كيف تبدأ
المحادثة مع أحد
من الالجئين؟

في الشهور السابقة جاء الكثير
من الناس إلى كولونيا للبحث عن
اللجوء.

يذهب الالجئون إلى محالت
الخضروات والمقاهي والحدائق
والمخابز ...

هل انت متشوق لمعرفة أكثر عنهم؟
كيف من الممكن بدء المحادثة؟

نريد أن يتكلموا األلمان معنا
وأن يفهمونا.
ودة

من لبنان تعلمت اللغة
االلمانية بمساعدة
اإلنترنت.

كتبنا هذا الكتاب عن طريق
المقابالت مع الالجئين و األشخاص
الذين يشتغلون معهم .إنهم كانوا
منفتحون على التواصل و كانوا
أيضا لطيفين جدا.
دوغالس

و فاليريا فنانون من مدينة نيو يورك .تجولوا في
كل المدينة و تكلموا مع أشخاص كثيرين.

في أول يوم في كولونيا تعرفنا على
بسام بالصدفة و بعد ذلك كنا مدعوون
لزيارته في بيته .وتواصلنا فقط عن طريق
البرنامج  Google Translateوكانت عائلته
ودودة جدا ،و كان لدينا لقاء جميال جدا
معهم .اشتغل بسام في مخزن حبوب
في مدينة الموصل .هبة قدمت لنا
الكابوتشينو و كعكة و رسم محمد على
األرض رسومًا باأللوان المائية.

حذونا حذوه ببسام و دعونا إبراهيم
لشرب القهوة في اليوم التالي.
في اليوم التالي دعونا محمد ل .و محمد ا.
ألكل البوظة.

بدء الحديث مع شخص غريب ليس
سه ً
ال.

عندما قابلنا الناس بدأنا بأسئلة
سهلة و عادية كما نسألها أمرار
في حالت يومية “مرحبا! كيف
حلك؟”

فاليريا

أول مرة في كولونيا.

ما إذا لم يشعر الالجيء بالراحة
عندما يتحدث عن األحدات التي
عاشها في حياته.

هل يشعر الالجئ بالإلنزعاج عندما
نسأله عن جنسيته؟

ال ،انا أحب ذ‘لك!
محمد أ.

يحكي قصصًا رائعة ،مث ً
ال مرة
أنقذ حقيبة مليئة بالمال من
مبنى يحترق.

شغلنا بالنا كثيرا بهذا الموضوع
و لذلك قررنا أننا سنتحدث عن
الحاضر فقط .و كان لديهم حرية
إختيار المواضيع التي يريدون أن
يتقاسموها معنا.

فاليريا

الكالم شي جميل
ومفيد جدًا للتدرب
على اللغة األلمانية

محمد

من العراق.

عن أي موضوع تريد ان تتكلم؟

اهتمام الناس بوصولي إلي
هنا يفرحني كثيرا ،و لكن رغم
فضل الكالم بالمواضيع
ذلك ُأ ِ
الطبيعية مثل األفالم أو
الموسيقى.

مدين

كان محاميًا.

ألتقي بالالجئين ألن اللقاء معهم
ً
إضافة إلى
أمتع مما يتخيله الناس .و
ذلك اتصرف معهم بطريقة طبيعية
و ال تظهر أنك آسف لحالتهم.

كريستينا

سافرت إلى بوسنيا لتعمل مع
الالجئين هناك ،فاآلن تشتغل
معهم في بلدها.

هل ينبغي لك المصافحة عندما
تلتقي مع مسلمة؟
كيف ينبغي أن تتصرف عندما تكون
شي ما؟
غير متأكد في
ٍ

إبتسم!
ماذا تعلمت من الالجئين؟
اشياء
ليس هناك
ً
ً
طبيعية في الحياة .و ال
تضع أية إفتراضات.

جوليا

تعمل مع الشباب،
و يقال أنها ودودة
وطيبة القلب.

...سؤال صعب ألنه يعتمد على
الشخص .أنا أنتظر حتى أن
يصافحني!

جالل

يقف أمام الكاتدرائية.

في سوريا نقوم بزيارة أصدقائنا
لشرب الشاي أو القهوة مرة كل
أسبوع .إال أن ذلك ليس موجود هنا٠
و هذا مهم جدًا بالنسبة لنا أن
نحافظ على عاداتنا و هذا هو تقليد
مهم في كل بلدان عربية.
محمد ر.

يجلس مع فادي و ويسام .إنهما
يعرضان لنا األفالم الوثائقية القصيرة
اللتي صوروها شخصيًا.

سمعنا بهذا الموضوع عن طريق حكايات
متنوعة و متعددة .الناس حزينين لغياب
أصدقائهم ،جمال ولكن يفتقدون للقاءات
الودية في األماكن والحدائق العامة.

دوغالس

عندما يجلس االجئ في
المقاهي مع األلمان ،بإمكانه أن
يتعرف على العادات و التقاليد
األلمانية من خالل التواصل
المباشر معهم.

إبراهيم

يبين لنا مقاطع التلفزيون
من حيث كان ضيفًا .و هو
الضيف ذو الخبرة العالية.

لن تتعلم اللغة األلمانية من
الكتب ،بل في التواصل المباشر مع
الشعب األلماني.

ال يهتم معظم األلمان
باإلستفسار عن ثقافتنا و بالدنا.
إنهم يجب أن يساعدنا فقط
للبقاء على قيد الحياة .ال يوجد
أي تبادل فعلي للثقافة .حلمي
الكبير أن يتعرف األلمان على
ثقافتنا ،تقاليدنا ،و ديننا.

في سوريا تشرب القهوة
العربية كل صباح ،و تسمع
أغاني فيروز لها صوت يبدو
وكأنه من المالئكة.

جالل

ولد في ألمانيا ولكن
يصف نفسه ألمانيًا و
عراقيًا في آن واحد.
“اإلندماج كان جيدًا
لوالدي ،وهو هنا منذ عام
 .1980كان معارضًا لحزب
البعث فهرب”.

محمود

كان مدرس رياضيات و هو
العب شطرنج ممتاز.

السالم عليكم .إنه يعني
شيئًا مثل مرحبا! و هي
أقدم تحية في العالم.

إذا لم تتكلم اللغة الرسمية
فستكون الحالت اليومية صعبة
جدًا ،مثل موعد الطبيب.

مصطفى

لو كنت مسؤو ًال
هنا عن مجال
اإلندماج قد أدرس
األلمان تاريخ الشرق
األوسط أو ًال.

كان

و صديقه فيليكس
تحدثوا معي في حفلة.
و قال فيليكس أن
مصطفى أصبح واثق
من نفسه منذ وصوله
إلى كولونيا.

من األناضول ،و يدرس
القانون الدولي.

ساعد شخصًا ما لقراءة رسائله وملئ
االستمارات .و رافقه إلى مواعيد الدوائر
الرسمية و ساعده بالترجمة.

وقت الفراغ:
عندما حصلت أخيرًا على شقة خاصة
لي ،كانت فرحتي كبيرة و كانت
لدي رغبة كبيرة لطهي الطعام.
و اتصلت بوالدتي في سوريا،
لتعطيني وصفه السباغيتي.

موفق

ممنون جدًا
بصداقته مع
موظف لالجئين.

الشعور بالملل الدائم،
لدينا الكثير من الوقت .ال
توجد مدرسة .ال لغة.

موفق

في طفولتهما كان محمد أ .ومحمد
ر .يعيشان في نفس الشارع في
حلب .في كولونيا إلتقا مرة أخرى
ضمن هذا المشروع.

من حيث أنا أتيت من الواجب
مساعدة الناس في الشارع إذا
كانوا بحاجة إليها ،وهذا فضيلة.
وهذه األشخاص ستساعد آخرين
في وقت الحق .عامل الناس بما
تحب أن يعاملوك به.

محمد ر.

كان الجميع حقًا منفتح للمساهمة في
حياتنا اإلجتماعية معًا.
هل لديك فكرة عن كيفية مشاركتهم؟

هناك  80شخصًا يعيشون في
المخيم ،لذلك ال يمكن أن تنام و إذا
لم تستطيع النوم فال يمكنك أن
تتعلم ،نحن بحاجة إلى إقامة أفضل.

كيفن

وشقيقه ودودان للغاية .نشرب الشاي في
المقهى الدولي .إنهم ولدا في نيجيريا،
اضطروا للسفر إلى مالي ،ثم إلى ليبيا،
إيطاليا ،وألمانيا“ .ليس لدي أي سلطة”.

ينبغي على الحكومة أن تساعد
األشخاص القادمين جديدًا إلى
بالدنا ،في تعليم اللغة و تسهيل
اإلندماج و شرح القوانين .و تقديم
تذاكر مجانية حتى يستطيعوا زيارة
المدينة والتعرف على معالمها.
و ساعدهم للحصول على عم ً
ال
مناسبًا لجني األموال ،وشرح كيفية
أخذ الرعاية الخاصة بالنسبة للدخل
والمصاريف الخاصة بهم٠

كيفن

في المقهى يساعد أخيه
وصديقه في الترجمة.

ماذا يمكنك أن تفعل
للترحيب بالالجئين؟ كيف
يمكنك المساعدة؟

لقد جئت من مدينة صغيرة تقع
في شمال سوريا .أعيش اآلن في
مدينة كولونيا ،ألمانيا .أخي يعيش
في النرويج .أمي في تركيا مع
أختي .و أخي اآلخر ال يزال مع والدي
في سوريا.

مجهول

سألني رجل ألماني من أين أتيت .قلت
له تمكنت من الفرار من إيران .تحدثنا
طوي ً
ال ،وسأل لماذا هربت من بالدي،
فشرحت له أوضاع بالدي غير اآلمنة.
ثم أصبحنا أصدقاء .و سألني لماذا
أنا كل مرة عندما نلتقي أبدو حزينًا.
شرحت له ،اآلن أنا هنا في أوروبا دون
عائلتي .أفتقد بالدي وأسرتي ،أمي،
أختي ،أخي ،و أصدقائي .دعاني مرة
إلى منزله ،أدركت أنه قام بتنظيم
حفلة كبيرة إلستقبالي ،كان في
المنزل جميع أفراد عائلته وجيرانه.
وقد استداروا في دائرة حولي و شرح
لي أنهم عائلتي هنا.

إبراهيم

شكرًا جزيال إلى:
كل المشتركين الكريمين الذين لن نذكرهم
بحماية الخصوصية.
جوليا هارمن و ماتياس ماير من مؤسسة كات
كولونيا بمساعدتهم.
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