والإ والمسلم  المسيحي 

عالم، وأصبح  ة إىل مؤسسة آرتا للتنمية والإ ي مدينة صغ�ي
صغ�ي �ن

و“الفراتية“  إم“  إف  “آرتا  هي  إذاعات  ثالث  المؤسسة  هذه  لدى 

إم“ سابقاً  إف  ن  أو “ج�ي إم“  إف  و“زين  الرقة“ سابقاً،  أو “صوت 

وهي إذاعة خاصة بالمرأة، إضافة إىل مركز للتدريب والتعليم باسم 

ي مدن مختلفة، وفرق تعمل 
أكاديمية آرتا، واستديوهات متكاملة �ن

ي عامودا، قامشلو، كركيه لكه، ديريك، الرميالن، الحسكة، الرقة، 
�ن

ي كردستان العراق، 
ي أربيل �ن

دير الزور، الطبقة، الهول، الصور، و�ن

ي فرنسا. ومن خالل 
ي ألمانيا، وباريس وريمس �ن

ن وبوخوم �ن وهال�ت

بأن الصحافة وجدت لتجعل من حياة  إيماننا راسخاً  كان  كل ذلك 

الناس أفضل، ولتتيح لهم قنوات للتعارف.



67 

ي لندن 
ي سي �ف ي �ب قرب مب�ف ال�ب

أستمع إىل راديو آرتا من عامودا

ي عامودا قررنا إنشاء 
بعد خمس سنوات من انطالق راديو آرتا �ن

ن  ي ألمانيا، فبسبب هجرة اللجوء المكثفة للسوري�ي
استديو بوخوم �ن

أن  المهم  من  صار  أوروبا  دول  ي 
وبا�ت ألمانيا  باتجاه  الكرد  ومنهم 

ي ألمانيا، خاصة وأنه كان من السهل تشكيل 
نؤسس فرعاً من الراديو �ن

ي لهذا الستديو، فقد كانت الكفاءات والمواهب متوفرة 
الكادر الف�ن

آرتا  راديو  وللمفارقة صار  وهكذا  الكفاية،  فيه  بما  المهاجرين  ن  ب�ي

ي ألمانيا، وللمفارقة أيضاً 
ي عامودا وفرعه �ن

أول راديو يكون مركزه �ن

ي سي  ي �ب ي بقرب إذاعة ال�ب
ي إىل لندن أم�ش

ي إحدى زيارا�ت
ي كنت �ن

أن�ن

ي 
ال�ت آرتا  إذاعة  إىل  الموبايل  ع�ب  أستمع  بالصدفة  وكنُت  ة،  الشه�ي

ي عامودا نستمع 
: كنا سابقاً �ن تبث من عامودا، ضحكُت وقلُت لنف�ي

ي سي  ي �ب ي لندن وقرب مب�ن ال�ب
ي سي من لندن، والآن و�ن ي �ب إىل راديو �ب

نستمع إىل راديو آرتا من عامودا!! 

من  الطريفة  المفارقات  تخلو  ل  الأحيان  من  كث�ي  ي 
�ن لكن 

ي 
ن �ن ن السوري�ي الحقائق، فالحقيقة أن هذا الكم الهائل من الالجئ�ي

ر  أوروبا يحتاجون إىل سماع أخبار البلد، وبالتاىلي فإن علينا أن نطوِّ

أدواتنا أك�ش لنكون عىل المستوى المطلوب. 

أشياء  سماع  إىل  يحتاجون  الخارج  ي 
�ن ن  المقيم�ي بأن  شك  فال 

ي الداخل، تماماً كما يحتاج المقيمون 
تخص أهاليهم ويومياتهم �ن

ن  القسم�ي الخارج، وكل من  ي 
�ن أخبار من هم  إىل سماع  الداخل  ي 

�ن
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أيضاً  منتجاً  بوخوم  فرع  جعل  مما  الجميع،  أخبار  بسماع  يهتم 

ي أوروبا.
ن �ن ي تهتم بيوميات الكرد السوري�ي

امج ال�ت لل�ب
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الوطن يتسع للجميع

الراديو  فكرة  عىل  بالعمل  بدأنا  ما  أول  ي 
مد�ن مجتمع  كمنظمة 

ليست  السلطة  رصاع،  أي  ي 
�ن طرفاً  لسنا  أننا  أعيننا  نصب  وضعنا 

دارة الذاتية  من أهدافنا، كل ما هنالك هو أننا وجدنا أن منطقة الإ

ي فيه، فبعد خروج النظام 
حالياً أصبحت مكاناً متاحاً للعمل المد�ن

ي إدارة الأمور بأنفسهم 
من هذه المناطق أصبحت فرصة الأهاىلي �ن

ممكنة نوعاً ما؛ لذلك بدأنا بالعمل عىل إنشاء ما لم يكن موجوداً، 

وبالطبع  سابقاً..  موجودة  كانت  ي 
ال�ت الجيدة  الأشياء  ن  تمك�ي وعىل 

، فعندما  ي
عالم هو جزء من أعمال منظمات المجتمع المد�ن فإن الإ

وع  الم�ش بأن هذا  نعرف  كنا  إم  إف  آرتا  عالمي  الإ وعنا  أنشأنا م�ش

عالم سابقاً كان مركزياً.  جديد عىل هذه المنطقة باعتبار أن الإ

ي 
�ن الأهاىلي  لمساعدة  أو  إعالمية  تكن  لم  آرتا  مهمة  فإن  لذلك 

عىل  أيضاً  الأهاىلي  لمساعدة  وإنما  فحسب،  هذه  البناء  مرحلة 

التخلص من آثار المرحلة السابقة، آثار الستبداد وسمومه، وللعمل 

عيوب  إظهار  ع�ب  فقط  ليس  وذلك   ، الأهىلي السلم  وع  م�ش عىل 

فالهدف  المشاكل،  لهذه  الحلول  يجاد  لإ وإنما  المجتمع ومشاكله، 

، بل الهدف  ي دارة والحكومة والمجتمع بمظهر سل�ب ليس إظهار الإ

فالمجتمع  المشاكل،  لكل هذه  الحلول  باتجاه  الطريق  إضاءة  هو 

سابقاً لم يكن يعرف سوى الدولة المستبدة ومؤسساتها، لم تكن 

بذلك  للقيام  المبادرات  وكانت   ، ي
المد�ن للمجتمع  جمعيات  هناك 

ممنوعة، بل وإن التجمعات خارج أطر معينة متعارف عليها كانت 

ي لدينا معدومة تقريباً، 
ممنوعة أيضاً.. كانت ثقافة المجتمع المد�ن

ي إطار الدفاع عن حقوق الشعب 
وإذا كانت موجودة فإنها كانت �ن
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ي سوريا، وبالتاىلي فإن هذه النشاطات المدنية كانت سياسية 
الكردي �ن

لأنها  سياسية  كانت  ونشاطاتها  الثقافية  المجموعات  ح�ت  بحتة. 

كانت كلها مرتبطة بالهم القومي، فقد كانت هناك حاجة للتعب�ي عن 

ن سياسياً وثقافياً وحقوقياً، وما  الظلم الذي يقع عىل الكرد السوري�ي

ي السابق نطالب بحقوقنا، بينما الآن فإننا 
أريد قوله هنا هو أننا كنا �ن

نمتلك جزءاً من هذه الحقوق، فكيف يجب أن نترصف وماذا نفعل 

ي ظل حصولنا عليها؟!
بها �ن

ي العالم كله ل يمكنك أن تنتظر من السلطة أن تقدم لك 
 �ن

يديولوجية،  ء، لأن أي سلطة لديها مصالحها السياسية والإ ي
كل سش

ة  ى مثل ألمانيا، هناك أشياء كث�ي ي دول ك�ب
ء عادي ح�ت �ن ي

وهذا سش

ي ويقدمها بنفسه لنفسه، ولكي يكون 
يمكن أن يفعلها المجتمع المد�ن

ي البناء، 
ي موجوداً عىل أرض الواقع عليه أن يشارك �ن

المجتمع المد�ن

بل وأن يسعى لذلك رغماً عن كل المعوقات، وأن يمارس  الضغوط 

المجتمع  عن  غ�ن  فال   ، أ س�ي بشكل  تترصف  ل  كي  الحكومات  عىل 

ي أي دولة أو كيان حديث، ذلك أن العقلية الحزبية ل تفكر 
ي �ن

المد�ن

سوى بمصالح وأفكار الحزب الذي تنتمي إليه، وإذا غابت ضغوط 

الأحزاب ستتحول اىل كيانات دكتاتورية  ي فإن هذه 
المد�ن المجتمع 

قبل  الدولة  تنبيه  هي  ي 
المد�ن المجتمع  مهمات  إحدى  إن  جامدة. 

أن  تعرف  الستمرارية  تريد  ي 
ال�ت الذكية  فالدولة  الكارثة،  وقوع 

ي ل تقيم وزناً 
ي انهيارها، أما الدولة ال�ت

ي يع�ن
غياب المجتمع المد�ن

ي وتمارس بحقه القمع فهي إىل زوال مهما بدا لها أنها 
للمجتمع المد�ن

ء. ي
ي كل سش

تستطيع التحكم �ن
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عن  بديالً  خطاباً  ليعطي  مناطقنا  ي 
�ن مهم  ي 

المد�ن والمجتمع 

خطاب السلطة، ولكن عىل أي من منظماته ألَّ تطرح نفسها بديلًة 

عنها، فهي فقط تساعد السلطة والمجتمع عىل البناء والتجاه ع�ب 

عىل  السلطة  لمساعدة  موجودة  هي  الأمام،  نحو  الطرق  أقرص 

ي 
ها، و�ن ن أدائها وليس لرفضها أو التهليل لها أو محاولة تغي�ي تحس�ي

ومعيشية  حياتية  ظروف  لخلق  قائمة  الفرصة  فإن  الحاىلي  وضعنا 

، وهذه الظروف ل يمكن خلقها  أفضل مما كانت عليه سابقاً وبكث�ي

ي 
ال�ت لغاء  الإ فسياسة  معه،  والحوار  الآخر  تقبل  بدون  بالطبع 

اعتمدها النظام السابق تريَك النتائج بنفسها فيما يحدث الآن، وما 

أسهل التعلم إذا ما كنا نرغب بذلك. 

منظمات  ومهمة  أيضاً،  وري  رصن والوعي  ورية،  رصن الحرية 

ي الآن هي مساعدة الأهاىلي عىل الإحساس بأنفسهم 
المجتمع المد�ن

إعادة  من  يتمكنوا  كي  دواخلهم  ي 
�ن القوة  أماكن  س  وتلمُّ جديد  من 

إىل  الدمار  ووصول  حولهم  من  ء  ي
سش كل  انهيار  بعد  ذواتهم  بناء 

نسان كي يعيد إنتاج ذاته  ، أي ببساطة إعادة الثقة لالإ أعماقهم ح�ت

يختار  أن  وبالتاىلي  الأنقاض،  هذه  فوق  السليمة  الحرة  الحقيقية 

طريقه ويحقق وجوده داخل هذا المجتمع.

عالم المجتمعي ولمنظمات المجتمع   إن الوظيفة الأساسية لالإ

ي هي مساعدة الناس عىل إيجاد ذواتهم، وبعد ذلك عليهم 
المد�ن

أن يتخذوا قراراتهم بأنفسهم، ليس من مهامنا أن نفرض القرارات 

أو أن نفرض عليهم ما يجب أن يفعلوه، لكن يمكننا  الناس،  عىل 

أن نش�ي إىل هذا الخيار أو ذاك إذا ما طلبوا منا ذلك، والأهم هو 

 ، ؛ لأنها مضت مع كل ما م�ن ي
التوقف عن ترديد شعارات الما�ن
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وصار من المهم اللتفات إىل البناء، فالفرصة غدت مواتية لذلك، 

وعلينا أن نفكر بكيفية تحقيق أحالمنا بأيدينا، وتنفيذ أفكارنا بأيدينا، 

كل  من  نتخلص  أن  وجديدة،  سليمة  أرضية  عىل  وعينا  نشكِّل  أن 

فالثقة  وبالآخر،  بأنفسنا  نثق  وأن  فيها،  وضعنا  تم  ي 
ال�ت القوالب 

لغاء لن تقدم  بالنفس هي الطريق الرئي�ي للثقة بالآخر، ثقافة الإ

ىلي شيئاً، ومقولة „إن لم تكن مثىلي فأنت عدوي“، لن تقدم ىلي إل 

المزيد من التعاسة والفشل. 

وبالطبع فإن تغي�ي كل هذا يحتاج اىل وقت، فليس من الممكن 

ليصبح  عقب  عىل  رأساً  مجتمعك  تقلب  أن  وضحاها  ليلة  ن  ب�ي

وقوياً، والوقت  متسامحاً  متفهماً  متماسكاً  متعاوناً  مجتمعاً سعيداً 

والتفاؤل،  والحماسة  والنشاط  بالعمل  تمالأه  أن  منك  يحتاج  أيضاً 

لكن  هذا،  كل  فعل  بكيفية  تفكر  وأنت  للحظة  بالعجز  تشعر  قد 

ل  الآخر،  إىل  تحتاج  أنك  أي  ء،  ي
سش كل  يحدث  أن  يمكن  بالتعاون 

ء وحدك، وبعد ذلك فإنه ل مستحيل تحت  ي
يمكنك أن تفعل كل سش

الشمس كما يقولون.
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ابدأ بالتغي�ي من نفسك

ك الذي يجمع كل  ي بادئ الأمر علينا أن نعرف الهدف المش�ت
�ن

ك هو أن نجعل حارتنا  ض أن الهدف المش�ت هؤلء الأفراد، ولنف�ت

ما  بقدر  ي 
ع�ن تكون مختلفاً  أن  ي 

يهم�ن وأنظف، سنجتمع، ل  أجمل 

 ، ي
ي أنك متفق معي عىل هذا الهدف، فحريتك هي من حري�ت

يهم�ن

كة، فالطريق  ي ل بد منه كي نصل إىل نتيجة مش�ت ورأيك المغاير لرأ�ي

ك ل يتم إل بالحوار، وبالحوار فقط تبدأ  للوصول إىل الهدف المش�ت

المنشود  الهدف  تحقيق  ي 
�ن الجميع  يشارك  وعندما  البناء،  عملية 

نستطيع القول بأن المجتمع هو الذي حقق هذا الهدف، تستطيع 

أن تطيل شعرك وأستطيع أن أقص شعري، تستطيع أن تحب بوب 

، وأستطيع أن أحب خوشناف تيلو، تستطيع أن تكون مسيحياً  مارىلي

وأستطيع أن أكون مسلماً، تستطيع أن تكون إيزيدياً وأستطيع ان 

أكون علمانياً، تستطيع أن تكون كردياً أو عربياً أو رسيانياً أو آشورياً 

أو أرمنياً..، تستطيع أن تكون كما تشاء، لكن دون أن تلغي سواك، 

ي تواجهنا معاً، فهناك الكث�ي 
فأنا موجود معك كي نحل المشاكل ال�ت

ي يمكننا أن نفعلها بأنفسنا. 
من الأشياء ال�ت

عىل الناس ألَّ ينتظروا السلطات كي تحل لهم جميع مشاكلهم، 

هنالك  أيضاً  لكن  السلطة وحدها،  يد  ي 
�ن ة  كث�ي أشياء  هناك  طبعاً 

ي أيدي الناس، وهم يستطيعون أن يفعلوها بأنفسهم، 
ة �ن أشياء كث�ي

يشاركون  الناس  وجدت  ما  إذا  بالسعادة  تشعر  أن  السلطة  وعىل 

ي عملية البناء ل أن تمنعهم من ذلك، كما أن عليها الستماع إىل 
�ن

انتقاد  ي 
المد�ن المجتمع  واجب  فمن  وانتقاداتهم،  الناس  طلبات 

فانتقادنا  الأمور..  بعض  ي 
�ن مسارها  وتصحيح  الحكومة  أخطاء 
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ترصفاتها  اىل  ننظر  أن  وعلينا  المساعدة،  من  جزء  هو  لأخطائها 

ي بناء هذه المنطقة 
الخاطئة بحسن نية، علينا أن نشارك جميعاً �ن

ح�ت  ومنتوجاتها  بإمكانياتها  والكتفاء  نفسها  حماية  من  وتمكينها 

نحقق وجودنا الذي نريد كما كنا نحلم به من ُكرد وَعرب ورسيان 

المنطقة،  أبناء  ي 
وبا�ت وتركمان  كس  ورسش وأرمن  وشيشان  ن  وآشوري�ي

دارة الذاتية  ي هي تطوير أداء الإ
ومهمتنا هنا كمنظمات مجتمع مد�ن

يمكن  أنه ل  القول  يتوجب عىلي  المجتمع، وهنا  لخدمة  وتحسينها 

ي أن تفكر بالطرق الحزبية أو السياسية أو 
لمنظمات المجتمع المد�ن

ي 
، ودورها �ن ن الدينية، فهي منظمات تهتم بالمجتمع كامالً بدون تمي�ي

ي هو مساعدته عىل العمل من أجل تحقيق طموحاته 
المجتمع المد�ن

هذه  ي 
�ن ة  كب�ي تحديات  هناك  فإن  لذلك  للجميع،  أفضل  بحياة 

ي الحقيقي. 
المرحلة لدور المجتمع المد�ن

اتيجيتها  ي اس�ت
ي تب�ن

من هنا كانت تجربتنا كمنظمة مجتمع مد�ن

، ولكن  ي
بشكل عام كما يجب أن تكون عليه منظمات المجتمع المد�ن

المنظمات ليست متشابهة، فهي كالأفراد تتمايز عن بعضها البعض، 

ي تشكلت من خالل ما قامت به من أعمال، 
ولكل منها شخصيتها ال�ت

وبالنسبة  إليه.  تصل  أن  تريد  وما  أهداف،  من  إليه  وصلت  وما 

وأهلها  ي 
ومنطق�ت ي 

مدين�ت تجاه  لدي  الشخصية  العاطفة  فإن  إىلي 

، بل وإنها كانت الدافع الأساسي لكل  ي عمىلي بشكل كب�ي
ساهمت �ن

ي هناك، نحن نحاول الآن شيئاً فشيئا بكل ما أُوتينا أن نؤسس 
تجرب�ت

ي طور البداية لتأسيسه، وبالتأكيد نحن نحتاج 
، لكننا �ن ي

لمجتمع مد�ن

لوقت طويل، كما أننا لسنا وحدنا من يعمل عىل ذلك. بالنسبة لنا 

عالم والتنمية، فإننا نعمل مع الأشخاص الذين  ي مؤسسة آرتا لالإ
�ن

ي أي مكان آخر 
نوظفهم بشكل شخ�ي بحيث يتمكنون من العمل �ن
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فيما بعد دون صعوبات تذكر، نتعاون معهم كي يكتشفوا مناطق 

ي مكان 
القوة فيهم، ولكي تزداد ثقتهم بأنفسهم وبالآخر، فالتواجد �ن

إعالماً  لسنا  فنحن  الموجود معك،  الآخر  تتقبل  أن  عليك  يمىلي  ما 

ي متناول 
تنموية �ن بقدر ما نحن مؤسسة إعالمية  فاً  أو مح�ت موجهاً 

الجميع، كما أن لديها الطموحات لأن تكون الأصوات كلها موجودة 

فيها، دون أن تكون هناك فكرة لحتكار المواهب، فمهمتنا بالأساس 

أن  بعد  العمل  ي 
�ن خياراتها  تحدد  كها  ون�ت المواهب  نطلق  أن  هي 

ي المكان الذي تختاره، كل ذلك ع�ب محاولة خلق 
تتمكن من الحرفة �ن

قاعدة للحوار، وإيجاد المناخ المناسب للرأي والرأي الآخر.. 

ي 
تر�ن كة  مش�ت عيش  طرق  اىل  للوصول  وسيلة  هو  والحوار 

الجميع وتحقق الوجود للجميع، ولكي تغ�ي المجتمع نحو الأفضل 

عليك بتغي�ي نفسك أولً، فال يمكنك أن تطالب الآخر بأن يفعل شيئاً 

وأنت تفعل عكس ذلك، كما قال لنا أستاذنا أحمد رمو عندما كنت 

ي عامودا بشكل مبسط: 
ي مدرسة عمار بن يارس �ن

ي الصف الثالث �ن
�ن

ي أن يقص أي منكم 
ي حيا�ت

إذا كان شعري طويالً فلن أطلب منكم �ن

شعره، يجب أن أقص شعري قبل أن أطلب منكم ذلك، فإذا لم 

ء الذي أريده منكم عىل نف�ي فكيف أطالبكم به؟! ي
أطبق ال�ش
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حرية المرأة أساس نجاحها

دراسات  نتيجة  يكن  لم  آرتا  راديو  إنشاء  أن  حظنا  حسن  من 

ء بشكل عمىلي من الألف إىل الياء،  ي
وبحوث نظرية، فقد بدأ كل سش

لم يكن هناك من تخطيط مسبق سوى الرغبة والحماس، لذلك كان 

ي عىل ما 
ي قرارا�ت

ي عملنا دائماً، وكنُت أعتمد �ن
الفعل يسبق النظرية �ن

ي من دراسات وتجارب سابقة بشكل ل واٍع، ولو 
تكونت عليه شخصي�ت

الألمانية  المدارس  ن ما تقدمه  الفارق ب�ي ر بشكل دقيق  أقدِّ ي لم 
أ�ن

ن  ب�ي الفارق  وكذلك  السورية،  المدارس  تقدمه  كانت  وما  للتالميذ، 

والدوائر  المؤسسات  ي 
�ن والعمل  الألمانية  المؤسسات  ي 

�ن العمل 

ي عن 
يصال فكر�ت ة لإ الرسمية السورية، لذلك واجهُت صعوبات كث�ي

ن إىل الوظيفة..  ن أو ح�ت للمتقدم�ي العمل للموظف�ي

منصباً  أو  مكسباً  أو  غنيمة  ليست  تكون شكلية،  لن  فالوظيفة 

بال فعالية، وبالتاىلي لن يكون هناك أحد موجود كجزء من الديكور، 

سيكون هناك عمل عىل مدار ساعات العمل، فأنت تأخذ الوظيفة 

لكي تقدم مقابل ذلك ما أنت مكلف بتقديمه، لن يقوم أحد بذلك 

وضعيتك  ح�ت  أو  الوظيفية،  مكانتك  كانت  مهما  عنك،  عوضاً 

طريفة  قصصاً  الأصدقاء  أحد  من  سمعُت  ي 
لأن�ن هذا  الجتماعية؛ 

ي أريد أن يكون وجود المرأة 
ته بأ�ن عن الحياة السورية بعد أن أخ�ب

ي الراديو بحجم الحديث عنها، أي ألَّ نتحدث عن المرأة ودورها 
�ن

آرتا، فمهما حاولَت  ي راديو 
ي المجتمع دون أن يكون لديها دور �ن

�ن

التحدث عن المرأة لن تفعَل ذلك بشكل أفضل منها.. 
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ع الشباب  كانت قصص الصديق الطريفة كلها تتحدث عن ت�ب

ي الجامعة بحل الوظائف للفتيات، وتنفيذ مشاريع التخرج لهن، 
�ن

ي 
وكذلك كان الموظفون يقومون بالمهام الموكلة للموظفات اللوا�ت

تعمل  كانت  فتاة  ي عن 
وإنه حدث�ن بل  عنهن،  يعملن معهم عوضاً 

يأخذون  كانوا  الركاب  أن  وكيف  الكرنك،  باصات  إحدى  ي 
�ن مضيفة 

منها ما تريد أن تقدمه لهم من ماء أو سكاكر ويقومون بتقديمها 

لبعضهم البعض عوضاً عنها.

ي أن هناك نظرة خاطئة من 
كانت هذه القصص بالنسبة ىلي تع�ن

دائماً  بنفسها..  بعملها  تقوم  ل  بأنها  توحي  المرأة  نحو  مجتمعنا 

هناك رجل يقوم بالعمل عوضاً عنها، وبالتاىلي فإن نظرية „وراء كل 

رجل عظيم امرأة عظيمة“ ستنقلب بشكل تهكمي من المرأة إىل „وراء 

ي دراستها أو مهنتها، ول 
كل امرأة عظيمة رجل“، خاصة إذا نجحت �ن

ي دوائر ومؤسسات الدولة 
ناث �ن يختلف وضع الذكور عن وضع الإ

بدون  دوام  مجرد  كانت  فالوظيفة  صديقي،  ي 
�ن أخ�ب كما  سوريا  ي 

�ن

 ، ن بالنسبة لعدد الموظف�ي نتاج كان ضئيالً  فعالية تذكر، وحجم الإ

ثقافة  هناك  بأن  أعرف  لكي  ىلي  مفيداً  الضاحك  الحديث  هذا  وكان 

عىل  سأعمل  ي 
وال�ت أحملها  ي 

ال�ت الثقافة  عن   %100 بنسبة  مختلفة 

وع من  ي الم�ش
أساسها وسأحاول إيصالها لكل من سيكونون معي �ن

شباب وفتيات وسيدات.. 

يصال  لإ النوع  هذا  من  ة  كث�ي صعوبات  واجهنا  وبالفعل 

الدؤوب  العمل  ي 
يع�ن المكان  هذا  ي 

�ن فوجودنا  العمل،  عن  أفكارنا 

ي النهاية، ووصلت 
والإخالص الال محدود، والنتيجة كانت إيجابية �ن

ي مؤسسة آرتا إىل أك�ش من 30% عىل مستوى 
نسبة الحضور الأنثوي �ن
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دارة، بل وتمكنت  الصحافة، وأك�ش من 40% عىل مستوى الوظائف والإ

رأس هرم  إىل  أنها وصلت  لدرجة  قدراتها  إثبات  من  آرتا  ي 
�ن المرأة 

ي الراديو. وبالتأكيد فإن هذه النجاحات للمرأة هي نجاحات 
دارة �ن الإ

ي أولً، وكراديو ثانياً، لأن تفعيل وجود 
لنا أيضاً كمنظمة مجتمع مد�ن

ي مجتمعاتنا كان من أهدافنا الأساسية، خاصة وأننا نعرف 
المرأة �ن

ي مناطقنا تمتلك الشخصية القوية، فالمرأة الكردية مثالً 
بأن المرأة �ن

المجتمع كونها كردية، فهي محملة  إضافية من قبل  تتحمل قيوداً 

ول  كردية  فأنت  الذكورية،  الطريقة  عىل  ولكن  الكردية  بالقضية 

يمكنك أن تفعىلي إل ما يوافق عليه المجتمع الذكوري الكردي، ل 

طبيعي،  بشكل  ي 
وتعي�ش تتنف�ي  كي  حياتك  ي 

�ن نافذة  فتح  يمكنك 

ي يرتئيها المجتمع 
ي أي نشاط إل بالأشكال ال�ت

ل يمكنِك المشاركة �ن

الذكوري، ل يمكنِك مخالطة الآخرين، ل يمكنِك العمل فمكانك هو 

ي تقييد المرأة أقوى من الحجج 
البيت. وربما تكون الحجج الكردية �ن

ي كث�ي من الأحيان، مما يضطرها أن تعيش حياتها بشكل 
الدينية �ن

محافظ ح�ت تصل إىل النهاية لتجد نفسها غ�ي محققة لأي حلم من 

أحالمها باستثناء إنجاب الأطفال وتربيتهم عىل طريقة الزوج أيضاً. 

ي مواجهة 
ل �ن ن ي الم�ن

ة للزوج �ن فالمرأة عندنا هي الذراع الحارصن

الأطفال وأداته التنفيذية، وإذا أردنا أن نرصف راتباً للمرأة عندنا عن 

ل فقط فلن يكفي أن يدفع الرجل نصف ما يدخله من  ن ي الم�ن
عملها �ن

ي ثروة الرجل بشكل 
يكة �ن ي أوروبا رسش

مال إىل البيت؛ لذلك فالمرأة �ن

بالمهر  جهودها  تقييم  فيتم  عندنا  أما  النصف،  وبحدود  ي 
قانو�ن

اتفقوا  حسبما  حدث  إذا  الطالق  وبمؤخر  لأهلها،  يدفعونه  الذي 

عليه، وكأنها سلعة ل أك�ش ول أقل، سلعة متعددة الستخدامات. 

ق طويل، أوله يبدأ  ي ال�ش
إن الطريق للحصول عىل حقوق المرأة �ن
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َط ألَّ يؤثر سلبياً عىل الجهد العام، أي  ي العمل لكن رسش
من حقها �ن

عن  النظر  بغض  المناسب  المكان  ي 
�ن المناسب  الشخص  يكون  أن 

، وآخره ل ينتهي بحق  ي ته أو انتمائه الحز�ب جنسه أو قوميته أو عش�ي

أي  دون  الحرية  ي 
�ن بحقها  بل  فحسب،  الحياة  ي 

�ن طريقتها  اختيار 

نقصان.
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الأغنية الكردية

ونكتب  نبكي  عليه،  حم  ن�ت فنان،  أي  الكردي،  الفنان  يموت 

ونفس  الحياة.  قيد  عىل  وهو  نفعله  ل  ء  ي
سش كل  ونفعل  ونمجد 

السيناربو يتكرر دائماً. 

نحن ل نسأل أنفسنا كيف نستطيع أن نحافظ عىل الفنان؟ كيف 

كيف  الضيقة؟  السياسية  وتوجهاته  نفسه  من  نحميه  أن  نستطيع 

كسلعة  استخدامه  ونمنع  وكفنان  كإنسان  عنه  ندافع  أن  نستطيع 

وباغاندا الحزبية؟  فيه الشخ�ي ولل�ب لل�ت

ة  نحن ل نسأل أنفسنا لماذا نحن مستعدون لرصف مبالغ كب�ي

وبات الكحولية والسهرات أو أي أمور ترفيهية  عىل الدخان والم�ش

بطاقة  اء  أو رسش الفنان  كاسيت  اء  ل�ش لسنا مستعدين  بينما  أخرى، 

حفلة له لنضمن حريته واستقالليته الشخصية والفنية! 

نريد  ان.  بالمجَّ ء  ي
سش كل  نريد  ان.  بالمجَّ فن  الكردي  الفن 

ي إىل تجمعاتنا العائلية والشخصية والقومية والحزبية 
للفنان أن يأ�ت

والفيسبوكية، ويقدم ما لديه من فن، نتوقع منه ذلك بدون مقابل، 

ي مجتمعنا أي حق للفنان، لأننا ل نعطي للفنان الحق 
لذلك ليس �ن

ي أن يعتاش من موهبته، تعودنا أن نوحي له بأن حقوقه ما هي 
�ن

وليس   ، ي وحز�ب عشائري  بشكل  معه  نتعامل  له،  نقدمها  عطايا  إل 

ي 
يحبها ويهواها، و�ن ي 

ال�ت الفنية  ثرواته  يحافظ عىل  بتفك�ي مجتمع 

حياة  ي 
�ن ونتدخل  ونستنكر  ونطالب  وننتقد  نعتب  الوقت  نفس 

الفنان الشخصية، ونتوقع منه مواقف سياسية معينة، بل إن بعض 
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ن والشعراء اضطروا لالصطفافات الحزبية كي يعيشوا. الفنان�ي

وأن  والأدب،  الفن  من  ن  قريب�ي نكون  أن  لنا  مهماً  كان  آرتا  ي 
�ن

إىل  يفتقر  الذي  فالمجتمع   ، ن الفنان�ي مع  دائم  تواصل  عىل  نكون 

ن مجتمع بائس ومتخلف، والفن والأدب هما روح أي  الفن والفنان�ي

عالم  مجتمع، وكلنا يعرف كم كان الفن الكردي غائباً عن وسائل الإ

ي سوريا، وكذلك الأدب.
�ن

ي حافظت 
وليس بأمر خاٍف عن أي كردي أن الأغنية الكردية هي ال�ت

ي 
ن عاماً �ن عىل تراث وتاريخ الكرد، فاللغة الكردية منعت لمدة تسع�ي

ي 
تركيا بشكل واضح ل لبس فيه منذ تأسيس الجمهورية الأتاتوركية �ن

، أي أن التحدث باللغة الكردية كان جريمة  ي
ينيات القرن الما�ن ع�ش

جداً  الصعب  من  كان  فقد  وبالتاىلي   ، كي
ال�ت القانون  عليها  يحاسب 

والقراءة  الكتابة  صعيد  عىل  الأمام  نحو  الكردية  اللغة  تخطو  أن 

ي سوريا ولكن بشكل أك�ش نعومة، وعىل 
والتدوين، وكذلك كان الأمر �ن

باللغة  الضغوط  تحت هذه  كتبوا  والأدباء  الشعراء  أن  من  الرغم 

الكردية، إل أن اللغة الكردية بقيت من اللغات المتداولة شفوياً أك�ش 

ي 
ال�ت التذويب  ي ظل سياسات 

�ن كتابة وقراءة  متداولة  تكون  أن  من 

مارستها الأنظمة العنرصية عىل الشعب الكردي.

 ومن هنا فإن الأغنية الكردية كانت هي الحامل الأك�ب للثقافة 

من  الأكراد  تمنع  أن  تستطع  لم  الأنظمة  تلك  أن  باعتبار  الكردية، 

ة لأجل فعل ذلك، كما أنها لم  الكالم بلغتهم رغم الضغوط الكث�ي

ي مع الأيام فقد 
تستطع منعهم من الغناء أيضاً، ولأن الكالم يم�ن

وقصائدهم  حكاياتهم  ليقولوا  الأغنية  عىل  الكرد  الفنانون  اعتمد 
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تستطيع  الموسيقية  وقوالبها  فالأغنية  العادي،  كالمهم  وح�ت  بل 

المالحم  أن معظم  الندثار، ول عجب  الكلمات من  الحفاظ عىل 

ي قوالب موسيقية 
ي الأذهان ع�ب الأجيال �ن

الكردية مغناة، ومحفوظة �ن

يتوارثها الفنانون جيالً وراء جيل إىل وقتنا هذا.. 

ن  بالمطرب�ي يحتفون  الكرد سابقاً  والأمراء  قطاعيون  الإ كان  وقد 

ليستمعوا إىل المالحم الشعبية منهم، وفيما بعد بدأت العائالت 

ن  والموسيقي�ي ن  بالمطرب�ي بالحتفاء  الحديث  عرصنا  ي 
�ن الميسورة 

ن  ي بيوتهم بعد دعوة المقرب�ي
واستضافتهم وإقامة الحفالت لهم �ن

والأصدقاء إىل هذه الحفالت، إل أن ظروف الشعب الكردي تحت 

ي حفالت 
الحتالل حالت دون أن يتمكن هؤلء الفنانون من الغناء �ن

ي الأعراس، 
عامة بشكل رصيح، ولم يكن بإمكانهم أن يغنوا سوى �ن

إذاعة  تلفزيونات، سوى  ول  بالدهم  ي 
�ن بهم  تحتفي  إذاعة  من  ما 

ي العراق.
، وإذاعة بغداد �ن ي

ي التحاد السوفيي�ت
يريفان �ن

وبالتأكيد  كردية،  أغنية  تاريخه  ي 
�ن السوري  التلفزيون  يبث  لم 

فعلته  الذي  ما  يعرف  والكل  ذلك،  كية  ال�ت التلفزيونات  تفعل  لم 

أحد  ي 
�ن الأتراك  ن  العنرصي�ي ن  الفنان�ي وبعض  كية  ال�ت الحكومة 

ي أحمد كايا لأنه رصح بعزمه عىل الغناء بلغته 
المهرجانات بالمغ�ن

ي المستقبل القريب، كما يمكننا أن نتذكر مشهداً من أفالم 
الكردية �ن

ي محطة 
ي يسأل فيه البطل مغنياً مقيداً �ن

المخرج الكردي يلماز غو�ن

: الغناء. ي
القطار والساز عىل ظهره: ما هي جريمتك؟! فيجيبه المغ�ن

الكردي  بالفن  لحق  الذي  الظلم  بمدى  معرفتنا  خالل  ومن 

بالفن  الناس  يستمتع  أن  آرتا  ي 
�ن أردنا  سوريا  ي 

�ن الكرد  ن  والفنان�ي
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وحفالت  واللقاءات  النشاطات  من  العديد  ع�ب  ن  الفنان�ي ومواهب 

جمهوره  مع  متواصالً  الكردي  الفنان  يكون  أن  أردنا  كما  التكريم، 

ي كانت سابقاً محظورة عليه، وأن يجد الفنان 
عالم ال�ت ع�ب وسائل الإ

للجمهور،  نتاجه  لتقديم  منا  المساندة  أنواع  كل  الشاب  الكردي 

أفضل  لحظاتهم  من  ويجعل  للناس،  دعمه  يقدم  كي  بالأحرى  أو 

وأجمل. 

، والأغنية الكردية بالنسبة  فالفن هو أك�ب داعم معنوي للب�ش

ول  ترفاً،  ليست   ، ن والخ�ب والهواء  كالماء  ورية  رصن الكردي  للشعب 

الكردية هي  الأغنية  الكردي،  لدى  عنها  إنها حاجة ل غ�ن  رفاهية، 

هوية الشعب الكردي وأرضه، فيها التاريخ الجتماعي الكردي، وفيها 

الجتماعي  النقد  وفيها  الحب،  وقصائد  والخيانة  البطولة  قصص 

والفنان  الكردي،  الشعب  روح  إنها  بالحرية،  المطالبة  ورصخات 

الأجيال  ع�ب  الروح  وهذه  الهوية  هذه  حافظ عىل  من  هو  الكردي 

دون مقابل يُذكر.
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خارج السباق

فة  المح�ت ذاعات  لالإ منافسة  إذاعة  نكون  أن  أهدافنا  من  ليس 

الجودة  عن  نبحث  ما  بقدر  الضخمة،  انيات  ن والم�ي الأجندات  ذات 

ي العمل، وضمان مشاركة أك�ب قدر 
مع المحافظة عىل روح الهواية �ن

يكون  أن  للجميع،  متاحاً  الحلم  يكون  أن  معنا،  الناس  من  ممكن 

عالم  ي الإ
إنسانياً، بمع�ن أن يستطيع أي شخص أن يحلم بالعمل �ن

أننا  ي 
يع�ن ل  وهذا   ، الب�ش عىل  مستحيالً  فضائياً  شأناً  ليس  فهو 

أننا لسنا بديالً عن المنظمات  اف كفكرة موجودة. فكما  ضد الح�ت

بكل  الرسمي  عالم  الإ عن  بديالً  لسنا  فنحن  السياسية،  والأحزاب 

أشكاله أيضاً، نحن خارج هذا السباق. 
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الغربة وشجاعة إظهار الذات

الذي  ن  الحن�ي ذلك   ، ي
الما�ن ي 

�ن جميالً  كان  ما  إىل  ي 
حني�ن رغم 

ي عن عامودا، والذي كان دافعي  ي داخىلي طيلة أعوام غيا�ب
حملته �ن

ي 
ألمانيا ح�ت عود�ت إىل  به منذ وصوىلي  أقوم  كنُت  ما  لكل  الأساسي 

ي الغربة، 
ن الذي عشته �ن إليها، فقد كانت عامودا هي موضوع الحن�ي

ي لم أكن 
، لأن�ن ي داخىلي

لكن لالأسف كان حنيناً صامتاً احتفظُت به �ن

ي 
ال�ت الأخرى  الأماكن  كل  ي 

�ن أو  المدرسة  ي 
�ن سواء  الأصدقاء  أمتلك 

، ربما كان السبب هو خجل  ن نشطُت فيها كي أحدثهم عن هذا الحن�ي

صفوف  ي 
�ن ي 

زمال�أ ن  وب�ي ي 
بي�ن السن  فارق  بسبب  ربما  أو  الغريب، 

الوراء  إىل  ي 
عود�ت بحكم  ي 

م�ن سناً  أصغر  كانوا  فالطلبة  الدراسة، 

لثالث سنوات بسبب اللغة، كانت مشاغلهم مختلفة عن مشاغل من 

ي عمري، كما أن الشعور بالغربة ساهم بأن أكون خجولً عىل 
هم �ن

وكذلك  فيها،  نشطت  ي 
ال�ت الأماكن  معظم  ي 

�ن الشخ�ي  المستوى 

كانت مريحة  ألمانيا  ي 
ي �ن

قامة، مع أن طفول�ت الإ تأخر حصولنا عىل 

جداً.

وكنُت أستطيع أن أمارس كل ما يحلو ىلي من هوايات، فلعبُت 

مدارس  ببطولة  الفوز  واستطعنا  الطائرة  للكرة  المدرسة  فريق  ي 
�ن

الصف  ي 
�ن ومثلُت  الرمل،  الطائرة عىل  الكرة  لعبُت  كما  المحافظة، 

ي م�حية للكاتب الأمريكي ريجنالد روز واسمها 12 
الثالث ع�ش دوراً �ن

قية  رجالً غاضباً، وكنُت قد أتقنُت لعب دور المهاجر من أوروبا ال�ش

، وبقيُت منكفئاً عىل  ي
فيها، ومع ذلك بقي الخجل مالزماً لشخصي�ت

ي الزمن  نف�ي رغم قيامي بالكث�ي من الأعمال والنشاطات، ولو عاد �ب

ي 
ي بالنكفاء عىل ذا�ت

إىل الوراء لصححُت كل هذا، فكم كانت قرارا�ت
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ساهم  الألمان  عن  الشخصية  طباعنا  اختالف  أن  صحيح  خاطئة، 

ل  ي 
م�ن خطأً  كان  قبىلي  من  المبادرة  عدم  وأن  بد  ل  لكن  ذلك،  ي 

�ن

كل  عىل  ي 
الألما�ن المجتمع  مع  اندمجُت  لقد  سواي..  أحد  يتحمله 

والعمل  ن  للقوان�ي امهم  اح�ت منهم  واكتسبُت  العامة،  المستويات 

ام الآخر، لكن يبدو  والوقت، تعلمُت منهم الدقة والتنظيم واح�ت

ي اندمجُت زيادة عن اللزوم، فقد اكتسبُت منهم عىل المستوى 
أن�ن

المبادرة  الشخ�ي أيضاً دون أن أدري برودهم وعدم ميلهم إىل 

وعقالنيتهم، فبقيُت إىل الآن دون عالقات شخصية تستحق الذكر. 

ي 
، أن ل أخجل من شخصي�ت ي

كان من الأفضل أن أريهم اختال�ن

الألمان  ي 
زمال�أ ي حدثُت 

أن�ن لو  كان جميالً  كم  العاطفية وفوضاي، 

ي كنا نذهب إليها نحن الأطفال دون أن نكون 
عن أعراس عامودا ال�ت

ن  مدعوين طبعاً، وكيف كنا نشعر بالبهجة ونحن نتفرج عىل الراقص�ي

 ، ن ن والعازف�ي ي حلقة الرقص الكورمانجي ونحن نستمع إىل المطرب�ي
�ن

وكيف كنُت مبهوراً بصالح رسول وأفراد فرقته بلباسهم الموحد، كان 

ي ذلك الوقت 
ي عامودا بمثابة مايكل جاكسون �ن

صالحو بالنسبة إلينا �ن

ي 
بعالمي وذكريا�ت كانوا سيستمتعون  العالم،  ي 

وبا�ت للغرب  بالنسبة 

ي كانت 
ي الزمن إىل الوراء لحدثتهم عن الأرانب ال�ت بالتأكيد، لوعاد �ب

ية  ال�ب إىل  آخذها  كنُت  ي 
ال�ت تنا  ن ع�ن عامودا، وعن  ي 

�ن بيتنا  ي حديقة 
�ن

الأرض  يخرج صاحب  أن  قبل  الأخرصن هناك  العشب  من  ترعى  كي 

ة، ربما كنُت سأضيف  ن ن خارج أرضه أنا والع�ن ويطردنا فنهرب راكَض�ي

تنا تضحك، هكذا  ن لهم بأننا كنا نضحك ونحن نركض، نعم كانت ع�ن

. ن ي متواطئ�ي
هم ليضحكوا عىل مبالغا�ت كنُت سأخ�ب
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ي عامودا من ذكريات الطفولة صالحاً لأن أشاركه 
ء �ن ي

كان كل سش

السينما  ودخول  العيد  صباح  ات  تكب�ي من  الألمان،  ي 
زمال�أ مع 

ي العتمة 
لمشاهدة أفالم بروس ىلي عىل أجهزة تلفزيون ورصاخنا �ن

بعد  والفرح  بال�ور  ن  مليئ�ي نا وخروجنا  الجريئة وصف�ي وتعليقاتنا 

كنا نضعها عىل  ي 
ال�ت والأقنعة  السنة  رأس  عيد  إىل  الفيلم،  انتهاء 

 .. ساىلي ي 
ب�ن ساىلي  „رسي  الكالسيكية  الأهزوجة  نردد  ونحن  وجوهنا 

“ وترجمتها „رأس السنة أسفل السنة..  خدي لوكك بده كفانيا ماىلي

ل بطفل“.. كما كنُت أود بشدة أن أحدثهم  ن زق هللا سيدة الم�ن فل�ي

ي واجهة بيتنا المطل عىل الشارع، 
عن الدكان الذي أنشأه والدي لنا �ن

، وكيف كنُت  ي
وكيف كنُت القائم بأمور هذا الدكان عىل صغر س�ن

، ذلك الرجل الأنيق  ي
اء البضاعة من عند جورينا ال�يا�ن أذهب ل�ش

اللطيف الذي لن أنساه أبداً، والذي هاجر أيضاً كما هاجر معظم 

فتم  الغرب  بالد  إىل  عامودا  من  هم  وغ�ي رسيان  من  ن  المسيحي�ي

إغالق الكنائس الثالث.

أن  آرتا  راديو  خالل  من  استطعنا  أننا  حظي  حسن  من  وكان 

ي عامودا، كانت هذه 
نساعد عىل إعادة افتتاح كنيسة مار جرجس �ن

، ودعوة ربما لأولده  ي
رغبة دفينة لدي تكريماً لذكرى جورينا ال�يا�ن

وع  وعاً قومياً، إنه م�ش وع آرتا ليس م�ش وأحفاده كي يعودوا، فم�ش

وعربية ورسيانية  كردية  السورية من  الجزيرة  منطقة  بلغات  ناطق 

آخر،  يلغي طرف طرفاً  بأن  التفك�ي  وع يهدف لعدم  وأرمنية، م�ش

وأن تجتمع كل الثقافات واللغات دون مشكلة، وأن يعود مهاجرو 

نستطع  لم  لو  ح�ت  أمامنا  الحياة  زالت  فما  إليها،  الأرض  تلك 

فيها  راديو  وإنشاء  عامودا  إىل  فالعودة  الوراء،  إىل  بالزمن  العودة 

ي بدأت التصال بزمالء 
، إىل درجة أن�ن ي القوة عىل تغي�ي نف�ي

أعطا�ن
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ي أرشيف الصور.. 
ي ألمانيا الآن وأنا أقلب �ن

المدرسة والنشاطات �ن

نزلُت  عمري،  من  ة  ع�ش الثالثة  ي 
�ن وأنا  ألمانيا  إىل  وصلُت  لقد 

من الطيارة عن طريق الزحلقة، لم أستخدم السلم كما يجب أن 

ول الأمتعة  ن يفعل ركاب الطائرات، نزلُت من الزحلوقة المخصصة ل�ن

القمح  أكياس  ل  ن ت�ن كما  أو  كبضاعة،  ألمانيا  إىل  والحقائب، وصلُت 

فيها  ي 
اقتلعت�ن لعبة  ألعب،  كنُت  ي 

وكأن�ن الأرض،  إىل  الحصادة  من 

ي لم أضيِّع 
ي ال�ت

ي الطبيعية، من طفول�ت
الظروف السياسية من أر�ن

أغالب  وكنُت  الأول،  عدوي  النوم  كان  بالنوم،  سوى  منها  لحظة 

أتفرج   ، وأك�ش أك�ش  السهرة  ي 
�ن أتأخر  كي  أهىلي  وأتحايل عىل  النعاس 

معهم عىل مسلسل السهرة وأكمل ح�ت برنامج „غداً نلتقي“ اليومي 

ي الصباح فخوراً: لقد شاهدُت 
ي �ن

ي ختام البث، وكنُت أردد لإخو�ت
�ن

برنامج „غداً نلتقي“ البارحة. 

ي بعض 
لالأسف لم أحدثهم عن كل هذا، تغلبْت الغربة عىلي �ن

، كان عىلي أن أجاري  ي لنف�ي
النواحي، فقد آثرُت أن أحتفظ بذكريا�ت

الألمان كي ل أبدو كسولً أو فاشالً، كان عىلي أن أركض طيلة الوقت، 

ثبات الوجود عىل قيد الحياة، ركض كي أمالأ الفراغ الرهيب  ركض لإ

كما  الصغ�ي  عىل  قاسية  فالغربة  فجأة،  فيه  نف�ي  وجدُت  الذي 

المدارس  دخوله  بسبب  بالمجتمع  الصغ�ي  اندماج  أن  إل   ، الكب�ي

يوحي  ي 
تلقا�أ بشكل  الأصدقاء  عىل  وحصوله  ب�عة  اللغة  وتعلمه 

ي منها الكب�ي الذي يصعب اندماجه 
ي من الغربة كما يعا�ن

بأنه لن يعا�ن

صحيحاً  ليس  يحاء  الإ هذا  لكن  اللغة،  يتعلم  أن  عليه  ويصعب 

ي تقول 
الأقل ليس صحيحاً من وجهة نظري؛ فحيا�ت أو عىل  دائماً، 

ي 
ي أن أستمتع بحيا�ت

ي ربما، فقد كان بإمكا�ن عكس هذا، بسبب تقص�ي
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ي 
ي الماضية، كان يمكن�ن

ي وحيا�ت
الشخصية هنا دون أن أخ� ذاكر�ت

واقعي  عن  المختلف  الجديد  واقعي  مع  أفضل  بشكل  أتعامل  أن 

الآمال  كان، وها هي  مكان أفضل مما  بالإ ليس  لكن   ،%100 القديم 

ي أهملتها عمداً طيلة 
ي ال�ت

ي من جديد، ذا�ت
تعود كي أعيد اكتشاف ذا�ت

تلك الأعوام.
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عامودا الآن

بيته  ي 
�ن صديق  ي 

استضاف�ن مؤخراً  عامودا  إىل  ي 
زيارا�ت إحدى  ي 

�ن

، كان قد استأجر  ي
الذي حوله إىل متحف لأدوات التصوير الفوتوغرا�ن

حاولت  عائلة  من  اه  اش�ت آخر  من  اه  اش�ت شخص  من  البيت  هذا 

ي بحر إيجه.. ل أعرف ما الذي 
الهجرة إىل أوروبا ولكنها قضت غرقاً �ن

ي للصديق لأعود إىل البيت مفّكراً بكّم 
حدث ىلي ح�ت اخترصُت زيار�ت

بصمت،  ة  الصغ�ي المدينة  هذه  تحتويها  ي 
ال�ت المؤلمة  الحكايات 

ق،  ة، مشيت فيها والشمس ت�ش استيقظُت باكراً ومضيُت نحو المق�ب

ب الشاي مع بائعي الخضار الذين كانوا  ثم اتجهت إىل السوق لأرسش

عون محالتهم ويعدون بضائعهم للناس.. مررُت بكل الأماكن  ي�ش

، ثم غادرُت عاموداً ممتلئاً بحزن  ي
ي طفول�ت

ي عرفتها �ن
والمحالت ال�ت

وأية  للهجرة،  الناس  يدفع  الذي  هذا  قهر  أي   ، للتفس�ي قابل  غ�ي 

الطريق وكفة  الموت فيها عىل  للمقامرة، كفة  أقرب  هجرة، هجرة 

النجاة متعادلتان، فأّي جحيم عاشه هؤلء لُيقبلوا عىل اتخاذ هذا 

القرار!
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