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Refugee Week 2021’s topic is 
“We Cannot Walk Alone” and we 
believe, there is no better theme 
to summarise the state we find 
ourselves in. 
 
Although in isolation, this year 
has shown how interconnected 
we are. The pandemic, the 
on-going racial injustices, the 
violence against women and the 
struggle for a free Palestine are all 
issues we need to address as a 
collective.
 
But not only do we need to work 
together to enact change; mutual 
care and protection also requires 
us to learn from one another – to 
open our eyes and hearts to the 
different experiences, cultures 
and ways of living around us.
 
In our sixth issue, you will find 
inspiring art as well as touching 
prose and poetry expressing 
experiences of hardship and 
feelings of love and community. 
Moreover, our pages constitute 
a call to action, the commentary 
of current political events and an 
insight to empowering groups and 
organisations which serve as real 
change-makers.

WE CANNOT 
WALK ALONE

ال ميكننا أن منيش وحدنا 
منی توانیم به تنهایی راه برویم

This issue is evidence that we 
really cannot walk alone and 
that’s why, we would like to thank 
Counterpoints Arts, with special 
thanks to Emily and Tom, for the 
patience and trust they have put 
into this project. Also, a massive 
thanks to our subscribers and 
readers from all over the world.
 
We thank you for your support 
and we wish everyone a happy 
Refugee Week 2021.
 
With lots of love,
the ekō team

الرسالة االفتتاحية - ال ميكننا السري وحدنا

 هذا العام ، موضوع أسبوع الالجئني يف اململكة 

املتحدة هو “ال ميكننا أن منيش وحدنا” وهنا ، يف إيكو 

، ال ميكننا تخيل موضوع أفضل لتلخيص الحالة التي 

نجد أنفسنا فيها.

عىل الرغم من كوننا منعزلني ، فقد أظهر هذا العام 

مدى ترابطنا.  إن الوباء ، والظلم العنرصي املستمر ، 

والعنف ضد املرأة ، والنضال من أجل فلسطني حرة ، 

كلها قضايا نحتاج إىل معالجتها بشكل جامعي.

 لكن ال نحتاج فقط إىل العمل مًعا إلحداث التغيري 

؛  تتطلب منا الرعاية والحامية املتبادلة أيًضا التعلم 

من بعضنا البعض - لفتح أعيننا وقلوبنا عىل التجارب 

والثقافات املختلفة وطرق العيش من حولنا.

 ستجد يف العدد السادس فًنا ملهاًم ونرثًا وشعرًا ملهاًم 

يعرب عن تجارب املشقة ومشاعر الحب واملجتمع.  

تشكل صفحاتنا دعوة للعمل ومن خالل التعليق عىل 

األحداث السياسية الحالية ، نطلب منك التساؤل عن 

طرق هيكلة أنظمة الهجرة واللجوء ، مام يوفر نظرة 

ثاقبة للمنظامت والجامعات التمكينية التي تعد أمثلة 

عىل صانعي التغيري الحقيقيني.

 ekō نظرًا ألن هذا العدد تم إنتاجه من قبل 

 Counterpoints Arts for بالتعاون مع

Refugee Week UK 2021 ، نود أن 
Counter�  نشكر جميع املساهمني لدينا وفريق

points Arts ، مع شكر خاص إلميييل وتوم عىل 
العمل الرائع والصرب والثقة التي قاموا بها  وضعت 

يف هذا املرشوع.

 هذه املسألة دليل عىل أننا ال نستطيع أن منيش 

مبفردنا ؛  سيكون مرشوعنا مستحيًل بدون تعاون 

من الناس حول العامل ، ودعم مشرتكينا وقرائنا ، 

وجميع األعامل التي تجري خلف الكواليس.  نشكرك 

عىل دعمك ونتمنى للجميع أسبوًعا سعيًدا للجئني 
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submissions, go to: 
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The spelling and grammar of the 
articles are minimally edited in order to 
preserve the writer’s personality and 
heritage.

TRIGGER WARNING:
The experiences and stories published 
in our issue may cause distress and 
trauma to some of our readers.

We at ekō don’t believe in a crisis of 
refugees coming to Europe. Rather, we 
believe that there are other political, 
economic, ecological or humanitarian 
crises that lead people to seek asylum. 
Hence why, when referring to the crisis 
we use quotation marks, e.g. “refugee 
‘crisis’” or “so-called refugee crisis”.

“
“

ekō magazine was founded as a 
social and political platform for 
storytelling and creativity. 

It is a means of exercising 
freedom of expression and 
bringing together the voices 
of migrants, refugees, asylum 
seekers, volunteers and activists 
within the wider community. 

By facilitating conversation 
and storytelling, ekō magazine 
encourages reflection on ideas 
and assumptions surrounding 
common social injustices, 
primarily the refugee ‘crisis’. 

We, at ekō magazine, believe 
that the opportunity to share 
stories is beneficial in so far as it 
gives voice to those who would 
otherwise go voiceless and it 
educates those of which only 
understand a limited portion of 
the reality of what is happening 
as a result of those injustices.
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امسال ما خیلی به شباهت ها و تفاوت های موجود 

در تجربیامتان اندیشیدیم و فکر کردیم چطور 

می توانیم هر دو تفاوت ها و شباهت ها را قدر بنهیم 

و به رسمیت بشناسیم.

جنبش های زندگی سیاهان مهم است و من ـ هم 

)مبارزه با آزار جنسی( و همچنین پاندمی کرونا که 

آثار مخربش بر گروه های آسیب پذیر بسیار بیشرت 

بود، به ما یادآور شدند که باید به نژاد، جنسیت، 

طبقه و سیستمی که این تفاوت ها را مرگبار کرده 

است توجه ویژه ای معطوف کرد.

در عین حال، از طریق فهم اشرتاکامتان است که 

می توانیم واقعا به اهمیت پایان دادن به نابرابری 

پی بربیم: از طریق فهم این مساله که هر کسی که 

باشیم، عشقامن به خانواده مان، نیازمان به امنیت و 

آرزویامن برای یک زندگی شاد و پربار یکسان است.

موضوع هفته ی پناه جویان ۲۰۲۱ »منی توانیم به 

تنهایی راه برویم« نقل قولی از مارتین لوتر کینگ 

در سخرنانی »من رویایی دارم« است. این جمله 

مربوط به بخشی از سخرنانی است که درباره ی 
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فنون

تجربة

نصيحة قانونية

املنظامت غري الحكومية يف دائرة الضوء

مراجعة

 هرنها

تجربه

سمن ها در کانون توجه

اطالعات

رشایط قانونی

سفیدپوستانی صحبت می کند که به مبارزه ی برای 

احقاق حقوق همسایگان سیاه پوست خود پیوسته اند. 

آن ها متوجه شدند امیدها و رویاهای مشرتکی با 

هم میهنان سیاه پوستشان دارند و فهمیدند برای 

آن که همه بتوانند به این آرزوهای مشرتک برسند، 

نابرابری نژادی باید مورد توجه قرار گیرد.

 هفته ی پناهجویان در سال ۱۹۹۸ در انگلستان و 

در واکنش به خصومت فزاینده نسبت به کسانی 

که در جستجوی امنیت به این کشور می آمدند 

پایه گذاری شد. اینجا محل امنی است که در آن 

صدها، دیدگاه ها و کارهای خالقانه ی پناه جویان 

و پناهندگان، به دور از کلیشه های موجود و از 

طریق هرن و فرهنگ به منایش گذاشته می شود. در 

فضایی که مقاصد سیاسی و رسانه ای در پی ضد 

انسانی کردن فضا و پرت کردن حواس جامعه است، 

این صداها و تجربه ها هستند که باید یه گوش 

همه برسند.

اما هفته ی پناه جویان، زمانی برای گرامیداشت 

اشرتاکامتان نیز هست؛ جایی که به یاد می آوریم 

جنبش، فقدان، پذیرش و خانه همگی موضوعات و 

تجربیاتی هستند که در زندگی تک تکامن جریان 

دارند.

ما افتخار این را داشته ایم که با داوطلبان اِکو 

همکاری داشته باشیم، کسانی که این مجله ی پیرشو 

و فوق العاده را تهیه می کنند و ما را به شنیدن 

صداهای جدید در زمانی که گوش دادن اهمیت 

بسیار فراوانی دارد فرامی خوانند.

امیدواریم ژوئن امسال از خواندن این شامره ویژه ی 

هفته ی پناه جویان لذت بربید و در راه رفنت به همراه 

یکدیگر، در عین احرتام به تفاوت ها و گرامیداشت 

اشرتاکات با ما همراه شوید.

 

امیلی چرچیل زارا

کانرتپوینتس آرت، هامهنگ کننده ی هفته ی 

پناه جویان

The words ‘We Cannot Walk 
Alone’ are taken from a moment in 
Martin Luther King’s iconic ‘I have 
a dream’ speech when he turns 
his attention to the White people 
standing alongside their Black 
neighbours in their demand for 
equal rights.
“They have come to realise that 
their freedom is inextricably 
bound to our freedom,” he said. 
“We cannot walk alone.”

Inspired by these words, this 
year’s Refugee Week is an 
invitation to all of us to reach 
beyond our current circles, and 
walk alongside those whose paths 
are different to ours.
As we come together against 
the injustice and inequalities 
that hurt some of us more than 
others, we also celebrate what 
we have in common, recognising 
that movement, loss, and the 
search for home are themes that 
each and every one of us can 
understand.

We’re proud to be collaborating
with ekō’s team of volunteers, 
who put together this remarkable, 
border-defying
magazine, inviting us to hear new 
voices at a time when we urgently 
need to listen.
We hope you enjoy this Refugee 
Week special issue, and that 
you’ll join us in walking together 
this June.

Emily Churchill Zaraa
Counterpoints Arts, coordinators 
of Refugee Week

لقد فكرنا كثرياً هذا العام يف القواسم املشرتكة 

واالختالفات يف تجاربنا ، وكيف ميكننا االعرتاف بهذين 

األمرين واالحتفاظ بهام.

 Black Lives Matter ، Me Too لقد طالب 

والتأثري املنحرف الرهيب لـ Covid بأن نتعرف عىل 

العرق والجنس والطبقة واألنظمة التي تجعل هذه 

االختالفات مميتة.

 يف الوقت نفسه ، من خالل فهم ما هو مشرتك 

بيننا ، نرى حقاً أهمية إنهاء عدم املساواة: من 

خالل االعرتاف بأن حبنا لعائالتنا وحاجتنا إىل األمان 

ورغبتنا يف العيش حياة سعيدة ومرضية هي نفسها 

،  من نحن.

 We Cannot“ ، 2021 موضوع أسبوع الالجئني 

Walk Alone” ، هو اقتباس من خطاب مارتن لوثر 

كينغ “لدي حلم”.  إنها لحظة يف الخطاب عندما وجه 

انتباهه إىل األشخاص البيض الذين انضموا إىل النضال 

من أجل حقوق جريانهم السود.  لقد أدركوا اآلمال 

واألحالم التي شاركوها كإنسان ، ورأوا أيضاً أنه ليك 

يتمكن الجميع من تحقيق هذه األحالم املشرتكة ، 

يجب تسمية عدم املساواة العرقية ومعالجتها.

 تأسس أسبوع الالجئني يف عام 1998 يف اململكة 

املتحدة ، استجابًة للعداء املتزايد لألشخاص القادمني 

إىل هنا بحثاً عن األمان.  إنها مساحة ميكن فيها سامع 

األصوات ووجهات النظر والعمل اإلبداعي لالجئني 

وطالبي اللجوء بطريقة غري مقيدة بالقوالب النمطية 

، غالباً من خالل الفنون والثقافة.  يف سياق تجرد فيه 

األجندات السياسية واإلعالمية من اإلنسانية وتشتيت 

االنتباه ، فهذه أصوات وخربات نحتاج إىل سامعها 

بشكل عاجل.

 نحن فخورون بالتعاون مع فريق ekō من املتطوعني 

، الذين وضعوا هذه املجلة الرائعة التي تتحدى 

الحدود ، ودعونا لسامع أصوات جديدة يف الوقت 

الذي نستمع فيه إىل أكرث ما نحتاج إىل فعله.

 نأمل أن تستمتع بهذا العدد الخاص من أسبوع 

الالجئني ، وأن تنضم إلينا يف السري معاً ، وتكريم 

خالفاتنا واالحتفال مبا لدينا من قواسم مشرتكة ، يف 

شهر يونيو.

 إمييل ترششل زرعة

 Counterpoints Arts ، منسقو أسبوع الالجئني

ترجمة 

مالك قصاص

امسال هفته ی پناهجویان انگلستان با موضوع 

»منی توانیم به تنهایی راه برویم« برگزار شد و اینجا 

در مجله ی اِکو هم به نظر ما این موضوع به بهرتین 

شکل وضعیتی که در آن قرار داریم را خالصه می کند.

اگرچه در انزوا گذشت، اما امسال نشان داد که 

ما چقدر به هم پیوسته ایم. همه گیری کرونا، بی 

عدالتی های نژادی ادامه دار، خشونت علیه زنان و 

مبارزه برای فلسطین آزاد همه مواردی هستند که ما 

باید به عنوان یک مجموعه به آنها بپردازیم.

اما برای ایجاد تغییر ما نه تنها باید دست در دست 

هم کار کنیم، بلکه حامیت و مراقبت متقابل 

نیازمند آن است که از یکدیگر یاد بگیریم و چشم ها 

و قلب هایامن را به روی تجربیات، فرهنگ ها و 

شیوه های متفاوت زندگی در اطرافامن بگشاییم.

در شامره ی ششم مجله، آثار هرنی الهام بخش 

و همچنین اشعار و نوشته های تاثیرگذاری ارائه 

شده که به توصیف تجربیاتی از سختی ها و 

احساسات گوناگونی از عشق و تعلق و پذیرفته شدن 

پرداخته اند. برگ برگ مجله در حقیقت دعوتی است 

به عمل؛ و از طریق پرداخنت به وقایع سیاسی جاری 

و معرفی سازمان ها و گروه های توامنندسازی که 

مثال های مهمی از اثرگذاری و تغییر واقعی هستند، 

از شام می خواهیم شیوه هایی که از طریق آن ها 

سیستم مهاجرت و پناهجویی ساختار یافته است را 

به چالش بکشید.

از آن جایی که این شامره با همکاری اِکو با 

کانرتپوینتس آرت برای هفته ی پناهجویان انگلستان 

در ۲۰۲۱ تهیه شده است، باید از همه ی مشارکت 

کنندگان و تیم کانرتپوینتس آرت، و به خصوص امیلی 

و تام برای کار درخشان، صرب و حوصله و اعتامدی که 

به این پروژه داشتند تشکر کنیم.

این شامره شاهدی بر این مدعاست که ما حقیقتا 

منی توانیم به تنهایی راه برویم؛ این پروژه بدون 

همکاری افراد از رسارس جهان میرس منی شد، بخصوص 

حامیت مشرتکین و خوانندگان مجله، و همه ی 

تالش هایی که پشت صحنه در جریان است. از شام 

بابت حامیتتان سپاسگزاریم و هفته ی پناهجویان 

۲۰۲۱ را به همه تربیک می گوییم.

 

با عشق فراوان

تیم اِکو
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 River Rises و Rain Falls و Sun Up
عبارة عن مجموعة من ثالث قصص قصرية ومناظر 

 Phosphoros صوتية ، تم إنشاؤها بواسطة

 Pickle و Mira Siegel و Theatre
Illustrations.  يف األصل ، تم تكليف 

 Journeys Festival املرشوع من قبل

International ، وهو أول مهرجان للمالذ 
 City of يف اململكة املتحدة تم منحه من قبل

.Sanctuary

 يقدم املهرجان ويكلف برنامج عمل متنوًعا ابتكره 

فنانون يستكشف تجربة الالجئني والثقافات العاملية 

من خالل لقاءات فنية وإبداعية.

 تتم مشاركة Sun Up و Rain Falls و 

River Rises يف جميع أنحاء اململكة املتحدة 
يف أماكن خارجية ليستمتع بها أفراد الجمهور بطريقة 

آمنة وميكن الوصول إليها.

 شارك مرسح الفوسفور تجربتهم يف إنشاء القطع:

 “كان إنشاء هذه القطع فرصة لنا لرسد القصص 

والتواصل مع الجامهري بعيًدا عن وسيطنا املعتاد يف 

املرسح.  يف الوقت الذي ال يستطيع فيه العديد من 

األشخاص الذين اعتادوا عبور الحدود بحرية اآلن ، من 

املؤثر استكشاف دوافع ورحالت الشباب املتنقلني.

 نأمل أن تسمح هذه املقطوعات للمستمعني بلحظة 

من الهدوء والتفكري ، للنظر يف السري يف آثار أقدام 

شخص آخر يف أماكن مختلفة وبعيدة عن أماكنهم 

الخاصة.  وبالنسبة ألولئك الذين يتعرفون عىل هذه 

األماكن ، لحظة من الذاكرة والتحقق من الصحة 

للتعرف عىل الجامل بجانب األمل “.

 تم إنتاج القطع بواسطة ArtReach وتم 

إنشاؤها كجزء من Liberty EU.  شارك يف 

متويل املرشوع برنامج أوروبا اإلبداعية التابع لالتحاد 

األورويب.

 www.journeysfestival.com توّجه إىل 

ملعرفة األماكن التي ستتوفر فيها القطع.

الرتجمة 

مالك قصاص

 منظره صدا است که توسط تئاتر فسفر ، میرا سیگل 

و تصاویر پیکل ایجاد شده است. در ابتدا ، این پروژه 

توسط جشنواره بین املللی سفرها، اولین جشنواره 

پناهگاه انگلستان که توسط شهر جایگاه مقدس 

برگزار می شود ، سفارش داده شد.

این جشنواره برنامه متنوعی از آثار هرنمندان را ارائه 

می دهد و به اکتشاف تجربه پناهندگی و فرهنگ 

های جهانی از طریق برخوردهای هرنی و خالقانه 

می پردازد.

در هفته ی پناهجویان، مجموعه ی خورشید طلوع 

می کند، باران می بارد ، رودخانه طغیان می کند 

در رسارس انگلیس در مکان های بیرونی به اشرتاک 

گذاشته شده است تا مردم بتوانند به روشی ایمن و 

قابل دسرتسی از آن لذت بربند.

تئاتر فسفر تجربه خود را در زمینه خلق قطعات به 

اشرتاک گذاشت:

‘خلق این قطعات فرصتی برای ما بود تا داستان ها 

را تعریف کنیم و با متاشاگران دور از محیط معمول 

تئاتر خود ارتباط برقرار کنیم. در یک لحظه از زمان 

که بسیاری از افرادی که عادت به عبور آزادانه از 

مرزها داشتند، اکنون قادر به این کار نیستند ، تامل 

در انگیزه ها و سفرهای جوانان در حال حرکت واقعا 

تاسف برانگیز بود.

ما امیدواریم که این قطعات به شنوندگان یک لحظه 

سکوت و تأمل را بدهند تا بتوانند در ردپای شخص 

دیگری در مکان های متفاوت و دور از مکان های 

خاص خود قدم بگذارند. و برای کسانی که این مکان 

ها را تشخیص می دهند ، لحظه ای از حافظه و 

اعتبار سنجی زیبایی را در کنار درد تشخیص دهند. “

قطعات توسط آرت ریچ تولید و به عنوان بخشی 

از آزادی اتحادیه اروپا ساخته شده است. این پروژه 

توسط برنامِه خالق اروپا و  اتحادیه اروپا تامین 

اعتبار شد.

برای اطالع از در دسرتس بودن قطعات ، به سایت 

www.journeysfestival.com بروید.
Sun Up, Rain Falls, River Rises 
is a collection of three short 
stories and soundscapes, 
created by Phosphoros 
Theatre, Mira Siegel and Pickle 
Illustrations. Originally, the 
project was commissioned by 
Journeys Festival International, 
the UK’s first Festival of 
Sanctuary awarded by City of 
Sanctuary. 

The festival presents and 
commissions a varied 
programme of work created by 
artists that explores the refugee 
experience 
and global 
cultures 
through 
artistic and 
creative 
encounters. 

This Refugee Week Sun Up, 
Rain Falls, River Rises is 

“A moment of memory and 
validation to recognise the 
beauty alongside the pain”

SUN UP, RAIN FALLS, 
RIVER RISES

being shared across the UK in 
outdoor locations for members 
of the public to enjoy in a safe 
and accessible way.

Phosphoros Theatre shared 
their experience of creating the 
pieces:

‘Creating these pieces was an 
opportunity for us to tell stories 
and connect with audiences 
away from our usual medium 
of theatre. At a moment in time 
where many people who are 
used to freely crossing borders 

are now 
unable 
to, it feels 
poignant 
to explore 
the 

motivations and journeys of 
youth on the move.

We hope these pieces allow 
listeners a moment of quiet 
and reflection, to consider 
walking in someone else’s 
footprints in places different 
and far from their own. And 
for those who recognise these 
places, a moment of memory 
and validation to recognise the 
beauty alongside the pain.’

The pieces were produced by 
ArtReach and created as part of 
Liberty EU. The project was 
co-funded by the Creative 
Europe Programme of the 
European Union.

Head to 
www.journeysfestival.com to 
find out where the pieces will 
be available.

Words by Claire, Arabic: Mohamad, Farsi: Fereshteh. Illustration by Pickle Illustration. 
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إمييل سميث هي مصممة ومصممة بروح استكشافية.  

تقوم بتجربة معادن وتقنيات مختلفة لصنع أشياء 

ميكن ارتداؤها وتزيينها.  جمع اإللهام من مزيج من 

األفكار املتشابكة مع اإلنسانية ، يدور عملها الحايل 

حول التفاعالت العاطفية والصالت بني الناس “.

 Make Jewellery Not“ يركز مرشوع 

War” عىل أخذ يشء ذي دالالت سلبية وتحويله 
إىل يشء إيجايب.  إنها مجموعة من القطع تتكون 

من شخصيات صغرية ومنصاتهم ، وما ميكنهم 

فعله إلحداث تغيري ، وفعل الخري ، واتخاذ نوع من 

اإلجراءات ، حتى لو كان صغريًا.

 من خالل عملها ، تأمل إمييل يف تشجيع الناس عىل 

النظر يف حياتهم الخاصة ، والبدء يف اكتساب املعرفة 

والبحث عن الفرص التي ميكنهم من خاللها القيام 

بعمل أفضل.

 وهي تحاول أن تفعل اليشء نفسه من خالل التربع 

بنسبة ٪10 من األرباح من كل عملية بيع إىل 

منظمة أطباء بال حدود والتأكد من أن القطع مصنوعة 

من أكرب عدد ممكن من املواد والخردة املعاد تدويرها 

، حتى ال يضيع أي يشء.

 Make Jewellery Not“ ، ببساطة 

War” عبارة عن مجموعة من املنحوتات الصغرية 
التي ميكن ارتداؤها والتي تعمل مبثابة تذكري ليس 

فقط لرؤية األشياء الجيدة بقدر اإلمكان ، ولكن أيًضا 

لتكون جيدة.

جواهرسازی به جای جنگ افروزی

امیلی اسمیث طراح-سازنده ای با روح کاوشگر است. 

او برای ساخت اشیای تزیینی و زیورآالت دست به 

تجربه های متفاوتی با فلزها و تکنیک های مختلف 

می زند. پروژه ی کاری حال حارض او که منابع الهام 

آن برگرفته از ملغمه ای از ایده  های گره خورده با 

انسانیت اند حول برهم کنش های عاطفی و ارتباط 

بین آدم ها شکل گرفته است. 

پروژه ی »جواهرسازی به جای جنگ افروزی« روی این 

امر مترکز می کند که چیزهایی را که بار معنایی منفی 

دارند به چیزهایی مثبت تبدیل کند. این پروژه شامل 

مجموعه ای از شخصیت هایی کوچک و جایگاهی 

است که در آن قرار دارند. اینکه برای ایجاد تغییر، 

کار خیر، و اقدام به عملی هرچند کوچک، چه کاری 

از آن ها ساخته است. 

امیلی امیدوار است که با کارش آدم ها را ترغیب کند 

که به زندگی خود بنگرند و رشوع به فراگیری دانش 

و جستجو برای فرصت هایی کنند که به آنها امکان 

بهرت بودن را می دهد. 

خود او هم سعی می کند همین کار را  با اهدای ۱۰ 

درصد از سود خود از هر فروش به پزشکان بدون 

مرز و اطمینان حاصل کردن از اینکه که قطعات 

حتی االمکان از مواد بازیافتی و اوراق درست شده 

باشند انجام دهد. 

به بیان ساده، »جواهرسازی به جای جنگ افروزی« 

مجموعه ای از مجسمه های کوچک قابل استفاده 

برای پوشش است که نه تنها دیدن خوبی ها را بلکه 

همچنین خوب بودن را یادآوری می کند. 

M A K E 
JEWELLERY
NOT WAR

9

“Emily Smith is a designer-
maker with an exploratory spirit. 
She experiments with different 
metals and techniques to 
craft wearable and decorative 
objects. Gathering inspiration 
from an 
amalgam 
of ideas 
intertwined 
with 
humanity, 
her current work revolves 
around emotional interactions 
and connections between 
people.”

The project ‘Make Jewellery 
Not War’ focusses on taking 
something with negative 
connotations and turning it 
into something positive. It’s a 
collection of pieces consisting 
of small characters and their 
platforms, and what they can 
do to make a change, do good, 
take some sort of action, even if 
it’s small. 

With her work, Emily hopes 
to encourage people to look 
into their own lives, to start 
acquiring knowledge and 
seeking opportunities in which 
they can do better.

She tries to do the same by 
donating 10% of the profits from 
each sale to Medecins Sans 
Frontieres and by making sure 
that the pieces are made from 
as many recycled materials and 
scraps as possible, so nothing 
goes to waste.

Put simply, ‘Make Jewellery 
Not War’ is a collection of little 
wearable sculptures that serve 
as a reminder to not only see 
good in as much as possible, 
but, also, to be good.

“A reminder to not only see 
good in as much as possible, 

but, also, to be good”

Words & jewellery by Emily, Arabic: Mohamad, Farsi: Nougeanne. 

8
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Our Common Threads 
examines what refugees and 
migrants might teach settled 
communities. 

As we experience the 
uncertainty and sweeping 
changes caused by the 
Covid-19 pandemic, my aim 
is to highlight some of the 
overlaps and parallels facing 
both the displaced, and those 
of us who normally enjoy 
freedom of movement. The 
project repurposes clothing 
previously owned by writers 
and activists, current asylum 
seekers and former refugees - 
those everyday items any one 
of us might take on a journey. 

With permission, I embroider 
quoted comments or text, 
allowing the overlap we might 
encounter through Covid-19 
and displacement to resonate.  
This is in keeping with one 
of the core elements of all 
my practice: an emphasis 
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on migration as a personal 
experience common to all, 
regardless of status.  

As lockdown eases and we 
move back to gathering in 
communal spaces, I will find 
ways to exhibit the work and 
use it to seed better support for 
refugees and understanding in 
host communities. 

تقوم خيوطنا املشرتكة بفحص ما ميكن أن يعلمه 

الالجئون واملهاجرون املجتمعات املستقرة.

 نظرًا ألننا نخترب حالة عدم اليقني والتغيريات الشاملة 

التي يسببها جائحة Covid-19 ، فإن هديف هو 

تسليط الضوء عىل بعض التداخالت والتوازيات التي 

تواجه كل من النازحني وأولئك الذين يتمتعون عادة 

بحرية الحركة.  يعيد املرشوع تصميم املالبس التي 

كانت مملوكة سابًقا للكتاب والنشطاء وطالبي اللجوء 

الحاليني والالجئني السابقني - تلك األشياء اليومية التي 

قد يأخذها أي واحد منا يف رحلة.  بإذن ، أقوم بتطريز 

التعليقات أو النصوص املقتبسة ، مام يسمح للتداخل 

الذي قد نواجهه من خالل Covid-19 واإلزاحة أن 

يرتدد صداها.  هذا يتامىش مع أحد العنارص األساسية 

يف كل مامرستي: الرتكيز عىل الهجرة كتجربة شخصية 

مشرتكة للجميع ، بغض النظر عن الوضع.

 مع تخفيف اإلغالق ونعود مرة أخرى إىل التجمعات 

يف املساحات العامة ، سأجد طرقًا لعرض العمل 

واستخدامه لبذر دعم أفضل لالجئني والتفاهم يف 

املجتمعات املضيفة.

الرتجمة مالك قصاص

موضوعات مشرتک ما ، آنچه پناهندگان و مهاجران 

ممکن است به جوامعِ مستقر آموزش دهند را 

بررسی می کند.

در حالی که ما عدم اطمینان و تغییرات گسرتده 

ناشی از همه گیری کوید۱۹ را تجربه می کنیم ، 

هدف من برجسته کردن برخی از همپوشانی ها و 

موازی هایی است که هم آوارگان ، و هم افرادی 

که به طور معمول از آزادِی حرکت برخوردارند رو 

به رو می شوند است. این طرح ، لباس هایی را که 

قبالً متعلق به نویسندگان و فعاالن ، پناهجویان 

فعلی و پناهندگان سابق بود ، مورد استفاده قرار 

می دهد - آن وسایل روزمره که هر یک از ما ممکن 

است در یک سفر استفاده کند. با اجازه ، من نظرات 

یا منت ها را آراسته میکنم ، اجازه دادن همپوشانی 

ای که ممکن است از طریق کوید۱۹ و تغییر مکان 

برای تشدید کردن با آن روبرو شویم. این مطابق با 

یکی از عنارص اصلی متام اقدامات من است: تاکید بر 

مهاجرت به عنوان یک تجربه شخصی مشرتک برای 

همه ، رصف نظر از وضع موجود.

با کم شدن قرنطینه و بازگشت به جمع شدن در 

فضاهای مشرتک ، من راه هایی برای منایش کار و 

استفاده از آن برای ایجاد حامیت بهرت از پناهندگان و 

درک در جوامع میزبان پیدا خواهم کرد.

Words & art by Bern, Arabic: Mohamad, 
Farsi: Fereshteh.

Solviagant: a reflection
Solviagant (noun): a solitary 
wanderer

Sadia Sikandar is a visual 
artist based in the North East 
of England. Born in Pakistan, 
Sadia completed a Masters 
in Fine Art at the University of 
the Punjab in 2012, going on 
to exhibit work in Pakistan, the 
USA and the UK. 

In Autumn 2020, Sadia 
became the first Sanctuary 
and Culture Artist in Residence 
at D6: Culture in Transit. She 
developed a new body of 
work informed by her personal 
journey and unique experiences 
navigating the hostile and 
complex asylum system alone 
in the UK.

“My new paintings are based 
on my experience in the UK 
over the past three years. I 
draw upon my journey of being 
an asylum seeker, and how the 
system’s cruel laws affect my 
life and those of many others on 
a daily basis.
 
When you are facing a lot of 
trauma and you don’t find 
anyone by your side who can 
understand your pain, it can kill 
you inside every day. In those 
moments I pick nature to heal 
my wounds. It offers serenity 
and peace.

Solivagent (2021) is a painting 
that symbolises this relationship 
between us and nature in 
all its beauty, strength and 
determination.

The trauma I have faced in my 
life will one day transform into 
my power and strength. Many 
people seeking asylum have 
had a similar experience of 
carrying immense pain, but they 
also spread immense beauty.”

رسگردان تنها: یک تامل

 

سادیا سیکاندر هرنمندی برصی ساکن شامل رشقی 

انگلستان است. سادیا متولد پاکستان و دارای کارشناسی 

ارشد هرنهای زیبا از دانشگاه پنجاب در سال ۲۰۱۲ 

است که آثارش در پاکستان، ایاالت متحده و انگلستان 

به منایش درمی آیند.

در پاییز ۲۰۲۰ سادیا اولین هرنمند »هرن و پناه« مقیم 

در D6: هرن در گذار بود. او روی یک اثر هرنی جدید 

کار می کرد که الهام گرفته از سفر و تجربه ی یگانه  

و شخصی اش در یافنت راهش در سیستم خصامنه و 

پیچیده ی درخواست پناهندگی در انگلستان بود.

سادیا می گوید: »نقاشی هاش جدیدم بر اساس تجربه ام 

در انگلستان طی سه سال گذشته هستند. من از تجربه ام 

به عنوان یک  پناه جو و تاثیر روزانه ی قوانین بی رحامنه ی 

سیستم بر زندگی من و افراد فراوان دیگر الهام می گیرم.

وقتی شام با آسیب های روانی فراوانی روبرو هستید و 

کسی را در کنار خود پیدا منی کنید که دردتان را درک 

کند، می تواند هر روز از درون شام را بکشد. در آن 

لحظات، من طبیعت را برمی گزینم تا بر زخم هایم مرحم 

بگذارم. طبعیت به من آرامش می دهد. 

رسگردان تنها )۲۰۲۱( نقاشی ای است که این رابطه ی 

میان ما و طبیعت را با متام زیبایی، قدرت و اراده اش به 

تصویر می کشد.

آسیب های روحی که من در زندگی با آنها روبرو شده ام 

روزی به قدرت و نیروی من تبدیل می شوند. بسیاری از 

افراد پناه جو نیز تجربه ای مشابه از به دوش کشیدن این 

درد عظیم داشته اند، اما در عین حال زیبایی عظیمی 

می افشانند«.

الوكيل: انعكاس

 Solviagant )اسم(: متجول وحيد

 ساديا اسكندر فنانة برصية تقيم يف شامل رشق 

إنجلرتا.  ولدت ساديا يف باكستان ، وأكملت درجة 

املاجستري يف الفنون الجميلة من جامعة البنجاب يف 

عام 2012 ، واستمرت يف عرض أعاملها يف باكستان 

والواليات املتحدة 

األمريكية واململكة 

املتحدة.

 يف خريف 

 ، 2020
أصبحت ساديا 

 D6: Culture أول فنانة ملجأ وثقافة تقيم يف

in Transit.  طورت مجموعة جديدة من العمل 
مستلهاًم من رحلتها الشخصية وخرباتها الفريدة 

يف التنقل يف نظام اللجوء العدايئ واملعقد وحده يف 

اململكة املتحدة.

 “تستند لوحايت الجديدة إىل تجربتي يف اململكة 

املتحدة عىل مدى السنوات الثالث املاضية.  أعتمد 

عىل رحلتي كطالب لجوء ، وكيف تؤثر قوانني النظام 

القاسية عىل حيايت وحياة العديد من اآلخرين بشكل 

يومي.

 عندما تواجه الكثري من الصدمات وال تجد أي شخص 

بجانبك ميكنه فهم أملك ، ميكن أن يقتلك يف الداخل 

كل يوم.  يف تلك اللحظات أختار الطبيعة ألشفي 

جراحي.  إنه يوفر الصفاء والسالم.

 Solivagent )2021( لوحة ترمز إىل العالقة 

بيننا وبني الطبيعة بكل جاملها وقوتها وتصميمها.

 

ستتحول الصدمة التي واجهتها يف حيايت يوًما ما إىل 

قويت وقويت.  العديد من طالبي اللجوء مروا بتجربة 

مامثلة يف تحمل األمل الشديد ، لكنهم أيًضا نرشوا 

جاماًل هائالً “.

S O L I V A G A N T

“The trauma I have faced in 
my life will one day transform 
into my power and strength”

Words & art by Sadia, Arabic: Mohamad, Farsi: Reyhaneh. 
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Afloat هي سلسلة صور فوتوغرافية مستمرة 
تحيك قصة مخيم موريا لالجئني املعروف بأنه غري 

آمن يف اليونان وآالف األشخاص الذين أطلقوا عليه 

اسم الوطن.

 يُطلق عىل املخيم املكتظ يف جزيرة ليسبوس اليونانية 

العديد من األسامء: جحيم حي ، فشل أورويب ، 

مكان بائس.  بالنسبة لسكان املخيم البالغ عددهم 

25000 نسمة الذين ال يحصلون عىل الكهرباء أو 
املياه النظيفة الجارية ، كان مخيم الالجئني “الغابة”.

 من الصعب وصف الحياة يف موريا ، القاعدة 

العسكرية السابقة التي تحولت إىل أكرب مخيم لالجئني 

يف أوروبا ، بالكلامت.  غالبًا ما شعرت أنه مل يتبق 

سوى األمل.

 عند إعادة النظر يف املنشأة املكتظة يف جزيرة 

ليسبوس يف أواخر عام 2020 ، تغري الكثري: خالل 

اإلغالق املرتبط بـ COVID-19 ، حول حريق 

كبري املخيم إىل رماد ، تاركًا ما يقرب من 13000 

شخص دون مأوى ألسابيع.

 Afloat 2.0 يف محاولة لتتبع خطوايت ، يؤرخ 

هذه العواقب املدمرة.  يصور تسلسل الثنائيات فرتتني 

شناور یک مجموعه عکاسی در حال انجام است 

که داستان ماموریت اردوگاه ناامن معروف یونان 

و هزاران نفری را که آن را خانه خود صدا زده اند 

روایت می کند.

اردوگاه شلوغ در جزیره لسبوس یونان را بسیاری 

نامیده اند: جهنم زنده ، شکست اروپا ، مکانی 

اسفناک. برای ۲۵۰۰۰ نفر از ساکنان خود که دسرتسی 

به برق و آب پاک و متیز نداشتند ، اردوگاه پناهندگان 

“جنگل” بود.

ثبت کردن اسناد و مدارِک زندگی در موریا ، پایگاه 

نظامِی سابق که به بزرگرتین اردوگاه پناهندگان 

در اروپا تبدیل شده است ، دشوار است به زبان 

آورد. غالباً احساس می شد چیزی جز امید باقی 

منانده است.

با مراجعه مجدد به تاسیسات شلوغ در جزیره 

لسبوس در اواخر سال ۲۰۲۰ ، چیزهای زیادی تغییر 

کرده بود: در حین قرنطینه مربوط به کوید۱۹، 

آتش سوزی اردوگاه را به خاکسرت تبدیل کرده بود ، 

ترک کردن  حدود ۱۳۰۰۰ نفر برای هفته ها بدون 

پناهگاه.

در تالش برای بازگرداندن مراحل من ، شناور۲.۰ این 

پیامد ویرانگر را رشح می دهد. دنباله های دوقطبی 

دو دوره زمانی مختلف را در هامن سال به تصویر 

می کشد ، قبل و بعد از آتش سوزی ، که زندگی در 

موریا یک شبه از بد به بدتر تبدیل شد.

این پروژه با کنار هم قرار دادن این دو واقعیت ، 

پس لرزه ویرانی را به تصویر می کشد

Words & photography by Todd, 
Arabic: Mohamad, Farsi: Fereshteh.

Afloat is an ongoing 
photographic series that tells 
the story of Greece’s notoriously 
unsafe Moria refugee camp and 
the thousands of people who 
called it home.

The overcrowded camp on the 
Greek island of Lesbos has 
been called many names: a 
living hell, a European failure, a 
miserable place. To its 25,000 
residents who had no access 
to electricity or clean running 
water, the refugee camp was 
“The Jungle”. 

Documenting life in Moria, a 
former military base that turned 
into Europe’s biggest refugee 
camp, is hard to put into words. 
It often felt like there was 
nothing left but hope.

AFLOAT

Revisiting the overcrowded 
facility on the island of Lesbos 
in late 2020, a lot had changed: 
during a COVID-19-related 
lockdown, a great fire had 
turned the camp into ashes, 
leaving approximately 13,000 
people without shelter for weeks 
to follow. 

In an effort to retrace my 
steps, Afloat 2.0 chronicles 
this devastating aftermath. The 
sequence of diptychs portrays 
two different time periods within 
the same year, before and 
after the fire, when life in Moria 
took a turn from bad to worse 
overnight. 

By juxtaposing those two 
realities, this project illustrates 
the aftershock of the 
destruction.

زمنيتني مختلفتني يف نفس العام ، قبل وبعد الحريق 

، عندما تحولت الحياة يف موريا من يسء إىل أسوأ بني 

عشية وضحاها.

 من خالل الجمع بني هاتني الواقعتني ، يوضح هذا 

املرشوع توابع الدمار.
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A CALL TO 
COMMUNITY ACTION
They call them illegal 
immigrants in the press so 
we’ll care less
Tell us that they’re here to 
take our jobs
They won’t tell you what 
they’ve survived
That they’re only looking for a 
safe place to thrive.

Refugees want futures for 
their kids
A place to call home, an 
education, a chance to start 
anew
They’re looking for the same 
as me and you.

Silenced by the press
Pushed out of debates about 
their right to move,
Their right to travel, to seek 
out a new address.

Ignored and called the 
voiceless
Politicians try to fill the void 
with their own hateful voices.

But refugees aren’t your silent 
victims sitting waiting to be 
saved.
They’re fighters and survivors, 
out trying to build a home,
They’re speaking out for 
change just without a 
microphone.

Refugees are you and me, 
the difference is we’re home
They’re fleeing theirs for 
safety, some leaving all alone

But they aren’t helpless, 
they’re fighting for change

And we aren’t helpless, we’re 
doing the same
It’s tough and slow and hard 
to see an end
But it’s only through 
collaboration that we’ll see 
changes in this nation. 

Those in power expect us to 
turn our backs
They think we don’t see that 
they’re the ones on the attack

We can end the state of 
hostility
Open the borders and set an 
example for all to see
Make them understand that 
people seeking safety are not 
our enemy
This fight is all of ours, and if 
we band as one, we can raise 
up silenced voices
Show them that we stand 
together
We’re braced for any storm 
and ready for any weather

So, choose your fighter, pick 
your battle, time to rise up to 
the call
Time to fight for refugee 
rights, for a better future for 
us all 
So, start big, start small
Start in any way at all 

Start together, start alone
Be an educator, a change 
maker or the one who mans 
the phones
Just as long as you show 
people seeking safety that 
they’re not in this alone

Let’s use our privilege for 
good and show them what 
we’re made of
Show them it’s the people’s 
will to welcome refugees, it’s 
our power they should be 
afraid of.

In doing so you’ll find your 
tribe, find that you’re part of a 
community
A group of individuals 
standing in unity, looking to 
create a land of opportunity

And we may not have their 
platforms, their resources or 
their reach
But we’ve got each other, our 
community and history on 
our side
And when we see that 
change take place, we can 
witness it with pride.

We can welcome refugees.
Treat each other with 
compassion.
But first let’s reach the ones 
in power, give them a call to 
action.

Words by Izzy, Arabic: Rita, Farsi: Nougeanne. Illustration by Lawrence.
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فراخوانی به عمل جمعی

آنها را در جراید مهاجران غیرقانونی می خوانند که ما 

کمرت اهمیت دهیم

می گویند اینجا آمده اند تا شغل های ما را بگیرند

منی گویند از چه چیزی جان به در برده اند

منی گویند که فقط به جای امنی برای شکفنت نیاز 

دارند

مهاجران  آینده ای برای کودکانشان می خواهند

جایی که آن را خانه بنامند، آموزش، و فرصتی برای 

رشوع جدید

آن ها دنبال هامن چیزهایی اند که من و شام

صدایشان با فشار جراید خفه می شود

خودشان بیرون   گذاشته می شوند از مناظره  هایی  

راجع به حق خودشان به حرکت،

حق خودشان به سفر در طلب نشانی جدیدی 

برای خانه 

انکار و به نام »بی صدا« نامیده می شوند

سیاست مداران هم در تکاپو برای پر کردن خال با 

صدای نفرت آلود خود اند

ولی مهاجران، قربانیان خاموش نیستند که بنشینند و 

منتظر مبانند تا نجات داده شوند

آنها مبارزان و بازماندگان هستند،تالش میکنند خانه 

ای بسازند

آنها خواستار تغییر هستند فقط بدون میکروفون

اما پناهجویان من و شامییم، فرقامن این است که 

ما در خانه  ایم

آنها برای امنیت از خانه ی خود می گریزند،

و بعضی همه چیز را ترک می کنند در حالی که به 

کلی تنهایند

اما آنها ناامید نیستند و برای تغییر مبارزه می کنند

ما هم ناامید نیستیم و همین کار را می کنیم

سخت و آهسته و دشوار است که انتهای مسیر 

را ببینیم

اما تنها از طریق مشارکت تغییری در این کشور را 

شاهد خواهیم بود

کسانی که در قدرت اند از ما خواهند خواست که 

روگردان شویم

فکر می کنند ما منی بینیم که خودشان کسانی اند که 

دارند حمله می کنند

ما می توانیم وضعیت خصامنه را پایان ببخشیم

كن معلامً أو صانع تغيري أو مديراً للهواتف

ما دمت تُظهر لألشخاص الباحثني عن األمان أنهم 

ليسوا يف هذا وحدهم

دعونا نستخدم امتيازنا للخري ونوضح لهم ما صنعناه

أظهر لهم أن رغبة الناس يف الرتحيب بالالجئني ، إنها 

قوتنا التي يجب أن يخافوا منها.

عند القيام بذلك ستجد قبيلتك ، وتجد أنك جزء 

من املجتمع

مجموعة من األفراد يقفون يف وحدة ، ويتطلعون إىل 

خلق أرض الفرص

وقد ال تكون لدينا منصاتهم أو مواردهم أو مدى 

وصولهم

لكن لدينا بعضنا البعض ، ومجتمعنا وتاريخنا إىل 

جانبنا

وعندما نرى هذا التغيري يحدث ، ميكننا أن نشهده 

بكل فخر.

ميكننا الرتحيب بالالجئني.

تعامل مع بعضنا البعض برأفة.

لكن دعونا أوالً نصل إىل من هم يف السلطة ، وامنحهم 

دعوة للعمل.

مرزها را بگشاییم و مثالی برای همگان باشیم

به آنها تفهیم کنیم که آدمهایی که در طلب امنیت 

اند دشمن ما نیستند

این مبارزه به متامی از آن ما ست و ما یکی می شویم 

تا صداهای خفه شده برخیزانیم

نشانشان دهیم که ما در کنار هم ایستاده ایم

ما خود را برای طوفان تجهیز کرده ایم و برای هر 

آب وهوایی آماده ایم 

پس مبارز خود را برگزینید، نربدت را انتخاب کنید، 

وقت قیام و اجابت دعوت است

وقت مبارزه برای حقوق پناهجویان است

برای آینده ای بهرت برای همه ما

پس از کوچک یا بزرگ، فقط رشوع کنید

هر طور که می خواهید رشوع کنید

با همدیگر یا به تنهایی رشوع کنید

در مقام آموزگار یا مسبب تغییر، یا کسی که 

تلفن زدن ها را به عهده می گیرد

هر کاری که می شد کرد مادامی که به کسانی که در 

طلب امنیت اند نشان دهد در این مسیر تنها نیستند

بیایید امتیاز هایامن  را در راه خیر به کار بگیریم و 

نشانشان دهیم که ما از چه مایه  گرفته ایم

نشانشان دهیم این اراده ی مردم است که از 

پناهجویان استقبال می کند و این قدرت ماست که 

باید آن ها را بهراساند

در این راه هم سلکان خود را خواهید یافت، خود را 

بخشی از یک جمع خواهید یافت

گروهی از افراد ایستاده در کنار هم در وحدت، به 

دنبال یافنت رسزمینی از فرصت ها 

شاید ما بسرتها، منابع، و نفوذ آن ها را نداشته باشیم

اما ما یکدیگر را، جمع و تاریخامن را در جانب 

خود داریم

و می بینیم که تغییر رخ می دهد، و آن را با غرور 

شاهد خواهیم بود

ما می توانیم به پناهجویان خوشامد بگوییم

با یکدیگر همدالنه برخورد کنیم

اما بیایید اول به رساغ کسانی که در قدرت اند برویم 

و آن ها را به عمل فرابخوانیم 

دعوة للعمل املجتمعي.

إنهم يسمونهم باملهاجرين غري الرشعيني يف الصحافة 

لذلك لن نهتم كثرياً

أخربونا أنهم موجودون هنا لالستيالء عىل وظائفنا

لن يخربوك مبا نجوا منه

أنهم يبحثون فقط عن مكان آمن ليزدهروا فيه.

الالجئون يريدون مستقبالً ألطفالهم

مكان نسميه الوطن ، تعليم ، فرصة للبدء من جديد

إنهم يبحثون عن نفس اليشء مثيل ومثلك.

أسكتته الصحافة

طُردوا من املناقشات حول حقهم يف التنقل ،

حقهم يف السفر والبحث عن عنوان جديد.

يتم تجاهلهم كأنهم بال صوت

يحاول السياسيون ملء الفراغ بأصواتهم البغيضة.

لكن الالجئني ليسوا ضحاياك الصامتني جالسني يف 

انتظار إنقاذهم.

إنهم مقاتلون وناجون ، يحاولون بناء منزل ،

إنهم يتحدثون من أجل التغيري فقط بدون ميكروفون.

الالجئون أنت وأنا ، الفرق هو أننا يف الوطن

إنهم يفرون من منازلهم بحثاً عن األمان ، والبعض 

يرتكهم مبفردهم

لكنهم ليسوا عاجزين ، إنهم يقاتلون من أجل التغيري

ولسنا عاجزين ، نحن نفعل اليشء نفسه

إنه صعب وبطيء ويصعب رؤية نهاية له

ولكن من خالل التعاون فقط سرنى تغيريات يف 

هذه األمة.

يتوقع من هم يف السلطة منا أن ندير ظهورنا

يعتقدون أننا ال نرى أنهم هم الذين تعرضوا للهجوم

ميكننا إنهاء حالة العداء

افتح الحدود وكن قدوة لرياها الجميع

اجعلهم يفهمون أن األشخاص الذين يبحثون عن 

األمان ليسوا أعداءنا

هذه املعركة هي معركتنا جميعاً ، وإذا تجمعنا معاً ، 

فيمكننا رفع أصوات صامتة

أظهر لهم أننا نقف معاً

نحن مستعدون ألي عاصفة ومستعدون ألي طقس

لذا ، اخرت مقاتلك ، اخرت معركتك ، حان الوقت 

لالستعداد للمكاملة

حان الوقت للنضال من أجل حقوق الالجئني ، من 

أجل مستقبل أفضل لنا جميعاً

لذا ، ابدأ كبريًا ، وابدأ صغريًا

ابدأ بأي طريقة عىل اإلطالق

ابدأ معاً ، وابدأ وحدك
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منایشگاه هرن و جنگ زنان عراق با عنوان  “از 

چیزهای عادی”برداشت هایی  از “دیوار خاطرات” به 

اشرتاک میگذارد - یک اثر هرنِی کالِژ ساخته شده و 

پاسخ دهنده و نشان دهنده خاطرات شاد و دردناک 

زنان عراقی از زندگی سابق خود در عراق است.

کار روی دیوار شامل احساسات زنان در مورد خانه 

و سفر است.

همچنین ، یک رسی جعبه های کوچک وجود دارد 

که پر از تصاویر کشیده ، نقاشی شده و کالژ شده 

است ، و در داخل و اطراف هر جعبه چسبانده شده 

است. جعبه ها به صورت جداگانه در برابر پارچه 

چاپ شده قرار می گیرند: رنگ آلو الیه ای زرد ، 

نارنجی و تیره ، دارای نقوش درختان خرما است.

کلمه درخت خرما در عربی ،زنانه است و نقش 

درخت خرما در رسارس این اثر هرنی نشان دهنده 

قدرت زنان عراقی است. روی پارچه با چوبهای 

خاکسرتی تیره ، خراش و نوشته های عربی چاپ 

شده است.

این مجموعه کار با مجموعه ای از فیلم ها همراه 

است که شامل سکانس هایی از زنان عراقی است 

که با هم آواز می خوانند ؛ ساخنت آثار هرنی ترکیبی 

در کارگاه ها ، نصب آثار هرنی و بازدید برخی از 

زنان از منایشگاه و صحبت در مورد تجربیات خود 

از این پروژه.

می توانید فیلم ها را در کانال یوتیوب زنان و هرن 

زنان عراق ببینید و درباره این پروژه اطالعات بیشرتی 

.iraqi_women_art_war:کسب کنید

معرض فن النساء العراقيات والحرب “من األشياء 

العادية” يشارك مقتطفات من “جدار

 الذكريات - عمل فني مجّمع مصنوع يدويًا يستجيب 

وميثل فرحة املرأة العراقية

 وذكريات مؤملة عن حياتهم السابقة يف العراق.

 يتكون العمل عىل الحائط من مشاعر النساء تجاه 

املنزل والرحلة.

 أيًضا ، هناك سلسلة من الصناديق الصغرية املليئة 

بالصور املرسومة واملرسومة واملجمعة وامللصقة

 داخل وحول كل صندوق.  يتم وضع الصناديق بشكل 

فردي مقابل القامش املطبوع بالنقل: متعدد الطبقات

 طالء أصفر ، برتقايل ، برقوقي غامق ، بزخارف من 

أشجار النخيل.

 كلمة شجرة النخيل باللغة العربية هي كلمة أنثوية 

، وزخرفة شجرة النخيل يف جميع أنحاء هذا العمل 

الفني

 ميثل قوة املرأة العراقية.  النسيج مطبوع فوقها 

بخطوط رمادية داكنة ،

 خدوش وكتابة عربية.

 ويرافق هذا العمل سلسلة من األفالم ، تضمنت 

مشاهد من النساء العراقيات

 الغناء معا؛  عمل فني إعالمي مختلط يف ورش العمل 

؛  تركيب اعامل فنية مع بعضها

 من النساء اللوايت يزرن املعرض ويتحدثن عن 

تجاربهن يف املرشوع.

 YouTube ميكنك مشاهدة األفالم عىل قناة 

Women Art and War ومعرفة املزيد 
عنها

.iraqi_women_art_war:املرشوع هنا 

The Iraqi Women Art and 
War’s exhibition ‘Of Ordinary 
Things’ shares extracts 
from the ‘Wall of Memories’ 
– a handcrafted collaged 
artwork responding to and 
representing Iraqi women’s 
joyful and painful memories of 
their former life in Iraq. 

The work on the wall consists 
of the women’s feelings about 
Home and Journey. 
Also, there is a series of 
small boxes filled with 
drawn, painted and collaged 
images, pasted inside and 
around each box. The boxes 

WALL 
OF
MEMORIES

are individually set against 
transfer printed fabric: 
layered yellow, orange and 
dark plum paint, with motifs of 
date palm trees. 

The word for palm tree in 
Arabic is feminine, and the 
palm tree motif throughout 
this artwork represents the 
strength of Iraqi women. 
The fabric is over printed 
with dark grey squiggles, 
scratches and Arabic writing. 

This body of work is 
accompanied by a series of 
films, featuring sequences 

of the Iraqi women singing 
together; making mixed 
media artwork in workshops; 
installing artworks and with 
some of the women visiting 
the exhibition and talking 
about their experiences of the 
project.

You can see the films on 
the YouTube channel Iraqi 
Women Art and War and find 
out more about the project 
here: @iraqi_women_art_war.

Words by Rana, Arabic: Mohamad, Farsi: Fereshteh. Art by Iraqi Women Art & Art group.
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MARTIANS, 
EFFING 
MARTIANS

Shall we blame Martians
for everything that is wrong
with the world?
Shall we scan every building
every meeting
living
breathing
space
for signs of Martians?
Shall we prod Earthlings
ask them to be on guard
and report
round up
or bash
any Martian
sighted
or imagined?
Shall we bring out the spaceships
and start patrolling the streets?
Shall we fit PA systems to the 
spaceships
and play messages on a loop
telling Martians to go back home
that if they do not leave voluntarily
we will come for them
and forcibly remove them?
Shall we round up all Martians
put them in detention centres
put them on the next spaceship 
to Mars?
Shall we gas them?
Shall we nuke them?

هل نلوم املريخيني

 عن كل ما هو خطأ

 مع العامل؟

 يجب علينا مسح كل مبنى

 كل لقاء

 معيشة

 عمليه التنفس

 الفراغ

 عن عالمات املريخ؟

 يجب أن نحث أبناء األرض

 اطلب منهم توخي الحذر

 والتقرير

 جمع الشمل

 او سحق

 أي مريخي

 مبرص

 أو يتصور؟

 يجب علينا إخراج سفن الفضاء

 والبدء يف القيام بدوريات يف الشوارع؟

 هل يجب أن نالئم أنظمة PA مع سفن الفضاء

 وتشغيل الرسائل يف حلقة

 تخرب املريخيني بالعودة إىل ديارهم

 أنه إذا مل يغادروا طواعية

 سوف نأيت من أجلهم

 وإزالتها بالقوة؟

 هل نجمع كل سكان املريخ

 وضعهم يف مراكز االحتجاز

 ضعهم عىل سفينة الفضاء القادمة إىل املريخ؟

 يجب علينا  نطلق عليهم الغاز ؟

 يجب علينا رضبهم بالقنابل النووية؟

مریخی ها، مریخی های لعنتی

أمربوز موسییوا

 

آیا باید برای همه ی چیزهای غلط دنیا

مریخی ها را مقرص بدانیم؟

آیا باید در همه ساختامن ها،

در همه جلسه ها،

در همه فضاهای زنده

به دنبال ردی از مریخی ها باشیم؟

آیا باید زمینی ها را برانگیزیم

و بخواهیم حواسشان را جمع کنند

و هر مریخی را که دیدند یا حتی تصور کردند

گزارش دهند

یا دستگیر کنند

یا کتک بزنند؟

آیا باید سفینه های فضایی را بیرون بیاوریم

و به گشت زنی در خیابان ها بپردازیم؟

آیا باید روی سفینه ها بلندگو نصب کنیم

و با اعالن عمومی

از مریخی ها بخواهیم به خانه شان برگردند

و بگوییم اگر داوطلبانه از زمین نروند

به رساغشان می رویم

و آن ها را به زور بیرون می کنیم؟

آیا باید همه مریخی ها را جمع کنیم

آن ها را به مراکز نگهداری بفرستیم

و بعد آن ها سوار اولین سفینه به مقصد مریخ کنیم؟

آیا باید به آن ها گاز اشک آور بزنیم؟

آیا باید بر رسشان مبب اتم بریزیم؟

Words by Ambrose, Arabic: Mohamad, 
Farsi: Reyhaneh. Illustration by Emma.

Rizwan Ali Dar is a photograpger 
based in Birmingham with a love 
for social and political issues 
– telling stories through rallies 
and demonstrations to capture 
instances of passion and revolt.

The photograph shows Rizwan’s 
solidarity with the Palestinian 
people as a Muslim, as a human 
and as a visual storyteller.

رضوان عيل دار مصور يعيش يف برمنغهام ولديه 

حب للقضايا االجتامعية والسياسية - يروي القصص 

من خالل التجمعات واملظاهرات اللتقاط حاالت 

الشغف والثورة.

 تُظهر الصورة تضامن رضوان مع الشعب الفلسطيني 

كمسلم وإنسان وروايئ برصي.

رضوان علی دار یک عکاس مستقر در بیرمنگام با 

عشق به مسائل اجتامعی و سیاسی است - از طریق 

تجمعات و تظاهرات برای بدست آوردن مواردی از 

شور و شورش داستان می گوید. 

این عکس همبستگی رضوان با مردم فلسطین را به 

عنوان یک مسلامن ، به عنوان یک انسان و به عنوان 

یک داستان نویس برصی نشان می دهد.

FREE
PALESTINE

Words & photography by Rizwan, Arabic: Rita, Farsi: Zahra.
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يف عام 2006 ، رمبا التقيت أحمد يف وطنه عندما 

كانت وحديت يف الجيش يف فورت. كان من املقرر أن 

يتم نرش هود بوالية تكساس يف أفغانستان. لكن مل 

يكن من املفرتض أن يكون: تم حل رشكتي ، وتوزع 

الجنود عىل الوحدات املتجهة إىل العراق. يف النهاية 

، بقيت وخرجت من املستشفى. مل يكن العراق مثريًا 

لالهتامم بالنسبة يل مثل أفغانستان ، البلد الذي 

درست لغته وثقافته ، ولذا بدا قرار ترك الجيش قراراً 

جيداُ يف ذلك الوقت. كان ذلك منذ فرتة طويلة ، واآلن 

انتهى يب املطاف يف برلني - جنباُ إىل جنب مع أناس 

يبحثون عن السالم واللجوء من جميع أنحاء العامل.

تابعت األخبار من أفغانستان باهتامم مستمر ، ألن 

زمييل يف السكن أحمد من أفغانستان. بسبب أزمة 

السكن يف برلني ، وتخطيط بعض األصدقاء املرتبطني 

جيداً ، أدت مصادفة الزمان واملكان إىل مشاركة شقة 

غري محتملة إىل حد ما يف أحد أحياء الطبقة العاملة 

يف شامل برلني.

كان أحمد قد فر من بلده مع ماليني آخرين قدموا 

إىل أوروبا يف عام 2015 عرب طرق البلقان واليونان 

، وكنت يف املنفى الطوعي بعد مجيئي إىل أملانيا 

للدراسات العليا يف عام 2013. تحدثنا يف الغالب 

خانه سبز

 

می شد سال ها پیش در ۲۰۰۶ وقتی قرار بود واحد 

ارتش فورت هود تگزاس که در آن خدمت می کردم به 

افغانستان اعزام شود، احمد را در رسزمین مادریش 

مالقات کنم. اما قسمت نشد: گروهان من منحل شد 

و رسبازان در بین واحدهای اعزامی به عراق تقسیم 

شدند. در نهایت من اعزام نشدم و مرخصی پزشکی 

گرفتم. عراق به اندازه ی افغانستان، کشوری که زبان 

و فرهنگش را فرا گرفته بودم، برایم جذابیت نداشت 

و بنابراین در آن زمان ترک ارتش تصمیم درستی بنظر 

می رسید. از این ماجرا زمان بسیار زیادی گذشته و 

حاال از برلین رس درآورده ام؛ در کنار مردمی که از 

چهار گوشه ی جهان به دنبال آرامش به اینجا  پناه 

آورده اند.

در برلین اخبار افغانستان را با عالقه ی بیشرتی 

دنبال می کردم چون همخانه ای من احمد اهل 

افغانستان بود. در نتیجه ی کمبود خانه  به خاطر 

اعیان سازی محالت برلین، کمک چند دوست  پرنفوذ، 

و همینطور تقارن زمانی و مکانی اتفاقی، هم خانگی 

نسبتا عجیب ما در محله ای کارگری در شامل برلین 

شکل گرفت.

احمد سال ۲۰۱۵ با میلیو ن ها نفر دیگر از کشورش 

گریخت و از مسیر بالکان و یونان به اروپا آمد، و 

من هم بعد از آمدن به آملان در ۲۰۱۳ برای ادامه 

تحصیل، در تبعیدی خودخواسته به رس می بردم. 

ما عموما به زبان آملانی صحبت می کردیم؛ همراه 

با مکث هایی برای  پیدا کردن کلامت از دیکشرنی 

آملانی. چون فارسی من هامنند انگلیسی او در طول 

زمان ضعیف شده بود. ما خیلی درباره ی علت 

حضورمان در آملان حرف منی زدیم، با این حال گاهی 

وقتی روایت های موازیامن از اتفاقات با وجود متام 

تفاوت هایشان به یک نقطه مشرتک می رسیدند، 

مکثی می کردیم و می خندیدیم؛ هرچند سنگینی و 

ناگواری موقعیت بر هیچ کدامامن پوشیده نبود.

 

اوایل پاییز پارسال از احمد دعوت کردم با هم به 

دیدن باغ های گیاه شناسی برویم. از قسمت جنوبی 

وارد شدیم و اول از بخش گیاهان آمریکای شاملی و 

از میان بلوط ها و بوته های خاردار گذشتیم، و بعد 

از گردش در میان باغ گیاهان دارویی - که در این 

فصل رنگ و رویی نداشتند - باالخره به بخش آسیای 

میانه رسیدیم. گیاهان آشنا بودند اما از آنجا که هیچ 

کدامامن چندان اهل گل و گیاه نبودیم، خیلی معطل 

نکردیم و فقط برای گرفنت چند عکس جلوی گل های 

صورتی و آالچیق های ژاپنی ایستادیم.

در حال بررسی هزاران نشانه ی شناسایی هر کدام 

از گونه های گیاهی، روبروی نقشه ای از زیست بودم 

گیاهی آسیای میانه و ترکستان ایستادیم. یک نفر 

روی نقشه زیر حباب زیست بوم که لیست اسامی 

کشورها آمده بود، با دست نوشته بود »افغانستان«. 

این گیاهان مرز منی شناسند. آیا گیاهی که به 

برلین منتقل شده می تواند زنده مباند و حتی رشد 

کند؟ بعضی گیاهان برای زنده ماندن کیلومرتها 

دورتر از رسزمین گرم و آفتابی اصلی شان، دورتر از 

خانواده شان، به گرم خانه یا گل خانه نیاز دارند. اما ما 

منی توانیم االن وارد گل خانه شویم؛ منایشگاه به دلیل 

پاندمی، منطقه ی خطر تشخیص داده شده. روی 

تابلوی دم در نوشته: »دل گیاهان برایتان تنگ شده«! 

خانواده ی ما هم در کشورمان دلشان برایامن تنگ 

شده، اما آیا آن ها هم بعد از سال های طوالنی ما را 

فراموش کرده اند؟ می گویم »ماه هاست از خواهرم 

بی خربم«… احمد جواب می دهد »سال هاست با 

آن ها متاس نداشته ام«.

باللغة األملانية مع فرتات راحة للبحث عن الكلامت 

؛ ضمرت مهارايت الفارسية عىل مر السنني ، متاماً مثل 

لغته اإلنجليزية. مل نتحدث كثرياً عن سبب وجودنا هنا 

، عىل الرغم من أنه يف بعض األحيان ، عندما أصبحت 

رواياتنا املتوازية مع كل اختالفاتهم أمراً ال مفر منه ، 

كنا نتوقف قليالً لنضحك ، ومل يضيع تناقض وخطورة 

وضعنا عىل أي منا.

دعوت أحمد لزيارة الحدائق النباتية يف أوائل الخريف 

املايض. 

عند 

الدخول 

من 

الجنوب 

، مشينا 

أوالً عرب أمريكا الشاملية بني أشجار البلوط والشجريات 

الشائكة ؛ بعد التجول يف حديقة النباتات الطبية - 

التي كانت لطيفة وتالىش مع املوسم - وصلنا أخرياً 

إىل آسيا الوسطى. كانت النباتات مألوفة ، لكن أيا 

منا مل يكن من النوع األخرض ، لذلك مشينا ، وتوقفنا 

اللتقاط صورة أمام الزهور الوردية ومعبد ياباين.

أثناء فحص اآلالف من العالمات التي تحدد كل 

نوع نبايت ، توقفنا عند لوحة بها خريطة ملوائل آسيا 

الوسطى وموائل نباتات تركستان. كتب أحدهم 

كلمة “أفغانستان” بخط اليد عىل الخريطة ؛ تحت 

فقاعة املوائل تم تحديد البلدان. هذه النباتات 

ال تعرف الحدود. هل ميكن ألي مصنع يتم نقله 

إىل برلني أن يعيش بل ويزدهر؟ يحتاج البعض إىل 

الدفيئة أو الدفيئة للبقاء عىل قيد الحياة ، بعيًدا 

عن أماكنهم األصلية املشمسة والدافئة ، بعيداً عن 

عائالتهم. لكن ال ميكننا دخول الصوبات اآلن. أصبحت 

“Schauhäuser” مناطق خطر بسبب الوباء. 

تقول الالفتة: “النباتات تشتاق إليك!”. من املؤكد أن 

عائالتنا يف الوطن تشتاق إلينا ، لكن هل تنسونا أيًضا 

بعد فرتة طويلة؟ أقول مل أسمع من أختي منذ شهور. 

يجيب أحمد: مل اتصل يب منذ سنوات.

“ مکثی می کردیم و می خندیدیم؛ هرچند سنگینی و 

ناگواری موقعیت بر هیچ کدامامن پوشیده نبود”

In 2006, I might have met 
Ahmad in his homeland when 
my Army unit at Ft. Hood, 
Texas, was scheduled to 
deploy to Afghanistan. But 
it wasn’t meant to be: my 
company was disbanded, 
and the soldiers distributed 
amongst units going to Iraq. In 
the end, I stayed behind and 
was medically discharged. Iraq 
was not as interesting to me as 
Afghanistan, a country whose 
language and culture I had 
studied, and so the decision to 
leave the military seemed like a 
good one at the time. That was 
a lifetime ago, and now I have 
ended up in Berlin – alongside 
people seeking peace and 
refuge from all over the world. 

I followed the news out of 
Afghanistan with continued 
interest, as my flatmate Ahmad 
was from Afghanistan. Due to 
Berlin’s gentrification housing 
crunch and the plotting of 
some well-connected friends, a 
coincidence of time and place 
led to our somewhat unlikely 
flatshare in a working-class 
neighbourhood of northern 
Berlin.

Ahmad had fled his country 
with millions of others coming 
to Europe in 2015 via the 
Balkan and Greece routes, 
and I was in voluntary exile 
after coming to Germany for 
graduate school in 2013. We 
spoke mostly in German with 
breaks to look up words; my 
Farsi skills atrophied over the 
years, just as his English. We 
didn’t often talk about why we 
were here, though sometimes, 
when our parallel narratives with 
all their differences became 
unavoidable, we’d pause to 

laugh, the incongruity and 
gravity of our situation not lost 
on either of us.

I invited Ahmad to visit the 
Botanical Gardens early last 
fall. Entering from the South, 
we walked first through North 
America amongst the oaks and 
thorny bushes; after wandering 
around the medicinal plants 
garden – which was bland and 
fading with the season – we 
finally reached Central Asia. 
The plants were familiar, but 
neither of us was a green 
thumb type, so we walked on, 
stopping to take a photo in front 

of pink flowers and a Japanese 
pagoda. 

While examining the thousands 
of signs identifying each 
plant species, we stopped 
at a plaque with a map of 
Central Asia and Turkestan’s 
plant habitat. Someone had 
handwritten “Afghanistan” on 
the map; under the habitat 
bubble the countries were 
outlined. These plants don’t 
know borders. Can any plant 
transported to Berlin live and 
even thrive? Some need the 
hothouse or the greenhouse 
to stay alive, far from their 
original sunny and warm 
places of origin, far from their 
families. But we cannot enter 
the greenhouses now; the 
“Schauhäuser” have been 
rendered danger zones due to 
the pandemic. The sign says, 
“The plants miss you!”. Our 

GREENHOUSE
Words and photography by Bettina, Arabic: Rita, Farsi: Reyhaneh.

families back home surely miss 
us, but do they also forget us 
after so long? I haven’t heard 
from my sister in months, I say. 
I haven’t called mine in years, 
Ahmad replies.
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We are like a helpless fragile 
tortoise 
That slowly digitigrades to a new 
place
We are in a new land with new 
places
New people and strange faces

Our hopes are forlorn
Like a drowning man
That gasps for help
How can we walk alone

We lift our eyes up the sky in 
wonder
We need an embrace to keep us 
tender
This place makes us ponder
Which place could be better

Times passed we’ve been falling
It seems no one can hear us calling
Children crave for growth 
But we are pinned down the 
undergrowth

Autumn season is over
So close is the coldness of Winter
In the streets and by the shops are 
the homeless
This is the plight of the necessitous 
refugees 
Sometimes we try to stay bold 
But the system just seems too cold
That our hopes vanish into thin air 
Your support will be remarkably fair
Our future looks like an endless 
tunnel
It’s difficult to make it through such 
a narrow tunnel
To make it through such darkest 
tunnel alone
We live our lives out on the edge

We are tired of being afraid,
We are afraid of being tired,
Afraid of being alone.
We are tired of being tired. 
The term happiness does not apply 
to us
Because we are not comfortable 
walking alone
And desperation is painted in our 
eyes
We want a life we can call home

Our pursuit of happiness 
Our desire for comfort 

Our longing for peace 
Our seeking for love 
Is all we ever needed

نحن مثل سلحفاة هّشة ال حول لها وال قوة

نتحرك ببطء رقمي إىل مكان جديد

نحن يف أرض جديدة بها أماكن جديدة

أناس جدد ووجوه غريبة

آمالنا بائسة

كرجل يغرق

هذا يلهث طلبا للمساعدة

كيف نسري مبفردنا

نرفع أعيننا إىل السامء يف عجب

نحن بحاجة إىل عناق إلبقائنا رقيقني

هذا املكان يجعلنا نتأمل

أي مكان ميكن أن يكون أفضل

مر الزمن كنا نسقط

يبدو أنه ال ميكن ألحد أن يسمع منا ندعو

يتوق األطفال للنمو

لكننا محارصون يف الشجريات

انتهى موسم الخريف

قريب جدا من برودة الشتاء

يف الشوارع واملحالت التجارية هم بال مأوى

هذه هي محنة الالجئني الرضوريني

يف بعض األحيان نحاول أن نبقى جريئني

لكن النظام يبدو بارداً جداً

أن آمالنا تتالىش يف الهواء

سيكون دعمك عادالً بشكل ملحوظ

يبدو مستقبلنا وكأنه نفق ال نهاية له

من الصعب املرور عرب هذا النفق الضيق

لجعله من خالل أحلك نفق مبفرده

نحن نعيش حياتنا عىل الحافة

لقد سئمنا من الخوف ،

نخاف من التعب

يخاف من الوحدة.

لقد سئمنا من التعب.

مصطلح السعادة ال ينطبق علينا

ألننا ال نشعر بالراحة يف امليش مبفردنا

واليأس يرسم يف عيوننا

نريد حياة ميكننا تسميتها الوطن

سعينا وراء السعادة

رغبتنا يف الراحة

شوقنا للسالم

بحثنا عن الحب

هو كل ما نحتاجه

در جستجوی آرامش

 

ما مانند الک پشت های درمانده و شکننده ایم

که به کندی به سوی مکانی جدید در حرکتیم

ما در رسزمینی جدید با مکان های جدیدیم

مردمانی جدید و صورت هایی بیگانه

 

امیدهایامن بر باد رفته

مانند مردی در حال غرق شدن

که با نفس های بریده کمک می خواهد

چطور به تنهایی قدم برداریم

 

با شگفتی به آسامن نگاه می کنیم

به آغوشی نیاز داریم تا با مهر نگاهامن دارد

این مکان ما را به فکر فرو برده

چه جایی می تواند بهرت باشد

 

زمان گذشت و ما در حال سقوطیم

گویی هیچ کس صدایامن را منی شنود

کودکان مشتاق رشدند

اما ما به رشد نکردن محکوم شده ایم

 

فصل پاییز به پایان رسیده

و رسمای زمستان نزدیک است

بی خامنان ها در خیابان ها و کنار مغازه ها هستند

این مصیبت پناهجویان ناگزیر است

 

گاهی سعی می کنیم جسور باشیم

اما سیستم زیادی رسد است

امیدهایامن دود می شود و به هوا می رود

حامیت شام  پر از مهر است

 

آینده مان به مانند تونلی بی پایان است

سخت بتوان از میان چنین تونل باریکی عبور کرد

برای گذر از این تونل تاریک به تنهایی

مجبوریم بر لبه ی تیغ زندگی کنیم

 

از ترسیدن خسته ایم

از خسته بودن می ترسیم

از تنها بودن می ترسیم

از خسته بودن خسته ایم

 

منی توان ما را خوشبخت نامید

چون راحت نیستیم به تنهایی راه برویم

و درماندگی در چشاممنان حک شده

ما زندگی ای می خواهیم که بتوانیم خانه اش بخوانیم

 

جستجوی ما برای خوشبختی

آرزویامن برای آرامش

اشتیاقامن برای صلح

جستجویامن برای عشق

متام چیزی است که نیاز داریم

THE PURSUIT OF 
COMFORT
Words by Joel, Arabic: Rita, Farsi: Reyhaneh. Illustration by Hannah. 
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 دوست بسیار عزیزم،

به روشنی آن روزی را که در سپتامرب ۲۰۲۰ به دیدارم آمدی به خاطر 

دارم. زمانی که تقریبا کل کره زمین قرنطینه بود؛ در نوع خودش 

تاریک ترین لحظه ی دنیا. همچنین من که در بدترین رشایط ممکن 

خودم بودم. اما در هامن موقع بود که تو وقتی را برای مالقات مهیا 

کردی. اولین مالقات حضوری بعد ازهمه آن متاس های روی زوم. در 

واقع هفته ها زمان برد تا بتوانیم به این روز نهایی قرار برسیم ولی تو 

هیچ وقت از من ناامید نشدی. یک آغوش ساده آن کار طبیعی بود 

که می بایست انجام میدادیم اما مقررات فاصله گذاری اجتامعی بین 

ما ایستاد.

یادم می آید آن روز با هم نشسته بودیم و ۴ ساعت بی وقفه  با صحبت 

کردن، مدارک را باال و پایین می کردیم، انواع و اقسام کاغذها را با 

اهداف با هم تطبیق می دادیم تا همه را جمع و جور کنیم. اوضاع 

منزجرکننده و بهم ریخته ای بود ولی تو خسته نشدی و دست نکشیدی.

دوست من، امروز این یادداشت را می نویسم تا قدردانی، تشکر و 

احرتام خود را به خاطر آن همه خودگذشتگی که داشتی تا بیایی و به 

کمک کنی، نشان دهم. و همچنین برای اینکه چگونه بارقه ای از امید 

در وجودم را برانگیختی. هامنطور که می دانی من سال ها و سال ها به 

دنبال این بودم تا یک نفر مانند تو را پیدا کنم اما هیچگاه موفق نشدم. 

من رنج کشیدم. تو تصمیم گرفتی که با من قدم بزنی و کنارم باشی، 

در خالل این مسیر پر پیچ و خم و در خالل بررسی متام آن کاغذهای 

اداری. می توانم با اطمینان و به راستی بگویم کسانی که می گویند 

همه ی وکالی مهاجرت فاسد و شارالتان هستند، به این دلیل هست که 

هنوز تورا مالقات نکرده اند.

وقتی می بینم افرادی مانند تو واقعا وجود دارند قلب من از لذت 

لربیز می شود. هللویاه )خدا را شکر(! هامن طور که مارتین لوتر کینگ 

می گوید: »در پایان، ما نه کلامت دشمنامنان، بلکه سکوت دوستامنان 

را به یاد می آوریم«. تو سکوت را انتخاب نکردی. این حقیقت دارد که 

در مسیرمان برای رسیدن به جهانی آزادتر وعادالنه تر برای همه، منی 

توانیم به تنهایی راه برویم. هر کسی سهم خود را ادا می کند. از اعامق 

قلبم آرزو دارم هر کسی که در این کشور به دنبال پناهندگی است 

دوستی مانند تو را نزدیک خودشان داشت باشند تا همگی بتوانیم به 

آزادی الزم برسیم.

دانسنت همه ی کارهایی که  در حقم کردی من را به شدت تحت تاثیر 

قرار می دهد که حتی یک ریال هم طلب نکردی. قلب تو از طالست. 

مطمئنم خودت این را می دانی اما می خواستم یادآوری کرده باشم.

دوست عزیزم، برای سخاوت، درک و مهربانیت از تو ممنونم.

ارادمتند همیشگی،

لورین ماسیا مپونال

صديقي العزيز ،

 أتذكر بوضوح اليوم الذي أتيت فيه لزياريت ، يف سبتمرب 2020. وقت 

كان فيه الكوكب بأكمله تقريبًا مغلًقا.  أحلك لحظة من نوعها يف العامل.  

كنت يف أدىن نقطة لدي.  لقد خلقت الوقت للقاء.  االجتامع فعليًا ألول 

مرة بعد مكاملات التكبري / التصغري املتعددة هذه.  لقد استغرق األمر منا 

أسابيع للوصول إىل هذا اليوم األخري ، لكنك مل تتخل عني أبًدا.  كان من 

الطبيعي أن يكون العناق شيئًا طبيعيًا ، لكن قواعد املسافة االجتامعية 

كانت بيننا.

 أتذكرنا ذلك الصباح جالسني مًعا ونتناقش ملدة 4 ساعات دون توقف.  

التقليب والخوض يف املستندات ؛  تجميع األوراق بجميع أنواعها وأنواعها 

وغرضها.  كان الجو محموًما جًدا لكنك مل تتعب.

 صديقي ، أكتب هذه املذكرة اليوم للتعبري عن امتناين وتقديري ورشيف ملا 

قدمته لنفسك من أجل الوصول واملساعدة وغرس مشاعر األمل ، أخريًا.  

كام تعلمون ، لقد بحثت عن شخص مثلك لسنوات عديدة دون نجاح.  

لقد عانيت.  قررت أن متيش معي ، وأن متيش خالل رحلتي ، وأن متيش 

من خالل أوراق قضيتي.  أستطيع أن أقول بثقة وصدق أن أولئك الذين 

يقولون إن جميع محامي الهجرة هم تفاح فاسد مل يلتقوا بك بعد!

 ميتلئ قلبي بالكثري من الفرح عندما أدرك أن أشخاًصا مثلك موجودون 

بالفعل.  الحمد لله!  مثلام قال مارتن لوثر كينج بحق ، “يف النهاية ، 

لن نتذكر كلامت أعدائنا ، بل صمت أصدقائنا.”  أنت مل تخرت الصمت.  

صحيح أننا ال نستطيع السري مبفردنا يف رحلتنا نحو عامل أكرث حرية وعادلة 

للجميع.  كل شخص يقوم بواجبه.  كم أمتنى أن يكون لكل شخص 

يلتمس اللجوء يف هذا البلد صديق مثلك يف ركنه ملساعدته حتى نتمكن 

من تحقيق الحرية.

 إنه ملن دواعي تواضعني أن أعرف أنه عىل الرغم من كل العمل الذي 

قمت به ، مل تطلب حتى فلًسا واحًدا أو كواشا واحًدا.  لديك قلب من 

ذهب.  أنا متأكد من أنك تعرف هذا ولكني أردت فقط أن أذكرك.

 أشكرك يا صديقي عىل تفكريك وكرمك ولطفك.

 ممنت لالبد،

 لورين ماسيا مبونيال

My Dearest Friend,

I vividly remember the day you came to visit me, 
in September 2020. A time when nearly the entire 
planet was on lockdown. The world’s darkest 
moment of its kind. I was at my lowest point. You 
created the time to meet. Physically meeting 
for the first time after those several zoom calls. 
It actually took us weeks to get to this final day 
yet you never gave up on me. A hug would have 
been a natural thing to do but social distance 
rules stood between us.

I remember us that morning sitting together and 
discussing for 4 hours non-stop. Flipping and 
wading through documents; collating papers of 
all sorts, types and purpose. It was quite hectic 
but you still didn’t tire.

My friend, I am writing this note today to express 
my gratitude, appreciation and honour because 
of how much you gave of yourself to reach out, 
help and instil feelings of hope, at last. As you 
are aware, I had searched for someone like you 

for many many many years with no success. I 
have suffered. You decided to walk with me, walk 
through my journey, and walk through my case 
papers. I can confidently and truthfully say that 
those who say all immigration solicitors are rotten 
apples are yet to meet you!

My heart is filled with so much joy realising that 
people like you actually exist. Hallelujah! Like 
Martin Luther King rightly said, “In the End, we 
will remember not the words of our enemies, but 
the silence of our friends.” You did not choose 
silence. It is so true that we can not walk alone 
in our journey towards a freer and fair world for 
everyone. Everyone is doing their bit. How I wish 
every person seeking refuge in this country had a 
friend like you in their corner to help them so we 
can achieve freedom.

It extremely humbles me to know that for all the 
work that you did, you did not ask even for a 
single penny or single Kwacha. You have a heart 
of gold. I am sure you know this but I just wanted 
to remind you.

Thank you my friend for your thoughtfulness, 
generosity and kindness.
Forever grateful,

Loraine Masiya Mponela 

A LETTER TO 
A FRIEND

Words by Loraine, Arabic: Mohamad, Farsi: Reyhaneh. Illustration by Yelyzaveta.
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العائلة ملتصقة بالزورق الصغري.

الطفل الصغري من األطفال الثالثة ، البالغ من العمر 

15 شهرًا ،
يسقط يف حجر والدته.

يحضن  أرنبه بيرت  بني ذراعيه

قارب آخر يطفو خلفه.

تومض العيون يف األفق ،

ترتعش أشكالهم.

مثل ظالل الرقص النريان.

السامء تتجه نحو األمواج.

البنت الكربى تجلس عىل حافة الزورق

عمرها تسع سنوات

رؤیای بیکران

 

خانواده به قایقی چسبیده.

کوچکرتین در میان سه تا از آنها، پانزده ماهه

با خرگوش پارچه ای اش در آغوش 

روی پای مادرش افتاد.

 

قایقی دیگر پشت رس آنها شناور 

سوسوی نگاهشان به افق

اندامشان لرزان

مانند سایه های شعله های رقصان

 

آسامن به امواج پوزخندی می زند

دخرت بزرگرت، نشسته بر لبه ی قایق

نُه ساله، 

 همچون یک عقاب می درخشد.

چشم به دور دست ها انداخته است.

 

باد می خروشد، صاعقه می زند.

بوی چوبی معطر در هوا می پیچد

دخرت به کناره ها هل داده می شود

صدای یأس او در باد طنین می اندازد: »دایا… 

مامان…«

 

“آه، گلکم، فرزند زیبا و نازنینم!”

مادر به زانو می افتد، دستانش را دراز می کند

تعادلش را از دست می دهد،

 نوزاد هنوز در خواب است

فرزند وسط به آغوش  پدرش می پرد.

 

آنها در باد گم می شوند.

 

صدای رعد همچون شلیک گلوله،

مثل جیغ آنان که می خواستند زنده مبانند

اما شکست خوردند.

 

در درخشش کم سوی ابرهای تیره

مرغان دریایی ناله وار شیون رس میدهند.

گل های ختمی روی دریا می رویند.

وميض مثل النرس.

إنها تتطلع إىل األمام بعيدا.

أنني الريح ، رضبات الربق.

رائحة زهرية وخشبية صلبة.

يتم دفع الفتاة بشكل جانبي.

يرتدد صدى صوتها اليائس يف الريح: “دايا ...” أمي ...

“أوه ، غوالكام ، طفيل الجميل اللطيف!”

تجثو األم عىل ركبتيها ومتد ذراعيها.

لقد انقلبت ، الصبي ينام.

الطفل األوسط يقفز بني ذراعي أبيه.

تذوب يف الريح.

صدى الرعد مع الصوت

من إطالق النار ،

مثل رصخات أولئك الذين يريدون

العيش ، لكنهم فشلوا.

يف الوهج الخافت للغيوم الداكنة ،

رصخات طيور النورس الحزينة.

تنمو الهوليوكس فوق البحر.

The family glued to the 
dinghy.
The little one of the three, 
15-month-old, 
drops off on his mother’s lap.
His Karweshk, his Peter 
Rabbit, in his arms.

Another boat floats behind. 
Eyes flicker into the horizon,
their shapes quivering.
Like the shadows of dancing 
flames.

The sky grimaces onto the 
waves. 
The eldest girl, sitting on the 
dinghy’s edge,
nine-years old, 
gleams like an eagle. 
She is looking far ahead. 

The wind whines, lightning 
strikes. 
A solid floral, woody smell.
The girl is pushed sideways.
Her despairing voice echoes 
at the wind: ‘Daya…’ Mum…

‘Oh, Gulakam, my beautiful, 
gentle child!’
The mother kneels down, 
stretches out her arms.
She is tipped over, the boy 
sleeps on.
The middle child jumps into 
his father’s arms.

They dissolve into the wind. 

The thunder resonates with 
the sound
of gunfire,
like shrills of those who 
wanted
to live, but failed.

In the dim glow of the dark 
clouds,
the seagulls’ mournful cries. 
Hollyhocks grow above the 
sea.
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COVID-19 يف أوقات NHS دعم املجتمع و

 هذا انعكاس لتجربتي كطالب الجئ ، حيث تطوعت لدعم األشخاص الضعفاء يف 

مجتمع أكسفورد يف هذه الفرتة الزمنية غري املسبوقة.

 أعتقد أنه عىل الرغم من أن COVID-19 معدي للغاية ، إال أن اللطف 

والرحمة والحب والتضامن أكرث عدوى ، ببساطة ألننا جميًعا برش.  إن إنسانيتنا 

وتواضعنا هي التي أكدت هذا اإلميان ، ودفعتني التخاذ اإلجراءات والدعم.

 )NHS( عندما رأيت إعالن تطبيق املستجيب التطوعي للخدمة الصحية الوطنية 

، تقدمت بطلب دون تردد.  كنت أرغب يف دعم ومساعدة األشخاص يف املجتمع 

الذي أعيش فيه ، ألننا جميًعا يف هذا مًعا.  أنا دامئًا أتبع هذا الشعار يف حيايت: “إن 

مل يكن أنا ، فمن؟  وإذا مل يكن اآلن، فمتى؟”

 عندما تلقيت رسالة الربيد اإللكرتوين لتأكيد قبول NHS ، رصخت “نعم!”  

بصوت عاٍل وسعادة.  حان الوقت إلظهار التضامن والدعم ، وتحدي كل الخوف 

واالضطراب من حولنا.  إن التدخل لتقديم الدعم يعني أنك هنا لفهم وإظهار 

التعاطف وأن تكون منوذًجا يحتذى به للناس للبقاء يف املنزل والبقاء آمنني ومنع 

انتشار COVID-19 والحد منه.

 ذكّرين قضاء الوقت 

يف التطوع يف مدينة 

أكسفورد واستجابة 

 ، NHS مجتمع

وتسجيل الوصول 

والدردشة مع 

املستضعفني وجمع 

اإلمدادات بأنني ذا قيمة للناس يف هذا الوقت.  كان هذا الشعور مجزيًا ومؤثرًا 

للغاية.  خالل زيارايت ومكاملايت التطوعية ، تذكرت االبتسامات يف الوجوه والعينني ، 

والشكر الالمحدود يف كل مرة.  كان الشعور باالمتنان يف أصواتهم الطيبة واضًحا ألن 

الناس شعروا أنهم ليسوا مبفردهم ولن يتخلفوا أبًدا عن الركب.

 ليس من السهل بالنسبة يل أن أتطوع يف هذا الوقت ، بينام أنا طالب أركز عىل 

دراستي ، عىل بعد آالف األميال من عائلتي وأحبايئ ، وأعاين من العزلة والعزل 

بنفيس ، لكنني قررت أنني سأواجه ذلك  التحدي والخوف والطبيعي الجديد.  مل 

أرغب يف إظهار املرونة يف مواجهة COVID-19 فحسب ، بل أردت االزدهار 

خالل هذه الفرتة الصعبة ، من خالل إظهار التضامن بكل ما تحمله من معاين 

وتعاطف ؛  باستخدام كل مهارايت وخربايت اإلنسانية ومعريف ليكون ذا قيمة 

للمجتمع والناس الذين أعيش فيه.

 “بسمة ، شكراً جزيالً عزيزيت عىل قلبك الطيب ودعمك لشعبنا وبلدنا يف هذا 

الوقت.  سوف نتذكر هذا يف أيامنا الجيدة “.

 “أوه ، يا له من صوت جميل أسمعه ، مكاملاتك تكرس وحديت وتصبح جزًءا من 

روتيني اليومي أو األسبوعي ...”

 “شكراً جزيالً بسمة ، أشعر أنني لست وحدي يف هذه املدينة”.

 كل يوم ، أذكر نفيس باملسؤولية الجسيمة واالمتياز الذي مينحه يل الله لدعم 

ومساعدة الناس يف هذا الوقت.

اجتامع محلی و حامیت »خدمات سالمت ملی بریتانیا« )NHS( در دوران کرونا

 

این منت بر اساس تجربیات من به عنوان دانشجوی  پناهنده ای است که در اجتامع 

محلی آکسفورد  به صورت داوطلبانه برای حامیت از افراد آسیب پذیر در دوران 

بی سابقه ی شیوع کرونا فعالیت می کردم.

من باور دارم هرچند کرونا بسیار مرسی است، اما قدرت رسایت مهربانی، شفقت، 

عشق و همبستگی بیشرت است، تنها به این دلیل ساده که ما همگی انسان 

هستیم. این انسانیت و فروتنی ماست که بر این باور صحه گذاشت و باعث شد 

قدمی برای حامیت از افراد به پیش بگذارم.

وقتی آگهی دعوت از داوطلبان NHS را دیدم بدون درنگ درخواست فرستادم. 

می خواستم از افراد اجتامع محلی که در آن زندگی می کنم حامیت کنم چون 

همگی ما در این با هم هستیم. من همیشه این جمله را رسلوحه قرار می دهم: 

»اگر من نه، پس کی؟ و اگر حاال نه، پس کِی؟«

وقتی ایمیل NHS مبنی بر قبول شدن درخواستم به دستم رسید، با شادی فریاد 

زدم »آره«! االن زمان نشان دادن همبستگی و پشتیبانی، و به چالش کشیدن ترس 

و مشکالت است. ورود به فضای حامیت به این معناست که شام اینجایید تا درک 

کنید، همدلی نشان دهید و الگویی برای مردم باشید تا در خانه و ایمن مبانند، و 

از گسرتش کرونا جلوگیری کنند یا از رسعتش بکاهند. 

وقت گذراندن و کار داوطلبانه در شهر آکسفورد و سازمان داوطلبان NHS، و 

همچنین رس زدن و صحبت با افراد آسیب  پذیر و فراهم کردن اقالم رضوری برای 

آن ها، به من یادآوری کرد که حضور من در این 

دوران برای مردم ارزشمند است. این احساس 

بسیار محرک و پاداش آوری برای من بود. آنچه 

از متاس های تلفنی و مالقات هایم به یادم مانده، 

لبخند موجود در چهره ها و چشم های افراد و 

تشکرهای بی پایانشان بود. احساس قدرشناسی 

در صدای مهربانشان بسیار واضح بود چون 

آن ها احساس می کردند تنها نیستند و هیچ وقت 

رها منی شوند.

کار داوطلبانه در این روزها برایم چندان ساده نیست، چون دانشجو هستم و 

باید روی درس هایم مترکز کنم و کیلومرتها دورتر از خانواده و عزیزانم، با تنهایی 

و قرنطینه دست و پنجه نرم می کنم، اما تصمیم گرفتم با چالش ها، ترس ها و 

وضعیت جدید زندگی روبرو شوم. من نه تنها می خواستم در مواجهه با کرونا از 

خود مقاومت و تاب آوری نشان دهم، بلکه با نشان دادن شفقت و همبستگی 

به متام معنا در این دوران سخت شکوفا شوم؛ می خواهم ارزش افزوده ی متام 

مهارت ها و دانش و تجربه ی فعالیت های انسان دوستانه ام به اجتامع محلی و 

مردمی که با آن ها زندگی می کنم برسد.

 

»باسام، عزیزم بسیار ممنون از قلب مهربانت و کمکی که در این دوران به مردم 

و کشور می کنی. وقتی روزهای خوب از راه برسند باید این دوران را در یاد نگه 

داریم«.

»اوه چه صدای دوست داشتنی ای داری! متاس هایت تنهایی من را می شکند و به 

بخشی از زندگی روزانه و هفتگی ام تبدیل شده اند«.

»بسیار ممنونم باسام! احساس می کنم در این شهر تنها نیستم.«

 

من هر روز مسئولیت عظیم و مزیت هایی که خداوند به من داده تا در این 

دوران به مردم کمک کنم را به خودم یادآوری می کنم.

“حان الوقت إلظهار التضامن والدعم ، وتحدي كل 

الخوف واالضطراب من حولنا.  إن التدخل لتقديم 

الدعم يعني أنك هنا لفهم وإظهار التعاطف وأن 

تكون منوذًجا يحتذى به للناس“

COMMUNITY AND NHS SUPPORT 
IN TIMES OF COVID-19

This is a reflection on my experience as a refugee student, volunteering to support vulnerable 
people in Oxford’s community in this unprecedented period of time.

I believe that, even though COVID-19 is very contagious, kindness, compassion, love and 
solidarity are more contagious, simply because we are all humans. It’s our humanity and 
humility that confirmed this belief, and moved me to take action and support.

When I saw the National Health Service (NHS) Volunteer Responder application advertisement, 
I applied without hesitation. I wanted to support and help people in the community I am living 
in, because we are all in this together. I always follow this motto in my life: “If not me, who? And 
if not now, when?”

When I got the NHS acceptance 
confirmation email, I shouted “Yes!” loudly 
and happily. It’s the time to show solidarity 
and support, and challenge all the fear 
and disruption around us. Stepping in 
to support means that you are here to 
understand, show empathy and be a role 
model for people to stay at home, stay 
safe and prevent and reduce the spread 
of COVID-19. 

Spending time volunteering at Oxford 
city and NHS community response, checking in, chatting with and collecting supplies for 
the vulnerable, reminded me that I am of value to people at this time. This feeling was very 
rewarding and moving. During my volunteering visits and calls, I remembered the smiles in 
the faces and the eyes, and the limitless thank yous every time. The feeling of gratitude in their 
kind voices was clear because people felt that they were not alone and they would never be left 
behind.

It’s not easy for me to volunteer at this time, while I am a student focusing on my studies, 
thousands of miles away from my family and loved ones, and suffering due to isolation and 
lockdown myself, but I decided that I would face up to the challenge, fear and the new normal. 
I wanted to not only show resilience facing COVID-19, but to thrive during this hard period, 
by showing solidarity in all its meaning and compassion; using all my skills, humanitarian  
experience and knowledge to be of value to the community and people where I am living.

“Basma, thank you so much my dear for your kind heart and support to our people and country 
in this time. We shall remember this in our good days.”

“Oh, what a lovely voice I am hearing, your calls are breaking my loneliness and they become 
part of my daily or weekly routine…”  

“Thanks so much Basma, I feel that I am not alone in this city.” 

Every day, I remind myself of  the huge responsibility and privilege that God gives to me to 
support and help people in this time.  

“It’s the time to show solidarity and 
support, and challenge all the fear 
and disruption around us. Stepping 
in to support means that you are 
here to understand, show empathy 
and be a role model...”

Words by Basma, Arabic: Mohamad, Farsi: Reyhaneh.
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دوستم را به رصف چای مالقات کردم

 

 

دوستم را مالقات کردم 

 به رصف چای، کنار رودخانه

چشامنی مهربان،  مرد محرتم از هر نظر

با دوستی و غذایی که برابر تقسیم شدند

و آتش خانواده و آینده که در دلش می سوخت

 

دوستم را به رصف چای مالقات کردم

او را چندان منی شناختم

فرزندامنان رس یک کالس بودند

او از گذشته ای بود که به ندرت آشکارش می کرد

و بیشرت خاطرخواه اکنون بود

 

دوستم را به رصف چای مالقات کردم

»لهجه ات مال کجاست؟«

به عنوان معلم انگلیسی می توانستم

ادای نیرومند حروف و مکث های عمیق خاورمیانه 

را بشنوم

 

دوستم را به رصف چای مالقات کردم

جرعه ای نوشید و چشامنش را بست

خاطرات تلخ و شیرین برایش تداعی شد.

»کوردستان، بخش عراقی،

سال ها  پیش«.

 

برایم گفت چطور چای می نوشیدند،

پررنگ با دارچین، جرعه جرعه

شیرین ترین حبه های قند

آغشته به خنده و معطر به آرامش.

چای کوردی، که همیشه شیرین بود، تلخ شد.

 

برایم گفت چطور چای

جایش را به اشک و تنفر داد،

به ترس و غم، وقتی رژیم از راه رسید.

بی جا شدگی و نابودی خانه ها و جان ها.

صدام حسین به روی کوردها چای تف کرد.

 

برایم گفت پناهنده شده.

در جایی که آدم ها کاال هستند، همچون چای

و در گوشه های تاریک کافه ها و پارک ها

بر رس مشتی پول

معامله می شوند.

 

برایم گفت تشنه بوده،

ساعت ها زیر برزنت رسد یک کامیون

که در بزرگراهی انگلیسی به پیش می رفته.

لو می روند و ترس دستگیری بر جانش می نشیند

اما اولین سوال در اداره پلیس:

 

»یک فنجان چای می خواهی«؟

 

و چای به هامن شیرینی بود.

قابلت صديقي لتناول الشاي ،

عىل ضفاف النهر.

عيناه رقيقتان , هو رجل حنون 

يف كل يشء

الغذاء والصداقة مشرتكة 

بالتساوي ،

األرسة واملستقبل يحرتقان يف 

قلبه.

قابلت صديقي لتناول الشاي ،

كنت أعرف القليل عنه ،

شارك أطفالنا يف الفصل 

الدرايس.

شاركني بالحديث عن ماض

نادراً ما أصفح عنه

قابلت صديقي لتناول الشاي.

“من أين لهجتك؟”

ميكنني كمدرس لغة إنجليزية

سامع الحروف الثقيلة 

والتوقفات املزمنة

الرشق األوسط.

قابلت صديقي لتناول الشاي.

رشف منها وأغمض عينيه ،

إثارة الذكريات املرة الحلوة.

كردستان العراق

منذ سنوات عديدة.’

أخربين كيف رشبوا الشاي ،

مسكر مع القرفة ، رشفة

أحىل مكعبات سكر مغطاة ب

يضحك ويتألق بسالم.

الشاي الكردي ، حلو عىل 

الدوام ، لكنه تحول إىل املر.

أخربين كيف كان الشاي

عوضته الدموع والكراهية ،

خوف وحزن ملا جاء النظام.

نزوح ومنازل وحياة دمرت.

صدام حسني بصق الشاي عىل 

األكراد.

أخربين أنه أصبح الجئاً.

حيث كان الناس سلعة ،

مثل الشاي والصفقات املصنوعة يف

زوايا مظلمة للحدائق واملقاهي.

مختومة عىل قدر من املال.

قال يل إنه عطشان ،

قىض ساعات تحت القامش املشمع البارد للشاحنة.

تسري الشاحنة يف طريق رسيع إنجليزي.

يتمدد هناك مختبئاً خوفاً من االعتقال.

لكن السؤال األول يف مركز الرشطة كان

‘هل تريد كوب من الشاي؟’

وذاق طعمه حلو جدا.

I MET MY FRIEND FOR TEA
Words by Anthony, Arabic: Rita, Farsi: Reyhaneh. Illustration by Dominyka.

I met my friend for tea,
By the banks of the river.
Kind eyes, a gentle man in 
every way,
Food and friendship shared 
equally,
Family and future burning in his 
heart.

I met my friend for tea,
I knew a little about him,
Our children shared a 
classroom.
He was from a past he rarely
Revealed, favouring the now.

I met my friend for tea.
‘Where’s your accent from?’
As an English language teacher 
I could
Hear heavy letters and glottal 
stops
Of the Middle East.

I met my friend for tea.
He sipped it and closed his 
eyes,
Igniting bitter-sweet memories.
‘Kurdistan, the Iraqi part,
Many years ago.’

He told me how they drank tea,
Heady with cinnamon, sipped 
through
The sweetest of sugar cubes, 
laced with
Laughter and fragranced with 
peace.
Kurdish tea, ever sweet, yet 
turned bitter.

He told me how the tea was 
Replaced by tears and hatred,
Fear and sadness, when the 
regime came.
Displacement and homes and 
lives destroyed.
Saddam Hussein spat tea at the 
Kurds.
He told me he became a 
refugee.

Where people were a 
commodity,
Like tea and deals made in
Darkened corners of parks and 
cafes.
Sealed over pots of money.

He told me he was thirsty,
Hours under the cold tarpaulin 
of a truck.
Driven up an English motorway.
Discovered, in fear of arrest.
But the first question in the 
police station was

‘Would you like a cup of tea?’

And it tasted so sweet.
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مطالبی خطاب به دوستان 

بی عدالتی در رسارس دنیا وجود دارد و من معتقدم که وظیفه ی تغییر آن برعهده ی کسانی 

است که تحت ظلم نیستند. ما بایستی صدای آنانی را که دولت هایامن انتخاب میکنند 

که شنیده نشوند، بلند کنیم. من می خواهم تجربه  همکاری داوطلبانه  ام از راه دور، که با 

Care4Calais در طول مدت همه گیری جهانی داشته ام را با شام در میان بگذارم. 

به عنوان داوطلب دسرتسی به امداد قانونی، انتظار من چند ساعت کار در هفته، برقراری 

مقداری متاس با وکال بود. من از سال ۲۰۱۵ برای کار در زمینه حقوق پناهجویان شوق زیادی 

داشتم، بنابراین من آگاهانه می خواستم که باعث کمک باشم؛ اما هیچ وقت تصورش را هم 

منی کردم که در این مسیردوستانی مادام العمر برای خود پیدا کنم. دوستانی از کشورهایی 

چون سودان، سوریه، جنوب سودان، اتیوپیا، ایران، سیرالئون. هیچ وقت فکر منی کردم که به 

9 زبان دنیا “شب بخیر” بگویم یا سنت رقص نیور)رقص محلی سودانی( را بیاموزم. من فکر 

منیکردم که قرار است فایل های صوتی ای بقرستم که در مورد غذای ماهی و چیپس )غذای 

انگلیسی( هست یا گفتگوهایی درباره مشکالت جهانی انسانهاست. هرگز انتظارش را نداشتم 

که بیشرت از هر موقعی دیگر خواهم خندید. اینها رصفا یک رسی تجربیات داوطلبانه من برای 

تحت تاثیر قراردادن کارمندان بالقوه  نیست، بلکه با این تجربه دیدگاه من راجع به انسانیت 

و زندگی برای همیشه من تغییر کرده است.

از طریق فایل های صوتی و عکس های ارسالی و با کنار هم گذاشنت شان، من نشان 

میدهم که زندگی در نقاط مختلف دنیا چگونه بوده و هم اکنون چگونه است. از ایشان 

پایداری و قوتی را می شنوم  که گامن منی کردم چنین چیزی امکان پذیر باشد. من دردها 

و احساساتشان را تجربه کرده ام و با وجود اینکه من آن شخص اصلی نبوده ام که این 

تجربیات را داشته است، اما هنوز قلبم را می شکند. گاهی حتی از گفنت اینکه  باید کار کنم 

یا با خانواده ام زندگی میکنم، احساس تقصیر به من دست میدهد. این یک احساس گناه 

ناموجهی ست که فقط در ذهن من است. اما بی انصاف بودن این دنیا، تفاوت زندگی خودم 

با زندگی آنها، گاهی احساسی سنگین و مملو از گناه در قلبم برجای می گذارد. 

این دوستان جدیدم به من آموختند که شکرگزار تک تک روزهایم باشم و اینکه روزهای خوب 

فرا می رسند. آنها واقعا به این حرف  باور دارند. البته مطمئنم که لحظات ناامیدی، که  گریزی 

از آنها برای انسان نیست برای آن ها هم پیش می آید. اما در اغلب اوقات من درباره تصاویر 

روشن آینده از آنها می شنوم. و االن بدترین ها گذشته است و آنها توانسته اند خود را به 

بریتانیا برسانند. 

الظلم موجود يف جميع أنحاء العامل وأعتقد أن واجب التغيري يقع يف أيدي غري 

املظلومني. علينا تضخيم األصوات التي تختار حكوماتنا عدم سامعها. أرغب يف 

مشاركة تجربتي يف التطوع عن بُعد مع Care4Calais خالل جائحة عاملي.

بصفتي متطّوعاً يف الحصول عىل املساعدة القانونية ، توقعت بضع ساعات من 

العمل يف األسبوع ، وإجراء بعض املكاملات واالتصال باملحامني. لقد كنت شغوفاً 

بحقوق الالجئني منذ عام 2015 ، لذلك علمت أنني أريد املساعدة - مل أتخيّل مطلقاً 

أنني سأكّون صداقات مدى الحياة. أصدقاء من السودان ، سوريا ، جنوب السودان 

، إثيوبيا ، إيران ، سرياليون. مل أفكر مطلقاً يف أنني سأتعلم كيف أقول “تصبحون 

عىل خري” بتسع لغات أو أتعلم املزيد عن رقص النوير التقليدي. مل أكن أعتقد أنني 

سأرسل رسائل صوتية أتّحدث فيها عن السمك ورقائق البطاطس أو أناقش القضايا 

اإلنسانية العاملية. مل أتوقع أبداً أن أضحك وأبتسم بقدر ما فعلت. هذه ليست 

مجرد تجربة تطوعية ميكنني استخدامها إلقناع أصحاب العمل املحتملني ، هذه 

التجربة غريت وجهة نظري حول اإلنسانية والحياة إىل األبد.

من خالل املالحظات الصوتية والصور ، أجمع معاً كيف كانت الحياة وما هي عليه 

يف أجزاء مختلفة من العامل. سمعت أن قوة مل أكن أعرف أنها ممكنة. لقد عانيت 

این رابطه ایی مشرتک است. هیچ کس هرگز تاثیر آن را بر من و آن کسی که االن هستم را 

درک نخواهد کرد. ما از قرار مالقات برای نوشیدن قهوه با هم صحبت می کنیم، از خانواده 

و رؤیاهایامن برای آینده حرف می زنیم. این دوستان من، درست مثل من و شام، انسان اند 

و سزاوارند که در امنیت و شادی زندگی کنند. من در عین واحد داستان هایی از شکنجه 

و خوشبختی را در یک صدا شنیده ام. آنها افرادی از خودگذشته هستند. آنها مشتاقتند 

بیاموزند وهامن موقعیت هایی را داشته باشند که ما داریم. دانسنت این واقعیت مرا به درد 

می آورد که آنها زندگی خود را برای یک آزادی ای به خطر می اندازند که من به راحتی در 

آن متولد شده ام.

دنیای ما جایی کامال متفاوت می بود اگر همه ی ما داستان های زندگی آنان را می شنیدیم، با 

آن همه خنده  و مهربانی  که من در یک روز معمولی کاری می شنوم.

Injustice exists all over the world and I believe 
the duty of change falls into the hands of the 
non-oppressed. We have to amplify the voices 
that our governments choose not to hear. I want 
to share my experience of volunteering remotely 
with Care4Calais during a global pandemic. 

As an access to legal aid volunteer, I expected 
a few hours of work a week, making some calls 
and contacting lawyers. I’ve been passionate 
about refugee rights since 2015, so I knew I 
wanted to help - I just never imagined that I 
would make friends for life. Friends from Sudan, 
Syria, South Sudan, Ethiopia, Iran, Sierra Leone. 
I never thought I’d learn how to say “goodnight” 
in nine languages or learn about traditional 
Nuer dance. I didn’t think I’d be sending voice 
notes talking about fish and chips or discussing 
global humanitarian issues. I never expected 
to laugh and smile as much as I have. This isn’t 
just some voluntary experience I can use to 
impress potential employers, this experience has 
changed my perspective on humanity and life 
forever. 

Through voice notes and photos, I piece together 
what life was and is like in different parts of the 
world. I hear strength I didn’t know was possible. 
I’ve experienced their hurt and emotion second 
hand and it still breaks my heart. I feel guilty 
when I mention I have to work or that I’m living 
with my family. It is unjustified guilt as I know it is 
only in my mind. But the unfairness of this world, 
my life and theirs, sometimes leaves my heart 
feeling heavy and full of guilt.

My new friends have taught me to be grateful 
for every single day, that good things will come. 
These are words they genuinely believe. I’m sure 
there are moments of despair, that’s only human, 
but for the most part, I hear about bright visions 

for the future. The worst has now passed, they 
made it to the UK. 

It’s a mutual relationship. No one will ever 
understand the impact it has had on who I am as 
a person. We talk about meeting for coffee, we 
talk about family and our dreams for the future. 
My friends are human beings, just like you and I, 
and they deserve to be safe and happy. I have 
heard stories of torture and happiness in the 
same breath. They are selfless, they are eager to 
learn and all they want is the same chances that 
I have. It hurts me to know that there are people 
risking their lives for the freedom that I was born 
with.

The world would be a different place entirely if we 
all heard the stories, the laughs and the kindness 
that I hear on a daily basis. 

TEXTS
WITH

FRIENDS

من جروحهم وعاطفتهم من جهة ثانية وال يزال ذلك يحطم قلبي. أشعر بالذنب 

عندما أذكر أنني يجب أن أعمل أو أنني أعيش مع عائلتي. إنه ذنب غري مربر كام 

أعلم أنه يف ذهني فقط. لكن ظلم هذا العامل وحيايت وحياتهم أحياناً يرتك قلبي 

يشعر بالثقل والشعور بالذنب.

علّمني أصدقايئ الجدد أن أكون ممتناً لكل يوم ، وأن األشياء الجيدة ستأيت. هذه 

كلامت يؤمنون بها بصدق. أنا متأكد من أن هناك لحظات من اليأس ، هذا هو 

اإلنسان فقط ، لكن يف الغالب ، أسمع عن رؤى مرشقة للمستقبل. لقد مر األسوأ 

اآلن ، ووصلوا إىل اململكة املتحدة.

إنها عالقة متبادلة. لن يفهم أحد أبداً تأثري ذلك عىل من أنا كشخص. نتحدث 

عن لقاء لتناول القهوة ، نتحدث عن األرسة وأحالمنا للمستقبل. أصدقايئ برش ، 

مثيل ومثلك متاماً ، وهم يستحقون أن يكونوا آمنني وسعداء. لقد سمعت قصص 

التعذيب والسعادة يف نفس الوقت. إنهم غري أنانيني ، وهم حريصون عىل التعلم 

وكل ما يريدونه هو نفس الفرص التي أملكها. يؤملني أن أعرف أن هناك أشخاصاً 

يخاطرون بحياتهم من أجل الحرية التي ولدت بها.

سيكون العامل مكاناً مختلفاً متاماً إذا سمعنا جميعاً القصص والضحك واللطف الذي 

أسمعه يومياً.

Words by Rebecca, Arabic: Rita, Farsi: Nougeanne. Illustration by Aaron.
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یک صندلی پشت میز - کایلی بکر

موریا را غیر انسانی ترین کمپ پناهجویان اروپا نامیده اند. چادرها و کانتیرنهای 

حمل و نقل ، که خانه موقت هزاران مهاجر است ، در زمین غبارآلود احاطه شده 

توسط باغ های زیتون در جزیره کوچک لسوس یونان قرار گرفته اند. تقسیم کردن 

پناهگاه در اردوگاهی که برای ۲۰۰۰ نفر ساخته شده اما با ۱۰ هزار نفر پر شده، 

تقریباً یک کار غیرممکن است. بیشرتِ کار من کوچکرت کردن فضای کوچک آنها 

بود ، زیرا ما مجبور بودیم برای هر قایق پناهجویان که روزانه وارد می شدند، در 

اردوگاه مسکن پیدا کنیم. مجبور بودم آنها را التامس کنم که اجازه دهند ما یک 

خانواده دیگر را به چادر تنگ آنها بربیم. مجبور بودم یک مرت فضا ، حتی گاهی 

نیم مرت از آنها التامس کنم. من از این قسمت متنفر بودم و آنها نیز از آن متنفر 

بودند. من هرگز این را برای آنها منی خواستم. آنها در ابتدا همیشه عصبانی بودند 

و من می فهمیدم. من هم عصبانی می شدم اما بخشش آنها همیشه بیشرت بود. 

گاهی اوقات آنها بعد از ظهر ، زمانی که خانواده جدید به آنجا منتقل شده بودند 

، مرا می بخشیدند. در موارد دیگر ، هفته ها طول می کشید تا آنها بفهمند که 

سخت کردن کارها برای آنها در میان رشایط وحشتناک پیش آمده ، چقدر به من 

آسیب رسانده است

هر چقدر طول می کشید ، بخشش آنها همیشه از طریق دعوت به میزشان به 

من منتقل می شد. در وسط یک شیفت طوالنی ، آنها به من گفتند “بیا بنشین 

، کفش هایت را در بیاور.” بعضی اوقات آنها یک فنجان چای ساده ، گاهی نان 

سنتی افغانستان یا سبزیجات شکم پر سوریه که کف چادرشان پخته شده بود ، 

وعده غذایی تا اواخر شب تقسیم می کردند. آنها داستانهایشان ، چیزهایی را که 

اندوهگین شده اند و بارهایی که بر دوش دارند با من در میان گذاشتند. حتی 

اگر بسیاری از آنها خانه ، خانواده و امید خود را از دست داده اند ، اما توانایی 

بخشش سخاومتندانه و بدون تردید را از دست نداده اند. آنها عشق خود را از 

دست نداده اند. آنها هرگز مجبور به بخشیدن من نبودند ، اما آنها همیشه این 

کار را می کردند. آنها همیشه در میزشان فضایی برای من درست می کردند. این 

واقعاً متام عشق است ، نه؟ تکیه دادن به جای رویگردانی.

شکاف بین داوطلب و پناهنده ، غربی و خاورمیانه ای ، با هر داستان گفته 

شده و هر اشک ریخته شد. در غیرانسانی ترین اردوگاه اروپا ، انسانیت زیادی 

یافت می شود. انسانیت آسیب پذیر آنها با من، در مواجهه با شخصیت خودم 

قرار گرفت و من به این درک رسیدم که همه ما بیش از آنچه به نظر می رسیم 

، انسان هستیم. قلب حساس من هنوز هم درد و رنج آنها را تحمل می کند ، 

اما من دیده ام که نوینی پیدا می شود. بسیاری از پناهندگانی که در طول سالها 

در موریا مالقات کردم زندگی جدیدی را در رسارس اروپا آغاز کرده اند. فقط می 

توانم دعا کنم که آنها به هامن روشی که از من استقبال کرده اند مورد استقبال 

قرار بگیرند و امیدوارم بتوانیم هامن دعوت را به آنها بکنیم، “بیا و بشین،کفش 

هایت را دربیاور”

مقعد عىل الطاولة - كاييل بيكر

يُطلق عىل موريا اسم مخيم الالجئني األكرث وحشية يف أوروبا. الخيام وحاويات 

الشحن ، وهي منازل مؤقّتة آلالف املهاجرين ، تقع عىل أرض مغّبة محاطة ببساتني 

الزيتون يف جزيرة ليسفوس اليونانية الصغرية. يعد تخصيص املأوى يف مخيم تم 

بناؤه الستيعاب 2000 شخص ولكنه ميلء بـ 10000 مهمة شبه مستحيلة. كان 

معظم عميل هو جعل مساحة الالجئني املقيمني أصغر حتى ، حيث كان علينا 

إيجاد سكن يف املخيم لكل قارب جديد من الالجئني الذين يصلون يومياً. كان عيّل 

أن أتوسل إليهم للسامح لنا بنقل عائلة أخرى جديدة إىل خيمتهم الضيقة أصالً. 

اضطررت إىل التوسل إليهم للحصول عىل مرت من الفضاء ، وأحياناً نصف مرت. كرهت 

هذا الجزء ، وقد كرهوه أيضاً. مل أرغب يف فعل ذلك من أجلهم أبداً. كانوا دامئاً 

غاضبني يف البداية ، وقد فهمت ذلك. سأكون غاضبا أيضاً. لكنهم كانوا متسامحني 

جداً. أحياناً يغفرون يل يف فرتة ما بعد الظهر بعد وقوع املشاجرة، يف الوقت الذي 

انتقلت فيه األرسة الجديدة. ويف حاالت أخرى ، استغرق األمر أسابيع حتى يفهموا 

مدى الرضر الذي أصابني عندما أصعب عليهم يف ظل ظروف مرّوعة بالفعل.

بغض النظر عن املدة التي استغرقتها املسامحة والتصالح فيام بيننا ، كانت 

مسامحتهم تُعرض يل دامئاً من خالل دعوة إىل مائدتهم. يف منتصف نوبة عمل 

طويلة ، قالوا يل “تعال واجلس واخلع حذائك”. يف بعض األحيان ، كانوا يقدمون 

كوباً بسيطاً من الشاي ، وأحياناً الخبز األفغاين التقليدي أو الخضار السورية املحشوة 

املطبوخة عىل أرضية خيمتهم ، وهي وجبة يتم مشاركتها يف وقت متأخر من املساء. 

شاركوين قصصهم واألشياء التي حزنوا عليها واألعباء التي يحملونها. عىل الرغم من 

أن العديد منهم فقدوا منازلهم وعائالتهم وأملهم ، إال أنهم مل يفقدوا قدرتهم عىل 

العطاء بسخاء ودون تردد. مل يفقدوا حبهم. مل يكن عليهم أن يغفروا يل أبداً ، لكنهم 

اختاروا ذلك دامئاً. لقد وفروا يل دامئاً مساحة عىل طاولتهم. هذا هو الحب حقاً ، 

أليس كذلك؟ مييل بدالً من االبتعاد.

تم تقسيم االنقسام بني املتطوع والالجئ ، الغريب والرشقي األوسط ، من خالل كل 

قصة رويت وكل سفك دمعة. يف أكرث املعسكرات الالإنسانية يف أوروبا ، هناك الكثري 

من اإلنسانية التي ميكن العثور عليها. لقد واجهتني إنسانيتهم   الضعيفة بإنسانيتي 

، وأدركت أننا جميعاً برش أكرث مام يبدو علينا. قلبي الرقيق ال يزال يتحمل أعباء 

آالمهم ، لكني رأيت أن هناك حداثة ميكن العثور عليها. بدأ العديد من الالجئني 

الذين التقيت بهم أثناء وجودي يف موريا عىل مر السنني حياة جديدة يف جميع 

أنحاء أوروبا. ال يسعني إال أن أدعو الله أن يتم الرتحيب بهم بالطريقة نفسها التي 

رحبوا بها يب ، وآمل أن نتمكن من تقديم نفس الدعوة لهم ، “تعال واجلس واخلع 

حذائك.”

Words by Kailey, Arabic: Rita, Farsi: Fereshteh. Illustration by Natalie.

In Europe’s most inhumane camp, there is so 
much humanity to be found. Their vulnerable 
humanity confronted me with my own, and 
I came to the realization that we’re all much 
more human than we seem. My tender heart 
still bears the burdens of their pain, but I’ve 
seen that there is newness to be found. Many 
of the refugees that I met while in Moria over 
the years have begun new lives throughout 
Europe. I can only pray that they are welcomed 
in the same way they welcomed me, and I 
hope we can offer them the same invitation, 
“come and sit down, take your shoes off.”

Moria has been called Europe’s most inhumane 
refugee camp. Tents and shipping containers, 
which are temporary homes to thousands of 
migrants, sit on dusty earth surrounded by olive 
groves on the little Greek island of Lesvos. 
Shelter allocation in a camp built for 2,000 people 
but filled with 10,000 is an almost impossible 
task. Most of my job was making their small 
space even smaller, as we had to find housing in 
the camp for each boatful of refugees arriving on 
a daily basis. I had to beg them to let us move in 
one more family into their already cramped tent. I 
had to beg them for a meter of space, sometimes 
even half a meter. I hated this part, and they 
hated it too. I never wanted this for them. They 
were always angry at first, and I understood. I 
would be angry too. But their forgiveness was 
always bigger. Sometimes they forgave me by 
the afternoon, by the time the new family had 
moved in. In other cases, it took weeks for them 
to understand how much it hurt me to make 
things harder for them amidst already horrible 
circumstances. 

No matter how long it took, their forgiveness was 
always extended to me through an invitation to 
their table. In the middle of a long shift, they told 
me to “come and sit down, take your shoes off.” 
Sometimes they offered a simple cup of chai, 
sometimes traditional Afghan bread or Syrian 
stuffed vegetables cooked on the floor of their 
tent, a meal shared late into the evening. They 
shared with me their stories, the things they have 
grieved, and the burdens they carry. Even though 
many of them have lost their homes, their family, 
and their hope, they have not lost their capacity 
to give generously and without hesitation. They 
have not lost their love. They never had to forgive 
me, but they always chose to. They always made 
a space for me at their table. That’s really all love 
is, isn’t it? Leaning in rather than turning away. 

The divide between volunteer and refugee, 
westerner and middle easterner, was broken 
down by every story told and every tear shed. 

A SEAT 
AT THE 
TABLE
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ال أحد محمي ما مل يكن الجميع محميني - الوصول 

COVID-19 إىل لقاح

 نظرًا ألن برامج التطعيم ضد فريوس كورونا 

COVID-19 يتم نرشها يف جميع أنحاء العامل ، 
فقد اختار أكرث من ثلث الدول الـ 114 التي بدأت 

يف تطعيم املواطنني تجاهل األشخاص النازحني يف 

اسرتاتيجيتها الوطنية.  استجابة لذلك ، تدعو املنظامت 

غري الحكومية واملنظامت الطبية وكذلك املؤسسات 

السياسية مثل املفوضية األوروبية إىل إدراج الالجئني 

واملهاجرين غري الرشعيني وطالبي اللجوء يف خطط 

التطعيم الحكومية.

 أفادت منظمة أطباء بال حدود أن الالجئني أكرث 

عرضة لإلصابة بالعدوى بثالث مرات من غري 

النازحني.  أظهرت املفوضية السامية لألمم املتحدة 

لشؤون الالجئني ومنظامت أخرى أن اآلثار االجتامعية 

واالقتصادية للوباء أصابت أفقر الناس وأكرثهم ضعفاً 

، وهذا يشمل املهاجرين والالجئني وطالبي اللجوء 

وغريهم من النازحني.  إن الظروف املعيشية السيئة 

ونقص الوصول إىل الرعاية الصحية األساسية التي 

عانت منها قبل فرتة طويلة من تفيش الوباء ال تؤدي 

إال إىل تفاقم تأثري الفريوس.  باعتبارهم من أكرث 

األشخاص تهميًشا عىل مستوى العامل ، فمن األهمية 

مبكان أن يتم تطعيم النازحني لحامية أنفسهم وكل 

من حولهم.

هیچ کس ایمن نیست مگر اینکه همه در امنیت 

باشند - دسرتسی به واکسن کووید۱۹

هامنطور که برنامه ی واکسیناسیون کرونا در نقاط 

مختلف جهان در حال اجرا است، بیش از یک سوم 

۱۱۴ کشوری که واکسیناسیون شهروندانشان را 

آغاز کرده اند، تصمیم گرفته اند در طرح ملی شان 

افراد پناهجوی اسکان نیافته )آوارگان جنگی( را 

نادیده بگیرند. در واکنش به این مسأله، سازمان های 

مردم نهاد، سازمان های  سالمت و درمان، و حتی 

نهادهای سیاسی همچون کمیسیون اروپا درخواست 

کرده اند که  پناهجویان، مهاجران فاقد مدرک و 

پناهندگان در طرح های واکسیناسیون دولت ها 

گنجانده شوند.

به گزارش گروه مددکاران پزشکان بدون مرز، احتامل 

اینکه  پناهندگان در معرض ابتال به کرونا قرار بگیرند 

سه برابر شهروندان عادی است. کمیساریای عالی 

 پناهجویان سازمان ملل UNHCR و سازمان های 

دیگر گزارش کرده اند که  پیامدهای اجتامعی-

اقتصادی پاندمی برای فقیرترین و آسیب پذیرترین 

افراد جامعه بیشرت است که پناهندگان، پناهجویان و 

بی جاشدگان نیز در این دسته قرار می گیرند. رشایط 

نامناسب زندگی و عدم دسرتسی کافی به خدمات 

درمانی اساسی که مهاجران خیلی پیش از رشوع 

پاندمی با آن دست و پنجه نرم می کردند، باعث شده 

آثار منفی ناشی از همه گیری ویروس دوچندان شود. 

واکسیناسیون افراد اسکان نیافته به عنوان یکی از به 

حاشیه رانده شده ترین گروه ها در رستارس جهان امری 

حیاتی است، تا نه تنها خود آن ها بلکه اطرافیانشان 

نیز در امنیت باشند.

 

بسیاری از کشورها نظیر بریتانیا، هلند، فرانسه، 

اسپانیا، بلژیک، رصبستان، ارسائیل، آملان، یونان، 

و ایتالیا با جدی گرفنت این تذکر وعده داده اند 

تا مهاجران اجازه یابند  که بدون ترس از قوانین 

مهاجرتی و بازداشت شدن، واکسن دریافت کنند. 

با این حال، در بعضی کشورها این اعطای عمومی 

کافی نیست. خصومت نظام مندی که بسیاری از 

اسکان نیافتگان در رسارس جهان با آن مواجه هستند 

به این منجر می شود که خیلی از آن ها برتسند و 

برای واکسیناسیون جرأت حضور نداشته باشند. 

. بی اعتامدی نهادینه شده و تجربه ی تبعیض در 

دریافت خدمات عمومی، مانعی بر رس اجرای 

واکسیناسیون در این اجتامعات است. آن میل، 

معاونت سیاسی سازمان »پزشکان جهان« بریتانیا 

می گوید: “وعده ی این اعطای عمومی آنقدر قدرمتند 

نیست که بتواند ترس و بی اعتامدی ناشی از دهه ها 

خصومت را بی اثر کند.”

اردن یک قدم فراتر از این اعطا رفته و برای اولین بار 

در کم پ الزعرتی یک مرکز واکسیناسیون برای متام 

پناهجویان سوری راه انداخته است. تا اواسط فوریه، 

۲۰۰۰ نفر از ۸۰،۰۰۰ پناهجوی ساکن کمپ برای 

واکسن ثبت نام کرده بودند. با پیرشفت این طرح 

آمار رسایت در کمپ و به تبع آن در میان جامعه 

اردن به شدت کاهش خواهد یافت. هامنطور که  

بوریس بریر توضیح می دهد: “برای اینکه بتوانیم بر 

کرونا غلبه کنیم، حاال از هر زمان دیگری مهم تر است 

که بفهمیم وضعیت افراد اسکان نیافته بر  همه ی ما 

تأثیر خواهد گذاشت”. اردن مثالی فوق العاده است 

که نشان می دهد چطور می توان این کار را عادالنه 

و با کارایی باال انجام داد. آن ها متوجه هستند که 

با محافظت از افراد اسکان نیافته و آسیب پذیر 

اجتامع خود، قادر خواهند بود در واقع از همه 

محافظت کنند.

سال گذشته پر از ناامیدی، ترس و بالتکلیفی بود، اما 

می دانیم که تنها راه حرکت به جلو، حرکت در کنار 

یکدیگر است. هامن طور که  شابیا مانتو، سخنگوی 

بین املللی UNHCR می گوید: “هیچ کس در امنیت 

نیست مگر اینکه همه در امنیت باشند.”  بنابراین 

ما امیدواریم که رهربان کشورها در رسارس جهان این 

پیام را بشنوند و بر اساس آن عمل کنند.

افراد اسکان نیافته را نیز در طرح های ملی شامل 

کنید. به فضای خصامنه پایان دهید. جان ها را 

نجات دهید.

 تأخذ العديد من الدول هذه النصيحة عىل متنها 

وتعد بالسامح بإعطاء اللقاحات دون خوف من 

إنفاذ قوانني الهجرة أو االحتجاز ، مثل: اململكة 

املتحدة وهولندا وفرنسا وإسبانيا وبلجيكا ورصبيا 

وإرسائيل وأملانيا واليونان وإيطاليا.  ومع ذلك ، فإن 

هذا العفو ليس كافياً يف بعض البلدان.  إن العداء 

املمنهج الذي يواجهه العديد من النازحني يف جميع 

أنحاء العامل يعني أن الكثريين خائفون للغاية من 

التقدم.  يثبت انعدام الثقة املتأصل وتجربة التمييز يف 

الخدمات العامة أنهام عائقان أمام نرش اللقاح يف هذه 

املجتمعات.  قالت آنا ميلر ، رئيسة قسم السياسة 

يف منظمة أطباء العامل باململكة املتحدة ، إن الوعد 

بالعفو “ال يفي بالغرض إلزالة الخوف وانعدام الثقة” 

الناجم عن عقود من العداء.

 لقد قطع األردن خطوة أبعد من العفو ، وافتتح 

مركزًا للتطعيم ضد فريوس كورونا يف مخيم الزعرتي 

لالجئني السوريني - وهو األول من نوعه.  بحلول 

منتصف فرباير ، كان 2000 من 80.000 

شخص يف املخيم قد سجلوا أنفسهم لتلقي التطعيم.  

سيؤدي هذا إىل تقليل معدل انتقال العدوى بشكل 

كبري يف املخيم ويف املجتمع األردين األوسع.  بالنسبة 

لنا للتغلب عىل COVID ، كام يوضح بوريس 

براير ، “من املهم اآلن أكرث من أي وقت مىض أن 

ندرك أن وضع النازحني يؤثر علينا جميًعا”.  األردن 

هو مثال رائع عىل كيفية القيام بذلك بشكل عادل 

وفعال.  إنهم يفهمون أنه من خالل حامية أولئك 

الذين نزحوا واألفراد املستضعفني يف املجتمع ، ميكنهم 

حامية الجميع.

 كان العام املايض محبطًا ومخيًفا وغري مؤكد ، لكننا 

نعلم أن الطريق للميض قدًما هو مًعا.  وكام قالت 

شابية مانتو ، املتحدثة العاملية باسم املفوضية “ال 

أحد محمي ما مل يتم حامية الجميع” ولذا نأمل أن 

يسمع قادة الدول يف جميع أنحاء العامل هذا ويتخذون 

اإلجراءات الالزمة.

 تضمني النازحني.  إنهاء البيئة املعادية.  أنقذ أرواح.

Words by Freya, Arabic: Mohamad, 
Farsi: Reyhaneh.
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Access to the 
COVID-19 vaccine

As COVID-19 vaccination 
programs are rolled out world-
wide, more than one third of the 
114 countries that have begun 
vaccinating citizens, have chosen 
to ignore displaced people in their 
national strategy. In response 
NGOs, medical organisations but 
also political institutions like the 
European Commission are calling 
for refugees, undocumented 
migrants and asylum seekers to 
be included in state vaccination 
plans.  

The aid group Doctors Without 
Borders have reported that 
refugees are three times more 
likely to be exposed to infection 
than non displaced people. The 
UNHCR and other organisations 
have shown, the socio-economic 
impacts of the pandemic hit the 
poorest and most vulnerable 
people the hardest, and this 
includes migrants, refugees, 
asylum seekers and other 
displaced people. Poor living 
conditions and lack of access 
to basic healthcare experienced 
long before the pandemic are only 
exacerbating 
the virus’ 
impact. As 
some of 
the most 
marginalised 
people 
globally, it 
is vital that 
displaced 
people are vaccinated to protect 
themselves and everyone around 
them. 

Many countries are taking this 
advice on board and promising to 
allow vaccines to be given with no 
fear of immigration enforcement 
or detainment, such as: the UK, 
the Netherlands, France, Spain, 
Belgium, Serbia, Israel, Germany, 
Greece and Italy. However, in 
some countries this amnesty is 
not enough. The systemic hostility 
faced by so many displaced 
people across the world has 
meant that many are too scared 
to come forward. Entrenched 
mistrust and the experience of 
discrimination in public services 
is proving to be a barrier to 

rolling out the vaccine to these 
communities. Anna Miller, head 
of policy at Doctors of the World 
UK said that a promise of amnesty 
“doesn’t go far enough to undo 
the fear and mistrust” created by 
decades of hostility. 

Jordan has gone one step further 
than an amnesty and has opened 
a coronavirus vaccination centre 
in the Zaatari camp for Syrian 
refugees – the first of its kind. By 
mid February, 2000 of the 80,000 
people in the camp had signed 
up to receive the vaccination. 
This will dramatically reduce the 
transmission rate in the camp and 
in the wider Jordinian community. 
For us to beat COVID, as Boris 
Breyer explains, it is “more 
important now than ever to realise 
that the situation of displaced 
people affects us all”. Jordan is 
an incredible example of how this 
can be done fairly and efficiently. 
They understand that by 
protecting those who have been 
displaced and the vulnerable 
members of the community they 
can protect everyone. 

The last year 
has been 
frustrating, 
scary and 
uncertain 
but we know 
that the way 
to move 
forward is 
together. 

As Shabia Mantoo, a global 
spokesperson at UNHCR said “no 
one is protected unless everyone 
is protected” and so we hope that 
country leaders all over the world 
will hear this and take action. 

Include displaced people. End 
the hostile environment. Save 
lives. 

“Include displaced 
people. End the 

hostile environment. 
Save lives ”

NO ONE IS 
PROTECTED 
U N L E S S 
EVERYONE IS 
PROTECTED 
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post/30483/refugees-and-undocu-
mented-migrants-must-be-vaccinat-
ed-ngos-warn 
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In summary the plan is, at best, an ill prepared, ad hoc attempt to 
deal with a crisis, founded on the misconception that said crisis 
was caused by something external, rather than the failures of the 
government, Home Secretary and Home Office. At worst, it is a 
deliberate strategy of deterrence, replacing the rights of people in 
need of protection to seek asylum with the charges of being illegal 
migrants, and a sentence of deportation. Regardless, it appears 
the only potential of the plan is to add problems to an already 
dysfunctional system and to further add to the suffering of people 
arriving. 

This statement was written by ECRE, the European Council on 
Refugees and Exiles.

خطة بريتي باتيل هي ما يحدث عندما يأخذ الترصيح بأن “الهجرة صعبة عىل الهجرة” األولوية املطلقة

 الخطة الجديدة للهجرة التي قدمتها وزيرة الداخلية الربيطانية بريتي باتيل ، تصور نهجاً “ثنايئ املستوى” يعتمد 

عىل كيفية وصول الشخص إىل اململكة املتحدة.  بالنسبة لألشخاص الذين يدخلون عرب طرق إعادة التوطني ، سيتم 

تحسني الوصول إىل الحقوق ، بينام سيُحرم األفراد الذين يصلون بشكل غري نظامي من حق التصويت.  بالنسبة 

لهذا األخري ، سيتم اعتبار طلبات اللجوء غري مقبولة وسيتم دفع الرتحيل من اململكة املتحدة ؛  كلام كان الرتحيل 

غري ممكن ، سيتم منح حالة حامية مؤقتة جديدة وربطها بإعادة التقييم املنتظمة لإلزالة ، والوصول املحدود 

إىل املزايا ، وحقوق مل شمل األرسة املحدودة.  كام تم تعميم خطط عمليات اللجوء يف الخارج.  تشمل الجوانب 

العديدة املثرية للجدل للمقرتحات “أحكام بالسجن املؤبد ملهريب البرش وامليرسين” وتقييامت أكرث رصامة لسن 

طالبي اللجوء من األطفال.  يف املايض ، تم سجن طالبي اللجوء مراراً وتكراراً ملساعدتهم يف قيادة الزوارق عرب القناة 

ويحذر الخرباء من أنه حتى يف ظل عمليات تقييم العمر الحالية ، يتم تحديد األطفال خطأً عىل أنهم بالغون.

 أول يشء يجب مالحظته بشأن خطة وزير الداخلية ، والتي تم تقدميها عىل أنها “أهم إصالح لنظام اللجوء لدينا 

منذ عقود” هو أنها تستند إىل االعتقاد الخاطئ األسايس بأن نظام اللجوء “ينهار” نتيجة للوافدين.  يف الواقع ، 

تأيت املبادرة الجديدة - التي ال تزال حتى اآلن رؤية سياسية دون تغيري يف الترشيعات - يف وقت كانت فيه طلبات 

اللجوء يف اململكة املتحدة يف أدىن مستوياتها تاريخياً.  يف عام 2020 ، سجلت اململكة املتحدة 36،041 متقدماً 

ألول مرة.  ينبغي النظر إىل هذا الرقم يف سياق العدد املتزايد من النازحني قرساً يف جميع أنحاء العامل ، وهو رقم 

تجاوز 80 مليوناً يف عام 2020. وعىل الرغم من انخفاض عدد طلبات اللجوء ، إال أن هناك حالياً تراكامً كبرياً 

للقرارات املعلقة مع أكرث من 60.000  األشخاص الذين ينتظرون نتيجة إجراءات اللجوء الخاصة بهم.  يف 

الواقع ، باتل عىل حق - نظام اللجوء يف اململكة املتحدة ينهار.  بل إنه ينهار نتيجة سياسة الردع واملزيج الثقيل 

من االختالالت املتعمدة وعدم الكفاءة واإلهامل ونقص املوارد وتورط مقاولني خاصني مريبني للغاية.  الفضائح 

املستمرة التي تورطت فيها وزارة الداخلية واملتعاقدون معها هي ما يحدث عندما يكون الطموح الرائد “متشدداً 

بشأن الهجرة” واحرتام الحقوق األساسية لألشخاص القادمني أمراً ثانوياً وغالباً ما يتم التعامل معه عىل أنه يشء 

ميكن تقويضه بأي مثن.  وبعبارة أخرى ، فإن نظام اللجوء يف اململكة املتحدة ينهار ألنه غري مصمم للعمل بفعالية.

 الجوانب األخرى التي يجب أن تكون عىل دراية بها هي التحديات القانونية والعملية التي تنطوي عليها 

املقرتحات.  واألكرث وضوحاً هو عدم االمتثال التفاقية الالجئني لعام 1951 ، كام أشارت املفوضية السامية لألمم 

املتحدة لشؤون الالجئني.  عالوة عىل ذلك ، هناك نقص ال شك فيه يف الوسائل إلعادة األفراد الذين تعترب طلباتهم 

“غري مقبولة” إىل الدول األوروبية بعد خروج اململكة املتحدة من نظام دبلن األورويب.  ناهيك عن النقص الواضح 

يف أي بدائل مجدية مقرتحة ، مع األخذ يف االعتبار الخطة القابلة للتطبيق املزعومة ملعالجة اللجوء يف الخارج ، 

والتي أثبتت مراراً وتكراراً أنها غري عملية ، مبا يف ذلك إدارة بلري التي تتمتع بثقل دبلومايس أكرب بكثري من الوظيفة 

الحالية  حكومة الربيكست.

 باختصار ، فإن الخطة ، يف أحسن األحوال ، هي محاولة سيئة اإلعداد ومخصصة للتعامل مع أزمة ، تقوم عىل سوء 

الفهم القائل بأن األزمة املذكورة نتجت عن يشء خارجي ، وليس بسبب إخفاقات الحكومة ووزيرة الداخلية ووزارة 

الداخلية.  يف أسوأ األحوال ، إنها اسرتاتيجية ردع متعمدة ، تستبدل حقوق األشخاص املحتاجني للحامية يف طلب 

اللجوء بتهمة املهاجرين غري الرشعيني ، وعقوبة بالرتحيل.  بغض النظر ، يبدو أن اإلمكانية الوحيدة للخطة هي 

إضافة مشاكل إىل نظام مختل بالفعل وزيادة معاناة األشخاص الوافدين.

 كتب هذا البيان ECRE ، املجلس األورويب لالجئني واملنفيني.

Priti Patel’s Plan Is What Happens When Posturing As ‘Tough 
on Migration’ Takes Absolute Priority  

The New Plan for Immigration presented by UK Home Secretary 
Priti Patel, envisions a “two-tier” approach based on how a person 
has arrived to the UK. For people entering through resettlement 
routes, access to rights would be improved, while individuals 
arriving irregularly would be disenfranchised. For the latter, asylum 
claims would be deemed inadmissible and removal from the 
UK would be pushed; whenever removal is not possible, a new 
temporary protection status would be granted and linked to regular 
reassessment for removal, limited access to benefits, and limited 
family reunion rights. Plans for offshore asylum processes have also 
circulated. The numerous controversial aspects of the proposals 
further include “life sentences for people smugglers and facilitators” 
and tougher age assessment for child asylum seekers. In the past, 
asylum seekers have been repeatedly jailed for assisting in piloting 
dinghies across the channel and experts warn that even under 
current age assessment processes, children are wrongly identified 
as adults. 

The first thing to notice about the Home Secretary’s plan, presented 
as “the most significant overhaul of our asylum system in decades” 
is that it is based on the fundamental misconception that the 
asylum system is “collapsing” as a result of arrivals. In fact, the 
new initiative – which as of now remains a political vision without a 
change of legislation – comes at a time where asylum applications 
in the UK are at a historic low. In 2020, the UK registered 36,041 
first time applicants. This figure should be considered in the context 
of the growing number of forcibly displaced people across the 
globe, a number that surpassed 80 million in 2020. Despite the 
low numbers of asylum claims, there currently is a huge backlog 
of pending decisions with more than 60,000 people awaiting the 
outcome of their asylum procedure. Indeed, Patel is right – the UK 
asylum system is collapsing. But rather it is collapsing as a result of 
the policy of deterrence and the weighty combination of deliberate 
dysfunctions, incompetence, negligence, lack of resources and 
the involvement of extremely dubious private contractors. The 
continued scandals involving the Home Office and its contractors 
are what happens when posturing as ‘tough on migration’ is the 
leading ambition and having respect for the fundamental rights of 
people arriving is secondary and often treated as something to be 
undermined at any cost. 

In other words, the UK asylum system is collapsing because it is 
not designed to function effectively. 
Other aspects to be aware of are the legal and practical 
challenges that the proposals entail. Most obvious is the lack of 
compliance with the 1951 Refugee Convention, as pointed out 
by UNHCR1. Moreover, there is an undoubted lack of means to 
return individuals2  whose applications are deemed “inadmissible” 
to European countries following the UK’s exit from the EU Dublin 
system. Not to mention, the very apparent lack of any feasible 
alternatives proposed, considering the purportedly viable plan 
for offshore asylum processing, which has proven time and time 
again to be unworkable, including for the Blair administration which 
possessed far more diplomatic weight than the current post-Brexit 
government. 

1  “https://www.theguardian.com/
uk-news/2021/mar/24/priti-patel-de-
fends-inhumane-overhaul-of-uk-asy-
lum-system” Accessed 30 Apr. 2021

2   “https://www.independent.co.uk/
news/uk/home-news/asylum-plans-
deport-eu-priti-patel-blunkett-b1823154.
html” Accessed 30 Apr. 2021
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Farsi: Reyhaneh.
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RAAH.
FEST

We are Ishana and Jas – two of 
the many people who make up 
the beautiful RAAH family. 

Now, we know you are wondering: 
‘What is RAAH?’ 

RAAH is a global network of 
groundbreakers, movement 
shakers and Patel haters (joke, 
only love around here... we just 
needed to find another rhyme)! 

In other words, we are a kick-ass 
team of passionate volunteers, 
with some of us having lived 
experience in migration and 
displacement, whilst others are 
standing in solidarity and giving 
their hearts to the cause. 

Words & photography by Jasminder & Ishana, Arabic: Mohamad, Farsi: Reyhaneh.

موضع ECRE )شورای اروپایی بر پناهجویان و تبعیدیان( بر طرح جدید مهاجرتی انگلیس

طرح پریتی پاتل به این دلیل به وجود آمده که ژست “رس سخت بودن بر مهاجرت” الویت مطلق به خود 

میگیرد.

 

طرح جدید مهاجرتی که توسط پریتی پاتل وزیر کشور بریتانیا ارائه شده، رویکردی »دو ردیفی« را به تصویر 

می کشد که بر اساس نحوه ی ورود شخص به انگلستان عمل می کند. برای کسانی که از طریق قانونی “اسکان 

مجدد” وارد شده اند، امکان دسرتسی به حقوق بهبود خواهد یافت. در حالی که، کسانی که بدون قاعده وارد 

کشور شده اند از این حقوق محروم خواهند شد. برای گروه دوم درخواست پناهندگی غیر قبول تلقی می شود و 

اخراجشان از بریتانیا در دستور کار قرار می گیرد. اگر اخراج از کشور ممکن نباشد، یک وضعیت حامیت موقت 

برای ایشان در نظر گرفته می شود که با بازبررسی های دوره ای به منظور اخراج، دسرتسی محدود به امکانات، 

و محدودیت در حق پیوند خانوادگی در ارتباط است. برنامه های مرتبط با فرایندهای پناهجویی با رسیدن به 

سواحل بریتانیا نیز به جریان افتاده اند. از دیگر جنبه های بحث برانگیز این طرح می توان به »حبس ابد برای 

قاچاقچیان انسان«، و بررسی سخت گیرانه تر ارزیابی سنی برای کودکان پناهجو اشاره کرد. در گذشته پناه چویان 

مکررا به جرم حرکت با قایق در کانال مانش به زندان افتاده اند و کارشناسان هشدار می دهند که حتی تحت 

فرایند کنونی بررسی ارزیابی سنی، کودکان به اشتباه به عنوان فرد بزرگسال در نظر گرفته می شوند.

اولین نکته  درباره ی طرح وزارت کشور، که از آن با عنوان “مهمرتین اصالحیه ی نظام پناهندگی در دهه های 

اخیر” از آن یاد می شود آن است که چنین  طرحی براساس این کج فهمی ریشه دار شکل گرفته که سیستم 

پناهندگی به خاطر ورود پناهندگان “در حال فروپاشی” است. در حقیقت، این طرح جدید – که از این پس به 

عنوان یک رویکرد سیاسی بدون اصالح قانون باقی می ماند – در زمانی از راه رسیده است که درخواست های 

پناهندگی در بریتانیا در کمرتین میزان خود در طول تاریخ است. در سال ۲۰۲۰ بریتانیا ۳۶،۰۴۱ درخواست 

جدید ثبت کرده است. این رقم را باید در قیاس با جمعیت در حال ازیاد آوارگان اجباری در رسارس جهان در 

نظر گرفت، که برابر با بیش از ۸۰ میلیون نفر در سال ۲۰۲۰ برآورد شده است. در حال حارض علی رغم تعداد 

کم درخواست های پناهندگی، حجم عظیمی از درخواست های در حال بررسی وجود دارند و بیش از ۶۰،۰۰۰ 

نفر در صف انتظار دریافت نتیجه ی درخواست خود هستند. البته پاتل درست می گوید؛ سیستم پناهندگی 

بریتانیا در حال فروپاشی است. اما این فروپاشی به دلیل سیاست بازدارندگی و ترکیب سنگینی از عدم کارآمدی 

عمدی، بی کفایتی، بی توجهی، کمبود منابع و نقش به غایت مشکوک پیامنکاران خصوصی است. رسوایی های 

دنباله دار وزارت کشور و پیامنکارانش نتیجه ی آن است که گرفنت ژست »برخورد رسسختانه با مهاجرت« بر همه 

چیز اولویت دارد. در حالی که احرتام به حقوق اساسی انسانی کسانی که وارد بریتانیا می شوند در اولویت 

دوم است، حتی گاهی به هر قیمتی نادیده گرفته می شوند. به عبارت دیگر سیستم پناهندگی بریتانیا در حال 

فروپاشی است چون به شکلی طراحی نشده است که عملکرد مؤثری داشته باشد.

مورد دیگری که باید به آن توجه کرد چالش های قانونی و عملی هستند که این طرح جدید در بر دارد. 

واضح ترین این چالش ها، به گفته ی سازمان ملل متحد، عدم تبعیت از کنوانسیون حقوق پناهندگان ۱۹۵۱ است. 

به عالوه، بعد از خروج بریتانیا، از نظام اتحادیه ی اروپا دوبلین، برای افرادی که درخواستشان از نظر کشورهای 

اروپایی »غیرقابل قبول« تشخیص داده شده، فقدان واضحی از مقررات برگرداندن افراد وجود دارد. الزم به ذکر 

نیست که به وضوح هیچ گونه راه جایگزین عملی پیشنهاد نشده، و باید در نظر گرفت که طرح به اصطالح 

مرتقی فرایند پناه جویی خارج از سواحل انگلستان، بارها و بارها عدم کارآمدی اش ثابت شده است. حتی در 

دوران دولت بلیر که وزن سیاسی بسیار سنگین تری نسبت به دولت کنونی پسا-برگزیت داشت.

به طور خالصه این طرح در بهرتین حالت یک تالش ناقص و نامتام برای مقابله با بحران است که بر مبنای این 

کج فهمی شکل گرفته که دلیل بحران فوق الذکر یک عامل بیرونی است، نه قصور و ناتوانی خود دولت، وزارت 

کشور و یا وزیر کشور. در بدترین حالت، این طرح یک اسرتاتژی عمدی برای بازدارندگی است تا حقوق افراد 

نیازمند حامیت پناهجویی را با جرم غیرقانونی بودن مهاجر و حکم اخراج از کشور جایگزین کند. به نظر 

می رسد تنها نکته ی قابل توجه این طرح، اضافه کردن مشکالت بیشرتی به سیستمی است که همین حاال هم 

کارآمدی درستی ندارد و در نتیجه موجب افزون شدن درد و آالم مهاجران خواهد شد.

 

این بیانیه توسط ECRE شورای اروپایی پناهجویان و تبعیدیان به نگارش در آمده است.
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جشن راه

ما ایشانا و یاس هستیم، دو نفر از افراد بسیاری که 

خانواده ی زیبای »راه« را تشکیل می دهند.

خب می دانیم که احتامال پیش خودتان فکر می کنید: 

“راه چیه”؟

راه، شبکه ای جهانی از خط  شکنان، جنبش آفرینان و 

پاتل  ستیزان است )شوخی کردیم! اینجا فقط عشق 

پیدا می شود… فقط می خواستیم جمله مان وزن 

داشته باشه(!

به عبارت دیگر، ما یک تیم کاردرست از داوطلبان 

پرشوریم که بعضی هایامن تجربه ی زندگی در 

مهاجرت و اسکان نیافتگی را دارند.  بعضی دیگر 

درهمبستگی با مهاجران به این تیم پیوسته اند که از 

ته قلب کار می کنند.

می دانیم این روزها کار رسانه ها شده تفرقه افکنی، 

اما ما می گوییم »عمراً«! به همین دلیل مترکز 

ما روی همکاری با سازمان های دیگری است که 

مأموریتی مشابه با ما دارند: رساندن صدای کسانی 

که تجربه ی مهاجرت و طعم اسکان نیافتگی اجباری 

را چشیده اند؛ آگاهی رسانی درباره ی این مسئله به 

منظور فراهم آوردن فرصتی برای آموزش و یادگیری 

مهارت های خالقانه برای کسانی که چنین تجربه ای 

داشته اند.

موضوع “منی توانیم به تنهایی راه بریم” اهمیت 

دوچندانی برای ما دارد. چرا که »راه« بر مبنای 

همکاری شکل گرفته است، و نه رقابت. از 

گردهم آوردن ۲۰ خیریه ی متفاوت فعال در انگلستان 

حول محور یک مأموریت واحد برای مهم ترین 

جشنواره ی ساالنه مان یعنی »جشن راه« فعالیت دارد 

تا حامیت از تشکیل میزگردهای متعدد با حضور 

افراد رسشناس، و به چالش کشیدن اعامل ضد انسانی 

که در حال حارض در آفریقای سیاه صورت می گیرد.

یک چیز )یا در این منونه یک فرد( که بنظر هر دوی 

مان یک رس و گردن باالتر از همه می ایستد، مردی 

به نام دورسا است.

اکرث ما عالقه یا شغلی داریم که بیشرت وقتامن را به 

آن اختصاص می دهیم و احتامال در کنارش به یکی 

دو مشغولیت جانبی نیز می پردازیم )اگر خوش 

شانس باشیم(. دورسا مثل اکرثیت نیست. او به 

معنای واقعی کلمه یک ابرقهرمان است. او در حال 

حارض بصورت متام وقت و حتی بیشرت از ساعات 

معمول کار می کند، در عین حال برای تیم ملی دوی 

مالت مترین می کند دارد. برای امتحان آیلتس درس 

می خواند تا بتواند امسال به دانشگاه برود و در کنار 

همه ی این ها، رئیس فعلی اسپارک۱۵ هم هست. 

اسپارک۱۵ اولین سازمان مردم نهاد مالتی است که 

توسط افرادی که در مالت درخواست پناهندگی 

داده اند پایه گذاری شده است.

علی رغم تفاوت هایی که در پیشینه و موقعیتامن 

داریم، قدم در راه یکسانی گذاشته ایم. ما از دورسا 

مقاومت حقیقی، قدرت، و مصمم بودن را یاد 

گرفته ایم )لبخند ملیحش هم بی تاثیر نبوده(. ما در 

حال حارض از یکدیگر حامیت می کنیم و در یک 

همکاری مشرتک میان دو سازمان، ارتباطی قوی از 

یادگیری مستمر شکل داده ایم - برای ما این ارتباط 

شامل یادگیری از بهرتین افراد این حوزه است، افرادی 

که این تجربه را از رس گذرانده اند. ارتباط دوستی و 

تجربه ی مشرتک که در خانواده ی اسپارک۱۵ وجود 

دارد حقیقتا به ما نشان داد که انسان ها وقتی 

یک شبکه ی قدرمتند حامیتی در کنار خود دارند، 

می توانند به هر چیزی دست پیدا کنند. دورسا بخشی 

از آن شبکه ی حامیتی است و ما هم بخشی از 

شبکه ی او. اگرچه ما عضو دو سازمان مجزا هستیم، 

اما با چالش ها و مشکالت مشابهی دست و پنجه نرم 

می کنیم. می دانیم که همیشه می توانیم برای گرفنت 

راهنامیی، مشورت یا حتی فضایی امن برای صحبت 

درباره مسایل مختلف، روی دورسا حساب کنیم. 

چون مطرح کردن مشکل با دیگران، نصف مشکل را 

حل می کند. چون ما در کنار یکدیگر قدرمتندتریم.

 چون ما منی توانیم به تنهایی راه برویم.

تحقيق أي يشء عندما يكون لديهم شبكة دعم قوية 

من حولهم.  درسا جزء من شبكة الدعم هذه ونحن 

جزء منه.  عىل الرغم من وجود منظمتني مختلفتني ، 

إال أن تحديات ورصاعات مامثلة تظهر غالبًا.  نعلم أنه 

ميكننا دامئًا االعتامد عىل Dursa لتزويدنا باإلرشاد 

أو النصيحة أو مجرد مساحة آمنة لنا للتحدث عن 

األشياء.  ألن املشكلة املشرتكة مشكلة النصف.  ألننا 

معا أقوى من االنقسام.  ألننا ال نستطيع امليش مبفردنا.
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نحن Ishana و Jas - اثنان من العديد من 

األشخاص الذين يشكلون عائلة RAAH الجميلة.

 اآلن ، نعلم أنك تتساءل: “ما هي RAAH؟”

 RAAH هي شبكة عاملية من املبتكرين ، وهزازات 

الحركة ، وكارهي باتل )مزحة ، أحب هنا فقط ... 

نحتاج فقط للعثور عىل قافية أخرى(!

 بعبارة أخرى ، نحن فريق من املتطوعني املتحمسني 

، حيث عاش بعضنا تجربة يف الهجرة والنزوح ، بينام 

يقف آخرون متضامنني ويهبون قلوبهم للقضية.

 نحن نعلم أن هناك قدًرا كبريًا من االنقسام من 

 HELL“ وسائل اإلعالم هذه األيام ، لكننا نقول

NO TO THAT”.  لهذا السبب نركز عىل 
التعاون مع املنظامت األخرى يف نفس املهمة مثلنا: 

تضخيم أصوات األشخاص الذين يعانون من الهجرة 

القرسية والنزوح ؛  لرفع مستوى الوعي حول هذه 

القضية وتوفري فرص إبداعية وتعليم ومهارات 

لألشخاص ذوي الخربة املعيشية.

 موضوع “ال نستطيع السري وحدنا” مؤثر للغاية 

بالنسبة لنا ، حيث تم بناء RAAH عىل التعاون ، 

عىل املنافسة.  من جمع 20 مؤسسة خريية مختلفة 

مقرها اململكة املتحدة مًعا يف مهمة واحدة ملهرجاننا 

السنوي الرائد RAAH Fest ، إىل دعم اآلن 

إنشاء موائد مستديرة رفيعة املستوى ، لتحدي األعامل 

ضد اإلنسانية التي تحدث يف أفريقيا جنوب الصحراء 

الكربى حاليًا.

 يشء واحد )أو شخص يف هذه الحالة( برز بالنسبة لنا 

عىل حد سواء هو رجل يدعى درسا.

 الغالبية منا لديهم وظيفة / شغف نكرسها معظم 

وقتنا ، رمبا مع واحد أو اثنني من االهتاممات الجانبية 

)إذا كنا محظوظني(.  درسا ليست مثل األغلبية.  إنه 

فوق طاقة البرش.  حرفيا.  يعمل حاليًا يف وظيفة 

بدوام كامل لساعات مجنونة ، أثناء التدريب لفريق 

 IELTS مالطا الوطني للجري ؛  يدرس من أجل

للوصول إىل الجامعة هذا العام ، وفوق كل هذا كونه 

الرئيس الحايل لـ Spark15 - أول منظمة غري 

حكومية مالطية أسسها ويقودها أشخاص يطلبون 

اللجوء يف مالطا.

 عىل الرغم من اختالف خلفياتنا ومواقفنا ، وجدنا 

أنفسنا يف نفس املهمة.  ما تعلمناه من درسا هو 

املرونة الحقيقية والقوة والتصميم )باإلضافة إىل 

االبتسامة الساحرة ال تؤذي أبًدا(.  نحن ندعم حاليًا 

بعضنا البعض ونتعاون مع منظمتينا لتشكيل رابطة 

من التعلم املستمر - بالنسبة لنا ، التعلم من األشخاص 

الذين يعرفون أفضل ، األشخاص الذين مروا بهذه 

التجارب.  لقد أظهرت لنا رابطة الصداقة والتجارب 

املشرتكة لعائلة Spark15 حًقا أن البرش ميكنهم 

We know there is a fair tonne of 
division from the media these 
days, but we say ‘HELL NO TO 
THAT’. That’s why we focus 
on collaborating with other 
organisations on the same mission 
as us: to amplify the voices of 
people who experience forced 
migration and displacement; to 
raise awareness on the issue and 
to provide creative opportunities, 
education and skills for people 
with lived experience. 

The topic of “We Cannot Walk 
Alone” is very poignant for 
us, as RAAH was built on 
collaboration, over competition. 
From bringing 20 different UK 
based charities together on one 
mission for our flagship annual 
festival RAAH Fest, to now 
supporting the creation of high 
profile roundtables, to currently 
challenging the acts against 
humanity occurring in Sub-
Saharan Africa. 

One thing (or person in this 
instance) that has stood out for us 
both is a guy called Dursa. 

The majority of us have a job/
passion that we dedicate most 
of our time to, with maybe one or 
two side interests (if we are lucky). 
Dursa is not like the majority. 
He is superhuman. Literally. He 
is currently working a full-time, 
insane hours job, whilst training 
for Malta’s national running team; 
studying for his IELTS to access 
university this year and on top 
of all of this being the current 
president for Spark15 - the first 
Maltese NGO founded and led by 
people seeking asylum in Malta. 

Despite our differences in our 
backgrounds and situations, we 
have found ourselves on the same 
mission. What we have learnt 
from Dursa is true resilience, 
strength and determination (plus 
a charming smile never hurts). 
We are currently supporting one 
another and collaborating our 
two organisations to form a bond 
of continuous learning - for us, 
learning from the people who 
know best, the people who have 
been through the experiences. 

The bond of friendship and 
shared experiences the Spark15 
family have truly shows us that 
humans can achieve anything 
when they have a strong support 
network around them. Dursa is 
part of that support network and 
we are a part of his. Although we 
have two different organisations, 
similar challenges and struggles 
often arise. We know that we can 
always count on Dursa to provide 
us with guidance, advice or just 
a safe space for us to talk things 
through. Because a problem 
shared is a problem halved. 
Because we are stronger together 
than divided. Because we cannot 
walk alone.
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حوار فيام بني سائد عيل - منسق تنمية املجتمع يف 

مركز املوارد الصومالية يف بريستول واملنسق الرئييس 

يف فريق عمل بريستول الصومايل , تحاوره فريا 

ما هو مركز املوارد الصومالية؟

مركز املوارد الصومالية بريستول هي مؤسسة خريية 

مسجلة مقرها يف بريستول. تدعم املنظمة األشخاص 

املحرومني اجتامعياً واقتصادياً ، وال سيام )عىل سبيل 

املثال ال الحرص( األشخاص من أصل وتراث صومايل 

، الذين يعيشون أو يعملون يف بريستول واملناطق 

املحيطة بها.

ما هو فريق االستجابة لـ COVID-19 وملاذا 

تم إنشاؤه؟

 

مبجرد أن علمنا عن فريوس كوفيد املستجد والتأثري 

السلبي املتوقع ، دعوت إىل اجتامع Zoom األول 

ودعت قادة املجتمع. رشحت كيف كان علينا إنشاء 

نوع من فريق العمل ، ألننا نعرف املجتمع يف هذه 

املنطقة ومدى ضعف البعض منهم. يعيش الكثري 

منهم مبفردهم ، وبعضهم يعاين من حاالت طبية 

أساسية ، والبعض اآلخر ليس لديه أي عائلة أو أي 

شخص ميكنه إعانتهم. لذلك اتفق قادة املجتمع البالغ 

عددهم 26 الذين دعوتهم جميعاً عىل أنه يتعني 

علينا بدء فريق العمل وعقد أول اجتامع رسمي يف 

21 مارس 2020 ، قبل يومني فقط من بدء الحجر 
الصحي العام رسمياً. يبدو أننا كنا متقدمني عىل الحجر 

الصحي ومستعدون متاماً.

بدأنا بتربعات قيمتها 20 جنيهاً إسرتلينياً لكلٍّ منا 

حتى نتمكن من رشاء بعض الطعام ألولئك الذين 

كانوا يحمون أنفسهم أو طُلب منهم عزل أنفسهم. 

كنا نطرق األبواب يف بريستول يف محاولة لنرش الخرب 

وتجنيد متطوعني. اشرتك 200 عضو يف مجموعة 

عىل تطبيق WhatsApp عىل الفور من 

جميع أنحاء املدينة. كان الجميع يحاول املساعدة 

يف جمع املعلومات حول سلع جريانهم والتأكد من 

وصول اإلحاالت إىل املركز الرئييس يف مركز املوارد 

الصومالية يف بريستول. كان املتطوعون يخربوننا من 

هم يف املنطقة قد يحتاجون إىل الدعم ، وكذلك أي 

العائالت قيل لها أن تعزل نفسها ولغتها األوىل ليست 

اإلنجليزية - بسبب حاجز اللغة ، قد ال يعرفون أين 

يطلبون املساعدة.

ساعدت منصة WhatsApp حقاً يف أول 

أسبوعني عىل بدء املرشوع. تقدم مركز املوارد بطلب 

إىل بعض الصناديق واملنح للمساعدة يف تحريك األمور 

أيضاً. تّم تسليم ما يقرب من 1000 صندوق طعام 

خالل الحجر الصحي األول ملساعدة أفراد املجتمع. 

بعد ذلك ، عندما بدأ الحجر الصحي الثاين ، علمنا أن 

الحاجة ستكون موجودة مرة أخرى. من خالل تجربة 

الحجر الصحي األول ، تعلمنا الكثري ، وحافظنا عىل 

تقدم املرشوع. غالبية املتطوعني كانوا ال يزالون معنا 

مستمرون يف املساعدة.

من الذي كنت تساعده يف الغالب مع فريق العمل 

الخاص بك؟

 

كان معظم األشخاص الذين ساعدناهم من الصوماليني 

، لكننا ساعدنا أيضاً أشخاصاً من جنسيات وخلفيات 

عرقية أخرى. كانوا يف األساس أولئك الذين مل ينشأوا يف 

بريطانيا العظمى ، وجاءوا من أماكن أخرى يف العامل ، 

ولكن كان هناك عدد من الربيطانيني الذين يشاركون 

أيضاَ ألنهم جزء من املجتمع. سواء كان جارهم أبيض 

أو أسود ، أيا كان ، سيحيلهم الناس إىل املركز قائلني 

، عىل سبيل املثال ، أنهم مل يروهم يف غضون أيام 

قليلة ويعتقدون أنه قد تكون هناك مشكلة. رمبا 

كانوا يقومون بالدروع ، أو رمبا يكافحون من أجل 

رشاء طعامهم.

كان بعض أفراد املجتمع يساعدون من خالل 

التربعات لكنهم مل يتمكنوا من الظهور ألنهم كانوا 

معزولني. احتاج بعضهم حقاً إىل املساعدة ألنهم مل 

يعرفوا كيفية التسوق عرب اإلنرتنت. حصل بعضهم 

عىل وصفات طبية متكررة لكنهم مل يتمكنوا من 

الذهاب إىل الطبيب العام بسبب االضطرار إىل عزل 

أنفسهم. احتاج بعض األشخاص حقاً إىل املساعدة 

ألنهم مل يكونوا مستحقني لخطة اإلعانة أو كان لديهم 

عقود وهمية يف العمل لذلك فقدوا مدخولهم ومل 

يكن لديهم أي يشء ليضعوه عىل الطاولة. يختلف 

الدعم من عائلة إىل أخرى ، لكننا كنا دامئاً عىل أهبة 

االستعداد عىل مدار الساعة ملساعدة األشخاص.

يبدو أنه كان لديك مجتمع رائع يعمل مًعا. ماذا 

يعني املجتمع بالنسبة لك شخصيا؟

املجتمع هو كل يشء ، ال أحد يستطيع أن يعيش 

مبفرده. الفردية ال تعمل. علينا أن نعيش بشكل 

جامعي وأن نعمل كمجتمع ، كحي ، كحي ، وكجريان. 

بدون املجتمع لن يتمكن أحد من البقاء عىل قيد 

الحياة عىل املدى الطويل.

هل تعتقد أن COVID قد غري كيف يفهم الناس 

املجتمع؟

 

نعم ، لقد رأينا أنه قبل COVID-19 ، مل يكن 

بعض األشخاص يعرفون حقاً مدى أهمية املجتمع 

، لكنهم تعلموا عندما تلّقوا الدعم من الفريق. لقد 

تعلموا أنه بدون املجتمع لن تكون األمور سهلة أبداً.

أتذكر عندما متّت إحالة رجل يف منتصف العمر مع 

عائلة مكونة من أربعة أفراد كانوا يحتمون يف منزله 

بعد أن طُلب مني عزل نفسه. مل يكن لديهم أي 

إمدادات ولكن كان لديهم دخل خاص بهم. سألتهم ما 

هي احتياجاتهم الفورية فأخربين أن إمداداتهم نُفدت 

يف الثالجة والخزائن. لقد تّصفت عىل الفور وطلبت 

من شخص ما أن يزّود األرسة بالطعام واإلمدادات 

األخرى. اتصل يب الرجل يف اليوم التايل وقال يل ، “شكرًا 

جزيالً لك. مل أكن أعلم أن هناك دعامً بخالف الوكاالت 

الحكومية التي ميكنها التصف بهذه الرسعة. يف عطلة 

نهاية األسبوع ال يوجد أجد!!

دیدگاهشان عوض شد. یاد گرفتند که بدون جامعه 

محلی، زندگی آسان نیست.

من مرد میان سالی را به یاد می آورم که با خود یک 

خانواده ی چهار نفره را در خانه داشت و آنها را 

بعد از اینکه می بایستی خود را قرنطینه کنند، به 

من ارجاع داده بودند. آنها با وجود داشنت درآمد، 

مواد غذایی و اساسی را نداشتند. از آن ها پرسیدم 

اساسی ترین نیازشان چیست و مرد پاسخ داد: 

“آذوقه ی موجود در یخچال و کابینت ها متام شده 

است”. به رسعت وارد عمل شدم و از یکی از افراد 

درخواست کردم که برای تهیه مواد غذایی و دیگر 

ملزومات به این خانواده رس بزند. روز بعد مرد به 

من زنگ زد و گفت:  “خیلی ممنونم. منی دانستم بجز 

سازمان های دولتی، گروه های حامیتی دیگر هم وجود 

دارند که با این رسعت عمل می کنند. آخر هفته ها 

حامیت چندانی وجود ندارد چون سازمان های 

دولتی نیمه تعطیلند و کارکنان آخرهفته ها کار 

چندانی ازشان ساخته نیست”. او شگفت زده بود 

که نیازهایش با این رسعت پاسخ داده شدند و 

منی دانست چنین کاری از دست جامعه محلی ساخته 

است. مرد به من گفت دوست دارد عضوی از جامعه 

محلی باشد و وقتی دوران قرنطینه اش متام شود، 

می خواهد به تیم ما ملحق شود.

آیا کاری هست که مردم ساکن بریستول، یا 

خوانندگان مجله اِکو که شاید در بریستول نباشند، 

بتوانند برای کمک به تیم مقابله با کرونا انجام 

دهند؟

بدون شک بله، در عین حال که نور امید در انتهای 

تونل دیده می شود و بنظر می رسد واکسیناسیون 

با رسعت پیش می رود که البته تغییر مثبتی است، 

مشکالت دیگر ممکن است رسبرآوردند. ما نیاز داریم 

از طریق رسانه ها و جوامع محلی، کاری جمعی انجام 

دهیم و به سازمان ها کمک کنیم که به حرکتشان 

ادامه دهند. همچنین باید تالش برای توامنندسازی 

سازمان ها و جوامع محلی را دوچندان کنیم.

برای کمک به مرکز حامیت سومالی در بریستول و 

برای اطالعات بیشرت درباره ی پروژه های این مرکز به 

https://www.somalicentre. سایت

org.uk مراجعه کنید.

Answers by Saed Ali - Community 
development coordinator at Bristol 
Somali Resource Centre &  the Lead 
coordinator at Bristol Somali Task Force 
Questions by Freya.

What is the Somali Resource Centre?

Bristol Somali resource centre is a 
registered charity based in Bristol. 
The organisation supports people 
who are socially and economically 
disadvantaged, particularly (but not 
limited to) people of Somali origin and 
heritage, who are living in or working in 
Bristol and the surrounding areas.

What is the COVID-19 response team 
and why was it set up?
 
As soon as we learnt about COVID-19 
and the expected negative impact, 
I called the first zoom meeting and 
invited community leaders. I explained 
how we had to initiate some kind of task 
force, because we know the community 
in this area and how vulnerable some of 
them are. Many of them are living alone, 
some of them have underlying medical 
conditions, and some don’t have any 
family or anyone who can support them. 
So the 26 community leaders that I 
invited all agreed that we had to start 
the task force and the first official zoom 
meeting was held on March 21st 2020, 
just two days before the lockdown was 
officially in place. It seemed that we 
were well ahead of the lockdown, fully 
prepared. 
We started with a donation of £20 
each so that we could buy some food 
for those who were shielding, or told 
to self isolate. We were knocking 
on doors in Bristol trying to spread 
the word and recruit volunteers. 200 
members signed up to our WhatsApp 
team chat immediately from all over 
the city. Everybody was trying to help 
with information gathering about their 
neighbourgoods and making sure 
referrals came through to the main hub 
in the Bristol Somali Resource Centre. 
The volunteers were telling us who in 
the area may need support, as well 
as which families had been told to self 
isolate and whose first language is 
not English - because of the language 
barrier, they might not know where to 
seek help. 

The WhatsApp platform really helped 
for the first couple of weeks to get the 
project started. The Resource Centre 
applied to some funds and grants to 

help get things moving too. Almost 
1000 food boxes were delivered during 
the first lockdown to help members of 
the community. Then, when the second 
lockdown started, we knew the need 
would be there again. Through the 
experience of the first lockdown we 
learnt a lot, and we kept the project 
moving. The majority of the volunteers 
were still with us continuing to help. 

Who was it you were helping 
predominantly with your task force?
 
Predominantly the people we helped 
were Somalis, but we also helped 
people from other nationalities and 
ethnic backgrounds. It was mainly those 
who did not originate in Great Britain, 
and came from elsewhere in the world, 
but there were a number of British 
people who are involved too because 
they are part of the community. Whether 
their neighbour is white or black, 
whoever they are, people would refer 
them to the centre, saying, for example 
that they hadn’t seen them in a few 
days and think there may be a problem. 
Maybe they are shielding, or maybe 
they are struggling with their food 
shopping. 

Some of the community were assisting 
through donations but they could not 
show up themselves as they were 
isolating. Some of them really needed 
help as they didn’t know how to shop 
online. Some of them got repeat 
prescriptions but 
could not go to 
the GP because 
of having to self 
isolate. Some of 
the people really 
needed help as 
they were not entitled to the furlough 
scheme or they had zero hour contracts 
at work so they lost their income and 
didn’t have anything to put on the table. 
The support is different from one family 
to another, but we were always on call 
24/7 to help people. 

It sounds like you had an amazing 
community working together. What 
does community mean to you 
personally?

Community is everything, no one can 
live alone. Individualism does not work. 
We have to live collectively and work as 
a community, as a neighbourhood, as 
a district, and as neighbours. Without 

“Community is everything, 
no one can live alone. 
Individualism does not work”

the community no one would be able to 
survive in the long run.

Do you think COVID has changed 
how people understand community?
 
Yes, we saw that before COVID-19 
some people didn’t really know how 
vital the community was, but they 
learnt when they received support from 
the team. They learnt that without the 
community things will not be easy. 

I remember when a middle aged man 
with a family of four who had been 
shielding in his home was referred to 
me after being told to self isolate. They 
didn’t have any supplies but did have 
their own income. I asked them what 
their immediate needs were and he 
told me that their supplies had run out 
in their fridge and cupboards. I acted 
immediately and asked someone to visit 
the family with food and other supplies. 
The man called me the day after and 
he said, “Thank you very much. I didn’t 
know that there was support other than 
the government agencies who can 
act so quickly. At the weekend there 
isn’t much support as the government 
agency doesn’t really work then, and 
their weekend staff - well, their hands 
are tied.” He found it surprising how 
quickly his needs were met and didn’t 
know that the community could do 
that. He told me he would like to be a 
part of the community and that when 
he finishes isolation he wants to join 
the team. 

Is there anything that people in 
Bristol, and readers of eko that 
maybe aren’t in Bristol, can do to 
help your COVID response team?

Absolutely, yes. Whilst there is a 
light at the end of the tunnel and the 

vaccinations 
seem to be 
going quite 
fast which 
is a positive 
change, 
other 

problems 
could arise. We need collective 
work through the media and the 
community for organisations to 
continue. Also, we need to amplify the 
need for empowering community led 
organisations. 

To donate to the Bristol Somali 
Resource Centre and for more 
information on the project, visit: https://
www.somalicentre.org.uk

S O M A L I
R E S O U R C E
C E N T R E

Words by Saed & Freya, Arabic: Rita, 
Farsi: Reyhaneh. Photography by 
Somali Resource Centre.
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From political circles to local 
community centres, everyone has 
something to say about refugees. 

2015 saw the largest mass 
movement of refugees since 
World War II, and instead of 
being met with the empathy and 
understanding of their fellow 
humans, refugees and asylum 
seekers were subjected to 
dehumanising and damaging 
stereotypes. Controversial 
immigration policies sprung up 
across Europe, with the far right 
gaining attraction through the 
portrayal of refugees in a negative 
light. Media channels across the 
continent were asking experts, 
governments and activists to 
comment on why refugees choose 
to flee their home countries, and 
everyone seemed to have a 
voice, except those being talked 
about – the people identifying as 
refugees. 

It is easy to discuss refugees 
as an abstract concept, people 
from a faraway land arriving in 
their thousands, but people are 
more than a statistic and there 
are many reasons they choose 
to flee. Our names are Hira and 
Maryam, and we founded Our 
World Too because we noticed 
that while refugees are very often 
spoken about, they are very rarely 
spoken to - and where their voices 
are used, it is often for fundraising 
efforts. 

It is often easy to ignore 
the voices of those who 
are not represented or are 
misrepresented by mainstream 
media. No one is born thinking 
they would have to flee their 
homeland to seek safety, but 
when they do, instead of being 
afforded the international 
protection they are entitled to, 
they are alienated by the media 
and politics. Refugees do not 
need us to save them, but they 
need to be treated with respect, 
honour and dignity throughout 
their journeys. 

Currently, there are 26 million 
refugees in the world but hidden 
behind that number are friends, 
families, doctors, carpenters, 
housewives and children with 
dreams for the future. We strive 
to treat refugees as more than 
a label, by providing them 
with a platform to share their 
experiences, their hope,  and their 
dreams for the future in a space 
free of any political agendas. 

Our World Too aims to re-
humanise the narrative, negate 
the negative stereotypes and 
fight ignorance by placing 
the narratives back where 
they belong, with the people 
themselves. 

OUR 
WORLD
TOO

من الدوائر السياسية إىل مراكز املجتمع املحيل ، كل 

شخص لديه ما يقوله عن الالجئني.

 شهد عام 2015 أكرب حركة جامعية لالجئني منذ 

الحرب العاملية الثانية ، وبدالً من أن يقابلهم تعاطف 

وفهم إخوانهم من البرش ، تعرض الالجئون وطالبو 

اللجوء لقوالب منطية غري إنسانية ومدمرة.  ظهرت 

سياسات الهجرة املثرية للجدل يف جميع أنحاء أوروبا 

، واكتسب اليمني املتطرف جاذبية من خالل تصوير 

الالجئني يف ضوء سلبي.  كانت القنوات اإلعالمية يف 

جميع أنحاء القارة تطلب من الخرباء والحكومات 

والنشطاء التعليق عىل سبب اختيار الالجئني للفرار 

من بلدانهم األصلية ، وبدا أن لكل شخص صوتًا ، 

باستثناء أولئك الذين يتم التحدث عنهم - األشخاص 

الذين يعرفون كالجئني.

 من السهل مناقشة الالجئني كمفهوم مجرد ، فالناس 

من أرض بعيدة يصلون باآلالف ، لكن الناس أكرث 

من مجرد إحصائية وهناك العديد من األسباب التي 

تجعلهم يختارون الفرار.  أسامؤنا هي حراء ومريم 

، وقد أسسنا “عاملنا أيًضا” ألننا الحظنا أنه بينام يتم 

الحديث عن الالجئني يف كثري من األحيان ، نادًرا ما يتم 

التحدث إليهم - وحيث يتم استخدام أصواتهم ، غالبًا 

ما يكون ذلك من أجل جهود جمع التربعات.

 غالبًا ما يكون من السهل تجاهل أصوات أولئك 

الذين مل يتم متثيلهم أو تم تحريفهم من قبل وسائل 

اإلعالم الرئيسية.  مل يولد أي شخص يعتقد أنه سيضطر 

إىل الفرار من وطنه بحثًا عن األمان ، ولكن عندما 

يفعلون ذلك ، بدالً من منحهم الحامية الدولية 

التي يستحقونها ، فإنهم ينفرون من وسائل اإلعالم 

والسياسة.  ال يحتاج الالجئون منا إلنقاذهم ، لكن 

يجب معاملتهم باحرتام ورشف وكرامة طوال رحالتهم.

 يوجد حاليًا 26 مليون الجئ يف العامل ولكنهم 

مختبئون وراء هذا العدد األصدقاء والعائالت واألطباء 

والنجارون وربات البيوت واألطفال الذين لديهم أحالم 

للمستقبل.  نحن نسعى جاهدين للتعامل مع الالجئني 

عىل أنهم أكرث من مجرد تسمية ، من خالل تزويدهم 

مبنصة ملشاركة تجاربهم وأملهم وأحالمهم يف املستقبل 

يف مساحة خالية من أي أجندات سياسية.

 يهدف عاملنا أيًضا إىل إعادة إضفاء الطابع اإلنساين 

عىل الرسد ، وإلغاء الصور النمطية السلبية ومحاربة 

الجهل من خالل إعادة الروايات إىل حيث تنتمي ، مع 

الناس أنفسهم.

 

Words & photography by Hira, Arabic: Mohamad, Farsi: Nougeanne.

سومالی مرکز منابع

مصاحبه کننده: ِفریا

مصاحبه شونده:  سعید علی - رسپرست توسعه 

اجتامع محلی در مرکز حامیت سومالی در بریستول 

و رسپرست ارشد گروه اقدام ویژه ی سومالی در 

بریستول.

مرکز منابع سومالی چیست؟

مرکز حامیت سومالی یک خیریه ی ثبت شده در 

بریستول است. این سازمان از افرادی که از لحاظ 

اجتامعی و اقتصادی کم برخوردار هستند حامیت 

می کند، بطور خاص )البته نه محدود به( افرادی با 

تبار سومالییایی که در بریستول و حومه ی آن زندگی 

یا کار می کنند.

گروه مقابله با کووید۱۹ چیست و دلیل تشکیل 

آن چه بود؟

به محض اطالع از همه گیری بیامری کرونا و 

پیامدهای منفی ناشی از آن، اولین مالقات آنالین 

روی زوم را با دعوت از مدیران جامعه محلی ترتیب 

دادم. در آن جلسه توضیح دادم که چگونه بایستی 

یک گروه اقدام ویژه تشکیل دهیم، چون با شناختی 

که از جمع ساکن در این منطقه داریم، مطلع هستیم 

که بعضی از آن ها بسیار آسیب پذیرند. بسیاری از 

آنها تنها زندگی می کنند، بعضی بیامری های جدی 

دارند، و بعضی دیگر خانواده یا آشنایی ندارند که 

از آن ها حامیت کنند. بنابراین همگی ۲۶ مسئول 

جامعه محلی که به این جلسه دعوت کرده بودم با 

این موضوع موافق بودند که باید گروه اقدام ویژه را 

تشکیل دهیم. خالصه اینکه اولین جلسه رسمی زوم 

درست دو روز قبل از آغاز رسمی قرنطینه رسارسی 

در کشور در تاریخ ۲۱ مارس ۲۰۲۰ برگزار شد. 

بنظر می رسید که ما چند قدم جلو هستیم و کامال 

آمادگی داریم.

 هر کدام از ما با اهدای ۲۰ پوند رشوع کردیم تا 

بتوانیم مقداری غذا برای افرادی تهیه کنیم که در 

خانه ها  پناه گرفته بودند یا می بایست خود را 

قرنطینه می کردند. ما در بریستول به درب خانه ها 

می رفتیم و سعی می کردیم بوسیله اطالع رسانی 

داوطلبان بیشرتی را جذب کنیم. بالفاصله ۲۰۰ 

داوطلب از رسارس شهر در گروه چت واتس اپ 

ثبت نام کردند. همگی سعی بر این داشتند تا با 

جمع آوری اطالعات درباره ی محله ی زندگی شان 

کمک کنند و این اطمینان را حاصل می کردند که 

موارد خاص به واحد اصلی مرکز حامیت سومالی 

ارجاع داده می شوند. داوطلبان ما را مطلع می 

ساختند که چه کسی در آن محدوده نیازمند کمک 

است یا به کدام خانواده ها دستور داده شده که 

خود را قرنطینه کنند یا زبان اول کدام فرد انگلیسی 

نیست و ممکن است به دلیل مانع زبان از چگونگی 

درخواست کمک آگاهی نداشته باشند.

برنامه ی واتس اپ برای چند هفته ی اول و در مسیر 

راه اندازی پروژه خیلی کارگشا بود. مرکز حامیت برای 

چند صندوق کمک مالی درخواست داد تا به این کار 

کمک رسانی رسعت ببخشد. حدود ۱۰۰۰ بسته ی غذا 

در طول قرنطینه ی اول توزیع شد تا به اعضای جامعه 

محلی کمک کند. بعد از رشوع قرنطینه ی دوم، دیگر 

از نوع نیازها مطلع بودیم. از تجربه ی قرنطینه ی اول 

درس های زیادی گرفته بودیم. در نتیجه پروژه را با 

موفقیت به پیش بردیم. اکرث داوطلبان هنوز همراه با 

ما به کمک رسانی ادامه دادند.

چه کسانی اصلی ترین افرادی بودند که از طریق 

گروه اقدام ویژه به آن ها کمک می شد؟

عمده افراد اهل سومالی بودند، اما ما به مردمی با 

ملیت ها و پس زمینه های قومی دیگر هم کمک 

کردیم. بیشرت آن ها کسانی بودند که اصالتشان 

بریتانیایی نبود و از نقاط مختلف دیگری از جهان 

آمده بودند. اما تعدادی از بریتانیایی هم در میانشان 

بود، چون آن ها هم عضو جامعه محلی هستند. مردم 

همسایه های آسیب پذیرشان را فارغ از اینکه چه 

کسی هستند، سیاه پوست یا سفیدپوست، به مرکز 

ارجاع می دادند. به عنوان مثال، در این مورد این 

مسأله گفتگو می کردند که چند روزی است بعضی 

از  آن ها را ندیده اند و به گامنشان ممکن است 

مشکلی پیش آمده باشد. شاید  پناه گرفته اند، یا شاید 

در خرید غذا با مشکل مواجه اند.

بعضی از اعضای محله به خاطر قرنطینه منی توانستند 

حضور داشته باشند، ولی کمک های مالی اهدا 

می کردند. بعضی مردم به دلیل ندانسنت چگونگی 

خرید آنالین واقعا به کمک نیاز داشتند. بعضی 

با نیاز به متدید نسخه پزشکی شان، منی توانستند 

به خاطر قرنطینه به  پزشک عمومی مراجعه کنند. 

بعضی هم چون مشمول طرح مرخصی منی شدند 

یا قراردادشان ساعتی بود و یا به دلیل قرنطینه 

درآمدشان را از دست دادند، به صورت جدی نیازمند 

کمک بودند چراکه حتی منی توانستند نان شبشان را 

هم تأمین کنند. شیوه ی حامیت ما از خانواده ای به 

خانواده ی دیگر متفاوت بود، اما ۲۴ ساعت شبانه 

روز و ۷ روز هفته آماده کمک به مردم بودیم.

بنظر می رسد همکاری فوق العاده ای در جامعه ی 

محلی خود داشتید. شخصا جامعه محلی برای شام 

به چه معناست؟

جامعه محلی همه چیز است. هیچ کس منی تواند 

تنها زندگی کند. فردگرایی کارایی  ندارد. ما باید 

جمعی و بصورت یک جامعۀ محلی، به عنوان اعضای 

یک محله، یک منطقه و به عنوان همسایه زندگی و 

کار کنیم. بدون جامعه محلی هیچ کس منی تواند در 

دراز مدت دوام بیاورد.

فکر می کنی کرونا دیدگاه و فهم افراد از جامعه ی 

محلی را تغییر داد؟

بله، شاهد بودیم که قبل از کرونا بعضی از مردم 

متوجه اهمیت حیاتی جامعه محلی نبودند، اما وقتی 

با رشوع همه گیری از تیم حامیت دریافت کردند، 
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Migratory birds!

What comes to your mind when you 
hear these two words? A flock of 
birds that are migrating from cold 
areas to the warm ones?!
In Greece, Migratory Birds is a 
newspaper that was born four years 
ago. On April 14, 2021 we virtually 
celebrated the newspaper’s fourth 
birth anniversary, and its website’s 
first anniversary.

Every year when the paper’s 
anniversary is approaching, a 
film plays out in my mind. The film 
starts in Athens, at Schisto camp’s 
dirt yard. Actors are composed of 
fifteen Afghan girls and one girl from 
Greece who are sitting on a piece 
of plastic under a tree, busy with 
learning about photography. We first 
thought of publishing a newspaper 
when a group of journalists entered 
the camp and people did not want 
to talk to them, believing that the 
interviews will not reach anyone, or 
if they were ever going to be shared 
with people outside the camp, a 
lot of the raised issues would be 
censored. It was when we decided 
to become our own journalist and 
our own media.

We started to write; despite all the 
hardships, the improper space, 
getting mocked and bullied. 
We stood our ground and never 
took a step back. We named the 
newspaper Migratory Birds because 
we were all dreaming of flying. 

The first issue took eight months to 
get published. When it came out, 
it was totally different than what we 
imagined. We thought it would be 
like a magazine or even a brochure, 
but it looked just like a regular 
newspaper. Nevertheless, it was 
met with great reception inside and 
outside of the camp. In fact, the 
Migratory Birds was a symbol of the 
camp’s girls’ power. 

As most of the people in the camp 
did not believe in women’s power, 
one of the achievements of the 
newspaper was to integrate girls 
in the small and patriarchal camp 
community, and to change this 
prevalent mindset that girls are 
weak. All of this inspired us to work M
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چقدر با تصورات ما متفاوت بود .تصور می کردیم 

شاید به صورت مجله ای و یا حتی بروشور به چاپ  

برسد اما روزنامه ما دقیقا شبیه روزنامه های رایج 

بود.روزنامه مورد استقبال زیادی چه از طرف مردم 

کمپ و چه در بیرون از کمپ قرار گرفت. در واقع 

روزنامه پرندگان مهاجر منادی از قدرت دخرتان کمپ 

بود ،زیرا اکرث مردم کمپ به قدرت زنان باور نداشتند 

و یکی از نقاط عطف روزنامه این بود که ابتدا باعث 

ادغام دخرتان در جامعه کوچک و مردساالر کمپ 

شد و توانست ذهنیتی که جامعه کمپ از ضعیف 

بودن دخرتان را داشت تغییر دهد .همه این اتفاقات 

باعث شد که با انگیزه بیشرتی به کار خود ادامه 

دهیم و در روزنامه دوم حضور پرسان افغان را نیز 

با خود داشته باشیم .از روزنامه سوم به بعد گروه 

روزنامه  بزرگرت شد ،نوجوانانی از کشورهای مختلف 

به ما پیوستند و روزنامه پرندگان مهاجر حاال با ۲۰  

شامره چاپ بر پله ای از موفقیت ایستاده که خیلی 

ها شاید حتی فکرش را هم منی کردند.!! 

آری حاال ما پرنده های مهاجر چهارساله ای هستیم 

که به لذت پرواز در اوج دست پیدا کرده است .بر 

روی صفحه به صفحه روزنامه هر آنچه که تجربه 

کرده بودیم را نوشتیم اگر تجربیات خوبی نبود شام 

به خوبیها باور داشته باشید و اگر از جنگها نوشتیم 

شام به صلح  باور داشته باشید و ما باور داریم به 

اینکه با قدرت این مسیر را ادامه خواهیم داد و 

صدای رسای بیصدایان خواهیم بود . 

harder. For the second issue, we 
had Afghan boys on board as well 
and by the time we were working 
on the third issue, our team 
had grown and young people 
joined us coming from different 
countries all around the world. 
Now after 20 issues, the Migratory 
Birds newspaper has reached a 
success that many people never 
even dreamed of it!

Migratory Birds, being four years 
old, is now flying high. Every page 
of the newspaper contains our 
shared experiences. Our motto 
is: even if the experiences were 
not so good, you must believe in 
goodness; even if we wrote about 
war, you must believe in peace. 
We believe in our way and we will 
keep going strongly, so we will be 
the voice to the voiceless.
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»همچنین دنیای ما« از هیرا آفتاب

از حلقه های سیاسی گرفته تا مراکز جوامع محلی، هر 

کسی نظری برای ابراز درباره ی پناهجویان دارد. 

سال ۲۰۱۵ عظیم ترین حرکت توده پناهجویان از 

زمان جنگ  جهانی دوم بود، اما به جای  همدلی 

و درک از جانب همنوعان شان، پناهجویان با 

کلیشه هایی ضد انسانی چون آسیب زایی مواجه 

شدند. همزمان با جلب توجه حزب راست افراطی به 

واسطه ی تصویر منفی ای که از پناهجویان می ساخت، 

سیاست های مهاجرتی مناقشه برانگیز در رسارس اروپا  

قد علم کردند. شبکه های رسانه ای در رسارس قاره 

نظر کارشناسان، دولت ها، و کنشگران را درباره ی 

دلیل گریز پناهجویان از وطن خود می پرسیدند. به 

نظر می رسید که هر کسی چیزی برای گفنت دارد به 

جز خود هامن   کسانی که مدام درباره شان صحبت 

می شد: یعنی هامن مردمی که پناهجو خوانده 

می شوند. 

آسان است که درباره ی پناهجویان با مفاهیم انتزاعی 

صحبت کرد، مردمی از کشورهای دوردست که در 

دسته های هزارتایی رساز اینجا درمی آوردند. اما مردم 

چیزی بیش از آمارهستند و دالیل بسیاری وجود دارد 

که  چرا آنها فرار را بر قرار ترجیح می دهند. اسم ما 

 Our( هیرا و مریم است و ما “همچنین دنیای ما

World Too( را بنیان گزارده ایم. چرا که متوجه 

شدیم در حالی که مدام درباره ی پناهجویان صحبت 

می شود، خیلی کم پیش می آید که با آنها صحبت 

شود؛ و از صدای آن ها تنها در راستای تالش برای اخذ 

کمک های مالی استفاده می شود. 

اغلب ساده است صدای کسانی را به رسمیت 

نشناخت، که یا آنها به صورت مستقیم خود را 

منایندگی منی کنند و یا به توسط رسانه های اصلی 

به غلط منایندگی می شوند. کسی با این ایده به 

دنیا منی آید که مجبور به گریخنت از وطنش برای 

کسب امینت باشد، اما وقتی آنها مجبور به چنین 

کاری هستند، به جای آنکه از حامیت بین املللی ای 

که بر آن محق اند برخوردار شوند، توسط رسانه ها 

و صحنه ی سیاست، بیگانگان عنوان میگیرند. 

پناهجویان برای نجات خود به ما نیاز ندارند، اما نیاز 

دارند که  با آنها در طول هجرتشان با احرتام، افتخار، 

و کرامت برخورد شود. 

در حال حارض بیست و شش میلیون پناهجو در 

دنیا وجود دارد، اما آنچه در پس این اعداد پنهان 

می مانند دوستان، خانواده ها، پزشکان، نجاران، زنان 

خانه دار و فرزندان با رؤیاهایی برای آینده اند. 

ما می کوشیم تا از طریق مهیا منودن بسرتی برای 

پناهجویان به منظور به اشرتاک گذاشنت تجربه ها، 

امیدها، و رؤیاهایشان برای آینده، در فضایی بدون 

هیچ غرض سیاسی، با آنان به عنوان چیزی بیش از 

یک برچسب برخورد کنیم. 

“همچنین دنیای ما”  هدف برا این دارد که روایت را 

دوباره بر اساس انسانیت بگوید، و کلیشه های منفی 

درباره ی آن ها را نفی و علیه جهالت پیرامون شان 

مبارزه کند. بدین گونه این روایت ها با مردمشان 

در جایی قرار خواهند گرفت که براستی بدان 

تعلق دارند. 
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HAVEN 
COFFEE
“HAVEN Coffee is a social 
enterprise serving ethically 
sourced, fairtrade, organic 
coffee with a social mission of 
breaking the false narratives 
around refugees in society. We 
do that by supporting refugee 
and migrant artists (both visual 
and performing) by organising 
different events and promoting 
their artwork.” 

On the 8th of October, 2015 – 
after nine years of hardship and 
struggle, during which period I 
spent time in detention – I finally 
received my refugee status in the 
UK. I remember perfectly the fine 
evening, on the 17th of February, 
2007, when I landed at Heathrow 
Airport, London. Although I was 
three days late for Valentine’s 
Day, I fell in love with the city 
the minute I walked out of the 
terminal. Since then, my love for 
this city has grown, despite some 
bumpy rides along my journey.
Increasingly, my love for London 
is based around four things: fish 
and chips; old historical buildings 
and pubs; football; and, last but 
not least, a good coffee. With 
the smell of those beans, freshly 
ground, a nice cup of Cappuccino 
seems like a drink made in 
heaven.

This love has almost always 
been there, even if sometimes 
the realities of life came in 
between – for example during 
my long fight to change my visa 
status. But once back on track, 
the love started growing again 
and it didn’t take me long to start 
integrating into society; I started 
an MSc degree in Marketing, and 
looked for jobs at the same time. 
And when I began walking and 
exploring places again, the smell 
of coffee also came back. Out of 
this, a dream of opening my own 
coffee shop started.

In 2018, three years after I 
received my refugee status, I 
started working on the idea of 
HAVEN Coffee. The concept 
was very simple: to serve high 
quality coffee, and start to fill 
the room for more quality and 
artisan cafes in the UK. Due to 
my own experience, I added a 
social mission to the business; 
because I believe that the arts 
is a universal language, HAVEN 
Coffee started to organise events 
to combine the arts with a cup of 
good coffee.

In a diverse, multicultural nation 
such as the United Kingdom, 
it seemed a no brainer to 
speak about refugee art, and 
the contribution of refugee 
and migrant artists in the UK 
throughout history. This idea 
led me to address the audience 
through the lens of art, exploring 
the different issues refugees and 
migrants face.

Last year, we successfully 
organised two stand-up comedy 
gigs featuring comedians from 
refugee backgrounds, including 
guest headliner Nish Kumar. We 
also ran an online art exhibition 

last year with refugee artists 
exhibiting their artwork on the 
theme of isolation. The other way 
we support refugees is through 
providing barista training, so they 
can integrate into society through 
the job market.

This year, we have even more 
exciting projects planned, for 
example a short film about 
workforce exploitation in the 
migrant community, a theatrical 
performance on life in a detention 
centre, online and in person art 
exhibitions, and our signature 
comedy gig Laff-Uccino on the 
19th of June.
If you want to know more about 
these projects or sign up for our 
Laff-Uccino gig, follow us on 
Instagram (@haven_coffee), or 
sign up to our newsletter to be the 
first to hear about our upcoming 
events. 

And yes, don’t forget to do all of 
that over a nice cup of organic 
and delicious HAVEN Coffee, 
which you can buy online from 
our website www.havencoffee.
co.uk or you can visit us at 
Backyard Market in Shoreditch on 
weekends this summer. 

Words by Usman, Arabic: Mohamad, Farsi: Reyhaneh. Illustration by Camilla.
مهدیه حسینی 

پرندگان مهاجر!

با شنیدن این دو کلمه در ذهن شام چه چیزی نقش 

می بندد؟ گروهی از پرنده ها که در حال کوچ از 

مناطق رسدسیری به مناطق گرمسیر هستند؟ 

اما پرندگان مهاجر در یونان نام یک روزنامه است که 

۴ سال پیش متولد شد.۱۴ آپریل ۲۰۲۱ ما چهارمین 

سالگرد روزنامه و اولین سالگرد وب سایت روزنامه را 

به صورت مجازی جشن گرفتیم.

و هر سال همزمان با فرا رسیدن  سالگرد روزنامه 

فیلمی در ذهنم پخش می شود. استارت فیلم از 

باغچه ی خاکی کمپ اِسخیستو رشوع می شود. 

بازیگران آن پانزده  دخرت افغان و دخرتی اهل یونان 

هستند  که در زیر سایه ی درختان بر روی تکه ای 

پالستیک نشسته بودند و مشغول یادگیری حرفه ی 

عکاسی بودند. جرقه ی نوشنت روزنامه زمانی به 

ذهنامن رسید که گروهی از خربنگاران وارد کمپ 

شده بودند و مردم منی خواستند با آنها مصاحبه 

کنند.  مردم معتقد بودند که این مصاحبه ها به 

دست کسی منیرسد و یا اگرهم در اختیار مردم 

بیرون از کمپ قرار بگیرد مطمئنا خیلی ازمسائل و  

مشکالت سانسور می شدند. آنجا بود که ما تصمیم 

گرفتیم خودمان خربنگار و رسانه ی خود بشویم.

ما رشوع به نوشنت کردیم؛ با وجود متام مشکالت از 

محل نامناسب و شنیدن طعنه ها و متسخرها، ما 

ایستادگی کردیم و حتی قدمی به عقب بر نداشتیم. 

در آخر نام روزنامه را “پرندگان مهاجر” نامیدیم زیرا 

امید به پرواز در دل همه ما  موج میزد.اولین چاپ 

روزنامه هشت ماه زمان برد. اولین روزنامه به چاپ 

رسید و چقدر با آنچه که تصور میکردیم متفاوت 

بود. ما گامن میکردیم شاید به صورت مجله ای و 

یا حتی بروشور به چاپ  برسد، اما روزنامه ما دقیقا 

شبیه روزنامه های رایج بود. روزنامه مورد استقبال 

زیادی چه از طرف مردم کمپ و چه در بیرون از 

کمپ قرار گرفت. در واقع روزنامه “پرندگان مهاجر” 

منادی از قدرت دخرتان کمپ بود، زیرا اکرث مردم 

کمپ به قدرت زنان باور نداشتند و یکی از نقاط 

عطف روزنامه این بود که ابتدا باعث ادغام دخرتان 

در جامعه کوچک و مردساالر کمپ شد. و توانست 

ذهنیتی که جامعه کمپ از ضعیف بودن دخرتان را 

داشت تغییر دهد. همه این اتفاقات باعث شد که با 

انگیزه بیشرتی به کار خود ادامه دهیم و در روزنامه 

دوم حضور پرسان افغان را نیز با خود به همراه 

داشته باشیم. از روزنامه سوم به بعد گروه روزنامه 

بزرگرت شد، نوجوانانی از کشورهای مختلف به ما 

پیوستند و روزنامه پرندگان مهاجر حاال با ۲۰  شامره 

چاپ بر پله ای از موفقیت ایستاده که خیلی ها شاید 

حتی فکرش را هم منی کردند. 

 پرنده های مهاجراالن چهارساله  هستند و در اوج 

پرواز میکنند. هر صفحه از روزنامه شامل تجربیات 

به اشرتاک گذاشته ما است. شعار ما این است: “اگر 

حتی تجربیات خوب نبودند اما هنوز باید به خوبی 

باور داشت؛ و اگر حتی از جنگها نوشتیم شام به 

صلح  باور داشته باشید.” ما به مسیر خود باور 

داریم و با قدرت پیش خواهیم رفت، بنابراین ما 

صدای رسای بی صدایان خواهیم بود. 

پرندگان مهاجر!

با شنیدن این دو کلمه در ذهن شام چه چیزی نقش 

می بندد؟ گروهی از پرنده ها که در حال کوچ از 

مناطق رسدسیری به مناطق گرمسیر هستند ؟ 

اما پرندگان مهاجر در یونان نام یک روزنامه است که 

۴ سال پیش متولد شد .۱۴ آپریل ۲۰۲۱ ما چهارمین 

سالگرد روزنامه و اولین سالگرد وب سایت روزنامه را 

به صورت مجازی جشن گرفتیم .

و هر سال همزمان با فرا رسیدن  سالگرد روزنامه 

فیلمی در ذهنم پخش می شود.استارت فیلم از 

باغچه ی خاکی کمپ اسخیستو رشوع می شود 

بازیگران آن پانزده  دخرت افغان و دخرتی اهل یونان 

هستند  که در زیر سایه ی درختان بر روی تکه ای 

پالستیک نشسته بودند و مشغول یادگیری حرفه 

ی عکاسی بودند.جرقه ی نوشنت روزنامه زمانی به 

ذهنامن رسید که گروهی از خربنگاران وارد کمپ 

شده بودند و مردم منی خواستند با آنها مصاحبه 

کنند و مردم معتقد بودند که این مصاحبه ها به 

دست کسی منیرسد و یا اگر در اختیار مردم بیرون 

از کمپ قرار بگیرد  مطمئنا خیلی از مشکالت 

فراوانی که گفته شده حذف میشود و از آنجا بود 

که تصمیم گرفتیم ما خودمان خربنگار و رسانه ی 

خودمان باشیم.

رشوع کردیم به نوشنت با وجود متام مشکالت از 

محل نامناسب و شنیدن طعنه ها و متسخرها ولی ما 

ایستادگی کردیم و حتی قدمی به عقب بر نداشتیم 

و نام روزنامه را پرندگان مهاجر نامیدیم زیرا امید به 

پرواز در دل همه ما  موج میزد.اولین چاپ روزنامه 

هشت ماه زمان برد . اولین روزنامه به چاپ رسید و 
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املثال خالل كفاحي الطويل لتغيري حالة التأشرية 

الخاصة يب.  ولكن مبجرد العودة إىل املسار الصحيح 

، بدأ الحب ينمو مرة أخرى ومل يستغرق األمر وقتًا 

طويالً لبدء االندماج يف املجتمع ؛  لقد بدأت درجة 

املاجستري يف التسويق ، وبحثت عن وظائف يف نفس 

الوقت.  وعندما بدأت يف امليش واستكشاف األماكن 

مرة أخرى ، عادت رائحة القهوة أيًضا.  من هذا 

املنطلق ، بدأ حلم افتتاح املقهى الخاص يب.

 يف عام 2018 ، بعد ثالث سنوات من حصويل عىل 

 HAVEN وضعي كالجئ ، بدأت العمل عىل فكرة

Coffee.  كان املفهوم بسيطًا للغاية: تقديم 
قهوة عالية الجودة ، والبدء يف ملء الغرفة ملزيد من 

املقاهي عالية الجودة والحرفية يف اململكة املتحدة.  

نظرًا لتجربتي الخاصة ، أضفت مهمة اجتامعية إىل 

العمل ؛  ألنني أعتقد أن الفنون هي لغة عاملية ، 

بدأت HAVEN Coffee يف تنظيم أحداث 

تجمع بني الفنون وفنجان من القهوة الجيدة.

 يف دولة متنوعة ومتعددة الثقافات مثل اململكة 

املتحدة ، بدا من غري املنطقي التحدث عن فن 

الالجئني ، ومساهمة الفنانني الالجئني واملهاجرين يف 

اململكة املتحدة عرب التاريخ.  قادتني هذه الفكرة إىل 

مخاطبة الجمهور من خالل عدسة الفن ، واستكشاف 

القضايا املختلفة التي يواجهها الالجئون واملهاجرون.

 يف العام املايض ، نجحنا يف تنظيم عرضني كوميديني 

ارتجاليني يضامن ممثلني كوميديني من خلفيات الجئني 

، مبا يف ذلك الضيف نيش كومار.  كام قمنا بتنظيم 

معرض فني عىل اإلنرتنت العام املايض مع فنانني 

الجئني يعرضون أعاملهم الفنية حول موضوع العزلة.  

الطريقة األخرى التي ندعم بها الالجئني هي من خالل 

توفري تدريب باريستا ، حتى يتمكنوا من االندماج يف 

املجتمع من خالل سوق العمل.

 هذا العام ، لدينا املزيد من املشاريع املثرية املخطط 

لها ، عىل سبيل املثال فيلم قصري عن استغالل القوى 

العاملة يف مجتمع املهاجرين ، وأداء مرسحي عن 

الحياة يف مركز احتجاز ، ومعارض فنية عىل اإلنرتنت 

Laff- وشخصيًا ، وأعاملنا الكوميدية املميزة

Uccino on  19 يونيو.

 إذا كنت تريد معرفة املزيد عن هذه املشاريع أو 

االشرتاك يف حفل Laff-Uccino ، تابعنا عىل 

Instagram )haven_coffee( ، أو 
اشرتك يف النرشة اإلخبارية لتكون أول من يسمع عن 

أحداثنا القادمة.

 ونعم ، ال تنس أن تفعل كل ذلك مع كوب لطيف من 

القهوة العضوية اللذيذة ، والتي ميكنك رشاؤها عرب 

www.havencoffee. اإلنرتنت من موقعنا

 Backyard أو ميكنك زيارتنا يف co.uk
Market يف Shoreditch يف عطالت نهاية 

األسبوع  هذا الصيف.

قهوه هیون

“هیون کافی )قهوه پناهگاه( یک بنگاه اجتامعی 

است که قهوه  ارگانیک به دست آمده از منابع 

اخالقی و تجارت منصفانه را رسو می کند. با یک 

مأموریت اجتامعی  برای شکسنت روایت های دروغین 

درباره ی پناهجویان در جامعه. ما این کار را با 

حامیت از هرنمندان )برصی و منایشی( مهاجر و 

پناهجو و از طریق سازماندهی برنامه های متنوع و 

تبلیغ آثار هرنی آن ها انجام می دهیم”.

در روز ۸ اکترب ۲۰۱۵ بعد از ۹ سال تالش و کشمکش 

با مشکالت متعدد و سپری کردن دوران بازداشت، 

باالخره به درخواست پناهندگی ام در انگلستان پاسخ 

مثبت داده شد. به خوبی آن بعدازظهر آفتابی ۱۷ 

فوریه سال ۲۰۰۷ را که در فرودگاه هیرتو لندن فرود 

آمدم به یاد دارم. با اینکه سه روز از ولنتاین گذشته 

بود، به محض خروج از ترمینال فرودگاه عاشق شهر 

شدم. از آن زمان تا امروز، علی رغم موانع متعدد در 

مسیرم، عشقم برای این شهر دوچندان شده است.

عشق من به لندن حول چهار چیز شکل گرفته: 

ماهی و چیپس)غذای معروف انگلیسی(، بارها و 

ساختامن های تاریخی و قدیمی، فوتبال، و قهوه ی 

خوب. با رایحه ی دانه های قهوه ی تازه آسیاب شده، 

یک فنجان کاپوچینوی خوشمزه مثل که انگار در 

بهشت درستش کردند. 

می توان گفت که این عشق همیشه با من بوده، 

حتی اگر گاهی اوقات واقعیت های زندگی بین مان 

قرار گرفت - مثال در دوران مبارزه ی طوالنی من 

برای تغییر وضعیت ویزا و اقامتم در انگلستان. اما 

به محض اینکه زندگی به روال افتاد، عشقم دوباره 

شعله کشید و چندان طول نکشید که تالش کردم 

در جامعه ادغام شوم؛ در مقطع کارشناسی ارشد 

بازاریابی مشغول به تحصیل شدم و در هامن زمان 

دنبال کار گشتم. وقتی دوباره به گشت و گذار در 

گوشه و کنار شهر پرداختم، رایحه ی قهوه دوباره در 

مشامم پیچید. همین موقع بود که رؤیای باز کردن 

کافی شاپ خودم در دمل جوانه زد.

در سال ۲۰۱۸ سه سال بعد از اینکه پناهندگی ام را 

گرفتم، مشغول کار کردن روی ایده ی “هیون کافی” 

شدم. ایده اصلی بسیار ساده بود: رسو کردن قهوه 

با کیفیت، و پر کردن جای خالی کافی شاپ های 

هرنمندانه تر و با کیفیت تر در انگلستان. به واسطه ی 

تجربه ی شخصی ام، یک مأموریت اجتامعی را نیز به 

کسب و کارم اضافه کردم؛ چون معتقدم هرن، زبانی 

جهانی است. به همین دلیل هیون کافی برنامه هایی 

ترتیب داد تا هرن و یک فنجان قهوه ی خوب را با 

هم ترکیب کند.

در کشوری متنوع و چندفرهنگی مانند انگلستان، 

حرف زدن از هرن پناهنده و تأثیر هرنمندان پناهجو 

و مهاجر بر کشور در طول تاریخ چندان کار عجیبی 

نیست. این باعث شد که من با مخاطبانم از طریق 

لنز هرن ارتباط برقرار کنم و به مشکالت مختلفی 

که مهاجران و پناهجویان با آن دست به گریبانند 

بپردازم.

سال گذشته ما توانستیم دو برنامه استندآپ کمدی 

موفق برگزار کنیم که طنزپردازانی با سابقه ی 

مهاجرت در آن برنامه اجرا کردند؛ از جمله کمدین 

مهامن  نیش کومار. همچنین سال گذشته یک 

منایشگاه هرنی آنالین ترتیب دادیم که هرنمندان 

پناهجو آثار خود را با موضوع “انزوا” در آن به 

منایش گذاشتند. روش دیگر حامیت از پناهجویان، 

برگزاری دوره های آموزش باریستا )آماده سازی قهوه( 

است که به این واسطه پناهجویان می توانند از 

طریق بازار کار در جامعه ادغام شوند.

امسال ما برنامه های هیجان انگیز دیگری نیز داریم، 

از جمله یک فیلم کوتاه درباره استثامر نیروی کار 

در میان جوامع مهاجر، یک تئاتر درباره ی زندگی در 

بازداشتگاه ، منایشگاه های هرنی آنالین و حضوری، 

و منایش کمدی معروفامن »الف-یوچینو« در تاریخ 

۱۹ ژوئن.

برای اطالعات بیشرت درباره پروژه های ما یا ثبت نام 

برای برنامه الف-یوچینو، ما را روی اینستاگرام به 

آدرس )@haven_coffee( دنبال کنید یا عضو خربنامه 

ما شوید تا اولین نفری باشید که از برنامه های آتی 

مطلع می شوید.

و بله! فراموش نکنید که همه این کارها را به همراه 

یک فنجان قهوه لذیذ و ارگانیک هیون کافی انجام 

دهید که می توانید آن را بصورت آنالین از طریق 

وبسایت www.havencoffee.co.uk تهیه کنید. و یا 

این تابستان آخرهفته ها رسی به غرفه ما در بازار روز 

شوردیچ بزنید.

هافن كويف هي مؤسسة اجتامعية تقدم قهوة عضوية 

من مصادر أخالقية وتجارة عادلة مع مهمة اجتامعية 

تتمثل يف كرس الروايات الخاطئة حول الالجئني يف 

املجتمع  نقوم بذلك من خالل دعم الفنانني الالجئني 

واملهاجرين )املرئيون واألدائيون( من خالل تنظيم 

أحداث مختلفة والرتويج ألعاملهم الفنية “.

 يف الثامن من ترشين األول )أكتوبر( 2015 - بعد 

تسع سنوات من املشقة والنضال ، والتي قضيت 

خاللها بعض الوقت يف الحجز - حصلت أخريًا عىل 

وضعي كالجئ يف اململكة املتحدة.  أتذكر متاًما 

األمسية الجميلة ، يف 17 فرباير 2007 ، عندما 

هبطت يف مطار هيرثو بلندن.  عىل الرغم من أنني 

تأخرت ثالثة أيام عن عيد الحب ، فقد وقعت يف حب 

املدينة يف اللحظة التي غادرت فيها املحطة.  منذ ذلك 

الحني ، منا حبي لهذه املدينة ، عىل الرغم من بعض 

الرحالت الوعرة خالل رحلتي.

 يتزايد حبي للندن حول أربعة أشياء: السمك 

والبطاطا.  املباين والحانات التاريخية القدمية.  كرة 

القدم؛  وأخرياً وليس آخراً ، قهوة جيدة.  برائحة تلك 

الحبوب ، املطحونة حديثًا ، يبدو فنجانًا لطيًفا من 

الكابتشينو وكأنه مرشوب مصنوع يف الجنة.

 كان هذا الحب موجوًدا دامئًا تقريبًا ، حتى لو كانت 

حقائق الحياة تتداخل يف بعض األحيان - عىل سبيل 
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حاال تو مرا می بینی موریا

از ۲ آگوست سال ۲۰۲۰ ما  یعنی یک پناهنده افغان که در کمپ موریا در 

لسبوس یونان زندگی میکند و یک ویرایشگرعکس مستقر در هلند، مشغول 

جمع آوری عکس ها و به اشرتاک گذاشنت داستان هایی هستیم که زندگی در 

اردوگاه پناهجویان موریا را مستند می کند. ما با ایجاد یک حساب اینستاگرام بنام 

)now_you_see_me moria( محتوایی را که جمع آوری کرده بودیم را با عموم 

به اشرتاک می گذاریم. کمی بعد یک پناهنده سوری ساکن آنجا و یک مرد افغان 

دیگر به آن پیوستند. این تالش برای آگاهی رسانی مردم رسارس اروپا از وضعیت 

بود. میزان قابلیت دید تقریباً به صفر رسیده است: روزنامه نگاران و عکاسان 

اجازه ورود به اردوگاه جدید را ندارند. در حالی که به کارمندان سازمان های غیر 

دولتی دستور داده می شود که به هیچ عنوان عکس برداری نکنند.

قابلیت دید کلید فراخوانی تغییر است. موریا تنها یکی از نقاط رشم آور شکست 

سیاست مهاجرت اروپا است. ما نیاز به تغییر داریم! بیش از 460 طراح در 

اروپا مجموعه ای از پوسرتها را بر اساس تصاویر به اشرتاک گذاشته شده توسط 

پناهجویان محبوس در اردوگاه موریا، ایجاد کردند. همه پوسرتها برای دانلود 

توسط افراد و سازمان ها از طریق وب سایت ما در دسرتس هستند و می توانید 

آنها را در اینجا مشاهده کنید:  www.nowyouseememoria.eu. مردم با چاپ 

پوسرتها و اطالع رسانی به دوستان و خانواده در مورد کمپین تبلیغاتی تشویق 

شدند.

در روز ولنتاین، 14 فوریه، ما نه منحرصا از مردمی که در اتحادیه اروپا زندگی 

میکنند بلکه از همه دعوت کردیم تا اهمیت خودشان را به این مساله نشان 

دهند. از مردم خواسته شد تا آنجا که می توانند پوسرتهای خود را بر پنجره خانه 

خود، در سطح شهرها، مدارس، دانشگاه ها و مؤسسات فرهنگی نصب کنند. 

کسانی که در این رویداد رشکت می کنند بایستی از پوسرتهایشان عکس بگیرند، 

آنها را در شبکه های اجتامعی خود به اشرتاک بگذارند، موقعیت مکانی خود 

را اضافه کنند و حساب ها را در حال حارض @ now_you_see_me_moria و 

love_for_moria   برچسب گذاری کنند.

در شهرهای اتحادیه اروپا مانند بروکسل ، الهه ، اسرتاسبورگ ، لوکزامبورگ و 

فرانکفورت و در کشور پرتغال با مؤسسات مهم آنها فراخوان ویژه ای برای افراد 

وجود داشت، زیرا آنها ریاست شورای اتحادیه اروپا را به عهده گرفتند.

حقوق برش روزانه نقض می شود. اکنون لحظه تغییر آن است.

االن می توانی من را ببینی؟

Since 2nd August of 2020 we — an Afghan 
refugee living in Camp Moria on Lesbos, Greece 
and a photo editor based in the Netherlands — 
have been collecting photos and sharing stories 
that document life in Moria refugee camp. We 
started an Instagram account (@now_you_see_
me_moria) to share the content we had collected 
with the public. A Syrian 
refugee living there and 
another Afghan man 
joined later. It was an 
attempt to make people 
across Europe aware 
of the situation. Visibility has been reduced 
to almost zero: journalists and photographers 
are not allowed into the new camp, while NGO 
workers are instructed not to take pictures.

Visibility is key to invoking change. Moria is 
only one of the many shame spots of the failing 
European migration policy. We need change! 
More than 460 designers in Europe created a 
series of posters based on the images shared 
by the refugees stuck in Moria camp. All posters 
are available for download by individuals and 
organisations alike from our website and can 
be viewed here: www.nowyouseememoria.eu. 
People were encouraged to print the posters 
and inform friends and family about the poster 
campaign.

On Valentine’s Day, 14th February, we called 
on everybody – especially but not exclusively 
– people living in the European Union to show 
that they cared! People were asked to put up 
as many posters as they could, in their home 
window, across towns, at schools, universities 
and cultural institutions. Those taking part in the 
event were to take photos of their posters and 
share them to their social media, adding their 
location and tagging the accounts @now_you_
see_me_moria and @love_for_moria.

There was a special callout for people in cities 
with major EU institutions - Brussels, The Hague, 
Strasbourg, Luxembourg and Frankfurt and in the 

“Visibility is key to 
invoking change”

NOW YOU SEE 
ME MORIA

country of Portugal - because they took over the 
presidency of the Council of the European Union.
Human rights are being violated on a daily basis. 
NOW is the moment to change it.

Can you see me now?

اآلن أنت تراين موريا

 منذ الثاين من آب )أغسطس( 2020 ، نجمع - الجئ 

أفغاين يعيش يف مخيم موريا يف ليسبوس باليونان 

ومحرر صور مقره هولندا - الصور ونشارك القصص 

التي توثق الحياة يف مخيم موريا لالجئني.  بدأنا حساب 

Instagram )now_you_see_me_moria( ملشاركة املحتوى 
الذي جمعناه مع الجمهور.  الجئ سوري يعيش هناك وانضم الحًقا رجل أفغاين 

آخر.  كانت محاولة لجعل الناس يف جميع أنحاء أوروبا عىل دراية بالوضع.  تم 

تقليص الرؤية إىل الصفر تقريبًا: مل يُسمح للصحفيني واملصورين بدخول املخيم 

الجديد ، بينام صدرت تعليامت للعاملني يف املنظامت غري الحكومية بعدم التقاط 

الصور.

 الرؤية هي املفتاح الستدعاء التغيري.  موريا ليست سوى واحدة من العديد من 

النقاط املخزية لسياسة الهجرة األوروبية الفاشلة.  نحن بحاجة للتغيري!  قام أكرث 

من 460 مصماًم يف أوروبا بإنشاء سلسلة من امللصقات بناًء عىل الصور التي 

شاركها الالجئون العالقون يف مخيم موريا.  جميع امللصقات متاحة للتنزيل من قبل 

األفراد واملؤسسات عىل حٍد سواء من موقعنا اإللكرتوين وميكن االطالع عليها هنا: 

www.nowyouseememoria.eu.  تم تشجيع الناس عىل طباعة 
امللصقات وإبالغ األصدقاء والعائلة بحملة امللصقات.

 يف يوم عيد الحب ، 14 فرباير ، دعونا الجميع - عىل وجه الخصوص ولكن ليس 

حرصيًا - األشخاص الذين يعيشون يف االتحاد األورويب إلظهار اهتاممهم!  طُلب 

من الناس وضع أكرب عدد ممكن من امللصقات ، يف نافذة منازلهم ، عرب املدن ، يف 

املدارس والجامعات واملؤسسات الثقافية.  كان عىل املشاركني يف الحدث التقاط 

صور مللصقاتهم ومشاركتها عىل وسائل التواصل االجتامعي الخاصة بهم ، وإضافة 

  now_you_see_me_moriaمواقعهم ووضع عالمات عىل حسابات

.love_for_moriaو

 كان هناك دعوة خاصة لألشخاص يف املدن التي بها مؤسسات االتحاد األورويب 

الكربى - بروكسل والهاي وسرتاسبورغ ولوكسمبورغ وفرانكفورت ويف دولة الربتغال 

- ألنهم توىل رئاسة مجلس االتحاد األورويب.

 يتم انتهاك حقوق اإلنسان بشكل يومي.  اآلن هو الوقت املناسب لتغيريه.

 هل تستطيع رؤيتي االن

Words & posters by Now You See Me Moria collective. Arabic: Mohamad, Farsi: Fereshteh.
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Ruba says “Our lives have been 
different in every place, in Syria, 
Lebanon, and now England, and 
we want people to see this. Our 
photographs help to explain this and 
I want our children to be able to see 
how our lives have changed because I 
don’t know if we will ever be able to go 
back home or not. I like photography 
because photographs always take 
you back to the moment in which they 
were taken. Photography brings your 
memories back. I want to show people 
that we are trying to integrate and that 
my kids love living in England. We 
feel happy here, but really we miss 
home. I am enjoying working on this 
project because it helps me feel part of 
something and learn more language. 
Every time I take photos I feel happy 
and more relaxed.”

In Which Language Do We Dream? 
is a universal story told in a personal 
way, raising debates surrounding 
issues of displacement, identity, 
resettlement, integration and home. 
It will challenge stereotypical images 
of refugees, and counteract negative 
perceptions in politics and the media. 
Most importantly, through co-authorship 
the exhibition will consider the power of 
authentic representation by amplifying 
the voices and 
viewpoints 
of refugees’ 
experiences. 
Collectively, In 
Which Language 
Do We Dream? is 
rebuilding a family 
archive.

In Which Language 
Do We Dream? 
will be exhibited at 
Impressions Gallery in Bradford from 
7th August to 13th November 2021, 
and admission is free. The exhibition 
will also be available to view via an 
immersive virtual experience, in which 
visitors can explore the virtual gallery. 
This exhibition is a co-created project, 
bringing together a 5-year photographic 
collaboration between Rich Wiles 
and the al-Hindawi family through 
discussions with curator Anne McNeill 
at Impressions Gallery. 

For more information, visit 
www.impressions-gallery.com. 

مرت 10 سنوات عىل بداية الحرب األهلية السورية 

يف عام 2011. ومنذ ذلك الحني ، قُتل أو فقد أكرث 

من 500 ألف شخص ، وأجرب ما يقدر بنحو 5.7 

مليون سوري عىل الفرار من ديارهم وبالدهم.

 يف اململكة املتحدة ، نحن عىل دراية بعناوين األخبار 

والصور الفوتوغرافية ملا يسمى “أزمة الالجئني”.  لكن 

ماذا يحدث بعد النزوح ألولئك الذين أعيد توطينهم 

ومحاولة إعادة بناء حياتهم؟  ماذا عن القصص 

الشخصية ، والعالقات التي تتشكل بني األصدقاء 

الجدد والجريان الجدد؟  وكيف تفعل

 الناس يتمسكون بأحبائهم وحياة سابقة كان عليهم 

تركها وراءهم؟

 بأي لغة نحلم؟  سيقدم رؤى جديدة حول هذه 

القضايا ، من خالل وجهات النظر الفوتوغرافية لعائلة 

الهنداوي ، وهي عائلة سورية لديها خربة مبارشة.

 سيقدم املعرض املتعدد الجوانب منظوراً حميمياً 

لحياة النازحني: منظور يروي فيه النازحون أنفسهم 

قصصهم.  سيتم عرض الصور العائلية األرشيفية 

التي تم إنقاذها من سوريا جنباً إىل جنب مع الصور 

املعارصة لريتش وايلز ، والعمل الجديد لعائلة 

الهنداوي ، وعىل وجه الخصوص ربا الهنداوي 

، باإلضافة إىل فيلم تم تكليفه خصيصاً لصور 

WhatsApp املرسلة.

 من قبل أفراد أرسهم املمتدة ومشاركتها عرب الحدود 

الوطنية.

 ريتش وايلز هو مصور وثائقي عاش وعمل ملدة سبع 

سنوات يف مخيم لالجئني يف فلسطني ، قبل أن يعود 

إىل شامل إنجلرتا مع زوجته الالجئة الفلسطينية.  

عىل مدى خمس سنوات ، تعاون ريتش مع العائلة 

وأصبحت عالقتهم وثيقة.  “يتم استكشاف أوجه 

التشابه بني عائالتنا يف العمل.  متر زوجتي حالياً 

بعملية الهجرة ، ولدت ابنتي الكربى يف الرشق األوسط 

وتعيش اآلن يف اململكة املتحدة ، متاماً مثل االبنة 

الكربى لرامي ورىب.  ولدت ابنتي الصغرى هنا منذ 

بضعة أشهر

 بعد ابنه رامي ورىب الصغرى.  نعيش جميعاً يف مكان 

ما بني املنازل والثقافات واللغات “.

 عملت رىب يف سوريا يف معمل للتصوير الفوتوغرايف يف 

حمص.  عندما كانت املدينة

 محارصة ، مل يكن أمامها وزوجها رامي وأطفالها 

مصطفى ويزن وحنان خيار سوى الفرار من وطنهم 

والعيش كنازحني يف لبنان.  بعد خمس سنوات ، كانوا 

من بني القالئل الذين تم قبولهم يف

 اململكة املتحدة يف إطار برنامج إعادة التوطني التابع 

للحكومة الربيطانية ، وتم إسكانها يف بلدة سوق 

صغرية يف يوركشاير.

 ما بدأ كمرشوع وثائقي من قبل ريتش وايلز منا إىل 

تعاون كبري.  بدعم وتشجيع ريتش ، بدأت ربا تصوير 

نفسها وزوجها وحياة أطفالها اليومية وهم يتنقلون.

 إعادة التوطني واالندماج.

 تقول ربا: “كانت حياتنا مختلفة يف كل مكان ، يف 

سوريا ولبنان واآلن إنجلرتا ، ونريد أن يرى الناس ذلك.  

تساعد صورنا يف رشح ذلك وأريد ألطفالنا أن يكونوا 

قادرين عىل رؤية كيف تغريت حياتنا ألنني ال أعرف 

ما إذا كنا سنكون قادرين عىل العودة إىل املنزل أم ال.

 أحب التصوير الفوتوغرايف ألن الصور الفوتوغرافية 

تعيدك دامئاً إىل اللحظة التي التقطت فيها.  التصوير 

يعيد ذكرياتك.  أريد أن أظهر للناس أننا نحاول 

االندماج وأن أطفايل يحبون العيش يف إنجلرتا.  نشعر 

بالسعادة هنا ، لكننا نفتقد املنزل حقاً.  أنا أستمتع 

بالعمل يف هذا املرشوع ألنه يساعدين عىل الشعور 

بأنني جزء من يشء ما وتعلم املزيد من اللغة.  يف كل 

مرة ألتقط فيها صوراً أشعر بالسعادة واالسرتخاء “.

 بأي لغة نحلم؟  هي قصة عاملية تُروى بطريقة 

شخصية ، 

وتثري النقاشات 

حول قضايا 

النزوح والهوية 

وإعادة 

التوطني 

واالندماج 

واملنزل.  سوف 

يتحدى الصور 

النمطية 

لالجئني ، ويقيض عىل التصورات السلبية يف السياسة 

واإلعالم.  األهم من ذلك ، من خالل التأليف املشرتك 

، سيأخذ املعرض يف االعتبار قوة التمثيل األصيل من 

خالل تضخيم أصوات ووجهات نظر تجارب الالجئني.  

بشكل جامعي ، بأي لغة نحلم؟  يعيد بناء أرشيف 

العائلة.

 بأي لغة نحلم؟  سيتم عرضه يف 

Impressions Gallery يف برادفورد طوال 
صيف / خريف 2021 مع ساعات عمل تستجيب 

لتوجيهات الحكومة بشأن Covid-19.  سيكون 

املعرض متاحاً أيضاً للعرض عرب

 تجربة افرتاضية غامرة ، حيث ميكن للزوار استكشاف 

املعرض االفرتايض ، ومقابلة ريتش وايلز وعائلة 

الهنداوي يف فيلم تم إنتاجه خصيصاً ملرافقة املعرض.

https:// :ملزيد من املعلومات ، انقر فوق الرابط

www.impressions-gallery.com/

event/in-which-language-do-

“Through co-authorship 
the exhibition will consider 
the power of authentic 
representation by amplifying 
the voices and viewpoints of 
refugees’ experiences”

we-dream/ أو ابحث عن معرض االنطباعات 
واللغة التي نحلم بها؟  معرض.

It is 10 years since the 
beginning of the Syrian Civil 
War in 2011. Since then, more 
than 500,000 people have 
been killed or are missing 
and an estimated 5.7 million 
Syrians have been forced to 
flee their homes and country.

In the UK, we are familiar with the 
news headlines and the photographic 
images of the so-called ‘refugee crisis’. 
But what happens after displacement 
to those who are resettled and try to 
rebuild their lives? What about personal 
stories, and the relationships that 
form between new friends and new 
neighbours? And how do
people hold on to loved ones and a 
past life that they had to leave behind?

In Which Language Do We Dream? will 
offer fresh insights into these issues, 
through the photographic perspectives 
of the al-Hindawi family, a Syrian family 
with first-hand experience.

The multi-stranded exhibition will 
present an intimate perspective on the 
lives of displaced people: one in which 
displaced people themselves tell their 
own stories. Archival family photos 
rescued from Syria will be presented 
alongside contemporary photographs 
by Rich Wiles, new work by the 
al-Hindawi family, and in particular 
Ruba al-Hindawi, as well as a specially 
commissioned film of WhatsApp photos 
sent by their extended family members 
and shared across national boundaries.

Rich Wiles is a documentary 
photographer who lived and worked 
for seven years in a refugee camp in 
Palestine, before returning to the North 
of England with his wife, a Palestinian 
refugee. Over a period of five years, 

Rich has been collaborating with 
the family and their relationship has 
become close. “Parallels between 
our families are explored in the work. 
My wife is currently going through 
the immigration process, my eldest 
daughter was born in the Middle East 
and is now living in UK, much like 
Rami and Ruba’s eldest daughter. 
My youngest daughter was born here 
a few months after Rami and Ruba’s 
youngest daughter. We are all living 
somewhere in between homes, cultures 
and languages.”

In Syria, Ruba worked in a photographic 
processing lab in Homs. When the city 
was besieged, she and her husband 
Rami and children Mustapha, Yazan 
and Hannan had no choice but to 
flee their home country and live as 
displaced people in Lebanon. Five 
years later, they were among the few 
to be admitted to the UK under British 
Government’s resettlement programme, 
and were housed in a small Yorkshire 
market town.

What began as a documentary 
project by Rich Wiles has grown into 
a significant collaboration. With Rich’s 
support and encouragement Ruba 
began photographing herself, her 
husband and her children’s daily life 
as they navigate resettlement and 
integration.

IN WHICH
LANGUAGE
DO WE 
DREAM?
Exhibition 
7TH August - 13TH November
Bradford, UK
Words by Impressions Gallery, 
Arabic: Mohamad, 
Farsi: Fereshteh.

© Rich Wiles/al-Hindawi family//courtesy Impressions Gallery



60 61

Discover: 
Lawrence Abu Hamdan

Even though the show closed 
more than two years ago, 
the themes explored by 
Lawrence Abu Hamdan through 
Ear Witness Theatre (21st 
December – 9th December 
2018 at the Chisenhale Gallery) 
are no less prescient today. 
The show develops the Beirut-
born artist’s exploration of the 
politics of listening and the 
installation draws directly from 
Abu Hamdan’s research into 
the Syrian regime Prison of 
Saydnaya. Bringing together 
ear witness accounts, Abu 
Hamdan’s research was 
conducted in 2016, on behalf 
of Goldsmiths’ University’s 
Forensic Architecture and 
Amnesty International. 
Comprising 95 custom 
designed and sourced objects, 
the installation functions as 
an expanded sound library – 
each object is directly related 
to the cases of those he 
interviewed – which challenges 
the common negation of 
sonic evidence within judicial 
systems. Featured on the latest 
episode of Subject Object Verb, 
the podcast run by ArtReview 
magazine, Hamdan delves 
into his personal inventory of 
recorded sounds, examining 
the importance of acoustic 
memory. 

The exhibition archive can be 
viewed at www.chisenhale.org.
uk/exhibition/lawrence-abu-
hamdan/

Listen: 
Amir, Tamino

The debut album ‘Amir’ 
from Tamino-Amir Moharam 
Fouad traverses the genres 
of alternative and classical 
music. Of Belgian, Lebanese 
and Egyptian heritage, Tamino 
manages to create a seamless 
cross-cultural sound. His 
haunting sung melodies pay 
heed to the legacy of indie rock, 
whilst the repeated orchestral 
motifs that tie together his 
songs allude to the traditions of 
shaabi (the Egyptian musical 
genre that evolved in the latter 
half of the 20th Century) and 
sufi music (the devotional music 
of the Sufism, a form of Islamic 
mysticism). Singing in both 
Arabic and English, Tamino 
recreated the firqa which 
is the traditional orchestral 
ensemble in Middle Eastern 
music, usually composed 
of five to eight musicians, 
employing the Brussels-based 
Nagham Zikrayat orchestra, 
an instrumental ensemble 
composed of Arabic refugees. 

Amir is free to listen to on 
Spotify now. 

Read: 
Wild Swans: Three 
Daughters of China, Jung 
Chang

Winner of the 1992 NCR Book 
Award and the 1993 British 
Book of the Year, Wild Swans 
is a vivid and engaging tale 
– a blend of inherited and 
personal testimony that speaks 
to the embodied history that 
characterises the immigrant 
experience. The book is divided 
into three parts, following 
first Chang’s grandmother, 
her mother, and then Chang 
herself, as they navigate life’s 
events against the backdrop of 
profound socio-cultural change. 
An experiment in autobiography 
that refers to the persistent 
elements of the past, Chang 
brilliantly weaves together 
the tale of three generations, 
spanning 100 years and three 
continents, revealing the 
manner in which traces of our 
pasts effect and sustain us. 

Available at 
www.waterstones.com

LIST OF RECOMMENDATIONS
Words by Katrina, Arabic: Rita, Farsi: Nougeanne. 

به چه زبانی رؤیا می بینیم؟ - منایشگاه )۲۴ تا ۳۰ 

اکترب ۲۰۲۱(

 

یک دهه از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ 

گذشته است. از آن زمان بیش از ۵۰۰،۰۰۰ نفر 

کشته یا مفقود شده اند. تخمین زده می شود که 

۵.۷ میلیون سوری مجبور به فرار از خانه و مملکت 

خود شده اند.

در بریتانیا ما با رستیرت اخبار و عکس های مربوط 

به اصطالحا “بحران پناه جویان” آشناییم. اما بعد از 

آوارگی، کسانی که اسکان دوباره می یابند و سعی 

می کنند زندگیشان را از نو بسازند چه بر رس آنها 

می آید؟ داستان های شخصی از ارتباطاتی که میان 

دوستان و همسایگان جدید شکل می گیرد چطور؟ 

و افراد چگونه حلقه ی اتصال خود با عزیزان و 

گذشته ای که باید پشت رس می گذاشتند را حفظ 

می کنند؟

منایشگاه »به چه زبانی رؤیا می بینیم؟« با منایش 

عکس های خانواده ی الهینداوی، خانواده ای سوری با 

تجربه ی دست اول از جنگ، نگاه و فهم تازه ای از 

این مسائل را ارائه می دهد.

این منایشگاه چند بُعدی، نگاهی صمیامنه از 

زندگی افراد آواره از جنگ را ارائه می دهد: این 

افراد بی جا و مکان شده، خود زندگی شان را بازگو 

می کنند. عکس های آرشیوهای خانوادگی که از 

سوریه جان سامل به در برده اند در کنار عکس های 

معارص ریک وایلس که کارهای جدید خانواده ی 

الهینداوی بخصوص روبا الهینداوی هستند به منایش 

در می آیند. و همچنین فیلمی ویژه از عکس هایی 

که اعضای فامیل شان از طریق واتس اپ و از فرای 

مرزهای ملی برایشان فرستاده اند.

ریک وایلس عکاس مستندی است که هفت سال 

در کمپ پناه جویان در فلسطین زندگی و کار کرده 

است.  سپس او به همراه همرسش که یک پناه جوی 

فلسطینی است به شامل لندن بازگشته است. طی 

یک دوره ی پنج ساله، ریک با خانواده الهینداوی 

همکاری کرده و رابطه ی بسیار نزدیکی با یکدیگر 

دارند. “رسگذشت مشابه خانواده های ما در این 

منایشگاه به تصویر کشیده شده است. در حال حارض 

همرسم فرایند قانونی مهاجرت را طی می کند؛ دخرت 

بزرگم در خاورمیانه به دنیا آمده و حاال در بریتانیا 

زندگی می کند. درست مثل دخرت بزرگ رامی و روبا. 

دخرت کوچکم چند ماه پیش همین جا و درست بعد 

از دخرت کوچک رامی و روبا به دنیا آمد. همه ی 

ما در جایی در میان خانه ها، فرهنگ ها و زبان ها 

زندگی می کنیم”.

روبا در سوریه در یک البراتوار چاپ عکس در شهر 

حمص کار می کرد. وقتی شهر محارصه شد، روبا و 

همرسش رامی و فرزندانشان مصطفی، یازان و حنا 

چاره ای بجز ترک خانه و دیار خود و زندگی به عنوان 

افراد بی جا و مکان شده در لبنان نداشتند. پنج سال 

بعد، آن ها جزو معدود خانواده هایی بودند که تحت 

برنامه اسکان دوباره ی دولت بریتانیا در انگلستان 

پذیرفته شدند و در شهری  کوچک در یورکشهیر 

اسکان داده شدند.

کاری که به عنوان یک پروژه ی مستند سازی توسط 

ریک وایلس رشوع شده بود، تبدیل به یک همکاری 

بزرگ تر گردید. روبا با حامیت و تشویق ریک 

رشوع به عکاسی از زندگی روزمره ی خود، شوهر 

و فرزندانش در فرایند اسکان دوباره و ادغام در 

جامعه ی جدید کرد.

روبا می گوید: “زندگی ما در هر جا متفاوت بوده، در 

سوریه، لبنان و حاال در انگلستان. و ما می خواهیم 

مردم این را ببینند. عکس های ما به توضیح این 

مسأله کمک می کند. همینطور اینکه من می خواهم 

فرزندانم بتوانند چگونگی تغییر زندگی مان را 

ببینند. چون منی دانم آیا هیچ وقت می توانیم به 

خانه برگردیم یا نه. من عکاسی را دوست دارم چون 

عکس ها همیشه شام را به آن لحظه ی بخصوصی که 

گرفته شده اند برمی گردانند. عکاسی خاطراتتان را 

زنده می کند. می خواهم تالش خودمان برای چگونگی 

ادغام در جامعه را به مردم نشان دهم این را به 

مردم نشان دهم و اینکه فرزندانم عاشق زندگی در 

انگلستان هستند. ما این جا خوشحالیم، اما دملان برای 

خانه خیلی تنگ شده است. از کار در این پروژه 

لذت می برم چون به من کمک می کند احساس کنم 

بخشی از چیزی هستم و زبان های بیشرتی یاد بگیرم. 

هر بار عکاسی می کنم بیشرت احساس خوشحالی و 

آرامش می کنم”.

به چه زبانی رؤیا می بینیم یک داستان جهانی است 

که با رویکردی شخصی روایت شده و به مباحثی 

نظیر خانه، آوارگی جنگ، هویت، اسکان دوباره 

و ادغام با جامعه می پردازد. این منایشگاه تصویر 

کلیشه ای غلط از پناه جویان را به چالش می کشد 

و با برداشت های منفی در سیاست و رسانه مقابله 

می کند. از همه مهم تر، این منایشگاه با بهره گیری 

از تألیف مشرتک، به قدرت بازمنایی صحیح و دست 

اول از طریق فضا دادن به دیدگاه ها و تجربیات 

پناهجویان صحه می گذارد. در مجموع می توان گفت 

با چه زبانی رؤیا می بینیم یک آرشیو خانوادگی را 

از نو می سازد.

در با چه زبانی رؤیا می بینیم در تابستان و پاییز 

۲۰۲۱ در گالری ایمپرشنز در برادفورد و با تبعیت از 

دستورالعمل های دولتی کرونا به منایش در می آید. 

این منایشگاه همچنین از طریق تجربه ی مجازی گیرا 

نیز قابل مشاهده است که در آن بازدیدکنندگان 

می توانند از گالری های مجازی بازدید کرده و در فیلم 

اختصاصی این منایشگاه با ریک وایلس و خانواده ی 

الهینداوی مالقات داشته باشند. برای اطالعات بیشرت 

به لینک

https://www.impressions-gallery.com/event/

/in-which-language-do-we-dream

 بروید یا گالری ایمپرشنز و منایشگاه به چه زبانی 

رؤیا می بینیم ) Language Do We Dream?(  را 

جستجو کنید.

© Rich Wiles/
courtesy 
Impressions Gallery
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اسمع: أمري ، تامينو

يتجول األلبوم األول “أمري” لتامينو أمري محرم فؤاد 

يف أنواع املوسيقى البديلة والكالسيكية. من الرتاث 

البلجييك واللبناين واملرصي ، متكن Tamino من 

إنشاء صوت سلس عرب الثقافات. ألحانه الغنائية 

املؤرقة تويل اهتامما إلرث موسيقى الروك املستقلة 

، يف حني تشري الزخارف األوركسرتالية املتكررة التي 

تربط أغانيه إىل تقاليد الشعبي )النوع املوسيقي 

املرصي الذي تطور يف النصف األخري من القرن 

العرشين( واملوسيقى الصوفية ) املوسيقى التعبدية 

للصوفية ، شكل من أشكال التصوف اإلسالمي(. 

غنى تامينو باللغتني العربية واإلنجليزية ، وأعاد 

تشكيل الفرقة وهي الفرقة األوركسرتالية التقليدية يف 

موسيقى الرشق األوسط ، وتتألف عادة من خمسة 

إىل مثانية موسيقيني ، وتوظف أوركسرتا نغم زكريات 

التي تتخذ من بروكسل مقراً لها ، وهي فرقة موسيقية 

مؤلفة من الجئني عرب.

أمري حر يف االستامع إليه عىل Spotify اآلن.

قراءة: البجع الربي: ثالث بنات من الصني ، جونغ 

تشانغ

 NCR عىل جائزة Wild Swans حازت

Book لعام 1992 وكتاب العام الربيطاين لعام 
1993 ، وهي قصة حية وجذابة - مزيج من 
الشهادات املوروثة والشخصية التي تتحدث عن 

التاريخ املتجسد الذي مييز تجربة املهاجرين. الكتاب 

مقسم إىل ثالثة أجزاء ، تتبع جدة تشانغ األوىل ، 

والدتها ، ثم تشانغ نفسها ، وهم يتنقلون يف أحداث 

الحياة عىل خلفية التغيري االجتامعي والثقايف العميق. 

تجربة يف السرية الذاتية تشري إىل العنارص الثابتة 

للاميض ، ينسج تشانغ برباعة قصة ثالثة أجيال ، متتد 

ملائة عام وثالث قارات ، لتكشف عن الطريقة التي 

تؤثر بها آثار ماضينا وتدعمنا.

www.waterstones.com متاح عىل

االكتشاف: لورنس أبو حمدان

عىل الرغم من إغالق العرض منذ أكرث من عامني 

، إال أن املوضوعات التي استكشفها لورانس أبو 

حمدان من خالل مرسح Ear Witness )من 

21 ديسمرب إىل 9 ديسمرب 2018 يف غالريي 
تشيزنهال( ليست أقل أهمية اليوم. يطور العرض 

استكشاف الفنان املولود يف بريوت لسياسة االستامع 

، ويستمد العمل الرتكيبي مبارشة من بحث أبو 

حمدان يف سجن صيدنايا التابع للنظام السوري. من 

خالل الجمع بني روايات الشهود ، تم إجراء بحث أبو 

 Forensic حمدان يف عام 2016 نيابة عن

 Goldsmiths بجامعة Architecture
ومنظمة العفو الدولية. يتألف التثبيت من 95 عنرصاً 

مصمامً ومصادراً حسب الطلب ، ويعمل كمكتبة 

صوتية موسعة - يرتبط كل كائن بشكل مبارش بقضايا 

من قابلهم - مام يتحدى النفي املشرتك لألدلة الصوتية 

داخل األنظمة القضائية. ظهر حمدان يف أحدث حلقة 

من موضوع موضوع الفعل ، البودكاست الذي تديره 

مجلة ArtReview ، ويتعمق يف جرده الشخيص 

لألصوات املسجلة ، ويدرس أهمية الذاكرة الصوتية.

املوضوع ، الكائن ، الفعل مجاين لالستامع إليه عىل 

Spotify اآلن ؛ ميكن االطالع عىل أرشيف املعرض 
www.chisenhale.org.uk/ عىل

/exhib/lawrence-abu-hamdan

خواندنی: قوهای وحشی: سه دخرت چینی، جونگ 

چانگ

قوهای وحشی که در سال ۱۹۹۲ جایزه کتاب 

ان سی آر و کتاب سال بریتانیا را برد، قصه ای زنده و 

درگیرکننده است؛ ترکیبی از شهادت های شخصی و 

به ارث برده شده که راجع به یک تصویرتاریخی ای 

سخن می گوید که تجربه ی یک مهاجر را توصیف 

میکند. کتاب به سه بخش تقسیم شده است که 

نخست با حکایت مادربزرگ چانگ آغاز می شود و 

با مادرش وسپس خود چانگ ادامه میابد. همچنان 

که آنها به رخدادهای زندگی شان در بسرت تغییرات 

فرهنگی-اجتامعی  اشاره میکنند. این کتاب، تجربه 

ایی است در یک زندگی نامه که به عنارصمقاومت 

در گذشته ارجاع می دهد. چانگ به نحوی 

هوشمندانه ایی روایت سه نسل را به هم پیوند می 

زند و با وصل کردن صدها سال و سه قاره، یک 

رفتاری را آشکار می کند که درآن تأثیر گذشته های 

ما و اثر گذاری آنها بر زمان حال ما را ردیابی میکند.

www.waterstones.   در وب سایت

com  در دسرتس می باشد.

شنیدنی: امیر از تامینو

آلبوم  آغازین تامینوامیرمحرم فواد به نام “امیر” 

پلی است میان ژانرهای مختلف موسیقی آلرتنانیو و 

کالسیک. او که رگه ای بلژیکی، مرصی، و لبنانی  دارد 

توانسته است صدایی بین الفرهنگی را به صورت 

یکپارچه در آلبوم خود رقم بزند. او در ملودی های 

آوازی گیرایش گوشه چشمی به میراث ایندی راک 

دارد و در عین حال موتیف های تکرارشونده ای 

که آهنگ هایش را به هم پیوند می زنند به 

سنت های شعبی )ژانر موسیقایی مرصی که در 

نیمه ی دوم سده ی بیستم شکل گرفت( و همچنین 

موسیقی صوفی )نوعی از موسیقی توام با وقف و 

خودباختگی در تصوف، که گونه ای از عرفان اسالمی 

است( اشاره دارد. او در قطعه هایی که به انگلیسی 

و عربی خوانده است،  موسیقی فرقه را بازآفرینی 

کرده که سنت همنوازی ارکسرتال در موسیقی 

خاورمیانه است، که معموال از پنج تا هشت نوازنده 

تشکیل می شود. در این راستا از ارکسرت نغم ذکریات 

بهره گرفته است، که سازی متشکل از پناهجویان 

عرب زبان می باشد. 

آلبوم “امیر” را می توانید هم اکنون  به صورت 

رایگان روی پلت فورم اسپاتیفای بشنوید. 

یافنت: الرنس ابو حمدان

 با وجود گذشنت دو سال از منایشگاه تئاتر “شاهد 

گوش” از الرنس ابو حمدان )۹ تا ۲۱ دسامرب ۲۰۱۸ 

در گالری چیزنهیل ]در لندن[( هنوز تا به امروزاز 

خصلت پیش آگاهانه اش هیچ کاسته نشده است. 

این منایش به سیاحت این هرنمند متولد بیروت به 

سیاست شنیدن می پردازد و این ساخت و پرداخت 

آن مستقیام از پژوهش های ابو حمدان درباره ی 

زندان صیدنایای رژیم سوریه برمی آمد. پژوهشی 

که او در سال ۲۰۱۶ از طرف عفو بین امللل و گروه 

تحقیقاتی فارنزیک آرکیتکچر ]معامری قانونی[ 

دانشگاه گلدسمیت انجام داد. در طی آن روایات 

شاهد گوش را گرد هم آورده است. این منایش 

دربردارنده ی ۹۵ وسایل منایشی که از اشیاء مختلفی 

طراحی  و جمع آوری شده است، نصب چیدمان 

منایش به عنوان یک کتابخانه صوتی بسط یافته عمل 

میکند. هر شی مستقیام به کسانی که او مصاحبه 

کرده است ارتباط دارد، که نفی فراگیر اسناد 

شنیداری در نظام های قضایی را به چالش می کشد. 

در برنامه ای از پادکست “فاعل مفعول فعل” ) 

Subject Object Verb( متعلق به مجله آرت ویو، 

که ابو حمدان در آن حضور داشت، او با پرداخنت 

مفصل به لیست شخصی خودش از صداهای ضبط 

شده، از اهمیت حافظه ی شنیداری سخن میگوید. 

“فاعل مفعول فعل” هم اکنون برای شنیدن به 

صورت رایگان روی اسپاتیفای در دسرتسی است؛ 

آرشیو منایشگاه  را می توانید در نشانی ذیل پیدا 

کنید:

www.chisenhale.org.uk/
exhibition/lawrence-abu-

/hamdan
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ال ميكننا أن منيش وحدنا 

منی توانیم   به   تنهایی   راه   برویم
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