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درب الكثبان الرملية، كاليه، 2016، إليزا الرڤيغو، طلبية عامة بعنوان “إعادة ابتكار كاليه” ملصلحة املركز الوطني للفنون البالستيكية )CNAP( ومركز استكشاف 

)PEROU( املوارد الحرضية



)PEROU( يف سياق نشاطات مركز استكشاف املوارد الحرضية

جرى تأسيس الـPEROU )مركز استكشاف املوارد الحرضيّة/ www.perou-paris.org( عىل يد البستايّن والشاعر جيل كليُمن 

وخبري العلوم السياسية واملؤلف سيباستيان تيريي. منذ 7 سنوات، تقوم املنظمة بجمع فنانني ومعامريني وباحثني يف أماكن تشهد 

ظروفاً شديدة الحساسية عىل املستوى الحرضي، وذلك من أجل تعزيز لََفتات الضيافة املقدمة هناك واإلعالء من شأنها. هكذا، تُولَد 

النشاطات يف أماكن تواجد املهاجرين وَمن ال مأوى لهم والغجر، وكذلك يف أماكن تواجد األشخاص الذين يقدمون لهؤالء املعونة، إن 

كان يف مدن الصفيح يف منقطة إيل-دو-فرانس )Île-de-France( أو يف غابة كاليه، يف مدن الصفيح يف أفينيون )Avignon( أو عىل 

أرصفة باريس. تُثمر هذه املشاريع العديَد من اإلبداعات التعاونية املختلفة: املعامرية، التصويرية، املنشورات، الفنون البالستيكية، 

فنون األداء، إلخ. كل واحد من هذه اإلبداعات شاهد عىل ما يجري ابتكاره ضمن هذه األطر من أماكن، وتعاضد، ولغات، ولََفتات، 

وأحالم، ومخياّلت تبحث عن إمكانيات مستقبل آخر. وهذا بالضبط ما تهدف نشاطات الـPEROU إىل فعله: استجالء اإلمكانيات 

التي تقود إىل مستقبل كهذا واملساعدة يف جعل هذا املستقبل واقعاً، وذلك من خالل أشكال مختلفة من التدخل، عىل األرض كام 

عىل الساحتني السياسية والقانونية.

نحو صياغة الطلب املوجه لليونسكو

يف أيلول/ سبتمرب 2019 ، جرى تتويج سيباستيان تيريي من قبل األكادميية الفرنسية يف روما. وقد التحق عىل هذا األساس باإلقامة 

الفنية فيال ميديسيس، للعمل عىل مرشوع بعنوان “أن تكتب، أن تصف، أن تسّجل: فعل الضيافة إىل الرتاث الثقايف غري املادي 

لإلنسانية”. يهدف املرشوع إىل جمع الوثائق الالزمة لتقديم طلب إىل اليونسكو بغرض االعرتاف بفعل الضيافة كرتاث عاملي. يف 

مواجهة العنف الذي يحكم، يسعى العمل إىل التأكيد عىل حاجتنا املاّسة جميعاً إىل أفعال الضيافة التي ترى النور يف يومنا هذا، 

وعىل دورها يف دفعنا قدماً. ينخرط هذا العمل يف صلب النشاطات السابقة لـPEROU ويستفيد من املعارف املكتسبة عىل مدار 

السنوات السبع املاضية حول حركات التضامن، وجاملها، وقّوتها، وحول الخري العام الذي متثّله لألجيال القادمة. يشمل هذا املرشوع 

اإلبداعي العمل عىل الصعيد القانوين الدويل ويهدف إىل تقديم حامية من نوع مختلف متاماً ألولئك الذين يقومون بالضيافة 

ويساهمون يف نرشها: يف البحر كام يف الرب، عن طريق نصب الرايات عىل السفن وعن طريق توفري الوسائل الالزمة للعمل، ستسهر 

اليونسكو عىل حامية أفعال الضيافة التي ترى النور عىل طرقات املهاجرين، ويعني ذلك الحفاظ عىل بقائها ودعمها واالحتفاء بها 

واإلعالء من شأنها وإيصالها ومرافقتها وتكثيفها وتوسيعها وزيادتها، وبالتايل إظهار قيمتها وأهميتها لإلنسانية، اليوم وغداً.

إنجاز أعامل فنية-استقصائية حول أفعال الضيافة

نظراً للمخاطر الواضحة التي يواجهها فعل الضيافة اليوم، سنقدم هذا الطلب عىل وجه االستعجال إىل اليونسكو يف بداية عام 2021. 

سيشمل الطلب منوذج ICH-01 املعروف باسم التسجيل يف قامئة الحامية العاجلة، وسنذكر عىل وجه الخصوص يف أعمدة هذا 

النموذج الحجج التي تربر الحاجة امللحة إىل حامية أفعال الضيافة )الفصل 1. تحديد وتعريف العنرص؛ الفصل 2. رضورة الحامية 

العاجلة(، والتدابري التي يتعنّي تنفيذها للقيام بذلك )الفصل 3. تدابري الحامية(؛ تدابري سنعمل عىل تحديدها مع العديد من 

التجّمعات، يف البحر كام يف الرّب. سيتكّون امللف أيضاً من أرشيف مكتوب )الفصل 4. مشاركة وموافقة املجتمع يف عملية التقديم( 

وتصويري وسيناميئ )الفصل 6. الوثائق( حول أعامل الضيافة التي ترى النور اليوم عىل طرقات الهجرة يف أفريقيا كام يف أوروبا. 

انطالقاً من روما، ستقام خطوط وصل وتشبيك مع مصّورين وسينامئيني بهدف إنجاز الوثائق املطلوبة من قبل اليونسكو: “10 صور 

عالية الدقة” و “فيلم ممنتج ترتاوح مدته بني 5 و10 دقائق”. إن إنشاء األرشيف املكتوب مرشوط بالعمل املشرتك مع مؤلفني، مع 

أشخاص تظّل أسامؤهم طّي الكتامن، مع منظاّمت، مع تجّمعات، مع جمعيّات يف جميع أنحاء البحر األبيض املتوسط، وترغب الـ

PEROU يف القيام بذلك بالرشاكة مع Ateliers Médicis. هذا هو غرض هذا املستند املرسل إىل أولئك الذين يرغبون يف املشاركة 

يف االستشارات الجامعية التي نقيمها هذا العام 2020.



متديد كتابة نص “يف جميع األنحاء. عمل مشرتك”.

يف عام 2017، افتتح الـPEROU كتابة »يف جميع األنحاء. عمل مشرتك«،  وهو سجلٌّ تعاويّن ألفعال الضيافة التي رأت النور عىل 

طرقات املهاجرين يف فرنسا. نرُِش هذا املْسح تحت أشكال مختلفة، وجرى إيداعه يف تشكيلة املعرض اإلقليمي للفنون املعارصة يف 

سانرت-فال دو لوار، بوصفه أرشيفاً ال مُيحى وغري قابل للترصف )انظر توثيَق هذه األشكال من النرش أدناه(. من أجل الطلب الذي 

يجب تقدميه إىل اليونسكو، نوّد اليوم توسيع هذا السجّل، وبالتايل، ملء الفصل 4 من النموذج ICH-01، املعنون: مشاركة وموافقة 

املجتمع يف عملية التقديم. تقّدم الصفحات التالية من هذا املستند جزءاً من نص “يف جميع األنحاء. عمل مشرتك”. ُوضع هذا النص 

يف األساس ليأخذ صيغة بروتوكول، أي أنه حرفياً “مسّودة أوىل”. يُقصد بهذا أنه نّص يف طور اإلعداد، أو قطعة نسيج كتابية نقرتح 

عىل اآلخرين، من خالل هذه الدعوة، مّدها وتعزيزها وتوسيعها. 

إذن، ندعو املراسلني يف جميع أنحاء البحر األبيض املتوسط إىل:

- أن يقرأوا ويعرضوا وينرشوا وينقلوا هذه املسّودة األوىل من أرشيفنا املشرتك؛

- أن يجمعوا، انطالقاً من هذا األرشيف، شهادات متعلقة بهذه اللفتات االعتيادية واليومية، التي مل تجر العادة عىل اعتبارها جزءاً 

مفصليّاً من تاريخنا، وذلك عرب اتباع بروتوكوالت وعمليات سيكون من الواجب ابتكارها وإعادة ابتكارها يف كّل مرة: مع أولئك الذين 

يكتبون هذا التاريخ بأفعالهم، ومع املهاجرين الذين يحفظون هذا التاريخ يف ذاكرتهم أفضل من غريهم، وبفضل التشبيك الذي 

سيجمع بني هؤالء الذين يصنعون الضيافة، هنا أو هناك، إن كانوا “أشخاصاً يتلقون املساعدة” أو “أشخاصاً يقدمون املساعدة”؛

- أن يقوموا بتدوين هذه الشهادات بلغتهم األم وبالشكل الذي يعتربونه األنجع للتعبري عام تقّدمه أفعال الضيافة هذه؛

- أن يتابعوا، عىل األقل، نرشهم أسامء أولئك الذين يصنعون الضيافة، ما يجعل من النص مساحة لإلضاءة عىل هؤالء الذين مينحون 

تراثَنا الحياة ويوافقون، بالتايل، عىل الحصول عىل االعرتاف بحركات الضيافة يف الرتاث العاملي. 

- أن يشاركوا يف إغناء األرشيف املعارص ومتعدد اللغات لِلَفتات العناية، والعطف، واإلخاء، والصداقة التي تجمعنا والتي سنقرأها 

وننرشها وننتغّنى بها؛

- أن يرسلوا إلينا هذا األرشيف الذي ما يزال قيد العمل حتى نتمكن من تسجيله مع مؤلفني وفنانني يف Ateliers Médicis يف 

.)Clichy-Montfermeil( كليّش-مونفريماي



 

املعرض اإلقليمي للفنون املعارصة يف سانرت-فال دو لوار، مدينة أورليان، البينايل املعامري “أن متيش يف حلم شخص آخر”، ترشين األول/ أكتوبر 2017

إثر دعوة أطلقت يف آب/ أغسطس 2017 عىل املوقع اإلخباري Mediapart، تلقى الربيد اإللكرتوين للـPEROU العديد من الشهادات حول أفعال 

ضيافة ترى النور اليوم يف فرنسا. وقد قام فريق من املؤلفني )كتّاب، علامء أنرثوبولوجيا وعلامء اجتامع( بتدوين هذه الشهادات بأسلوب كتايب يأخذ 

شكل اإلفادة: أي االكتفاء بوصف الوقائع واللفتات التي حدثت. وقام املصمم مالت مارتان برسم إطار بسيط، باألبيض واألسود، بحجم A4، وضعت فيه 

كل واحدة من هذه القصص. هكذا ُولِد أرشيف مدينة بال حدود، يسكنها غفرٌي من األشخاص الحارضين بحضور أسامئهم األوىل. ُعرض هذا األرشيف 

عىل جدران املعرض اإلقليمي للفنون املعارصة )FRAC( الخاص مبنطقة سانرت-فال دو لوار )Centre-Val de Loire(، وعىل جدار املدينة املحيطة به، 

باستخدام رشيط الصق وردي ميضء، وذلك خالل البينايل املعامري “أن متش يف حلم شخص آخر”. هكذا بات ممكناً رؤية إقليم من اللفتات ومساحة 

عمرانية تنتمي إىل القرن 21 الذي تصنعه أفعال الضيافة املتزايدة. وقد كُتب عىل كل واحدة من هذه األوراق: »مقتطف من نص ال نهاية له مكتوب 

انطالقاً من الشهادات التي أرِسلْت، التي ترَسل والتي سوف ترَسل إىل الـPEROU عىل العنوان contact@perou-paris.org«. هكذا، كل قصة تحيل 

إىل قصة أخرى، وهذا إىل ما ال نهاية.



مركز جورج بومبيدو، باريس، مهرجان Hors Pistes، كانون الثاين/ يناير 2018

مبناسبة مهرجان Hors Pistes بنسخة عام 2018 التي حملت عنوان األمة وقصصها الخيالية، جرى عرض الـ188 قصة التي تشكل نص “يف جميع 

األنحاء. عمل مشرتك” عىل جدران الطابق السفيل وكذلك عىل السور الداخيل الخاص مبركز جورج بومبيدو. وقد مثّلت كل واحدة من هذه القصص، 

التي جرى تثبيتها وتعيينها ببقعة مضيئة، فضاًء للتعارف بني جدران املتحف. هكذا، راحت ترتسم خريطٌة مستقيمة كالخط وجليّة تحيل كل قصة فيها 

إىل التي تليها. وراحت اللفتات املبعرثة والهشة تخرج من عزلتها لتظهر كنقاط مضيئة لغفريٍ يسعى، لجامعة تسعى.

  



  

ملهى القنصلية، باريس، 27 ترشين األول/ أكتوبر 2018

تنظّم مجموعة من رّواد املالهي الليلية يف باريس سهرات تعود أرباحها إىل جمعيات تساعد املهاجرين. تُطلق املجموعة عىل نفسها اسم السهارى 

)Les Éveillés(، وتقرتح عىل الشابات والشباب الباريسيني أن “يرقصوا ويسهروا عىل سالمة اآلخرين”. يف 27 ترشين األول/ أكتوبر 2018، نظمت 

املجموعة ليلًة احتفالية يف “القنصلية” )Le consulat(، وهو ملهى لييل مؤقّت يقع يف الدائرة 14 من باريس. تلّقفت املجموعة نص “يف جميع 

األنحاء. عمل مشرتك”، طبعت القصص التي يتألف منها يف خمسة أحجام مختلفة )من A5 إىل A1( وعرضتها عىل جدران قاعة الرقص، من األرض حتى 

السقف، خالقًة من ذلك مأوًى من النصوص للراقصني.



  

مبنى Familistère de Guise، “ثورة منزلّية كربى”، آذار/ مارس 2019

داخل مبنى الـFamilistère de Guise، وهو يوتوبيا معامرية تعود للقرن 19، جرى تخصيص غرفة لعرض نص “يف جميع األنحاء. عمل مشرتك” الذي 

ميثّل بدوره يوتوبيا للقرن 21. يستخدم التجهيز األدوات نفسها من إطار بحجم A4 والصق وردّي ميضء، ويبدو لزائره كرتاكٍم لنقاط متأل أرض الغرفة 

وسقفها وجدرانها وتُظِهر غفري اللفتات التي هي موضوعنا هنا. تبدو الغرفة، املسكونة بأسامء هؤالء الذين يتعارفون يف فعل الضيافة، تبدو كغرفة 

الصدى التي تُضاِعف صخَب ما يجري بناؤه اليوم يف فرنسا رغم كل املعوقات. هكذا يصبح النص مبثابة الخريطة: إنه يصّور أرضاً مأهولة بالسكان.



 “يف جميع األنحاء. عمل مشرتك”

 القطعة األوىل من أرشيفنا املشرتك

للقراءة، للعرض، للنرش، للتداول، لإلغناء



ليدي ه. تبلغ من العمر 53 عاماً، وهي بال عمل، تقيم يف كاليه. ذهبت إىل أحد املخيامت يوم 21 شباط/ فرباير 2017، حوايل الساعة 

10 ونصف صباحاً، ومعها 12 كيساً من القامش، و12 بطاقة بيضاء صغرية كتلك التي يستخدمها التالميذ. تجد عند وصولها مجموعة من 

املهاجرين الذين تعرفهم، إضافة إىل عدد قليل من الوافدين الجدد. كل واحد منهم ينتظرها ويف يده رصّة ثيابه املتّسخة، التي يناولها إياها. 

تكتب ليدي ه. اسم وكنية كّل واحد عىل البطاقات الصغرية وتلصق كل واحدة منها عىل كيس. عند عودتها إىل املنزل، تقوم بتفريغ محتويات 

الكيس األول. تفصل امللّون عن األبيض. تضع كومتي الثياب الصغريتني يف الغّسالتني اللتني متلكهام. هكذا، تقوم بعدد من دورات الغسيل، 

مفرغًة األكياس واحداً بعد اآلخر مع كل غسلة. تنرش الغسيل يف مرآب منزلها ويف غرفة املعيشة وكذلك يف غرفة نوم أطفالها القدمية. تكوي 

بعد ذلك الرساويل والقمصان، تطوي الكنزات واملالبس الداخلية، ثم تطبّقها يف األكياس التي تحمل امللصقات. بعد يومني، أي يوم 23 شباط/ 

فرباير 2017، صباحاً، تعيد ليدي ه. املالبس إىل نرصت الله ب.، وهو أفغاين يبلغ من العمر 28 عاماً، يتوىل إعادتها إىل أصحابها.

مارتني د. تبلغ من العمر 69 عاماً، وهي متقاعدة، تقيم يف كاليه. تقرتح عىل رمزي ب.، وهو قارص أفغاين، أن يستحّم يف بيتها، يوم 17 شباط/ 

فرباير. بعد أن استحّم يف حاممها الواقع يف الطابق األعىل، ينزل إىل املطبخ، حيث تعّد مارتني د. الطعام. تقرتح عليه أن يشاركها طعامها، فريّد 

رمزي ب. بأنه يرغب فقط برشب وعاء كبري من الحليب، ويطلب منها أن تسّخنه وأن تضيف إليه، تدريجياً، كّميّة كبرية من السّكر.  

شارلوت ك. متقاعدة، تقيم يف سانت-ماري-أو-مني )Sainte-Marie-aux-Mines(، وهي متطّوعة لدى “مطاعم القلب” الخريية يف مدينتها. 

تعرف اسم وكنية كل واحد من الجئي مركز االستقبال الذين يأتون بشكل منتظم للغداء يف مقر الجمعية، وتحرص عىل إرضاء أذواق كل 

واحد منهم. يوم 25 آذار/ مارس، وبعد انتهائها من العمل، وبعد جيل األطباق وترتيبها، تُجري شارلوت ك. عدة اتصاالت هاتفية وتقوم بعدد 

من التدابري التي تسمح لذكر الله م.، وهو الجئ أفغاين يبلغ من العمر 23 عاماً، أن يجد حقيبته التي نسيها يف الباص.

كامي س. تبلغ من العمر 47 عاماً، وهي خيّاطة، تقيم يف تارنوس )Tarnos(. تقوم يوم 17 شباط/ فرباير عند الساعة 11 بإخراج دراجة 

هوائية من مرآب منزلها. تنفض عنها الغبار، تنفخ العجلتني وتذهب بها إىل ساحة الكنيسة. هناك تجد جانيس و.، وهو إريتريي يبلغ من 

العمر 22 عاماً. تعطيه الدراجة. ثم تعود مشياً إىل منزلها، عرب جاّدة لينني. 

إميانويل أ. مديرة متجر، تقيم يف پو )Pau(. يوم 22 آذار/ مارس، تعرض عىل رافا ت.، وهو أفغاين يبلغ من العمر 15 عاماً، زوَج أحذية 

رياضية جلدية، بساق مرتفعة قليالً، حجمه 43، وملّون باألزرق الغامق.

سيمون ك. يبلغ من العمر 31 عاماً، يعمل كنادل ويقيم يف بانتان )Pantin(. يلتقي بكريوس م.، وهو إثيويب يبلغ من العمر 22 عاماً، يف أحد 

مقاهي جادة جان-جوريس يف أوبرفيلييه )Aubervilliers(، يف أول أيام شهر متوز/ يوليو، عند الساعة 4 ونصف بعد العرص. يسّمي سيمون 

ك. األشياء واملواد التي يتألف منها املقهى، ثم يصف األحداث التي تقع أمام عينيه يف الشارع. يعيد كريوس م. قول الكلامت والجمل عّدة 

مرات، وذلك إىل أن يقوم سيمون ك. بإشارة تعني أن لفظه صحيح. يستمّر درس الفرنسية هذا ساعًة من الزمن عىل هذا النحو.

ميكايل ب. يبلغ من العمر 55 عاماً، عاطل عن العمل، يقيم يف ضواحي مدينة نانت ولديه معرفة جيدة بالبَْستنة وبعلم النباتات. يقيض 

جزءاً من نهاره يف قطف الخضار والنباتات الرّبيّة الصالحة لألكل من الريف املحيط مبكان سكنه. ويعّد من قطافه حساًء كل مساء تقريباً، 

يحمله إىل مجموعة من الالجئني الذين يعيشون عىل بعد 5 محطات باص من بيته. يوم 11 آذار/ مارس، كان الحساء الذي أعّده يتألف من 

الجزر ومن الجزر األبيض والسبانخ النيوزيالندي. قام ميكايل ب. بإضافة القشدة الطازجة والبقدونس إىل الطبق قبل وْضعه يف وعاء خزيف 

مغلق بإحكام وحْمله يف عربة صغرية. كانت الساعة 7 ونصف مساًء عندما غادر منزله.

برنار ت. يبلغ من العمر 51  عاماً، وهو نّجار، يقيم يف دنكريك )Dunkerque(، ويخّصص مساحًة من مرآبه لتخزين ألواح الخشب، 

واملعدات، واملسامري، والنشارة التي يجمعها منذ مطلع السنة. عند نهاية األسبوع، يذهب يف شاحنته الصغرية ليوزّع هذه املواد عىل مخيامت 

يف منطقة أو-دو-فرانس )Hauts-de-France( يك يستخدمها املهاجرون يف تدعيم مساكنهم املؤقتة. كام يقوم ببناء مراحيض جافة يف 

املخيامت، ويرتجم إىل اللغة اإلنكليزية ورقة ترشح طريقة استخدام هذه املراحيض.



غيدو ت. يبلغ من العمر 32 عاماً، بال عمل، يقيم يف أوريل )Orly(. يستقبل يف منزله يوم 28 متوز/ يوليو عند الساعة 10 صباحاً محمد 

حسني ز. وأحمد س.، وهام أفغانيان ييبلغان من العمر تباعاً 27 عاماً و18 عاماً. يُطلعهم عىل منزله املؤلف من غرفتني، ويرشح لهام طريقة 

عمل اآلالت الكهربائية فيه. بعد رُشْب قهوة معهام، يُعطي كل واحد منهام قطعة من الورق املقّوى دّون عليها رمز دخول املبنى ورقَمْي 

هاتف جاريه، ُزويه ه. ومالك ي.، ثم يرسم خريطة للحّي يعنّي فيها محطة امليرتو وموقَفْي الباص القريبني. بعد ذلك يعطيهام غيدو ت. 

مجموعة من املفاتيح ويغادر املكان عند الساعة  11 ونصف تقريباً، وذلك ملّدة 12 يوماً. 

جان ل. تبلغ من العمر 43 عاماً، وهي طبيبة بيطرية تقيم يف بوايس-سان-ليجيه )Boissy-Saint-Léger(. ترافق يافَعنْي أفغانيني إىل محطة 

الشامل )Gare du Nord( يف باريس، صباح الـ29 من آب/ أغسطس. تشرتي لهام بطاقتي قطار إىل كاليه، وزجاجتني من املاء، إضافة إىل 

حقيبة كتف. تقودهام نحو الرصيف 5 من املحطة ثم تأخذهام إىل عربة القطار التي يقع فيها مقعداهام. تنزل بعد ذلك إىل الرصيف، حيث 

تنتظر انطالق القطار، عند الساعة 11 و46 دقيقة.

فيليب ك. وصويف ك. كالهام معلم مدرسة، يقيامن يف قرية يف محيط مدينة نيس، ويستضيفان منذ 4 أشهر يف منزلهام عمر ل.، وهو من 

الغابون ويبلغ من العمر 21 عاماً. يف 23 أيار/ مايو، يخربهام الشاب أنه ينوي استكامل طريقه نحو باريس. بعد تناولهم العشاء سوياً، يقرتح 

فيليب ك. وصويف ك. عىل عمر ل. أن يحتفظ مبفاتيح منزلهام، يف حال رغب يف العودة إليه.

ميلني ت. تبلغ من العمر 81 عاماً، وهي متقاعدة تقيم يف كاليه. تتفّحص خط اإلنرتنت الخاص بها لتتأكد أنه يعمل جيداً قبل الذهاب إىل 

النوم. إننا يف الـ12 من أيلول/ سبتمرب، الساعة 9 مساًء. منذ سنة، يتجمع مهاجرون كل مساء أمام منزلها من أجل استخدام خط اإلنرتنت 

الذي ترتكه طوعاً بال كلمة رّس.

سوالنج ب. تبلغ من العمر 48 عاماً، وهي مصّففة شعر يف كاليه. تذهب بشكل منتظم إىل مكتب الربيد خالل اسرتاحة الغداء. تعرض 

مساعدتها، كمتحّدثة باإلنكليزية، عىل املهاجرين املحتاجني إىل ترجمة طلباتهم ملوظفي الربيد.

ميشيل پ. يبلغ من العمر 47 عاماً، وهو طبيب مختّص بأمراض الرئة يعمل يف نانيس )Nancy(، يستقبل يف عيادته يوم 14 ترشين األول/ 

أكتوبر مّك أ.، وهو سوداين يبلغ من العمر 37 عاماً. يعاين هذا الرجل من التهاب شعب هوائية مزمن ومتفاقم. كان قد جرى االتصال 

مبيشيل پ. من قبل راشل ك.، جارته يف الريف ومعلّمة يف مدينة مّس )Metz( تبلغ من العمر 39 عاماً، ويقيض مّك أ. حالياً يف منزلها 

فرتة التشايف. بعد تصوير باألشعة، يشّخص ميشيل پ. إصابًة بذات الرئة. يعطي ميشيل پ، الذي يجّدد عىل فرتات منظمة احتياطيه من 

املضادات الحيوية للحاالت العاجلة، يعطي مريضه عالجاً عىل 10 أيام. ال يأخذ منه مثن املعاينة، وال مثن التصوير الشعاعي أو األدوية. يقرتح 

عىل مّك. أ. أن يعود لرؤيته بعد شهر، من أجل التأكد من أن البقعة الرئوية وبؤرة اإلنتان قد زالتا متاماً.

سيسيل د. تبلغ من العمر 35 عاماً، وهي معلمُة مدرسة، تقيم يف الدائرة 19 يف باريس. من الـ31 من كانون األول/ ديسمرب 2016 حتى األول 

من متوز/ يوليو، تنهض باكراً يومي السبت واألحد لتغيل 16 ليرتاً من املاء تضعها يف أوعية كبرية حافظة للحرارة. تضيف عليها ظروفاً من 

الشاي األسود تحرص عىل أن تعقد خيوطها ببعضها يك يسهل نزعها، وتُفرغ فيها ما قدره كيلو من السّكر. عندما يخمر الشاي، تغلق األوعية 

الحافظة، تصّفها يف عربة صغرية وتذهب إىل قناة أورك )Canal de l’Ourcq( حيث تلتحق بجمعية الحّي التي توزّع معها الفطور عىل 

الالجئني.

دومينيك م. يبلغ من العمر 69 عاماً، متقاعد، يقيم يف كاليه. يُجري يف األول من شباط/ فرباير محادثة عرب سكايب مع شذا ك.، وهي عراقية 

تبلغ من العمر 38 عاماً والجئة يف بريطانيا منذ 2010. يطمئنها عن إبراهيم ك. وهدى ك.، ولديها البالغني من العمر تباعاً 17 عاماً و15 عاماً، 

واللذين يستضيفهام دومينيك م. يف منزله منذ عّدة أسابيع.

شانتال م. تبلغ من العمر 61 عاماً، وهي أمينة مكتبة تقيم يف بوردو. تطلب من عبد الله أ.، وهو سوداين يبلغ من العمر 46 عاماً، وثيقة 

ثبوتية يك تقوم بعملية تسجيله يف املكتبة، وذلك يوم 22 آذار/ مارس. عند رؤيِتها تردَُّد عبد الله أ.، تفهم أنه ليس يف استطاعته تقديم وثيقة 

كهذه. تستكمل شانتال م. عملية التسجيل وهي تهمهم: “سنقول أننا رأيناها”.



ليا س. تبلغ من العمر 39 عاماً، وهي مديرة نُزُل سياحية، تقيم يف بارسلونيت )Barcelonnette(. يوم 10 آذار/ مارس، تعرض عىل عيل س.، 

ومحمد ج.، وآبا م.، وجربي ڤ.، وعيىس ج.، وهم سودانيون بالغون من العمر تباعاً 26 عاماً، و34 عاماً، و26 عاماً، و23 عاماً، و32 عاماً، 

كانوا وصلوا الليلة السابقة يف شاحنة ركاب، تعرض عليهم أن يسرتيحوا حول طاولة الضيوف يف منزلها. تقّدم لهم حساء العدس، وبندورة من 

قطاف سهل األوباي )Ubaye(، وفطرية إجاص.

نادين ر. تبلغ من العمر 62 عاماً، متقاعدة، مقيمة يف كاليه. تتلقى، يوم 14 شباط/ فرباير حوايل الساعة 10 مساء، اتصاالً هاتفياً من مهدي 

م.، وهو أفغاين يبلغ من العمر 16 عاماً. يحدثّها الشاب الصغري الهثاً وبالكاد يستطيع إنهاء جمله. يرشح لها أن عينيه انتفختا بسبب الغاز 

 .)Gravelines( املسيل للدموع وأن ساقيه وفخذيه قد تورّموا بسبب رضبات الهراوة. تأخذ نادين ر. سيارتها لتجده عىل طريق غراڤلني

تصطحب مهدي م. إىل بيتها، تضّمد جروحه وتقّدم له الغطاء واملأوى.

آن ك. تبلغ من العمر 60 عاماً، وهي معلمة لغات، مقيمة يف لو شينيه )Le Chesnay(. تلتقي أملاس ف.، وهو أفغاين يبلغ من العمر 25 

عاماً، يوم 20 آب/ أغسطس أمام محطة الشامل )Gare du Nord( يف باريس. أملاس قلق. يسأل آن ك. إن كان يف إمكانها مساعدته عىل 

فهم املستندات التي عليه تعبئتها. تصطحبه آن ك. إىل مقهى وترتجم له الوثائق. يقرران أن يحّددا موعداً أسبوعياً للعمل عىل تقّدم إجراءاته 

اإلدارية. بعد سنة، يعيش أملاس ف. يف منزل آن ك. وزوجها ميشيل ت.، اللذين يعتربانه واحداً من العائلة.

آدل ب. تبلغ من العمر 9 أعوام ونصف، وهي تلميذة يف الصف الرابع يف كاليه، شاركت يوم 23 أيلول/ سبتمرب مع أمها ومتطّوعني من 

جمعية “اإلغاثة الكاثوليكية” يف توزيع الثياب عىل مجموعة من املنفيني الُقرصَّ غري املصحوبني.

جويل ل. تبلغ من العمر 24 عاماً، وهي طالبة مقيمة يف باريس. يوم 26 حزيران/ يونيو، ترافق إىل محطة الشامل )Gare du Nord( بهروز 

ه.، وهو شاب عراقي يبلغ من العمر 19 عاماً استضافته خالل يومني ويرحل هذا اليوم نحو دنكريك )Dunkerque(. عند الوصول إىل رصيف 

املحطة، تأخذ يده وتلصق نفسها به، موحيًة بذلك أنهام حبيبان، يك تجّنب الشاب تفتيش الرشطة. تنتظر جويل ل. حتى انطالق القطار، عند 

الساعة 8 و56 دقيقة مساًء، قبل مغادرة املحطة.

سيلِفن م. تبلغ من العمر 33 عاماً، تقيم يف باريس، ومتّر بشكل منتظم، يف طريقها اليومي إىل مكان عملها، بعائلة سورية تشحد يف امليرتو. 

طفال العائلة، وهام فتاة وصبي، يبدوان تقريباً بعمر ابنها آرتور، الذي احتفل قبل مّدة قصرية بعامه السابع. يوم السبت 8 نيسان/ أبريل، 

تقرر سيلِفن م. مع ابنها، الذي حّدثته عن هذا اللقاء شبه اليومي، أن يقوما بفرز مكتبته وأن يضعا جانباً الكتب التي مل يعد يقرأها آرتور. 

خالل عدة أسابيع، كل يوم أربعاء، تنزل األم وابنها إىل امليرتو حاملني معهام هذه الكتب إىل الطفلني. ال يعطيانهام يف كل مرة إال كتابني أو 

ثالثة، فهام ال يعرفان أين تعيش العائلة وال إن كان يف إمكان الفتاة والصبي أن يحمال الكتب معهام. مع الوقت، يبدأ آرتور بالتخيل حتّى عن 

كتب يحبها كثرياً. ويقلق مطّوالً عىل مصري رهام وباسل، اللذين بات يعرف اسمهام اآلن، ويسأل أّمه إىل أّي مدرسة يذهبان.

ماتيو م. يبلغ من العمر 40 عاماً، وهم معلم، يقيم يف كاليه. يفتح أبواب منزله يوم 26 كانون الثاين/ يناير ملصطفى و. وعّواد أ.، وهام 

سودانيان ال ميلكان أوراقاً رسمية ويبلغان من العمر تباعاً 28 عاماً و29 عاماً. يُطلعهام عىل غرفة فيها رسيران يف الطابق األريض من منزله. 

إنها غرفة ولديه اللذين يقضيان أسبوعاً من أصل اثنني يف منزل أمهام. يعرض ماتيو م. عىل مصطفى و. وعّواد أ. أن يقيام فيها يف غياب 

الولدين.



إننا حيث يصنع حضورُنا العاملَ؛ إننا مفعمون بالحياة وباملشاريع البسيطة، إننا أحياء، نخيّم عىل الضفاف ونتحّدث إىل األشباح، ومثة 

يشء ما يف الهواء، تلك الحكايات التي نُقّصها، يشء ما يجعلنا   يف الوقت نفسه متواضعني وال نُقَهر. ألن رغبتنا يف بناء ما حلمنا به 

عىل األرض ال نهاية لها. 

ماتيو ريبوليه، “نخيّم عىل الضفاف”، منشورات ڤردييه، 2018



قرية سان-جون-دو-دوا، مهرجان ICE، حزيران/ يونيو 2018

وجد نّص “يف جميع األنحاء. عمل مشرتك” مكاناً له يف مبنى بلدية سان-جون-دو-جوا )Saint-Jean-du-Doigt( وعىل جدران قاعات االحتفال العامة 

يف هذه القرية الواقعة يف منطقة بروتاين. عىل مدار عّدة أيام، جاء سكان القرية الكتشاف القصص، التي ُعلّقت عىل ارتفاع آدمّي، ولالستعالم عن أمور 

عامة أخرى. وجرت دعوة السكان إىل لقاء عام مع الـPEROU مساء 23 حزيران/ يونيو. وقد وضعت قّصة عىل كّل واحد من مقاعد الصالة، ما يسمح 

للحارضين االطالع عىل نّص عند جلوسهم. بدالً من إلقاء كلمة، قام سيباستيان تيريي بدعوة الراغبني من الحارضين إىل قراءة القصة التي يحملونها بني 

أيديهم بصوت عال. دامت هذه الكلمة الجامعية نحو ساعة من الزمن.



  

مصّل قلعة غوتال، مركز امللتقى الثقايف، متوز/ يوليو 2018

كانت قلعة غوتال )Château de Goutelas(، يف منطقة فوريه )Forez(، أشبه بالخراب املهجور عندما قررت مجموعة من السكان ترميمها يف ستينيات 

القرن املايض. استمرت أعامل الصيانة سنوات عدة، وكُتبت أسامء الذين ساهموا فيها عىل قسم من جدار املصىّل الخاص بالقلعة، الذي بات يُعرف 

اليوم بـ”مركز امللتقى الثقايف” )Centre culturel de rencontre( املخصص للحقوق ولإلبداع. يف متوز/ يوليو 2018، ُوضعْت ثالث رزَم من نص “يف 

جميع األنحاء. عمل مشرتك” عىل طاولة خشبية بسيطة يف إحدى زوايا املصىّل، وُدعي كل زائر إىل أخذ ورقة، تحمل قّصة مختلفة يف كل مرة، وحْملها 

معه إىل منزله.



  

خيمة “مأدبة الكتاب” الكربى يف الغراس، “يف التباس األزمنة”، آب/ أغسطس 2018

مبناسبة امللتقيات األدبية يف الغراس )Lagrasse(، نُظَِّم حوار بني منّسق نشاطات الـPEROU، سيباستيان تيريي، وماريال ماّسيه، وهي منظّرة أدبية 

 .)Sidérer considérer. Migrants en France en 2017( “2017 ومؤلفة كتاب عرف نجاحاً يف املكتبات: “الذهول واالعتبار. مهاجرون يف فرنسا يف

ُوضعت كل واحدة من أوراق الـA4 التي يتألف منها “يف جميع األنحاء. عمل مشرتك” عىل كريس، ما يسمح للحارضين بقراءتها بصمت قبل بداية 

النقاش الذي دار حول فرادة نّص بال نهاية، وحول وضعية املؤلف التي يزعزعها نص كهذا، وحول أساليب نرش متنوعة وحرة يدعو إليها هذا النص.



طوال الليل، باريس، ترشين األول/ أكتوبر 2017؛ األتالنتيك يف بوردو، كانون األول/ ديسمرب 2017؛ متحف الفن املعارص يف إقليم فال-دو-مارن، 

ترشين األول/ أكتوبر 2018

ُولد نص “يف جميع األنحاء. عمل مشرتك” من الحاجة امللحة البتكار أشكال من التعبري العمومي أساُسها ما يبنيه الناس، كّل يوم، رغم العنف ورغم 

آالم املنفى. يشكل التأكيد عىل ما جرى بناؤه، وإخراجه إىل الفضاء العام، واإلعالن عن وجوده، جزءاً من الطموحات األساسية وراء كتابة هذا النص 

ونرشه. وقد كان الصوت الجامعي واحداً من أّول األشكال التي لجأنا إىل تجريبها. حدث ذلك خالل ليلة كاملة يف باريس يف ترشين األول/ أكتوبر 

2017، ويف معرض الثقافة البديلة “أتالنتيك” )l’Atlantique( يف بوردو، ويف متحف الفن املعارص يف إقليم فال-دو-مارن )MACVAL( خالل فعالية 

األيام األوروبية للرتاث. غالباً ما جرت القراءات وسط تجّمع من الناس، كام يحدث عندما يتبادل أفراد عائلة األخبار بني بعضهم. ما يعنينا هنا أيضاً هو 

مستوى الصوت: فأفعال الضيافة التي تهّمنا غالباً ما تأخذ شكل همس جامعي ينترش يف أقاليمنا ببطء. لهذا، فإن تداول هذه اللفتات يتطلب عناية 

خاصة، كأن تنتقل من شخص إىل آخر قربه، بل من وجه إىل وجه آخر، حاملة تنّوع األصوات وطبقاتها، متاماً كام تنترش عىل التضاريس جلبُة إشاعٍة 

  أكيدة.



“أفعال. يف كاليه ويف جميع األنحاء”، املجموعة األوىل من أفعال الضيافة التي نرشها الـPEROU، منشورات Post-Éditions، ترشين األول/ أكتوبر 

2018

ال يحمل غالف الكتاب الصغري الذي ُخّصص لتسجيل أول مجموعة من القصص اسم مؤلِّف، بل فقط اسم جويل ل.، وهي واحدة من الذين قدموا 

شهاداتهم للـPEROU، وشهادتها حارضة يف هذه الصفحات. هكذا يريد هذا النص أن يكون نصاً بال نهاية، يؤلِّف عديُد املساهمني فيه جامعًة تسعى، 

 SOS( ”جامعة تحيا يف النص ويُْحييها النص. أما حقوق املؤلف التي يتيح بيُع الكتاب الحصوَل عليها فيجري تحويلها إىل جمعية “إس. أو. إس. املتوّسط

MÉDITERANNÉE( لدعم التشبيك بني أفعال الضيافة التي ترى النور عىل اليابسة وتلك التي ترى النور يف البحر. يحمل الكتاب الصغري غالفاً 

برتقاليّاً، كلَون بَدِن سفينة األكواريوس )l’Aquarius(، التي يحمل الكتاب رسَمها أيضاً، والتي كانت السفينة الخاصة بالجمعية حتى عام 2018. تحمل 

مقدمة الكتاب الصغري عنوان “نداء هواء”، يف إشارة إىل أهمية أفعال الضيافة التي ترى النور اليوم والتي تجعل من حارضنا حارضاً قابالً للتنفس، ومن 

مستقبلنا مستقبالً مشرتكاً ممكناً.
  



“إعالن ضيافة”، ثاين مجموعات أفعال الضيافة، نرشتها إميّا ريڤيه، مجموعة Gasoline، أيار/ مايو 2019

 “يف جميع األنحاء. عمل مشرتك” نّص عمومّي منذ اللحظة األوىل. ميكن ملؤلفني آخرين، لنارشين آخرين، لعارضني آخرين ولفناين أداٍء آخرين أن 

يتلّقفوا النص وأن يحييوه بأشكال تعبريية مل يجر تخيُّلُها بعد. هذا ما جرى مع الفنانة إميّا ريڤيه ومرشوع “نرشة محدودة” الذي أنجزته يف 2019 

بالتعاون مع مجموعة غازولني )Gasoline(. تحت عنوان “إعالن ضيافة”، جرى جمع قصص وطباعتها عىل ورق خفيف بحجم صغري مستطيل، مغلّف 

بخريطة مطوية، وقد أضيفت إىل هذه القصص قصٌص أخرى قامت املجموعة بتجميعها. نرُشت من هذا العمل 100 نسخة فريدة. وما يزال أمام النّص 

حيواٌت أخرى سيكون من الواجب ابتكارها. حيواٌت كفيلة بأن توّسع مساحته وأن تسمح بظهور قصص جديدة بفضل الهمس الذي يتعاظم، كام هو 

الحال مع العدوى اإليجابية. هكذا رمبا يولد فعٌل جديد هنا أو هناك، سائراً عىل درب أفعال متكاثرة قد سبقته.

  



جدول املواعيد

ربيع 2020:

- إرسال الربوتوكول إىل املراسلني حول البحر األبيض املتوسط من أجل إنشاء شبكة ألرشيفات أفعال الضيافة.

- إنشاء قنصلية للـPEROU يف Ateliers Médicis، وهي عبارة عن إقامة كتابيّة ملاري كوسنيه، فيولن شفارتز وأوكسمو بوتشينو، 

هدفها جمع وإحياء األرشيف املشرتك.

خريف - شتاء 2020-2021:

-  نرش األرشيف وتداوله حول البحر املتوسط ضمن أشكال جديدة.

- استكامل الطلب املقدم إىل اليونسكو بالتعاون مع التجمعات املرتبطة باملرشوع، وتقديم امللف بأكمله إىل مقر املنظمة الدولية.

PEROUللتواصل مع الـ 

contact@perou-paris.org :سيباستيان تيريي، منّسق النشاطات

hospitalite@perou-paris.org :لويس دوجن، مرشفة مشاريع

ATELIERS MÉDICIS للتواصل مع

 

cathy.bouvard@ateliersmedicis.fr :كايت بوڤار، مديرة

renan.benyamina@ateliersmedicis.fr :رُنان بنيامينا، مدير مفّوض

QUARTIER ROUGE للتواصل مع

pomme.boucher@quartierrouge.org :پوم بوشيه، مديرة فنية

nadege.sellier@quartierrouge.org :نادج سيلييه، مسؤولة اإلنتاج


