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اتجاهات
عن ّ

–

ستقلّ ة
ثقافة ُم َ

مؤسســة ثقافيــة ناشــطة فــي الثقافــة المســتقلة فــي ســوريا والمنطقــة العربيــة تأسســت منــذ عــام  .2011تعمــل
اتجاهــات علــى تفعيــل دور الثقافــة والفنــون المســتقلة لتلعــب دورا ً إيجابياً فــي عمليــة التغيير الثقافــي واالجتماعي.
كمــا تســعى إلــى المســاهمة فــي بنــاء عالقــة أصيلــة بيــن الفعــل الثقافــي والفنــي مــن ناحيــة والمجتمــع الســوري
بتنوعــه وتعــدده مــن ناحيــة أخــرى .يتحقــق هــذا مــن خــال دعــم الفنانــات والفنانيــن وأصحــاب المبــادرات
الثقافيــة ،وتمكيــن الباحثــات والباحثيــن الشــباب ،والعمــل علــى بنــاء توافقــات وتحالفــات بيــن األفـراد والمؤسســات
نصــات إقليميــة ودوليــة ،إضاف ـ ًة إلــى العمــل علــى
الثقافيــة ،والترويــج للفنــون والفنانــات والفنانيــن مــن خــال ِم ّ
وصــول الثقافــة والفــن إلــى المجتمعــات الســورية أينمــا كانــت.
تعمل اتجاهات ضمن أربع مناطق:
دعم اإلنتاج والترويج الفني

المســاهمة فــي تنشــيط الحركــة الفنيــة وتمكيــن اإلنتــاج الفنــي فــي كافــة المجــاالت اإلبداعيــة وفــي كافــة مراحــل
اإلنتــاج مــن خــال التعــاون مــع الفنانــات والفنانيــن ودعمهــم إلنتــاج وعــرض مشــاريعهم الفنيــة عبــر منصــات
إقليميــة ودوليــة.
ينعكس ذلك من خالل تقديم المنح ،المساعدة على التشبيك ،والوصول إلى المتلقي عبر منصات إبداعية.
دعم البحث الثقافي وإنتاج المعرفة

المســاهمة فــي تطويــر الدراســات واألبحــاث الثقافيــة ،الميدانيــة واألكاديميــة مــن خــال بنــاء قــدرات الباحثــات
والباحثيــن األف ـراد والعامليــن فــي الممارســات الثقافيــة ومــن خــال بنــاء ش ـراكات مــع الجامعــات واألكاديميــات
والمؤسســات الثقافيــة.
ينعكــس ذلــك عبــر بنــاء قــدرات الباحثــات والباحثيــن ودعــم إنتــاج أبحــاث ثقافيــة ،وإغنــاء المحتــوى المعرفــي علــى
اإلنترنــت باللغــة العربيــة.
تمكين الفن في المهجر وتعزيز الممارسات المجتمعية

تمكيــن الفنانــات والفنانيــن فــي المهجــر ودعمهــم قانونيــاً فــي ســياقات التغييــر االجتماعــي والثقافــي واألدوار
المحتملــة التــي يمكــن أن تلعبهــا الفنــون فــي تعزيــز تكيــف المتلقــي والمجتمعــات عبــر خلــق أطــر دعــم تُعنــى
بســؤال الفنــون والتغييــر.
ينعكــس ذلــك فــي عمــل اتجاهــات عبــر تطويــر التدخــات الفنيــة فــي ســياق التغييــر االجتماعــي ،وعبــر التمكيــن
المعرفــي والقانونــي.
تعليم الفنون وبناء القدرات الفنية

المســاهمة فــي تطويــر قطــاع التعليــم الفنــي وربــط الفنــون بســوق العمــل وبنــاء القــدرات الفنيــة التــي تعــزز مــن
احترافيــة وصــورة قطــاع الفنــون تجــاه القطاعــات المجــاورة ،مــن خــال دعــم تعلّــم الفنــون أكاديميـاً ومهنيـاً ودعــم
تطــور الفنانــات والفنانيــن علــى مســتوى المهــارات والمعــارف.
ينعكــس ذلــك عبــر دعــم الدراســة األكاديميــة الفنيــة ،وعبــر دعــم قــدرات العامــات والعامليــن والتقنييــن فــي قطــاع
فنــون األداء
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برنامــج تمكيــن معرفــي فــي المجــاالت البحثيــة الثقافيــة فــي ســوريا والمنطقــة العربيــة .يدعــم البرنامــج ســنوياً
تطويــر مهــارات عشــر باحثــات وباحثيــن مبتدئــي ومتوســطي الخبــرة ،مــن خــال برنامــج منــح وتدريــب ومرافقــة
بحثيــة فــي مختلــف التخصصــات والمــدارس المنهجيــة .ويتوجــه إلــى جميــع المتخصصيــن فــي المجــال الثقافــي
والمهتميــن بعالقــة الفنــون بالمجــاالت األخــرى.
يســاهم البرنامــج فــي تطويــر ونشــر األبحــاث والدراســات واألدلــة الثقافيــة ،ويوفــر منصــات للتبــادل والتواصــل
بيــن الباحثــات والباحثيــن ومنتجــات ومنتجــي ودارســات ودارســي الفنــون ،ويعمــل علــى نشــر نتائــج األبحــاث فــي
مطبوعــات متخصصــة ومــن خــال مــواد مرئيــة ومســموعة ونــدوات تتــم بالشـراكة مــع أهــم الجامعــات والمؤسســات
الثقافيــة فــي المنطقــة العربيــة.
األهداف المحددة للبرنامج سنوياً

•تطويــر القــدرات المعرفيــة لعشــر باحثــات وباحثيــن مــن الســوريين ومــن فــي حكمهــم والذيــن تتـراوح أعمارهم
بيــن  22و 40عامـاً ،ويقيمــون فــي ســوريا والمنطقــة العربيــة وأوروبــا ،ويعملــون فــي مختلــف المجــاالت الفنيــة
والثقافية.
•إتاحــة الفرصــة أمــام مــا ال يقــل عــن  1000شــخص مــن الفنانــات والفنانيــن ودارســات ودارســي الفنــون
والعامــات والعامليــن فــي المشــاريع الثقافيــة فــي ســوريا والمنطقــة العربيــة لتوســيع معارفهــم وتزويدهــم
بمضاميــن بحثيــة جدّيــة تعنــى بالربــط بيــن األعمــال الفنيــة والثقافيــة وســياقات إنتاجهــا المحــددة.
•بنــاء شــبكة تضــم علــى األقــل  10مؤسســات ثقافيــة وأكاديميــة مــن المنطقــة العربيــة وأوروبــا ،لتبــادل المعــارف
بيــن طــاب ومنتجــي ومنتجــات الفنــون ونقادهــا ،وتطويــر ســرديات جديــدة عــن أدوار الفنــون وآليــات إنتــاج
المعرفــة البحثيــة باللغــة العربيــة.
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الداعمون
ّ
مؤسسة ميمتا – مركز ّ
رويجي
الثقافة
والتنمية النّ
ّ
ّ
ّ

كل مــن
ـي فــي ّ
ـي واإلبداعـ ّ
تركــز ميميتــا – مركــز الثّقافــة وال ّتنميــة علــى دعــم مقدّمــي الخدمــات للقطــاع الثّقافـ ّ
المؤسســاتيّة مــن خــال التّنظيــم ،المعلومــات والمناصــرة
اللتينيّــة .تســعى إلــى دعــم البنــى
أفريقيــا ،آســيا وأمريــكا ّ
ّ
إضافــ ًة إلــى إتاحــة الفرصــة أمامهــم للمشــاركة فــي الفضــاءات المشــتركة ،والتّنقــل مــن خــال تنم ّيــة االقتصــاد
ـي.
اإلبداعـ ّ
تؤمــن ميمتــا بأهميّــة دعــم والحفــاظ علــى أشــكال التّعبيــر ،المنتجــات والمــوارد الثّقافيّــة الما ّديّــة وغيــر الما ّديّــة
كل أمــة ،وقــد تُشَ ـكِّل مســاهمة عظيمــة فــي التّنميــة،
ـكل البلــدان .هــذه المــوارد هــي جــزء هــام جـدًّا مــن قــدرات ّ
لـ ّ
حقــوق اإلنســان والدّيمقراطيّــة ،إضافـ ًة إلــى أه ّميتهــا العظمــى فــي التّخلّــص مــن الفقــر.

تتمثّل األولويّات ال ّرئيسة لميميتا في:
 الدّيمقراط ّية :تمكين البنى المؤسسات ّية ومنظّمات القطاع الف ّن ّي.ّقافي بين القطاعات الثّقافيّة المختلفة.
التّنقّل في تمكين التّبادل الث ّاالقتصادي.
والقطاع
اإلبداع
بين
عاون
اإلبداع واالقتصاد :تمكين التّّ
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العلمية
اللّ جنة
ّ
جاد الكريم الجباعي

ـوري مــن مواليــد الســويداء (ُ ،)1945مجــاز فــي علــوم اللّغــة العرب ّيــة
كاتــب وباحــث سـ ّ
وآدابهــا ،مــن جامعــة دمشــق ( .)1959 – 1958عمــل مد ّرســاً للّغــة العربيّــة فــي
اللذقيــة والســويداء ودمشــق ،ثّــم محـ ّررا ً ومدقّقـاً لغويًّــا فــي هيئة الموســوعة
ثانويّــات ّ
ـي المعاصر.
العرب ّيــة فــي دمشــق ،ولــه فــي هــذا المجــال تحريــر موســوعة الفكــر العربـ ّ
المدنــي
مهتــ ّم بالفلســفة المدنيّــة والعلــوم اإلنســانيّة ،والســيما قضايــا المجتمــع
ّ
والدّيمقراط ّيــة وحقــوق اإلنســان .إنّــه مقيــم حاليــاً فــي ألمانيــا ،ومتفــ ّرغ للقــراءة
والكتابــة والبحــث .نشــر خمســة عشــر كتابـاً ،وعـدّة كتــب أخــرى مشــتركة مــع زمــاء
آخريــن .إضاف ـ ًة إلــى نشــر عــدد مــن البحــوث وال ّدراســات والمقــاالت فــي عــدد مــن
الصحــف و المجـ ّـات العرب ّيــة ،وبعضهــا مجـ ّـات محكمــة .وقــد أســهم فــي العديــد مــن
ّ
والسياســة
ال ّنــدوات والمؤتم ـرات العلميّــة والفكريّــة .مــن مؤلّفاتــه :جــدل المعرفــة ّ
المدنــي هويــة االختــاف ،قضايــا ال ّنهضــة،
(حــوار مــع اليــاس مرقــص) ،المجتمــع
ّ
أطيــاف األيديولوج ّيــة العرب ّيــة ،طريــق إلــى الدّيمقراط ّيــة ،وردة فــي صليــب الحاضــر
ـي جديــد وعروبــة ديمقراط ّيــة) ،مــن ال ّرعو ّيــة إلــى المواطنــة ،فـ ّخ
(نحــو عقــد اجتماعـ ّ
المســاواة (تأنيــث الرجــل تذكيــر المــرأة)...
قصاب حسن
حنان ّ

ّقافــي ألكثــر مــن  30عا ًمــا.
واألكاديمــي والث
البحثــي
تمتــ ّد خبرتهــا فــي العمــل
ّ
ّ
ّ
الســوربون فــي باريــس.
حائــزة علــى درجــة الدّكتــوراه فــي المســرح مــن جامعــة ّ
عملــت كأســتاذة محاضــرة وعضــو هيئــة تدريســ ّية فــي جامعــة دمشــق ومعهــد
والســينمائيّة فــي جامعــة القديّــس
والســمعيّة المرئيّــة ّ
ال ّدراســات المســرحيّة ّ
يوســف فــي بيــروت .كمــا وشــغلت مناصــب عــدّة ،أبرزهــا :إدارة دار األوبــرا
فــي دمشــق ) ،(2011 ß 2009عمــادة المعهــد العالــي للفنــون المســرح ّية،
واألمانــة العا ّمــة لفعاليّــات دمشــق عاصمــة الثّقافــة العربيّــة ).(2009 ß 2007
ـي
ـي للمشــروعات الثّقاف ّيــة المقدّمــة ّ
للصنــدوق الدّولـ ّ
باإلضافــة لعملهــا كمق ّيــم خارجـ ّ
لل ّنهــوض بالثّقافــة التّابــع لليونيســكو .إنّهــا عضــو مجلــس إدارة فــي صنــدوق روبرتــو
ـي لالتّحــاد مــن أجــل
شــيميتا ،وعضــو فــي اللّجنــة اإلســتراتجيّة فــي المجلــس الثّقافـ ّ
المتوســط “ ”Conseil Culturel de l’Union pour la Méditerranéeفــي فرنســا
ّ
) .(2011 ß 2009ناهيكــم عــن إخراجهــا لعــدّة مســرحيّات وإدارة ورشــات عمــل
حــول الدّرماتورجيــة والكتابــة .لهــا فــي الكتابــة العديــد مــن المقــاالت واألوراق
البحثيّــة ،وفــي التّرجمــة مــن العربيّــة إلــى الفرنسـيّة ،والعكــس ،العديــد مــن ال ّنصــوص
فرنســي
المســرحي ،وهــو معجــم
المســرحيّة .وقــد ســاهمت فــي إعــداد المعجــم
ّ
ّ
عربــي لمصطلحــات ومفاهيــم ال ّدرامــا والفنــون األدائ ّيــة ،والّــذي يُ َعــ ُّد
إنجليــزي –
ّ
ّ
ـي.
واحــدا ً مــن المراجــع المســرحيّة ال ّرئيس ـيّة فــي العالــم العربـ ّ
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فادي العبدالله

مــن مواليــد طرابلــس لبنــان ( ،)1976حائــز علــى دكتــوراه فــي الحقــوق مــن جامعــة
باريــس الثانيــة .يعمــل منــذ عــام  2008فــي المحكمــة الجنائيــة الدّوليــة ويشــغل
ـمي باِســم المحكمــة ورئيــس وحــدة الشّ ــؤون العا ّمــة .كاتــب
منصــب المتح ـدّث الرسـ ّ
فخــري فــي موقــع معــازف .لــه العديــد مــن
موســيقي ومحــ ّرر
وحقوقــي وناقــد
ّ
ّ
ّ
والمجــات والمواقــع اللّبنانيــة والعربيّــة ،نذكــر
ّ
الصحــف
المقــاالت المنشــورة فــي ّ
الســفير ،الحيــاة ،األوان ،المــدن ،كلمــن ،بدايــات ،المصــري اليــوم ،أخبــار
منهــا :ال ّنهــارّ ،
األدب ،وغيرهــا ...شــارك بأعمالــه فــي العديــد مــن فعاليــات الفـ ّن المعاصــر ،كمــا فــي
نــدوات فــي لبنــان ،باإلضافــة لمشــاركته فــي بينالــي الشــارقة وبريطانيــا والواليــات
المتّحــدة وهولنــدا .نشــر مجموعــات شــعريّة عـدّة ،أبرزهــا :غريــب و ِب َيــده كاميـرا ،يــد
األلفــة ،يؤلِفنــا االفتتــان ،توقيعــات ،أشــاطرك األلــم برهــة والــود طوي ـاً...
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والمشرفون
المشرفات
ُ
إياس شاهين

متخصــص
ـاري وف ّنــان ،حاصــل علــى شــهادة الدّكتــوراه فــي الهندســة المعماريّــة،
ّ
معمـ ّ
كل مــن جامعــة دمشــق وال ّرشــيد –
الســكن واإلســكان .عضــو هيئــة تدريسـيّة فــي ّ
فــي ّ
ـي ل ُمختَ َبــر .IWlab
ـ
ن
الف
ـر
ـ
والمدي
ـارك
ـ
المش
ـس
ـ
المؤس
ـو
ـ
وه
.
ـاري
ـ
المعم
ـم
ـ
صمي
ت
ال
قســم ّ
ّ
ّ
ّ ّ
لــه العديــد مــن األبحــاث المنشــورة واألعمــال المهن ّيــة التــي تتن ـ ّوع بيــن سياســات
ّقافــي فــي المدينــة .يهتــ ّم بــدور الهندســة
الســكن ،الفــ ّن والمدينــة والعمــل الث
ّ
ّ
(خاص ـ ًة فــي الشّ ــرق األوســط وتحدي ـدًا فــي ســوريا) ،كمــا
ـات
ـ
األزم
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
ي
المعمار
ّ
ّ
ويهتّــم بالفـ ّن كوســيط للتّعبيــر عــن األفــكار ،باإلضافــة إلــى اهتمامــه بضــرورة الوعــي
ـاري .مــن أبــرز مشــاريعه :المدينــة كجســد ،وهــو مشــروع
ـي والمعمـ ّ
للتّ ـراث الثّقافـ ّ
تشــاركي مــع
عمــل
طريــق
عــن
اضــه
ر
وأم
عللــه
فيــه
يرصــد
كجســد
يــؤ ّول دمشــق
ّ
والســويداء.
ّ
طلبــه .باإلضافــة إلــى سلســلة أعمالــه فــي الخريطــة المعرفيّــة لدمشــق ّ
حصــل مؤ ّخ ـ ًرا علــى الجائــزة األولــى لعملــه عــن الخريطــة المعرف ّيــة لقريتــه الجــوالن
المحتـ ّـل (مســابقة قصــص لــم تُــر َو –خرائــط منس ـيّة.)-
جاد الكريم الجباعي

السيرة الذّاتيّة مذكورة في قسم اللّجنة العلميّة.
ّ
جمال شحيد

الســوربون الجديــدة (.)1974
حائــز علــى دكتــوراه فــي األدب المقــارن مــن جامعــة ّ
الفرنســي للشّ ــرق
أســتاذ ســابق فــي جامعــة دمشــق ،وحاليًّــا باحــث فــي المعهــد
ّ
األدنــى .أســتاذ زائــر فــي الكوليــج دي فرانــس .لــه خمســة كتــب نقديّــة باللّغتَيــن
العرب ّيــة والفرنسـ ّية ،وســبعة عشــر كتابـاً ُمتَر َجمـاً مــن الفرنسـ ّية وإليهــا .مــن مؤلفاتــه:
الذّاكــرة فــي ال ّروايــة العرب ّيــة المعاصــرة( ،)2011خطــاب الحداثــة فــي األدب (.)2004
مــن ترجماتــه جــزءان مــن ســباع ّية بروســت ،رحلــة المارتيــن إلــى الشّ ــرق ،جــزءان مــن
بالســرديات
كتــاب المنهــج إلدغــار مــوران ،قامــوس العلــوم المعرف ّيــة ،يهتــم أساس ـاً ّ
وبال ّنقــد الحديــث.
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حسان عباس
ّ

ـي مــن
مــن مواليــد ســوريا – مصيــاف ( ،)1955حاصــل علــى دكتــوراه فــي ال ّنقــد األدبـ ّ
الســوربون الجديــدة – باريــس الثالثــة – فرنســا.
جامعــة ّ
ـي
عمــل منــذ عــام  1992حتــى بدايــة عــام  2017كأســتاذ وباحــث فــي المعهــد الفرنسـ ّ
للشّ ــرق األدنــى  IFPOفــي دمشــق ثــ ّم فــي بيــروت ،وكان مســؤوالً عــن األنشــطة
الثّقافيّــة فــي المعهــد .باإلضافــة لعملــه كأســتاذ محاضــر فــي المعهــد العالــي للفنــون
المســرح ّية فــي دمشــق ) .(2009 ß 2000إنّــه حاليـاً باحــث مشــارك ومديــر لبرنامــج
ـي والمواطنــة فــي الجامعــة
“ثقافــة المقاومــة” فــي معهــد األصفــري للمجتمــع المدنـ ّ
الســوريّة للمواطنــة ،كمــا شــارك فــي
مؤســس ورئيــس ال ّرابطــة ّ
األمريك ّيــة فــي بيــروتّ .
تأســيس وإدراة العديــد مــن الجمع ّيــات العاملــة فــي مجــال الثّقافــة وحقــوق اإلنســان
الســينمائيّة واألدبيّــة.
والمواطنــة ،فض ـاً عــن تنظيمــه للعديــد مــن ال ّنــوادي ّ

لديــه العديــد مــن ال ّدراســات والكتــب المنشــورة فــي مجــاالت الثّقافــة والمواطنــة
ـي ،ومنهــا :دليــل المواطنــة بالتّعــاون مــع الف ّنــان أحمــد معــا ،الخريطة
والمجتمــع المدنـ ّ
ـوي بالتّعــاون مــع المصـ ّور هشــام
الثّقافيّــة لــوادي النصــارى ،كتــاب ســوريا – عــرض جـ ّ
زاويــت ،رحلــة مــع الهايكــو ،وال تغمــض عينيــك .كمــا ترجــم عـدّة كتــب عــن الفرنسـ ّية،
ومنها :آلة ال ّرؤية والمفكّرين الجدد في اإلسام.

قصاب حسن
حنان ّ

السيرة الذّات ّية مذكورة في قسم اللّجنة العلم ّية.
ّ
سراب أتاسي

الفرنســي للشّ ــرق األدنــى  IFPOوخبيــرة فــي برنامــج
باحثــة مشــاركة فــي المعهــد
ّ
اليونســكو الــذي أُطلــق عــام  2014مــن بيــروت .حاصلــة علــى دبلــوم مــن جامعــة
لومييــر فــي ليــون – فرنســا – قســم التّاريــخ والحضــارة اإلســام ّية حــول الحــرف
واألســواق فــي مدينــة دمشــق فــي الفتــرة المملوكيّــة ( .)1979كمــا وحــازت علــى
درجــة الدّكتــوراه فــي الطّبوغرافيــا التّاريخ ّيــة لدمشــق فــي نهايــة الفتــرة المملوك ّيــة
ـي منــذ عــام  ،1974حيــث تركّــز
ـي العلمـ ّ
( .)1983تعمــل فــي مجــال البحــث الثّقافـ ّ
ـي لمدينــة دمشــق مــع اهتمــام خــاص بحفــظ
عملهــا علــى التّاريــخ الحضـ ّ
ـري واالجتماعـ ّ
وصيانــة وتأهيــل المدينــة القديمــة ،كمــا وتهتـ ّم منــذ عــام  2003بالبحــث حــول عالقــة
ذاكــرة المــكان بذاكــرة قاطنيــه فــي مدينــة دمشــق.
ـي لبحــوث الطفولــة Atelier
تولّــت منصــب رئيســة وحــدة األبحــاث فــي المركــز الدّولـ ّ

 ،du Vieux- Damasوهــي باحثــة فــي  AVDمنــذ عــام  1979وهــو برنامــج لل ّدراســات
الحضريّــة المتعلّقــة بصيانــة وإعــادة تأهيــل مدينــة دمشــق التّاريخيّــة والتّقليديّــة،
ـي للشّ ــرق األدنــى فــي دمشــق
ـي للمعهــد الفرنسـ ّ
كمــا شــغلت منصــب األميــن العلمـ ّ
).(2014 ß 1983
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ماري الياس

نالــت الدّكتــوراه فــي المســرح مــن فرنســا .علّمــت فــي قســم اللّغــة الفرنسـ ّية وآدابهــا،
كليّــة اآلداب  -جامعــة دمشــق ،وتولّــت رئاســة القســم ســابقاً .كانــت ِ
محاضــرة و ُمشـرِفة
علــى أطروحــات التّخــرج فــي المعهــد العالــي للفنــون المســرح ّية فــي دمشــق،
ومشــاركة فــي وضــع وتحديــث مناهــج قســم ال ّدراســات فــي المعهــد .محاضــرة فــي
جامعــة القدّيــس يوســف ،بيــروت .عضــو هيئــة تحريــر فــي مجلــة الحيــاة المســرحيّة،
فــي وزارة الثقافــة  -ســوريا ،حتــى عــام  ،2005باإلضاقــة إلــى عضويّتهــا فــي هيئــة
تحريــر مجلّــة جامعــة دمشــق ).(2007 ß 2002
عضــو فــي هيئــة التّحكيــم الدّول ّيــة التّابعــة لــوزارة الثّقافــة اإليطال ّيــة لمهرجــان
مســرح الشــباب – رومــا ،ورئيســة لجنــة تحكيــم أيّــام قرطــاج المســرح ّية فــي
للســعفة األكاديميّــة مــن فرنســا برتبــة فــارس وضابــط
تونــس ( .)2001حاملــة ّ
وذلــك عــن أعمــال (مثــل مه ّمــات علم ّيــة وترجمــات وإدارة مشــاريع ثقاف ّيــة)
لتفعيــل العالقــات الثّقافيّــة والتّبادليّــة فــي مجــاالت الثّقافــة والمســرح.
مشــاركة فــي العديــد مــن ال ّنــدوات والمؤتمــرات والمهرجانــات وحاضــرت فيهــا
باللّغتَيــن العرب ّيــة والفرنســ ّية .ونشــرت العديــد مــن ال ّدراســات واألبحــاث فــي
مختصــة.
مجــاالت المســرح واألدب والعلــوم اإلنســانيّة فــي مجــات ودوريّــات
ّ
ماريان نجيم

باحثــة وأســتاذة جامع ّيــة ،وهــي حال ًّيــا أســتاذة مســاعدة فــي الجامعــة اللّبنان ّيــة،
فــي كليّــة اآلداب والعلــوم اإلنســانيّة وفــي كلّيّــة الفنــون .حائــزة علــى ماجســتير فــي
الفلســفة العا ّمــة مــن الجامعــة اللّبنانيّــة وعلــى ماجســتير فــي اللّغــة الفرنسـيّة وآدابهــا
مــن جامعــة الــ ّروح القــدس  -الكســليك .نالــت دبلــوم دراســات مع ّمقــة وبعدهــا
الســوربون الجديــدة باريــس .3
دكتــوراه فــي ال ّدراســات المســرحيّة مــن جامعــة ّ
ـي وفــي إطــار برامــج
ـ
أكاديم
ـار
شــاركت فــي لجــان تحكيــم وورشــات تدريــب فــي إطـ
ّ
لمؤسســات ثقافيّــة وف ّنيّــة فاعلــة فــي لبنــان والمنطقــة .تت َمحـ َور أبحاثهــا حــول شــعريّة
ّ
ـرحي ال ُمعاصــر وموضــوع الذّاكــرة فــي األدب والمســرح اللّبنانيّيــن.
ال ّنـ ّ
ـص المسـ ّ
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الباحثات والباحثون
بديل في دمشق
المهدي شباط | ال ّنفق ،الملجأ والقبو مسر ًحا ً
حمود امجيدل | الطّقوس االجتماع ّية بوصفها مجالً للعيش ال ُمشت َرك
السينما الوثائقيّة
عمار المأمون | الخطر ُم َح ِّركًا جماليًّا في ّ
ّ
مي األطرش | من أزمة المكان إلى مكان األزمة
السوريّة
نور شلغين | ّ
الصدمة في رواية الحرب ّ
الفلسطيني في دمشق وريفها بعد حصار وتدمير مخ ّيم اليرموك
طريز
نور شنتوت | التّ
ّ
نور فليحان | تجلّيات الخوف في المد ّونات السوريّة
الدين أبو فخر | من أزمة المكان إلى مكان األزمة
وفاء شرف
ّ
معماري والعالقات االجتماع ّية المرتبطة به
اغ
ر
كف
المطبخ
|
موسى
يارا
ّ
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بديال في
مسرحا
النّ فق ،الملجأ والقبو
ً
ً
دمشق
المهدي شباط

ـوري مــن مواليــد  ،1991خ ّريــج المعهــد العالــي للفنــون المســرحيّة فــي دمشــق ،مقيــم حاليًّــا فــي
ف ّنــان سـ ّ
ـي .ســاهم فــي تنظيــم مهرجــان
ـرحي والتّلفزيونـ ّ
ـرحي ،عمــل فــي مجــال التّمثيــل المسـ ّ
بيــروت .مؤلّــف وكاتــب مسـ ّ
إداري ســابق فــي فرقــة عازفــي
موســيقى البــاروك بنســختَيه األولــى والثّانيــة فــي دار األوبـرا فــي دمشــق ،وهــو عضــو ّ
ـي لمكتبــة الدّكتــور عبــد ال ّرحمــن منيــف وتـ ّم تقديــم المشــروع فــي
دمشــق لموســيقى البــاروك .قــام بتصويــر توثيقـ ّ
شــتوتغارت -ألمانيــا ،دع ًمــا لبحــث يحمــل عنــوان عندمــا ُسـ ِرقَت المكتبــة .عمـ َـل بصفــة دراماتــورج فــي أ ّول تجربــة
ـري فــي ســوريا بعنــوان تح ـ ّول باإلضافــة لمشــاركات ف ّنيّــة أخــرى.
عــرض أداء بصـ ّ

نــص لعــرض أداء
نــص بعنــوان عقــدة ،وهــو ّ
الســينمائيّة والمســرحيّة ،ومنهــا ّ
لديــه العديــد مــن ال ّنصــوص ّ
ورقــص معاصــر فــي بيــت الف ّنــان – ح ّمانــا ،ضمــن برنامــج مـ ّر لإلقامــات الف ّن ّيــة .لديــه تجربــة فــي كتابــة المقــاالت
الصحفيّــة فــي الصحــف والدّوريّــات .وهــو يعمــل حاليًّــا علــى تطويــر مهاراتــه األدائيّــة فــي مجــال التّهريــج بإشـراف
ّ
.Clown Me In
اإللكترونيshbatalmahdi@gmail.com :
* البريد
ّ
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ملخص
ّ
قُ ِّد َمــت فــي مدينــة دمشــق مجموعــة مــن العــروض المســرح ّية فــي أماكــن بديلــة عــن صــاالت العــرض،
بعضهــا ُعـر َِض فــي أنفــاق ومالجــئ ،والبعــض اآلخــر فــي أقبيــة ،وقــد أُعيــدت تهيئــة هــذه األماكــن بغــرض تحويلهــا
إلــى فضــاءات عــرض وأداء .مــن هنــا ،يطــرح البحــث موضــوع المســرح البديــل كمــكان للعــرض ،لفهــم أســباب
ـي ورصــد التّغ ّي ـرات الحاصلــة فــي مثــل هــذه العــروض علــى صعيــد التّل ّقــي ،والعمل ّيــة
اختيــار هــذا البديــل المكانـ ّ
ال ّدراماتورجيّــة .ويحــاول البحــث اإلجابــة عــن األســئلة التّاليــة :مــا الــذي تغيّــر فــي مثــل هــذه العــروض؟ ولمــاذا يلجــأ
المخرجــون والمخرجــات إلــى األماكــن البديلــة؟ وهــل يمكــن أن تكــون األماكــن البديلــة هــي الحـ ّـل لعــدم وجــود
أماكــن مســرح ّية؟
ـي ،باإلضافــة إلــى أداة المقابلــة .وات ّخــذ مجتم ًعــا لبحثــه:
ـي التّحليلـ ّ
لجــأ الباحــث فــي دراســته للمنهــج الوصفـ ّ
عروضً ــا مســرح ّية مقدَّمــة فــي دمشــق فــي أماكــن بديلــة .وقــد تـ ّم اختيــار ع ّينــة عشــوائ ّية تتألّــف مــن ثالثــة عــروض
مســرحيّة لمحاولــة اإلجابــة عــن األســئلة أعــاه .والعــروض هــي :جثّــة علــى ال ّرصيــف  -إخـراج أســامة حــال (،)2007
المهاجـران  -إخـراج ســامر عمـران ( ،)2008و ال مخــرج  -إخـراج عــاء الديــن العالــم ( .)2015ويعــود ســبب اختيــار
هــذه الع ّينــة لكونهــا مقدّمــة فــي مدينــة دمشــق داخــل أنفــاق أو أقبيــة أو مالجــئ ،خــال األلف ّيــة الثّالثــة .باإلضافــة
إلــى قــدرة الباحــث علــى الحصــول علــى تســجيالت لهــذه العــروض ،وإمكانيّــة التّواصــل مــع مخرجيهــا .وألنّهــا تحــاول
طــرح عالقــة مختلفــة مــع الجمهــور ،ويحــاول مخرجوهــا إيجــاد ارتبــاط مــا بيــن الثّيمــات والفضــاءات التــي قُ ِّد َمــت
فيهــا هــذه العــروض.
اعتمــد تحليــل العــروض علــى مراجــع مختلفــة فــي تاريــخ المســرح ،ومراجــع تتعلّــق ببدايــات بلــورة مفهــوم
المســرح البديــل فــي أمريــكا ،وارتباطــه بالحــركات التّح ّرريّــة عالم ًّيــا .ومــن هــذه المراجــع :دليــل كامبــردج المســرحي
( The Cambridge Guide To Theatreمارتــن بانهــام –  ،)Martin Banhamالمســرح البديــل فــي بولنــدا
األميركــي
( Alternative Theatre in Poland 1954 – 1989كاتليــن ســيوفي –  ،)Kathleen M. Cioffiالمســرح
ّ
البديــل ( American Alternative Theaterتيــودور شــانك –  ،)Theodore Shankباإلضافــة إلــى كتــاب المســرح
ـي ( Postdramatic Theatreهانــس ليمــان –  )Hans-Thies lehmannومجموعــة مــن المراجــع
مــا بعــد ال ّدرامـ ّ
ـرحي .وذلــك للبحــث فــي العالقــة الجديــدة التــي ســعت هــذه العــروض لخلقهــا
ـ
المس
ـي
ـ
ق
ل
ت
ال
ـوم
ـ
مفه
التــي تناقــش
ّ
ّ
ّ
مــع الجمهــور .مــن ناحيــة أخــرى ،قــام الباحــث ببعــض المقابــات مــع عامــات وعامليــن فــي مجــال المســرح لفهــم
الســائد فــي دمشــق واالنتقــال منــه لفهــم مــا هــو البديــل ،والبحــث فــي أســباب االختيــار أو اللّجــوء
شــكل المســرح ّ
إلــى البدائــل .باإلضافــة إلــى مقابــات مــع ُمخرجــي العــروض ال ُمختــارة لمناقشــة أســباب اختيــار تقديمهــا فــي
أماكــن بديلــة .أ ّمــا عــن المصــادر ،فهــي ال ّنصــوص التــي اســتندت إليهــا هــذه العــروض ،مــع تســجيالت مصـ ّورة لهــذه
العــروض لدراســة وتحليــل المتغ ّي ـرات بيــن ال ّنــص والعــرض وفهــم العمل ّيــة ال ّدراماتورج ّيــة.
وخاص ـ ًة فــي بيــروت،
الســهل االســتمرار فــي عمليّــة البحــث ضمــن الظّــرف العــا ّم فــي العالــم
ّ
لــم يكــن مــن ّ
حيــث كانــت جائحــة كورونــا معي ًقــا إلج ـراء المقابــات والحصــول علــى المراجــع المطلوبــة .كمــا أ ّن تفجيــر مرفــأ
بيــروت كان مس ـ ّب ًبا فــي التّوقــف عــن البحــث لع ـدّة أشــهر .وقــد واجهــت البحــثَ ع ـ ّد ُة صعوبــات أخــرى ،ومنهــا
الوصــول إلــى معلومــات حــول العــروض التــي جــرت فــي األلفيّــة الثّالثــة فــي أماكــن بديلــة ،بســبب غيــاب التّوثيــق
الســائد فــي
الدّقيــق للعــروض .وعــدم وجــود مراجــع أو أبحــاث ســابقة تشــمل معلومــات دقيقــة حــول المســرح ّ
ســوريا وت َصــف معالمــه بشــكل دقيــق ،م ّمــا أدّى إلــى صعوبــات فــي فهــم البديــل والتّفرقــة فــي مــا بيــن الثّقافــة
البديلــة والثّقافــة المضــادّة فــي ســوريا .باإلضافــة إلــى غيــاب المراجــع فــي اللّغــة العرب ّيــة التــي تشــرح المصطلحــات
ـوري.
السـ ّ
األساس ـ ّية للبحــث وتطبيقهــا علــى الواقــع ّ
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ً
مجال
االجتماعية بوصفها
الطقوس
ّ
ّ
للعيش المشترك
حمود امجيدل
ّ

حائــز علــى إجــازة فــي علــم االجتمــاع ( )2012وعلــى الماســتر فــي االختصــاص نفســه ( )2014مــن جامعــة
الصعوبــات التّعليميّــة مــن الجامعــة األميركيّــة فــي بيــروت (.)2018
دمشــق .نــال شــهادة تعليميّــة فــي مجــال ّ
والمؤسســات االجتماع ّيــة والثّقاف ّيــة ،ومنهــا :بســمة وزيتونــة
ــات
اجتماعــي فــي العديــد الجمع ّي
وهــو ناشــط
ّ
ّ
الســوريّة للتّنميــة االجتماعيّــة ( )2015وهــو مســاعد باحــث ســابقًا فــي التّاريــخ
(منــذ عــام  )2016والجمعيّــة ّ
الشّ ــفوي فــي منظّمــة شــرق ( ،)2016ومســاعد باحــث فــي مركــز كارنيغــي .)2019( Carnegie Institute
اإللكترونيhammoudemjedl@gmail.com :
* البريد
ّ
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ملخص
ّ
ـردي والمكـ ّون
يعــرض هــذا البحــث طقــوس دورة الحيــاة :الــوالدة ،الختــان ،الـ ّزواج ،والمــوت ،لــدى ال ُمكـ ّون ال ُكـ ّ
ـي فــي محافظــة الحســكة فــي ســوريا ،وكيــف ت ُســاعد تلــك الطّقــوس فــي العيــش المشــترك بينهمــا .وذلــك مــن
العربـ ّ
كل منهمــا بثقافــة اآلخــر .ويظهــر البحــث أهميّــة الطّقــوس االجتماعيّــة
حيــث المشــاركة بيــن هذَيــن المك ّونَيــن وتأثّــر ٍّ
فــي العيــش المشــترك بيــن أفـراد المكـ ّون الواحــد أو المكونَيــن بيــن بعضهمــا البعــض فــي منطقــة واحــدة ،حيــث
ـال للممارســة ال َجماعيّــة .كمــا
تمثّــل الطّقــوس االجتماعيّــة بشــكل عــام أهميّــة للمجتمعــات التــي تمارســها لكونهــا مجـ ً
يقــوم البحــث بتوثيــق مظاهــر هــذه الطّقــوس االجتماع ّيــة وطُــرق ممارســتها ومــا يرافقهــا مــن أفعــال وأقــوال تشــير
إلــى أ ّن بعــض مــن الممارســات الطّقسـ ّية لــم يعــد لهــا وجــود فــي المجتمــع نتيجــة التّغ ّيـرات االجتماع ّيــة والثّقاف ّيــة
فــي المنطقــة .ويكشــف عــن دوافــع ممارســتها والتّغيّـرات الحاصلــة فيهــا.
كل مــن العــرب واألك ـراد فــي محافظــة الحســكة
أتــت إشــكال ّية البحــث علــى الشّ ــكل التّالــي :كيــف يَعيــش ّ
الطّقــوس االجتماعيّــة المشــتركة فيمــا بينهــم؟ وهــل يمكــن اعتبــار هــذه الطّقــوس لــدى المكـ ّون العربــي والمكـ ّون
ـال لممارســات ثقافيّــة واجتماعيّــة يمكــن مــن خاللهــا الكشــف عــن مــدى التّشــابه واالختــاف بيــن
ـردي مجـ ً
الكـ ّ
كل منهمــا بثقافــة اآلخــر؟ وإلــى أي حـ ّد تؤثّــر هــذه الطّقــوس علــى عيشــهم المشــترك فــي
ال ُم َك ّونَيــن ومــدى تأثّــر ّ
محافظــة واحــدة؟

ـي ،إذ قــام الباحــث بجمــع المعلومــات المتعلّقــة بتلــك الطّقــوس
ـي التحليلـ ّ
اعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفـ ّ
كل مــن العــرب واألكــراد فــي محافظــة الحســكة ،ومــن ثــ ّم قــام بتحليلهــا بهــدف اإلجابــة عــن
وكيــف يعيشــها ّ
اإلشــكاليّة المطروحــة .وقــد أتــت العيّنــة غرضيّــة ،إذ تــم اختيــار مجموعــة مــن القــرى والمناطــق فــي محافظــة
الحســكة والتــي يتــوزّع فيهــا العــرب واألكـراد .كمــا وتـ ّم تحديــد ع ّينــة قصديّــة شــملت عــددًا مــن ال ّرجــال وال ّنســاء،
ـي ،بشــكل متســا ٍو فــي مــا بيــن ال ُم َك ّونَيــن .وقــد أُج ِريَــت مــع األفـراد ال ُمختارين
مــن المكـ ّون الكـ ّ
ـردي والمكـ ّون العربـ ّ
مقابــات ح ّيــة وهاتف ّيــة ،لجمــع آرائهــم ورصــد قيمهــم واتّجاهاتهــم .مــع االســتناد علــى بعــض المراجــع التــي تناولــت
الســور ّية (أحمــد
موضــوع ال ّدراســة بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر ،ومنهــا :فنــون المأثــورات الشّ ــفاه ّية فــي الجزيــرة ّ
الحســين) ،رســالة فــي عــادات األك ـراد وتقاليدهــم (محمــود بايزيــدي) وغيرهــا مــن الكتــب والمقــاالت المنشــورة
التــي ت ُعنــى بالطّقــوس والعــادات االجتماع ّيــة.
ق ُِس ـ َم البحــث إلــى ثالثــة فصــول .يتنــاول الفصــل األول الطّقــوس االجتماعيّــة وطقــوس دورة الحيــاة (الــوالدة،
ـي.
الختــان ،ال ـ ّزواج والمــوت) لــدى المك ـ ّون الكـ ّ
ـردي .وبعــرض الفصــل الثّانــي تلــك الطّقــوس لــدى المك ـ ّون العربـ ّ
ويبــرز الفصــان شــكل الممارســة الطقسـ ّية لــدى الم َك ّونَيــن ويحـدّد هويّتهمــا الثّقاف ّيــة واالجتماع ّيــة .بينمــا يعــرض
الفصــل الثالــث بعــض الطّقــوس التــي تلعــب دو ًرا ها ًّمــا فــي العيــش المشــترك بيــن العــرب واألك ـراد.
مفصــل عــن الطّقــوس اإلجتما ّعيــة فــي محافظــة
الصعوبــة فــي إيجــاد مراجــع كافيــة تتح ـدّث بشــكل ّ
كانــت ّ
الصعوبــات أيضً ــا عــدم القــدرة علــى
ـي فيهــا .ومــن ّ
الحســكة ،وعــن العالقــة بيــن المك ـ ّون الكـ ّ
ـردي والمك ـ ّون العربـ ّ
إج ـراء مقابــات حيّــة مــع عــدد مــن األف ـراد الّذيــن تشــملهم عيّنــة البحــث واســتبدال ذلــك بات ّصــاالت هاتفيّــة،
ـي.
بســبب وجودهــم فــي ســوريا وتواجــد الباحــث فــي لبنــان ،والتزا ًمــا باإلج ـراءات الوقائ ّيــة والحجــر ّ
الصحـ ّ
توصل إليها البحث:
أ ّما من أبرز ال ّنتائج التي ّ
ـي فــي عـدّة عــادات ،ومنهــا :وجــود الكريــف وهــو الشّ ــخص الــذي يُختَــن
 تتشــابه طقــوس الم َك ّونَيــن الكـ ّـردي والعربـ ّ
فــي حضنــه الطّفــل /زواج ال َبـدَل /أســلوب االحتفــال بالختــان ،الــخ ...وتختلــف مــن جهــة أخــرى فــي عـدّة عــادات،
الســرة ،العــادة ال ُمرت َبطــة بتحديــد مســتقبل الطّفــل المولــود ،بحيــث
ومنهــا :األغانــي ال ُمغ ّنــاة عنــد الــوالدة /قطــع ّ
يعتبــر األكـراد أ ّن طبيعــة آلــة القطــع هــي المعيــار فــي ذلــك ،فــي حيــن أ ّن العــرب يعتبــرون أ ّن المعيــار هــو مــكان
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السـ ّرة بعــد القطــع /طقــس الح ّنــة الموجــود فــي الـ ّزواج عنــد األكـراد دون العــرب ،إلــخ ...وقــد أثّــرت طقــوس
دفــن ّ
المك ّونَيــن علــى بعضهــا وتركــت أثـ ًرا فــي مجتمــع الحســكة.
 تغيّــرت الطّقــوس مــن حيــث طــرق الممارســة ،بســبب عـدّة عوامــل اجتماعيّــة وثقافيّــة واقتصاديّــة .وقــد تبدّلــتالســنوات األخيــرة نتيجــة العديــد مــن العوامــل ،ومنهــا الحــرب وهجــرة بعــض أبنــاء المنطقــة
مالمــح الطّقــوس خــال ّ
والسياسـ ّية ال ّناجمــة عــن ذلــك.
ـة
ـ
ي
واالقتصاد
والتّغيـرات االجتماع ّيــة
ّ
ّ
 لبعــض تلــك الطّقــوس أهميّــة فــي تعزيــز العيــش المشــترك بيــن المك ّونَيــن ،مثــل طقــس الختــان وعالقــة الكريــفـي والتــي كانــت الغايــة منهــا أن ت ُ َقـ ّرب بيــن ال ُم َك ّونَيــن.
بيــن المكـ ّون الكــردي والعربـ ّ
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السينما
جماليا في
الخطر ُم َح ّركً ا
ًّ
ّ
الوثائقية
ّ
ــي
التعبيــر
الس
ّ
ياســي علــى ّ
أثــر الخطــر ّ
الفن ّ
ّ
الوثائقــي
الفيلــم
فــي
مثيــل
الت
وسياســات ّ
ّ
ــوري
الس
ّ
ّ
نموذجا
ل
تسج
عم
ا
لس
شريط
ً
ّ
ّ

عمار المأمون
ّ

ـوري ،درس اإلعــام فــي جامعــة دمشــق ،وال ّدراســات المســرحيّة فــي المعهــد العالــي للفنــون
ـي سـ ّ
باحــث وصحفـ ّ
الســوربون األولــى فــي باريــس ،وهــو
المســرحيّة فــي دمشــق .نــال الماجســتير فــي ال ّدراســات الثّقافيّــة مــن جامعــة ّ
فــي قيــد التّحضيــر ل َنيــل شــهادة الدّكتــوراه فــي ال ّدراســات الثّقاف ّيــة فــي الجامعــة عينهــا .لــه الكثيــر مــن المقــاالت
الصحــف والمواقــع العربيّــة والدّوليّــة ،ولــه عــدد مــن األبحــاث المحكمــة وغيــر المحكمــة .وهــو مــن
المنشــورة فــي ّ
المهت ّميــن بمجــال الثّقافــة والفـ ّن.
اإللكترونيammar.mn@hotmail.com :
* البريد
ّ
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ملخص
ّ
ـوري ،ســواء داخــل جغراف ّيــات ســوريا أو خارجهــا.
السـ ّ
الســوريّة ،هنــاك خطــر يهـدّد الجســد ّ
منــذ انطــاق الثّــورة ّ
الصــرف ،كلحــم ودَم ،وعلــى الجســد
تحـ ّول هــذا الخطــر إلــى حالــة طبيع ّيــة و ُم َهيمنــة ،تُطَ َّبــق علــى الجســد بمعنــاه ّ
الســوريّين ســواء أثنــاء عيشــهم
بوصفــه تكوينـاً سياسـيّاً وثقافيّـاً .هــذا الخطــر الحاضــر فــي أي لحظــة ،يهـدّد حيــاة ّ
حياتهــم اليوم ّيــة ،أو عنــد تظاهرهــم ضـ ّد ال ّنظــام فــي ســوريا أو حتّــى بعــد رحيلهــم إلــى خــارج البــاد.
ـوري ،وهنــا تظهــر الممارســة الفنيّة
السـ ّ
ـي الــذي يخضــع لــه الجســد ّ
التّهديــد بــاألذى قائــم بســبب الشّ ــرط ّ
السياسـ ّ
ـي
ـي يســعى إلــى نقــل حقيقــة مــاّ .
وككل عمــل ثقافـ ّ
الوثائقيّــة التــي تتبنــى حكايــة “الثّــورة الســوريّة” كجهــد جمالـ ّ
يعــارض ال ّنظــام القائــم فــي ســوريا ،هنــاك تهديــد بالخطــر يقــع علــى صانــع الفيلــم واألفـراد الذيــن يظهــرون علــى
الشّ اشــة ،بوصفهــم ُمبتَ ِكــري ومبتكـرات حكايــات ممنوعــة وغيــر مشــروعة تختلــف عــن تلــك ال ّرســميّة ال ُمبــاح لهــا أن
تظهــر فــي ال َعلــن.
ينتــج هــذا الخطــر متع ـدّد األوجــه عــن بنيــة سياس ـ ّية وثقاف ّيــة ،تفــرض مجموعــة مــن التّصنيفــات والتّقســيمات
والسياس ـيّة التــي خضعــت لهــا ســوريا قبــل الثّــورة ،وأصبحــت أوضــح بســبب الثــورة .وتتجلّــى هــذه
الجغرافيّــة ّ
ـمي إلــى مســاحة أعــداء ومســاحة مواطنيــن ُمطيعيــن ،وهــذا
ـ
الرس
ـاب
ـ
الخط
ـن
ـ
ضم
اب
ر
ـ
ت
ال
ـيم
ـ
تقس
ـي
السياســات فـ
ّ
ّ
ّ
مــا يتجلّــى فــي كلمــات مثــل“ :حاضنــة إرهابيّــة”“ ،منطقــة مح ـ ّررة” وأخــرى “يســيطر عليهــا اإلرهابييــن” ...فــي
الســوريّين/
الســوريّة ،إذ يُهـدّد ال ّنظــام ّ
الوقــت ذاتــه ،هنــاك الخطــر المرتبــط بفعــل التّصويــر نفســه ضمــن الجغرافيــا ّ
الصحف ّييــن /الصحفيــات والهــواة ،ويمنعهــم مــن التّصويــر فــي األماكــن العا ّمــة دون موافقــة رســم ّية.
الســورياتّ :
هنــاك أيضـاً الخطــر ال ّناتــج عــن التّصويــر تحــت القصــف وأثنــاء االشــتباكات .مــن ناحيــة أخــرى ،ال يمكــن نفــي أثــر
ـوائي ،االعتقــال ،حــادث عمل...الــخ .فيتح ـ ّول فعــل
الخطــر ال ّناتــج عــن أحــداث يصعــب التّنبــؤ بهــا كالقصــف العشـ ّ
التّصويــر إلــى مغامــرة غيــر محســوبة ال ّنتائــج.
ـي لتصويــر الواقــع ،يظهــر “الخطــر” ضمنــه
يحــاول البحــث ال َّنظــر فــي الشــريط الوثائقــي الســوري كجهــد جمالـ ّ
الســينمائ ّية .بصــورة أخــرى ،هنــاك
ياســي والعناصــر ّ
كمحــ ّرك ،Agent-يؤث ّــر علــى شــكل الحكايــة ،والتّمثيــل ّ
الس ّ
ـينمائي وتلعــب
ـكل خطـ ًرا يهـدّد األرض واألفـراد وتظهــر ضمــن الشّ ــكل السـ
عوامــل سياسـيّة واقتصاديّــة وثقافيّــة تشـ ّ
ّ
دو ًرا فــي رســم عناصــره الحكائ ّيــة والجمال ّيــة وأســاليب تمثيلــه للواقــع واألف ـراد.
تس ـ ّجل ،مــن إخ ـراج ســعيد البطــل وغيّــاث أيّــوب ( ،)2018ليكــون عيّن ـ ًة قصديّ ـ ًة
لســا عــم َ
اختــار الباحــث فيلــم ّ
للبحــث ،لمــا يتض ّمنــه مــن خصائــص ثقافيّــة وجماليّــة قــادرة علــى تحريــك التّحليــل نحــو مفاهيــم جماليّــة وسياسـيّة
قــد يشــترك فيهــا مــع ع ّينــات أخــرى ،لك ّنهــا ال تتطابــق معــه .باإلضافــة إلــى أ َّن الخطــر فــي الفيلــم يتجلّــى وف ًقــا
لشَ ــكلَين :يكمــن األ ّول فــي التّهديــد الــذي يخضــع لــه ص ّنــاع الفيلــم نتيجــة عملهــم فــي مســاحة جغرافيّــة محاصــرة
ت ُهـدَّد فيهــا حياتهــم وحيــاة مــن معهــم ألســباب سياسـ ّية ،وهــذه المنطقــة هــي الغوطــة المحاصــرة فــي ســوريا التــي
ـوري .ويتمثّــل الشــكل الثّانــي مــن الخطــر بانتقــال المخــرج والمص ـ ّور إلــى
تشــهد معاركًاوقص ًفــا مــن ال ّنظــام السـ ّ
مســاحة األمــان ،دمشــق ،وتع ّرضهمــا للتّهديــد باالعتقــال نتيجــة حملهمــا لكاميـرا وتنقّلهمــا مــع مــواد فيلميّــة يج ّرمهــا
ـوري.
ال ّنظــام السـ ّ
ـي ،لعــرض محتــوى الفيلــم ،إلــى جانــب تحليــل المضمــون كأداة وأســلوب
يعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفـ ّ
ـينمائي وتتجلّــى داخــل زمــن الفيلــم ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار
ـ
الس
ـكل
ـ
بالشّ
لرصــد العوامــل الخارج ّيــة التــي تتح ّكــم
ّ
ّ
ـي الــذي تـ ّم إنتــاج الفيلــم تب ًعــا
ـي يختــزن داخلــه خطابًــا سياسـ ًّيا وثقاف ًّيــا يتعلّــق بالشّ ــرط ّ
السياسـ ّ
أ َّن المنتــج الثّقافـ ّ
ً
الســيادة فــي ســوريا وعالقــة
لــه .ويتألّــف البحــث مــن ثالثــة فصــول .يتنــاول الفصــل األول ق ـراء ًة نظريّـة لمفهــوم ّ
الســلطة بهــذا المفهــوم ،باالعتمــاد علــى مقاربــات مــن “سياســات المــوت ”necropolitics-ينتــج عنهــا تعريفــات
ّ
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الســينمائيّة لتحديــد موضوعــه ،واألســلوب الــذي
إجرائيــة للخطــر .ويتنــاول الفصــل الثانــي الفيلــم ذاتــه ومك ّوناتــه ّ
الســينمائ ّية فــي الفيلــم.
ـر
ـ
العناص
ـض
ـ
بع
ـى
ـ
عل
تتدفّــق ضمنــه الحكايــات .يلــي ذلــك محاولــة لرصــد أثــر الخطــر
ّ
ـي
والســرد .أمــا الفصــل الثّالــث ،فَفيــه طــرح للفيلــم كوســيط للتّمثيــل ّ
باإلضافــة إلــى مقارنــة بيــن اللّعــب ّ
السياسـ ّ
ـي ،بمعنــى أ َّن الفيلــم وســيط ونمــوذج يرفــض عبــره األفـراد الوســوم ال ّرســم ّية ويقدمــون فــي الوقــت نفســه،
الجمالـ ّ
الصــورة كوســيط فــي ســوريا هــي محـ ّط
مــن خاللــه أشــكاالً جديــدة للتّعبيــر عــن أنفســهم ،آخذيــن بعيــن االعتبــار أ ّن ّ
ـمي
الصـراع يت َمحـ َور حــول الحقيقــة التــي تقدّمهــا هــذه ّ
صـراع .وهــذا ّ
الصــور ،ومــدى مطابقتهــا أو اختالفهــا عــن الرسـ ّ
وال ُمش ـ َّرع.
ـينمائي فــي
السـ
واجــه البحــث صعوبــات ترتبــط بعــدم القــدرة علــى تحديــد كافّــة العناصــر التــي تهـدّد اإلنتــاج ّ
ّ
الصعوبــة
والسياسـيّة وفصلهــا لمعرفــة أثرهــا المتبــادل .وكانــت ّ
المــكان الخ َِطــر ،وصعوبــة ضبــط المك ّونــات الفيلميّــة ّ
ـي ،وهــذا مــا
األبــرز فــي المحاولــة الدّائمــة فــي الفصــل بيــن مــا هــو سـ
ـي ومــا هــو سياسـ ّ
ـينمائي ومــا هــو أخالقـ ّ
ّ
ـي المعــارض فــي ســوريا وعالقتــه مــع الفنــون بشــكل عــام والفنــون فــي ســوريا بشــكل
يرتبــط بطبيعــة اإلنتــاج الفنـ ّ
ـاص.
خـ ّ
ـينمائي ،بــل هــو أقــرب
أبــرز نتائــج البحــث مفادهــا أ ّن الخطــر كثيمــة ف ّن ّيــة ال يظهــر بوضــوح ضمــن اإلطــار السـ
ّ
قســم إثرهــا العالــم ،دون أن تكــون هنــاك مالمــح واضحــة ألســلوب يُبــرز الخطــر كموضــوع
إلــى فئــة أنطولوجيّــة يُ َّ
ـي ومحـ ّرك للحكايــات .وهــذا أل ّن الخطــر فــي البحــث يبــدو كغوايــة لص ّنــاع الفيلــم فــي ســبيل رحلــة استكشــاف
فنـ ّ
الســخرية واللّعــب
غيــر محســوبة ال ّنتائــج .مــن ناحيــة أخــرى ،يُظ ِهــر البحــث أ َّن التّهديــد الدّائــم بالمــوت يُف ّعــل ّ
الصــورة وقدرتهــا علــى تمثيــل
السـ
ـينمائي ،ويُ َحـ ّول هــذا اإلطــار نفســه إلــى مســاحة للتّشــكيك بجــدوى ّ
ضمــن اإلطــار ّ
ّ
الواقــع.
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من أزمة المكان إلى مكان األزمة
وري
دراسة في المكان
المسرحي ّ
الس ّ
ّ
مي األطرش

الســينوغرافيا مــن المعهــد العالــي
ســينوغراف ومص ّممــة أزيــاء ،خ ّريجــة قســم التّصميــم وتقنيّــات المســرحّ -
للفنــون المســرحيّة  -دمشــق .عملــت فــي تصميــم الدّيكــور وتنفيــذه وفــي تصميــم األزيــاء واالكسســوارات ،وكانــت
ـي الحتفال ّيــة دمشــق عاصمــة الثّقافــة العربيــة ( .)2008حاصلــة علــى ماجســتير فــي
منســقة ضمــن الفريــق التّقنـ ّ
فنــون األداء ودراســات المســرح مــن جامعــة ليــون لوميــر الثّانيــة (.)2015
اإللكترونيmai_atrash@yahoo.com :
* البريد
ّ
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ملخص
ّ
ـوري وينتهــي بدراســة المــكان فــي عــروض
السـ ّ
ـرحي فــي ظـ ّـل أزمــة المســرح ّ
يبــدأ البحــث بدراســة المــكان المسـ ّ
السياسـ ّية فــي البــاد منــذ عــام  .2011وينطلــق مــن إشــكالية كَثُــر تداولُهــا ،وتحـدّث فيهــا
قامــت فــي ظـ ِّـل األزمــة ّ
الســبعينات ،وهــي مــا ُسـ ّميَت وت ُسـ ّمى إلــى اليــوم
الكثيــر مــن ال ّن ّقــاد والباحثــات والباحثيــن المســرحيّين منــذ مطلــع ّ
ـوري .تمثّلــت تلــك األزمــة بابتعــاد المســرح عــن الشّ ــريحة الواســعة مــن الجماهيــر ،واغترابــه
السـ ّ
بـــأزمة المســرح ّ
عنهــم .يتو ّجــه البحــث إلــى دراســة هــذه األزمــة ّســينوغرافياً ودراســة العالقــة بيــن الجمهــور والعــرض؛ واختيــار
المــكان وتصميــم العالقــات المكان ّيــة فيــه وتنظيمهــا بيــن حيــز اللّعــب ،أي فضــاء الممثّــل ،وحيــز الفرجــة ،أي فضــاء
ـرحي فــي العمل ّيــة المســرح ّية ،كعنصــر رئيــس وحاســم فــي
المتف ـ ّرج .ويولــي البحــث أه ّم ّيــة كبــرى للمــكان المسـ ّ
التّواصــل مــع الجمهــور.
ـرحي فــي المســرح
يطــرح البحــث ســؤالَين أساس ـ َّيين همــا :مــا أســباب هــذه األزمــة مــن ناحيــة المــكان المسـ ّ
ـوري أي ارتبــاط بمــكان العــرض؟ وهــل يمكــن للمــكان أن يلعــب دو ًرا نوعيًّــا فــي
السـ ّ
السـ ّ
ـوري؟ هــل ألزمــة المســرح ّ
ّ
ـوري مــن أزمتــه؟
السـ ّ
العالقــة مــع الجمهــور الســتقطابه ،وفــي إخ ـراج المســرح ّ
اريخــي ،حيــث قامــت الباحثــة بجمــع
الســؤال األ ّول ،اعتمــد البحــث المنهــج
الوصفــي التّ
لإلجابــة عــن ّ
ّ
ّ
المعلومــات ومقاطعتهــا مــن خــال المراجــع المختلفــة والمقابــات وتحليــل الوثائــق إلظهــار العالقــات المكانيّــة
وتطو ّرهــا ،وتحليــل وقــع هــذا التّطـ ّور علــى تغ ّيــر العالقــة مــا بيــن المســرح والجمهــور فــي ســوريا مــن خــال تبـدّل
الســينوغرافيا
ـي ،قامــت الباحثــة بدراســة وتحليــل ّ
أشــكال الفرجــة .أمــا لإلجابــة عــن ّ
الســؤال الثّانــي بشــكل عملـ ّ
الســوري نــ ّوار بلبــل.
ــي :شكســبير فــي ال ّز ّ
عتــري ،وروميــو وجولييــت للمخــرج ّ
وعالقــة االســتقبال فــي عرضَ ّ

ـي األ ّول .ففــي الفَصلَيــن
يتألّــف البحــث مــن ثالثــة فصــول .يجيــب الفصــان األ ّول والثّانــي علــى ّ
الســؤال البحثـ ّ
ـوري ،وإلــى تتبّــع المــكان وأشــكال الفرجــة المتش ـكّلة فيــه ،ومــن ث ـ ّم
السـ ّ
ـرحي ّ
عــودة إلــى بدايــات ال ّنشــاط المسـ ّ
ـي اإليطال ّيــة ،وفيــه تتنــاول الباحثــة المــكان مــا
ـ
القوم
ـة
ـ
علب
ـوان
ـ
عن
األول
ـل
ـ
الفص
تطـ ّوره فــي فتـرات مختلفــة .حمــل
ّ
ـي فــي قاعاتــه
ـي شـ َ
ـرحي اإليطالـ ّ
ـكل المــكان المسـ ّ
ـي وبعــده .حيــث ات ّخــذ المســرح القومـ ّ
قبــل نشــوء المســرح القومـ ّ
ـوري ،حامـ ًـا فــي ذاكرتــه الجمعيّــة تقاليــد شــعبيّة خاليــة مــن القيــود
السـ ّ
وفــي معظــم عروضــه .فوجــد المتفــرج ّ
نفســه مق ّيـدًا فــي فضــاء العلبــة االيطال ّيــة ،فابتعــد عــن المســرح الــذي ال يــكاد
ومد ّرجــة فــي حياتــه اليوم ّيــة .وجــد َ
ـي جديــد ولكــن ...وفيــه تســتعين
يتع ـ ّرف فيــه علــى ذاتــه .ث ـ ّم جــاء الفصــل الثّانــي بعنــوان بيانــات لمســرح عربـ ّ
ـوري.
ـ
الس
ـرح
ـ
المس
ـة
ـ
ألزم
ـوس
ـ
ن
و
ـرحي ســعد اللــه ّ
ّ ّ
الباحثــة فــي دراســتها للمــكان بتحليــل الكاتــب والمخــرج المسـ ّ
ـي جديــد ،تلــك التــي مــن شــأنها الوصــول إلــى
وترتكــز علــى بياناتــه التــي نشــرها تحــت اســم بيانــات لمســرح عربـ ّ
ـي مــن تيهــه ،وأن تحـ ّـل
حركــة مســرحيّة تعبّــر عــن جمهورهــا وتســتطيع ،حســب ونّــوس ،أن تُخ ـرِج المســرح العربـ ّ
الســبعينات.
مشــاكله .وتســتقصي الكاتبــة بعــض محــاوالت الخــروج مــن العلبــة االيطال ّيــة منــذ مطلــع ّ
ـي بدراســة لعــروض نشــأت بعــد عــام  ،2011أي بعــد
أمــا الفصــل األخيــر ،بيانــات لشــكل فرجــة جديــد ،فقــد ُع ِنـ َ
ـي المخــرج ن ـ ّوار بلبــل :شكســبير فــي
األزمــة ّ
السياس ـيّة .عــروض خلقــت أشــكال وعالقــات فرجــة جديــدة ،كعرضـ ّ
اللجئيــن فــي األردن .ففــي الوقــت الــذي يُؤ َخــذ علــى المســرح
الســوريّين ّ
ـال
ـ
األطف
ـع
ـ
م
ـت،
ـ
وجوليي
ـو
ـ
ورومي
ـري
ال ّزعتـ ّ
ّ
ـوري أنّــه ابتعــد عــن جمهــوره واغترابــه عــن ال ّنــاس وواقعهــم ،نــرى عروضً ــا مســرحيّة ســوريّة ،وليــد ًة “لألزمــة
السـ ّ
ّ
اليومــي .وحاولــت هــذه العــروض وال تــزال تحــاول كســر الجــدار ال ّرابــع
فضــاءه
الجمهــور
قاســمت
ة”،
ي
ياســ
الس
ّ
ّ
ّ
والتّو ّجــه إلــى الجمهــور.
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ـوري أو
واجهــت البحــثَ بعـ ُ
ـض ّ
السـ ّ
الصعوبــات ،ولعـ ّـل أه ّمهــا قلّــة الدراســات أو اإلحصــاءات حــول الجمهــور ّ
ـص وإخـراج ،دون اإلشــارة إلــى
ـ
ون
ـي
ـ
ن
ف
ـق
ـ
فري
ـن
ـ
م
ـروض
ـ
الع
ـل
ـ
تفاصي
ـع
ـ
اج
ر
الم
ـر
ـ
تذك
ـا
ـ
م
ـرحي .فغال ًبــا
ّ ّ ّ
المــكان المسـ ّ
مــكان العــرض الــذي قُدّمــت فيــه ،وال إلــى عالقــة الجمهــور بالعــرض عنــد التّل ّقــي.
ـوري هــو أحــد أوجــه األزمــة المســرحيّة فــي ســوريا،
السـ ّ
وكنتيجــة لهــذا البحــث ،اتّضــح أ ّن المــكان فــي المســرح ّ
ـوري .فقــد
ـور
ـ
الجمه
ـع
ـ
م
ـة
ـ
العالق
ـد
ـ
توطي
أو
ـاع
ـ
الســينوغرافيا وخيــارات المــكان ،لهــا دور ف ّعــال فــي انقط
السـ ّ
ّ
وأ ّن ّ
ـرحي والجماهيــر فــي أث َريــن اثنيــن ،وهمــا :العالقــات المكانيّــة وشــكل
تجلّــى انقطــاع العالقــة بيــن المــكان المسـ ّ
التّل ّقــي ضمــن العــرض (عالقــة حيــز اللّعــب بال ّنســبة لحيــز الفرجــة) مــن جهــة ،والموقــع الــذي ات ّخذتــه العــروض
السـكّان ،مــن جهــة أخــرى .وقــد رصــدت ال ّدراســة أ ّن مكانًــا مســرحيًّا وشــكل فرجــة
فــي المدينــة نســب ًة للجمهــور ،أي ّ
الســتينات ،وهــو شــكل العلبــة اإليطاليّــة الــذي يضــع الجمهــور
الســوريّة منــذ ّ
واحــد كان قــد طغــى علــى العــروض ّ
الصــاالت والمســارح
فــي عالقــة ت َوا ُجــه مــع العــرض .ويعــود ذلــك إلــى حصــر أغلــب ال ّنشــاطات المســرح ّية فــي ّ
ـكل معماريًّــا واح ـدًا لهــا.
الســتينات والتــي تب ّنــت شـ ً
ال ّرســميّة التــي شُ ـيّدت منــذ ّ

توصــل البحــث أيضً ــا إلــى نتيجــة مفادهــا أنّــه لكــي يح ّقــق المــكان تغييـ ًرا نوع ًّيــا فــي عمل ّيــة التّواصــل والتّل ّقــي،
ّ
ـوري وجمهــوره ،ال بُـ ّد لــه أن يبحــث عــن جمهــور متنـ ّوع .وعلــى
السـ ّ
ولكــي يســاعد علــى ردم الفجــوة بيــن المســرح ّ
غـرار مضمــون العــرض ،يجــب أن يبــدأ البحــث عــن المــكان انطالقًــا مــن ثقافــة الجمهــور ،وبيئتــه وواقعــه .فالمــكان
والمضمــون وارتباطهمــا ببعضهمــا مــن جهــة ،وبالجمهــور مــن جهــة أخــرى ،هــو مدخــل العمل ّيــة المســرح ّية كمــا
خاصـ ًة
ـرحي ،وتسـ ّ
ـتحق دراسـ ًة ّ
قالهــا ونّــوس .وقــد ختــم البحــث فــي الكشــف عــن مواضيــع تتعلّــق بالمــكان المسـ ّ
بالســلطة وارتباطــه بحريّــة التّعبيــر.
فيمــا بعــد ،مثــل عالقــة المــكان بــدور المســرح فــي المجتمــع ،وعالقتــه ّ
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ورية
الصدمة في رواية الحرب
الس ّ
ّ
ّ
روايتَ ي وادي قنديل
تحليلية في
دراسة
َ
ّ
شاق
عمل
والموت
ٌ
ٌّ
نور شلغين

مح ـ ّررة وصحفيّــة مســتقلّة مقيمــة فــي باريــس منــذ عــام  .2017خ ّريجــة كليّــة اإلعــام فــي جامعــة دمشــق
( .)2015بــدأت عملهــا فــي مجــال تحريــر األخبــار االقتصاديّــة فــي مجموعــة هيــكل ميديــا (دمشــق –  ،)2014ثـ ّم
انتقلــت للعمــل فــي مجــال العالقــات العا ّمــة ضمــن مجموعــة ســبيس تــون  ،Spacetoonقبــل أن تنتقــل إلــى إدارة
ـي فــي
ـي ( .)2017عملــت فــي مجــال التّدقيــق اللّغـ ّ
ـوي واألدبـ ّ
المحتــوى المترجــم لموقــع مرصــد المســتقبل العلمـ ّ
ـتقل ) .(2017 ß 2012شــاركت وســاعدت فــي إخـراج كتــاب أنطولوجيــا
دار نينــوى لل ّدراســات وال ّنشــر بشــكل مسـ ّ
الســوريّة الفرنسـيّة مـرام المصــري (صــدرت منــه طبعتــان فــي
الســوريّين ،الــذي ترجمتــه وقدّمتــه الشّ ــاعرة ّ
الشّ ــعراء ّ
ّ
باريــس عامــي  2016و  .)2017كمــا حلــت ضيفــة شــرف لتمثيــل الكتــاب وتمثيــل ســوريا ،فــي مهرجــان الشّ ــعر
الحالــي لدرجــة
ــنوي بريزنــس آفرونتنــي  .)2018( Présences à Frontenayتحضّ ــر فــي الوقــت
الس ّ
الفرنســي ّ
ّ
ّ
الماجســتير فــي الثّقافــة واالت ّصــال ،اختصــاص إعــام ،ثقافــة ومجتمــع ،فــي جامعــة باريــس.
اإللكترونيnoor.shalghen@gmail.com :
* البريد
ّ
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ملخص
ّ
الصدمــة ،فــي رواي َتــي وادي قنديــل لنســرين
يســتعرض هــذا البحــث انعــكاس االضطرابــات ال ّنفس ـ ّية لمــا بعــد ّ
خــوري ،و المــوتُ عمـ ٌـل شـ ّ
ـاق لخالــد خليفــة .وهمــا روايتــان ت ّمــت كتابتهمــا خــال الحــرب التــي كانــت عنص ـ ًرا
أساس ـيًّا و ُمح ـ ّركًا لألحــداث والشّ ــخصيّات فــي ال ّن َّصيــن .يلقــي البحــث الضّ ــوء علــى الجــروح ال ّنفس ـيّة التــي تركتهــا
والســوريّين ،وكيــف قــام األدب بشــكل مقصــود أو غيــر مقصــود بعكــس هــذه الجــروح
الحــرب لــدى الســوريات ّ
واالضطرابــات ونقــل أصــوات الناجيــات وال ّناجيــن مــن المجــزرةُ ،مخر ًجــا إيّاهــا مــن متاهــة األرقــام فــي األخبــار،
لتكــون ح ًّقــا مســموعة .وهكــذا يمكــن صياغــة ســؤال البحــث بالتّالــي :كيــف أثّــرت االضطرابــات ال ّنفس ـ ّية لصدمــة
الســوريّة بعــد عــام 2011؟ ومــا هــي أبــرز االضطرابــات
الســرديّة لل ّروايــة ّ
الحــرب فــي وصــف الشّ ــخص ّيات والبنيــة ّ
الســوريّة بعــد عــام 2011؟
ال ّنفس ـيّة ال ّناتجــة عــن صدمــة الحــرب ،والمؤثّــرة فــي األعمــال األدبيّــة ّ

النصيــن ال ّروائ َّييــن المــوتُ
ـدي لمعالجــة ّ
ـي النقـ ّ
ينتمــي هــذا البحــث إلــى البحــوث ال ّنوع ّيــة ذات المنهــج التّحليلـ ّ
َعمـ ٌـل شـ ّ
ـاق ووادي قنديــل ،مــن خــال دراســة أعـراض االضطرابــات ال ّنفسـيّة بعــد الصدمــة ،علــى اعتبــار موضوعهــا
ّ
ومسـبّبها فــي العملَيــن هــو الحــرب ،مــع األخــذ بعيــن االعتبــار الجــذور العميقــة والظــروف ال ُمســبقة ال ُمهيّئــة لهــذه
والســوريّين .وقــد تـ َّم اختيــار هذَيــن ال َعملَيــن ال ّروائ َّييــن بنــا ًء علــى مالحظــة
الصدمــة لــدى الكثيــر مــن الســوريات ّ
ـي فــي ال ّرمزيّــة اللّغويّــة وأحــداث ال ّروايــة ،والتّأثيــر علــى مســارها وتب ـدّالت
حضــور أحــداث الحــرب بشــكل جلـ ّ
ً
ـي مــن أعمــال الجيــل
ـ
أدب
ـل
ـ
عم
ـة
ـ
تجرب
ـتحضار
ـ
اس
ـى
ـ
عل
ـرص
ـ
الح
ـى
ـ
إل
ة
ـ
إضاف
ـي.
ّ
شــخص ّياتها علــى المســتوى ال ّنفسـ ّ
ـوري الجديــد .فَتَ ـ ّم اختيــار روايــة وادي قنديــل للكاتبــة نســرين خــوري ،التــي ت ُعتبــر هــذه تجربتهــا
السـ ّ
ـي ّ
ال ّروائـ ّ
ال ّروائيّــة األولــى ،إلــى جانــب المــوت عمـ ٌـل شـ ّ
ـوري خالــد خليفــة.
السـ ّ
ـاقٌ ال ّروايــة الخامســة للكاتــب ّ

ـي مــن ثالثــة محــاور رئيس ـ ّية .األ ّول ،فيــه اســتعراض للتّعريفــات والمصطلحــات
يتألّــف البحــث بشــكل رئيسـ ّ
ـي .باإلضافــة إلــى اســتعراض موجــز لنمــاذج عــن حضــور
الطّبيّــة المتعلّقــة باالضطرابــات ال ّنفسـيّة فــي الطّـ ّ
ـب ال ّنفسـ ّ
ـي .والمح ـ َور الثّانــي ،فيــه اســتعراض لل َع َملَيــن ال ّروائ َّييــن المختا َريــن،
ـي والعربـ ّ
هــذه االضطرابــات فــي األدب العالمـ ّ
الصدمــة والظّــروف المه ّيئــة لهــا فــي ال ّن ّصيــن قبــل الحــرب وخاللهــا .أ ّمــا المحــور الثّالــث فيعــرض التّمثيــل
وجــذور ّ
الصدمــة فــي العملَيــن ال ّروائيَيــن المختا َريــن ،علــى صعيــد ال ّرمزيّــة اللّغويّــة
ـي لالضطرابــات ال ّنفسـيّة لمــا بعــد ّ
ال ّروائـ ّ
ووصــف الشّ ــخص ّيات والعالقــات فيمــا بينهــا وتط ّوراتهــا ال ّنفس ـ ّية.
أهــم التّحدّيــات التــي واجههــا البحــث هــي نــدرة المؤلّفــات العربيّــة التــي تتنــاول هــذا الموضــوع ،ســواء
ـي أو األدب .ولهــذا ،كان التّو ّجــه باســتمرار إلــى اختيــار أعمــال عالم ّيــة باللّغــة اإلنجليزيّــة بشــكل
فــي الطّــب ال ّنفسـ ّ
ـي .فضـ ًـا عــن رغبــة الباحثــة بالتّركيــز علــى ال َعملَيــن ال ّروائ َّييــن أكثــر مــن كات َبيهمــا ،األمــر الــذي جعــل المه ّمــة
أساسـ ّ
ـص األدبــي مــرآة تعكــس آمــال وآالم وهواجــس كاتبــه قبــل أي شــيء آخــر .ولكــن كان
أصعــب ،وذلــك العتبــار ال ّنـ ّ
هــدف البحــث منــذ البدايــة التّعامــل مــع ال ّنصــوص كشــهادات موضوع ّيــة ومؤ ّرخــة لهــذه الحــرب القاســية التــي
الســوريّين منــذ ســنوات.
ســيطرت علــى حيــاة ّ

توصــل إليهــا البحــث ،فيمكــن اإلشــارة إلــى أ ّن ال َّن َّصيــن عمــا كشــهادتَين جليَّتَيــن
أ ّمــا عــن أهــم ال ّنتائــج التــي ّ
والســوريّين
ـوريات
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علــى أع ـراض االضطرابــات ال ّنفس ـ ّية
ّ
ّ
خــال األعــوام الماضيــة .ففــي ال ّن َّصيــن حضــور النفصــال الشّ ــخصيّات عــن الواقــع وعــن بعضهــا البعــض .فالكوابيــس
والســوريّين ،والخــوف يش ـكّل وعيهــم تجــاه المحيــط ،مؤ ّديًــا إلــى أزمــة وجوديّــة
ت َهيمــن علــى أحــام الســوريات ّ
عميقــة ،باتــت تدعــو فــي ال ّنهايــة للتّــوق إلــى المــوت والفنــاء .وبينمــا عملــت هــذه التّجلّيــات ال ّنفسـيّة فــي روايــة
المــوتُ عمـ ٌـل شـ ّ
والســوريّين فــي مواجهتــه،
ـاق علــى محاولــة إبقــاء الجــرح حيًّــا واســتعراض خيــارات الســوريات ّ
كل مــا ته ـدّم
عملــت روايــة وادي قنديــل علــى محاولــة إبقــاء ذاكــرة مــا قبــل الحــرب ح ّيــة ،كأنهــا تــو ّد أن يبقــى ّ
علــى أرض الواقــع حيًّــا وثابتًــا فــي النــصُ ،مذكّــر ًة بقــدرة الحــب علــى شــفاء الجـراح ومقاومــة مـرارة الواقــع والقــدر
الغامــض للحــرب.
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الفلسطيني في دمشق
التطريز
ّ
ّ
مخيم
وتدمير
حصار
بعد
وريفها
ّ
اليرموك.
نور شنتوت

ف ّنانــة تشــكيليّة مــن مواليــد دمشــق ( ،)1991حاصلــة علــى إجــازة فــي الفنــون البصريّــة وعلــى جائــزة
هيليــن الخــال ،مــن األكاديميّــة اللّبنانيّــة للفنــون الجميلــة  - ALBAبيــروت ( .)2014تابعــت دراســتها فــي
تختــص فــي ال ّنحــت
المدرســة العليــا للفنــون الجميلــة  -باريــس .وهــي مقيمــة حال ًّيــا فــي فيينــا حيــث
ّ
صــي  ،Textual Sculpture -فــي أكاديميّــة الفنــون الجميلــة  -فيي ّنــا .لهــا العديــد مــن المعــارض الفرديّــة
ال َّن ّ
الفــردي قصيــدة مــن المســتقبل ،وال ّنصــوص األدب ّيــة والمقــاالت واألبحــاث.
المعــرض
ومنهــا:
والمشــتركة
ّ
اإللكترونيnourshantout@hotmail.com :
* البريد
ّ
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ملخص
ّ
ـطيني مــن القــرى الفلســطين ّية إلــى البــاد العرب ّيــة األخــرى ،ومنهــا ســوريا بعــد نكبــة
انتقــل التّطريــز الفلسـ ّ
 ،1948وتـ ّم تعليمــه فــي مــدارس األونــروا وفــي العديــد مــن مراكــز التطريــز ،م ّمــا ســاعد علــى إبقائــه ح ًّيــا وحاضـ ًرا
فــي حيــاة الفلســطينيات والفلســطينيّين .لكـ َّن الحــرب فــي ســوريا تسـبّبت فــي تدميــر وإغــاق العديــد مــن مراكــز
التّطريــز المتواجــدة فــي مخ ّيــم اليرمــوك ،أكبــر تج ّمــع للفلســطينيات وللفلســطين ّيين فــي ســوريا والــذي يُ َعـ ّد مركـ ًزا
ـطيني.
ها ًّمــا للتّطريــز الفلسـ ّ
ـطيني فــي دمشــق وريفهــا بعــد حصــار وتدميــر مخيّــم اليرمــوك مــن ِقبَــل
يــدرس هــذا البحــث التّطريــز الفلسـ ّ
ـي ( ،)2013وفــي ظـ ّـل التّغ ّي ـرات االقتصاديّــة التــي أثّــرت علــى توافــر المــواد األ َّول ّيــة ال ُمس ـتَو َردة فــي
جيــش نّظامـ ّ
ـي الــذي دفــع ال ّنســاء للبحــث عــن عمــل .ويطــرح البحــث اإلشــكاليّة التّاليــة :هــل
األســواق ،والتّغيّــر الدّيموغرافـ ّ
ت ُعتَ َبــر الحاجــة للعمــل داف ًعــا المتهــان نســاء جديــدات التّطريــز؟ وهــل ســتتابع المطـ ّرزات المحترفــات التّطريــز مــا
ـي لإلنتــاج؟
بعــد الحــرب؟ ومــا هــو أثــر ظروفهــن الجديــدة علــى الجانــب الف ّنـ ّ

ـطيني ،فت ـ ّم االعتمــاد علــى
وقــد أتــت هــذه األســئلة بهــدف توثيــق التّغيي ـرات الحاصلــة علــى التّطريــز الفلسـ ّ
ـي المعاصر
ـ
الفن
ـا
ـ
بمفهومه
ـي .ويركّــز البحــث علــى األرشــفة المضــادّة Counter-archiving
ّ
ـي التّحليلـ ّ
المنهــج الوصفـ ّ
كشــكل مــن أشــكال المقاومــة .وهــو يتألّــف مــن قسـ َمين .يرصــد فــي القســم األ ّول التّغيّـرات الطّارئــة علــى التّطريــز
الفلســطيني عــن طريــق مقابــات فرديّــة وجماع ّيــة شــبه منظّمــة ومع ّمقــة مــع أفــراد الع ّينــة غيــر العشــوائ ّية
ّ
والغرض ّيــة .وقــد ت ـ ّم اختيــار هــؤالء األف ـراد مــن مجتمــع البحــث نفســه ،أي مــن الفاعــات والفاعليــن فــي مجتمــع
ـطيني فــي دمشــق وريفهــا مــا بعــد حصــار مخيّــم اليرمــوك فــي العــام  .2013يحلّــل البحــث هــذه
التّطريــز الفلسـ ّ
ٍ
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التّغ ّيـرات اعتمــادًا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ـطيني“ :غــرزة الفالحــي” ال ّتقليد ّيــة لــوداد كامــل قعــوار وتانيــا تمــاري ناصــر.
نذكــر منهــا كتــاب ال ّتطريــز الفلسـ ّ

يركــز القســم الثّانــي مــن البحــث علــى أهم ّيــة توثيــق آثــار ال ُمتغ ّيــرات التــي عرضناهــا فــي القســم األ ّول،
ري بذاتــه .يبــدأ بوصــف َمعــارِض التّطريــز التــي نظّمتهــا الهيئــة
ـي تح ـ ّر ّ
ويعتمــد علــى عمل ّيــة األرشــفة كعمــل ف ّنـ ّ
األهليّــة غيــر الربحيّــة “عائــدون” ضمــن مشــروع “حمايــة المــرأة” ( )2017الــذي ســعى إلــى تعليــم ال ّنســاء التّطريــز
والخياطــة بهــدف إيجــاد فــرص عمــل .ويُتابــع بتحليــل هــذه ال َمعــارض اعتمــادًا علــى ُصــ َور أرشــيفهم ومقابلــة
جماعيّــة شــبه منظّمــة مــع ثالثــة مــن المتط ّوعيــن/ات فــي الهيئــة .كمــا ويعــرض بعــض المشــاريع التــي اهت ّمــت
ـطيني فــي
باألرشــفة فــي فلســطين وخارجهــا ويتّخذهــا مثــاالً ليقتــرح احتمــاالت مختلفــة بغيــة توثيــق التّطريــز الفلسـ ّ
ســوريا .ويعتمــد هــذا القســم أيضً ــا علــى أداة المقابلــة الفرديّــة شــبه المنظّمــة مــع ريتشــيل ديدمــان التــي أشــرفت
ـطيني
ـطيني ،وهمــا :أطـراف الخيــوط :ال ّتطريــز الفلسـ ّ
ـطيني مــع المتحــف الفلسـ ّ
علــى معرضَ يــن عــن التّطريــز الفلسـ ّ
ـي الــذي أُقيــم فــي دار ال ّنمــر للثّقافــة والفنــون (بيــروت –  ،)2016وغــزل العــروق :عيــن جديــدة
فــي ســياقه ّ
السياسـ ّ
ـطيني الــذي أقيــم فــي المتحــف الفلســطيني (بيرزيــت –  .)2018باإلضافــة إلــى االعتمــاد علــى
علــى ال ّتطريــز الفلسـ ّ
الكتــب المرافقــة لهــذه المعــارض ومؤلّفــات نظريّــة عــن األرشــفة ،وعلــى مقابلــة فرديّــة مــع الباحثــة والمنظّــرة
ومنســقة المعــارض د.يلينــا بيتروفيتــش – .Jelena Petrović
الثّقاف ّيــة ّ
ـطيني فــي
تكمــن أهــم التّحدّيــات التــي واجهــت البحــث فــي عــدم وجــود ّ
أي مرجــع يهت ـ ّم بالتّطريــز الفلسـ ّ
أي دراســة ســابقة عــن هــذه الظّاهــرة يُمكــن االســتفادة منهــا فــي خدمــة البحــث .مــا
ســوريا تحدي ـدًا ،وال حتّــى ّ
ـطيني فــي دو ٍل أخــرى كَلبنــان واألردن وفلســطين.
أدّى إلــى االعتمــاد علــى مراجــع اهت ّمــت بدراســة التّطريــز الفلسـ ّ
ّ
باإلضافــة إلــى ت َحـ ٍّد ناجــمٍ عــن تبـدّل الظّــروف بشــكل مســتم ّر فــي دمشــق وريفهــا ،المــكان الــذي ت ّمــت فيــه دراســة
هــذه الظّاهــرة.
السياسـيّة واالجتماعيّة
ّ
ـطيني قــد تأثّــر بالتّغيّـرات ّ
توصــل البحــث إلــى عــدد مــن ال ّنتائج ،أه ّمهــا أ ّن التّطريز الفلسـ ّ
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واالقتصاديّــة والدّيموغرافيّــة فــي ســوريا مــن ناحيــة ف ّنيّــة .فــكان لذلــك تأثيـرا ً علــى األلــوان ال ُمسـتَع َملة فــي التّطريــز،
ـادي علــى ســوريا بصعوبــة الحصــول علــى بعــض ألــوان الخيطــان الفرنس ـ ّية المســتوردة
إذ تس ـ َّبب الحصــار االقتصـ ّ
(دي إم ســي  ،)DMCكصعوبــة الحصــول علــى اللّــون األحمــر ،وهــذا مــا سـ ّمته إحــدى الموظّفــات فــي نــادي فتيــات
فلســطين المهتـ ّم بالمحافظــة علــى التـراث ،بـ“أزمــة اللّــون األحمــر” ألنــه أكثــر األلــوان اســتهالكًا مــن قبــل ال ّنــادي.
تعاملــت الموظّفــات مــع هــذه األزمــة إ ّمــا بتغييــر األلــوان ال ُمطَ ـ َّرز بهــا علــى بعــض األثــواب ،وإ ّمــا بالتّوقّــف عــن
تســليم العمــل للمط ـ ّرزات بانتظــار الحصــول علــى اللّــون األحمــر مــن بيــروت .مــن ناحيــة أخــرى ،لــم تؤثّــر هــذه
مؤس َس ـتَه نديمــة كريميــد تختــار األلــوان
األزمــة بشــكل كبيــر علــى عمــل مشــروع التّطريــز ّ
الصغيــر “ســنابل” ألن ِّ
ِب ُح ّريّــة أكبــر وتعمــل باأللــوان المتوفّــرة .وقــد أدّت المقابــات إلــى اســتنتاج أ ّن هنــاك نظــر ًة خاطئ ـ ًة فــي اعتبــار
ـدي جام ـدًا ال يمكــن تغييــره.
ـطيني التّقليـ ّ
التّطريــز الفلسـ ّ
مــن نتائــج البحــث أيضـاً الكشــف عــن تأثيــر التّغ ّيـرات االقتصاديّــة والدّيموغراف ّيــة علــى ســوق عمــل التّطريــز
ـطيني .فقــد دفعــت العديــد مــن ال ّنســاء إلــى تعلّــم التّطريــز والخياطــة فــي ال ـدّورات التــي نظّمتهــا الهيئــة
الفلسـ ّ
األهل ّيــة غيــر الربح ّيــة “عائــدون” ،واللّواتــي فَضَّ ل ـ َن امتهــان الخياطــة بــدل التّطريــز ،أل ّن التّطريــز ال يؤ ّمــن دخـ ًـا
والســعر الــذي ت ُبــاع بــه ال ِقطَــع.
مســتق ًّرا .كمــا ويُظهــر البحــث أن هنــاك فارقًــا كبي ـ ًرا بيــن مــا تجنيــه المط ـ ّرزات ّ
باإلضافــة إلــى الكشــف عــن أ ّن المط ـ ِّرزات والمط ِّرزيــن مــن العيّنــة ،لــم يتوقّفــوا عــن التّطريــز بعــد حصــار مخيّــم
الصعبــة .مــع اإلشــارة إلــى عــدم تغ ّيــر
اليرمــوك بــل أص ـ ّروا علــى االســتمرار لمقاومــة ظــروف الحصــار والتّهجيــر ّ
وحــدات التّطريــز المسـتَخدَمة أو أســلوب التّطريــز بعــد حصــار مخيّــم اليرمــوك .وقــد يعــود ذلــك إلــى القيــود التــي
الســوق.
فُرِضَ ــت علــى التّطريــز مــن ِق َبــل المنظّمــات غيــر الحكوم ّيــة أو التــي يفرضهــا ّ
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السورية
المدونات
تجليات الخوف في
ّ
ّ
ّ
مدونات في
تحليلية لنصوص من
دراسة
ّ
ّ
" ّ
الشتات" بين عامي  2011و 2019

،

نور فليحان

معلّمــة ومرشــدة اجتماعيّــة .حاصلــة علــى شــهادة البكالوريــوس فــي مجــال التّربيــة والتّعليــم قســم معلّــم َصـ ّـف
ـي مــن جامعــة أليــس
مــن جامعــة دمشــق ( .)2014وقــد نالــت شــهادة الماجســتير فــي مجــال العمــل االجتماعـ ّ
ـي.
ـ
االجتماع
ـاد
ـ
واإلرش
ســالمون – برليــن ( .)2018مقيمــة فــي برليــن منــذ عــام  ،2016وتعمــل فــي مجــال التّعليــم
ّ
وهــي مهت ّمــة بمجــاالت األدب والثّقافــة والتّرجمــة .كمــا وتكتــب المقــاالت والمد ّونــات فــي مواضيــع ثقافيّــة مختلفــة
منــذ عــام .2017
اإللكترونيflayhan.nour@gmail.com :
* البريد
ّ
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ملخص
ّ
ـي إلــى تجربــة ُمعاشــة
يــدرس البحــث موضــوع الخــوف ّ
ـي ،تحدي ـدًا تح ـ ّول الخــوف مــن شــعور طبيعـ ّ
السياسـ ّ
بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،ومســاءلة اآلل ّيــة التــي انعكــس فيهــا هــذا التّح ـ ّول فــي نصــوص مــن مد ّونــات
الســوريّة فــي العــام  2011وفــي الشّ ــتات .لتكــون بذلــك
لســوريّين وســوريّات كُ ِتبَــت مــا بعــد انطــاق الثّــورة ّ
ياســي فــي النصــوص األدبيــة
اإلشــكال ّية التــي يطرحهــا البحــث علــى الشّ ــكل التّالــي :كيــف تجلّــى الخــوف ّ
الس ّ
ـي  2011و 2019؟ وكيــف تـ ّم التّعبيــر ف ّنيًّــا عــن الخــوف
لمد ّونــات الســوريّات والســوريّين فــي الشّ ــتات مــا بيــن عا َمـ ّ
ـأي أســلوب؟
ـي فــي الشّ ــتات وبـ ّ
ّ
السياسـ ّ
ت ـ ّم اختيــار المد ّونــات كوســيط للكتابــة وال ّنشــر العتبارهــا صيغــة مــن ِص َيــغ تجــاوز الخــوف والتّعامــل معــه.
ومــن أشــكال الخــوف التــي تعمــل المد ّونــات علــى تجاوزهــا :الخــوف مــن ال ّرقابــة وال ّرقيــب؛ الخــوف مــن ال ّرفــض
ثقافــي يســعى إلــى تكريــس البعــض دون غيرهــم ويحتكــر
الــذي قــد يواجــه الكاتــب/ة ال ّناشــئ/ة فــي وســط
ّ
بالتّالــي ســاحة الكتابــة لفئــة معيّنــة ذات ســمات مح ـدّدة دون ســواها؛ والخــوف مــن طــرح مواضيــع جديــدة أو
جريئــة تحاكــي مــا رفضــه المجتمــع ومــن ثـ ّم فرضتــه قوانيــن ال ّنشــر ،مــن تابوهــات ينتــج عنهــا قائمـ ًة طويلـ ًة مــن
المح َّرمــات والممنوعــات.
لمعالجــة اإلشــكاليّة المطروحــة تَـ ّم اختيــار خمســة نصــوص تمثــل عيّنــة غرضيّــة غيــر عشــوائيّة وف ًقــا لمعاييــر لم
ـص مك ّر ًســا/ة ،والحــرص علــى أن يكــون الخــوف
تقتضــي شــهرة كاتــب/ة المد ّونــة ،ولــم تشــترط أن يكــون كاتــب/ة النـ ّ
ـي ،إذ تـ ّم تحليــل
ّ
ـي لمواضيــع تلــك المد ّونــات .اعتمــد البحــث علــى المنهــج التّحليلـ ّ
ـي هــو الجوهــر األساسـ ّ
السياسـ ّ
ِ
ـي ،بغيــة معرفــة عــدد تك ـرار بعــض المفــردات والمرادفــات
ـي وكَيفـ ّ
نصــوص هــذه المد ّونــات علــى صعيدَيــن ك ّمـ ّ
المرتبطــة بالخــوف بصيغــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة .ومــن ثـ ّم تَـ ّم تحليــل مضمــون هــذه ال ّنصــوص بهــدف اســتنتاج
اآلليــة التــي كُ ِتبَــت فيهــا علــى تن ـ ّوع أنواعهــا األدبيّــة مــا بيــن ال ّنثــر ،والقصيــدة ،ومــا يُقــارِب القصيــدة ال ّنثريّــة
الطّويلــة.
اســتلزم البحــث االعتمــاد علــى مجموعــة واســعة ومختلفــة مــن األدب ّيــات التــي تُقــارِب مفهــوم الخــوف بشــكل
ـاص وآليــة نشــوء ترســيخ الدّكتاتوريّــات .نذكــر مــن هــذه
ـي فــي ســوريا بشــكل خـ ّ
عــا ّم ،ومفهــوم الخــوف ّ
السياسـ ّ
ّ
ـي (د .مصطفــى حجــازي) ،ســيكولوجيا الجماهيــر
ـ
االجتماع
ـدر
ـ
اله
،
ـي
ـ
االجتماع
ـف
ـ
ل
خ
ت
ال
األدب ّيــات الكتــب التّاليــة:
ّ
ّ
ّ
(غوســتاف لــو بــون  )Gustave Le Bon -ومــا ورد فيــه عــن تكويــن الدّيكتاتــور ،وغيرهــا مــن المراجــع .وت ّمــت
والسياســة م ًعــا فــي نطــاق البحــث .فت ّمــت االســتعانة بروايــة 1948
االســتعانة ببعــض ال ّروايــات نظـ ًرا اللتقــاء األدب ّ
(جــورج أورويــل  )George Orwell -ومــا تتض ّمنــه حــول نشــوء الدّيكتاتوريّــات واســتمراريّتها ،وكتــاب ســأخون
وطنــي (مح ّمــد الماغــوط).
ـي وكيــف نشــأ وتج ـذَّر فــي
انقســم البحــث إلــى ِقس ـ َمين .يُق ـدِّم القســم األ ّول خلفي ـ ًة حــول الخــوف ّ
السياسـ ّ
الســلطة فــي ترســيخ وجودهــا ،وأدواتهــا فــي إشــاعة
ســوريا منــذ ســبعينيّات القــرن الماضــي ،مــع التّركيــز علــى أدوات ّ
الخــوف وجعلــه ثقافــة تصبــغ المجتمــع علــى اختــاف مســتوياته .أ ّمــا القســم الثّانــي ففيــه تحليــل لنصــوص العيّنــة
ـي فــي ال ّنصــوص
ـي الــذي تجلّــت مــن خاللــه موضوعــة الخــوف ّ
السياسـ ّ
الغرض ّيــة الخمســة ،ومناقشــة لألســلوب الف ّنـ ّ
والمحســنات البديعيّــة.
الصــور البيانيّــة
المختــارة مــن نــوا ٍح عـدّة ،مثــل اللّغــةّ ،
ّ
الصعوبــات التــي رافقــت البحــث ،وجــود عــدد كبيــر مــن التّدوينــات التــي تتنــاول موضوعــة الخــوف بشــكل
مــن ّ
ـاص ،وبالتالــي احتاجــت الباحثــة إلــى وقــت طويــل فــي مرحلــة القـراءة بهــدف
ـي بشــكل خـ ّ
عــام والخــوف ّ
السياسـ ّ
الوصــول إلــى العيّنــة الغرضيّــة .كمــا كان هنــاك صعوبــة فــي الحصــول علــى بعــض المراجــع فــي صيغــة ورقيّــة.
الصعيــد
باإلضافــة إلــى تزامــن إنجــاز ال ّدراســة مــع تفشّ ــي وبــاء كورونــا ومــا ترافــق معــه مــن ضغوطــات علــى ّ
ككل.
فسي وعلى صعيد العمل ،والوقت ونمط الحياة ّ
ال ّن ّ
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منصــات للكتابــة،
توصــل إليــه البحــث ،إظهــار التّالقــي مــا بيــن المد ّونــات مــن حيــث اعتبارهــا ّ
مــن أبــرز مــا ّ
وإظهــار التّالقــي بيــن نصــوص الع ّينــة الغرض ّيــة مــن حيــث المضمــون ومــا فيــه مــن كســر لحاجــز الخــوف .فقــد
كســرت المد ّونــات الخـ َ
ـي .كمــا
ـوف مــن ال ّرقيــب ،ســواء الذّاتــي أو اآلخــر ،باإلضافــة إلــى مقاومتهــا االحتــكار األدبـ ّ
ـي بشــكل مباشــر ولصيــق ،السـ ّيما
ـ
ياس
الس
ـوف
ـ
الخ
ـن
ـ
ع
ـر
ـ
عبي
ت
ال
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
ي
الغرض
ـة
ـ
ن
ي
الع
ـوص
ويُظهــر البحــث جــرأة نصـ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الصريحــة عــن الخــوف مــن خــال اســتخدام
فــي اإلشــارة إلــى أســبابه ومسـ ّببيه .وتُتَر َجــم هــذه المباشــرة فــي الكتابــة ّ
الصريحــة ال مرادفاتــه .مــن ناحيــة أخــرى ،يوضّ ــح البحــث التصــاق الخوف بمراحــل حياة الســوريات
مفــردات الخــوف ّ
والســوريّين المختلفــة ،والــذي يتجلّــى فــي االعتقــال أو فــي ترق ّبــه ،فــي البقــاء أو فــي الهــروب أو ال ّرحيــل أو حتــى
ّ
فــي التمــاس فــرص حيــاة جديــدة .وقــد عكســت ال ّن ّصــوص كيــف أ ّن الخــوف صــار مــرآة الـذّات وب ّوابــة ال ّنفــاذ إليهــا
واالنطالقــة نحــو إعــادة صياغــة مفاهيــم ومبــادئ العيــش.
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األثر ّ
العمرانية
حوالت
الث
قافي ّ
ّ
للت ّ
ّ
والمعمارية في بنية المدينة
ّ
الدين أبو فخر
وفاء شرف
ّ

مهندســة معماريّــة .تخ ّرجــت مــن كلّيّــة الهندســة المعماريّــة ( )2017وبعدهــا سـ ّجلت فــي ال ّدراســات العليــا -
ـي األبعــاد لمــدة ســنتَين ،وبعدهــا تف ّرغــت
قســم التّصميــم المعمـ ّ
ـي وثالثـ ّ
ـاري .عملــت فــي مجــال التّصميــم ثنائـ ّ
الخاصــة،
منســقة فــي كلّ ّيــة الهندســة المعماريّــة فــي جامعــة ال ّرشــيد الدّول ّيــة
ـب
ـ
منص
ـغلت
ـي .شـ
ّ
ّ
للعمــل األكاديمـ ّ
ـي دمشــق وال ّرشــيد .تعمــل علــى إنهــاء بحثهــا المتعلّــق بســكن مــا بعــد الكارثــة.
ومســاعدة فــي التّدريــس فــي جامعتَـ ّ
باإلضافــة إلــى اهتمامهــا باألبحــاث المتعلّقــة بتطويــر الفراغــات العا ّمــة ضمــن ال ُّن ُســج العمران ّيــة المدين ّيــة .تعمــل
بصفــة ُمح ـ ّررة متط ّوعــة لــدى مجلّــة  22المعماريّــة.
اإللكترونيwafaasharaf16@gmail.com :
* البريد
ّ
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ملخص
ّ
يبقــى المبنــى علــى اختــاف وظيفتــه وشــكله مــن أكثــر ال ّنتاجــات الثّقاف ّيــة ديموم ـ ًة وحضــو ًرا فــي الحــركات
الفكريّــة عبــر التاريــخ .إ َّن األزيــاء وال ّنصــوص األدب ّيــة والموســيقى التــي تعــود لفتــرة تاريخ ّيــة مع ّينــة ،كلّهــا مك ّونــات
ـي
ثقافيّــة تنحصــر فــي إطــار مــن يبحــث عنهــاّ ،إل أ َّن عــددًا كبيـ ًرا مــن مبانــي الفتـرات ذاتهــا تتواجــد بشــكلها األصلـ ّ
ـتقلً
فــي حواضــر ومراكــز مــدن ال ـ ّد َول المختلفــة وبيــن س ـكّانها الحال ّييــن .تتــرك هــذه المبانــي لنفســها كيانًــا مسـ ّ
يربــط ماضــي المــدن بحاضرهــا ربطًــا ما ّديًّــا ال يمكــن إنــكاره .يحمــل هــذا ال ّرابــط المــاد ّّي قي ًمــا معنويّـ ًة (ال ماديّــة)
للســاكن فــي فضــاءات المدينــة .فالمدينــة هــي طقــوس الحيــاة والذّكريــات و العالقــات التــي تتك ـ ّون
ها ّم ـ ًة ج ـدًّا ّ
بيــن سـكّانها ضمــن اإلطــار المــاد ّّي لهــاّ .إل أ َّن عناصــر وأبنيــة المدينــة تتعــرض لتحـ ّوالت مســتم ّرة تأتــي نتيجـ ًة لعـدّة
السـكّان أو كدافــع لتحويــل حياتهــم باتجــاه معيّــن.
تغيّـرات فــي حيــاة ّ

تشــهد دمشــق حال ًّيــا تحـ ّوالت متســارعة فــي صورتهــا وهويّتهــا .وتؤثّــر هــذه التّحـ ّوالت علــى البنيــة المعماريّــة
التــي ت ُعتَبَــر بدورهــا شــاهدا ً علــى تاريــخ وطابــع المدينــة .مــن هــذا المنطلــق ،يركّــز البحــث علــى جــزء هــا ّم مــن
بنيــة المدينــة وهــو شــارع شــكري القوتلــي ،ومــا يحـدّه مــن أبنيــة يطــرأ عليهــا تحـ ّوالت وظيفيّــة وفيزيائيّــة نتيجــة
ـادي الــذي الينســجم مــع هويّــة وتاريــخ األبنيــة ومــا تع ّبــر عنــه مــن ذاكــرة مجتمع ّيــة .ويترتّــب
طرحهــا لالســتثمار المـ ّ
علــى ذلــك آثــار ثقافيّــة ســلبيّة يقــوم البحــث برصدهــا ودراســتها.

ـي .ويطــرح تســاؤلَين أساس ـ َّيين همــا :مــا
ـي تراكمـ ّ
يتعامــل البحــث مــع األبنيــة القائمــة علــى أنّهــا نتــاج ثقافـ ّ
هــي قــدرة المبنــى كبنيــة معماريّــة علــى التّعبيــر عــن ثقافــة المجتمــع؟ وكيــف يؤثّــر التّغ ّيــر فــي المبانــي ،الــذي
أتــى نتيجـ ًة لسياســات تخطيطيّــة أو تصميميّــة ،علــى الحالــة الثّقافيّــة فــي المجتمــع؟ وذلــك بهــدف توضيــح حــدود
واللمــاد ّّي :صــورة المدينــة وذاكــرة المــكان وهويّتــه كجــزء مــن ثقافــة
العالقــة فــي البحــث بيــن المــاد ّّي :البنــاءّ ،
اللمــاد ّّي.
المجتمــع .باإلضافــة إلــى تحديــد األســس العا ّمــة للحفــاظ علــى هويّــة المــكان بوصفهــا جــزء مــن التّـراث ّ

تكمــن إشــكالية الحاليــة التــي يتناولهــا البحــث فــي تهديــد الهويّــة وذاكــرة المــكان بســبب التحـ ّوالت العمران ّيــة
ـي علــى
والمعماريّــة الســريعة ،والتــي تتجاهــل التّبعــات الثّقاف ّيــة التــي تترتّــب عليهــا وتتعامــل مــع ال ّنســيج العمرانـ ّ
أي قيمــة أخــرى .ومــن هنــا اعتمــدت الباحثــة علــى منه َجيــن
أنّــه بنــى فيزيائيّــة ذات أبعــاد اقتصاديّــة فقــط دون ّ
ـتداللي الــذي تـ ّم مــن خاللــه دراســة المفاهيــم األساسـ ّية دراسـ ًة نظريّـ ًة باالعتمــاد
أساسـ َّيين :األ ّول ،هــو المنهــج االسـ
ّ
والمعمــاري ،صــورة
انــي
ّ
علــى المراجــع و التّجــارب فــي الــدّول األخــرى .وهــذه المفاهيــم هــي :التّحــ ّول العمر ّ
ـي ،باعتمــاد نمــط دراســة
المدينــة ،الهويّــة الثّقاف ّيــة للمــكان ،وذاكــرة المــكان .أ ّمــا المنهــج الثّانــي فهــو المنهــج الوصفـ ّ
الحالــة حيــث ت ّمــت دراســة المواقــع ضمــن المحــور ،محــور شــكري القوتلــي مــن ناحيتَيــن :األولــى تاريخ ّيــة ،مــن
خــال دراســة المواقــع مــن حيــث ارتباطهــا بذاكــرة سـكّان المدينــة فــي مراحــل مختلفــة .والثّانيــة مــن خــال دراســة
التّغيي ـرات التــي طــرأت علــى المبانــي نتيجــة ال ّنصــوص القانون ّيــة أو المخطّطــات التّنظيم ّيــة ،أو حتّــى فــي طرحهــا
لتصبــح مشــاريع اســتثماريّة.
المختصــة بدراســة التّحـ ّوالت العمرانيّــة وآثارهــا علــى المجتمــع.
اســتند البحــث إلــى عــدد مــن األوراق البحثيّــة
ّ
مــن أبرزهــا :دراســات  Charles Coreaالمتعلّقــة بالهويّــة المكان ّيــة ،ودراســات  Kevin Lynchالمتعلّقــة بصــورة
المدينــة .وعمــد البحــث علــى رصــد عــدد مــن األحــداث التــي جــرت أثنــاء إعــداده ،مثــل تحـ ّول آيــة صوفيــا وتّفجيــر
مرفــأ بيــروت ومــا نتــج عنهمــا .مــن ناحيــة أخــرى ،تنــاول البحــث عــددًا مــن ال ّنصــوص ال ّروائ ّيــة التــي جعلــت مــن
الســريعة إلــى عــدد مــن المراجــع التّاريخيّــة التــي
ـي فضــا ًء لشــخصيّاتها .كمــا وكان البـ ّد مــن العــودة ّ
ال ّنســيج العمرانـ ّ
صـ ّورت المدينــة فــي أوقــات مختلفــة ورصــدت تح ّوالتهــا ،لتتسـ ّنى دراســة التّغييـرات الحاليّــة وأثرهــا ضمــن ســياقها
ـي وليــس بمعــزل عنــه.
التّاريخـ ّ
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ـي ،وعالقــة التّحـ ّوالت التــي تطالهــا بالمجتمــع .ومــن
يبــدأ البحــث بمقدمــة حــول مفهــوم العمــارة كمنتــج ثقافـ ّ
ـباب وأثــا َر التحـ ّوالت
ـ
وأس
ـف
ـ
تعري
ـدرس
ـ
ي
،
ـري
ـ
ظ
ن
ال
ل
َ
بعدهــا يَنقســم البحــث إلــى قسـ َمين أساسـ ّيين .فــي القســم األ ّو ّ ّ
َ
ـي
ـي علــى وجــه الخصــوص ،ويَذكُــر أحــد تجــارب التّح ـ ّول العمرانـ ّ
العمرانيّــة والمعماريّــة ،ثــم يتنــاول األث ـ َر الثقافـ ّ
التــي طالــت منطقــة فــي مدينــة إســبرطة التّرك ّيــة .ليصــل بعــد ذلــك إلــى نتائــج توضّ ــح عـدّة مفاهيــم ،مثــل ال ُهويّــة
والذّاكــرة وارتباطاتهــا بالحالــة الفيزيائ ّيــة .أمــا فــي القســم الثّانــي ،فيركّــز البحــث علــى الحالــة ال ّدراس ـ ّية المتمثّلــة
ـي علــى ضــوء نتائــج القســم
بمحــور شــكري ال ُق َّوتلــي وبعــض عناصــره المبنيّــة ليَــدرس التّحـ ّوالت ويرصــد األثــر الثقافـ ّ
ـص الحالــة المدروســة.
ـري .ويخلــص بعــد ذلــك إلــى نتائــج تخـ ّ
النظـ ّ
الصعوبــات ،بــد ًءا مــن الوضــع العــام فــي مــكان إقامــة الباحثــة (ســوريا) مــرو ًرا
تع ـ ّرض البحــث لعــدد مــن ّ
الصعوبــة األكبــر عنــد إصابــة
ـي الــذي تزا َمــن مــع فتــرة العمــل علــى جمــع االســتبيانات .وكانــت ّ
بالحجــر ّ
الصحـ ّ
التوصــل إلــى صيــغ
الباحثــة بفيــروس  Covid-19إلــى حيــن تعافيهــاّ .إل أ ّن هــذه المشــكالت دفعــت الباحثــة إلــى ّ
أخــرى مــن التّعاطــي مــع األدوات ،بحيــث أُجريَــت مقابــات مــع اختصاصيّيــن عبــر  Skypeوكذلــك ت ـ ّم تصميــم
نمــوذج علــى  Google Driveليكــون االســتبيان إلكترونيــاً.
توصــل البحــث إلــى نتائــج عديــدة ،ومنهــا
بعــد االنتهــاء مــن مراجعــة األدبيــات وجمــع وتحليــل البيانــاتّ ،
االهتمــام بالتّفكيــر بال ُّن ُســج العمرانيّــة التــي نعيــش ضمنهــا ،فهــي تعطينــا وتأخــذ م ّنــا الثّقافــة التــي ســن َو ّرثها لمــن
بعدنــا .إ ّن طقــوس الحيــاة ضمــن الفراغــات العمران ّيــة هــي الثّقافــة التــي يُعنــى بهــا البحــث وهــي الثّقافــة التــي
تغيّــرت مــع مــرور الوقــت ضمــن الحالــة ال ّدراس ـيّة نتيجــة عــدد كبيــر مــن التّح ـ ّوالت العمرانيّــة .وانتهــى البحــث
بتســليط الضّ ــوء علــى أهم ّيــة تفعيــل دور الجمع ّيــات المحل ّيــة فــي نشــر الوعــي الخــاص بالتّـراث ،إن كان ما ّديًّــا أو
غيـ َر مــاد ّّي .كذلــك أهم ّيــة وضــع مجموعــة مــن الخطــط لتمويــل ودعــم أصحــاب المهــن اليدويّــة ال ّنــادرة مــن قبــل
ـوري الــذي يجــب الحفــاظ عليــه ،مــع ضــرورة
السـ ّ
مؤسســات ت ُعنــى بالثّقافــة ،باعتبــار هــذه المهــن جــز ًءا مــن التّـراث ّ
الحفــاظ علــى البيئــة الما ّديّــة التــي تحتضــن هــؤالء ِ
الح َرف ّييــن كجــزء مــن حمايتهــم وحمايــة المــكان.
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معماري والعالقات
المطبخ كفراغ
ّ
االجتماعية المرتبطة به
ّ
دراسة حالة :المطبخ ضمن المسكن
المستحدث للنازحات والنازحين من ريف
دمشق إلى دمشق بعد عام 2011
يارا موسى

خ ّريجــة قســم الهندســة المعماريّــة فــي جامعــة دمشــق ( .)2018شــاركت فــي العديــد مــن الورشــات والمعــارض
مؤسســات مســت َقلّة ت ُعنــى بالثّقافــة والعمـران .تعمــل
المعماريّــة والف ّنيّــة فــي جامعــة دمشــق والمدعومــة مــن ِقبــل ّ
ـي فــي دمشــق.
حال ًّيــا كمعماريّــة فــي مكتــب معمـ ّ
ـاري هندسـ ّ
اإللكترونيyaramoussa096@gmail.com :
* البريد
ّ
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ملخص
ّ
كل جوانــب الحيــاة مــن مــأكل
منــذ العــام  2011تصاعــدت أحــداث العنــف التــي انعكســت آثارهــا علــى ّ
الســوريّين والســوريات إلــى تــرك مســاكنهم والهجــرة إلــى خــارج
ومشــرب و َمســكن .حيــث اضط ـ ّر العديــد مــن ّ
ج ـرات داخليًّــا 5
البــاد أو داخلهــا ،إلــى مــدن أكثــر اســتقرا ًرا وأم ًنــا .وحتّــى عــام  2014بلــغ عــدد المه ّجريــن والمه ّ
مليــون نســمة ،منهــم مــا يقــارب  600ألــف نســمة نزحــوا إلــى مدينــة دمشــق ،م ّمــا أدّى إلــى حركــة تن ّقــل كبيــرة
وتغيّــر فــي تعــداد س ـكّان المدينــة .وقــد أثَّــر هــذا االنتقــال علــى بنيــة المســكن الجديــد للوافديــن والوافــدات،
وأخــذ هــذا التغ ّيــر شــكله الواضــح فــي المطبــخ باعتبــاره فرا ًغــا وظيف ًّيــا أساسـ ًّيا ولــه أثــره علــى العالقــات االجتماع ّيــة
ضمــن ال َمسـكَن .مــن هــذا المنطلــق ،يقــوم البحــث بدراســة العالقــة الموجــودة بيــن المطبــخ والعالقــات االجتماع ّيــة
ـاني لبعــض األفـراد مــن
المرتبطــة بــه مــن منظــور معمـ ّ
ـي واإلنسـ ّ
ـاري ،إضافـ ًة إلــى إلقــاء الضّ ــوء علــى الوضــع المعيشـ ّ
فئــة ال ّنازحيــن داخل ًّيــا ،مــن خــال ف ـراغ المطبــخ.
ـاري للمطبــخ والعالقــات
ينطلــق البحــث مــن ســؤالّين أساس ـيَّين ،األ ّول :مــا طبيعــة العالقــة بيــن الف ـراغ المعمـ ّ
االجتماعيّــة المرتبطــة بــه؟ والثانــي :هــل يؤثّــر التّغيّــر فــي فـراغ المطبــخ علــى طبيعــة هــذه العالقــات االجتماعيّــة؟
الســؤالَين األساسـ َّيين مجموعـ ٌة مــن األســئلة الجزئ ّيــة ،وهــي :هــل للفراغــات المعماريّــة بُعــد
وقــد تتفـ ّرع مــن هذَيــن ّ
ـي ،أم أ َّن داللــة الفـراغ ال تتجــاوز مق ّوماتــه المســاحيّة (طــول – عــرض – ارتفــاع ) وهــل
ـي كمــا لهــا بُعــد وظيفـ ّ
اجتماعـ ّ
ـوي؟
ـ
ثان
اغ
ر
ـ
ف
ـو
ـ
ه
أم
ـزل
ـ
المن
ـن
ـ
ضم
ـي
ـ
أساس
اغ
ر
ـ
ف
المطبــخ
ّ
ّ
ـي البحــث.
ـي ،ويحـدّد نمــط دراســة حالــة لوصــف وتحليــل ع ّي َنتَـ ّ
ـي التّحليلـ ّ
يعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفـ ّ
ـي والتّاريــخ وذلــك
ويســتند البحــث إلــى طُــرق تحليــل مســتقاة مــن العمــارة وعلــم االجتمــاع وعلــم االجتمــاع العمرانـ ّ
للحصــول علــى المــادة ال ّنظريّــة التــي يُعتَ َمــد عليهــا فــي بنــاء التّحليــل والوصــول إلــى ال ّنتائــج .ويَعتمــد البحــث علــى
المقابلــة والمالحظــة المباشــرة كأداتَيــن رئيسـيّتَين لجمــع مصــادر المعلومــات األ ّوليّــة.

يســتند البحــث إلــى أدب ّيــات متن ّوعة وذلك بســبب خصوص ّية عنوانه ،وت َشَ ـ ُّعب موضوعه .إذ توزّعــت القراءات بين
ـي .يتحـدّث الشّ ـ ّـق األ ّول عــن مفاهيــم معماريّــة مثــل الفـراغ  Spaceوتطـ ّوره ،وفي هذا
الشّ ـقَّين المعمـ ّ
ـاري واالجتماعـ ّ
الســياق تـ ّم االعتماد على كتــاب ) .The Production of Space (Henri Lefebvreباإلضافة إلى قـراءات تتعلّق بفراغ
ّ
المطبــخ ودوره االجتماعــي مثــل كتاب )،The Kitchen: Life World, Usage, Perspectives (K. Spechtenhauser
وقــراءات عــن تطــ ّور فــراغ المطبــخ مثــل تقريــر  .The Evolution of The Domestic Kitchenبينمــا
االجتماعــي الــذي يلعبــه ،وفــي هــذا قامــت
ــق األخيــر عــن أهم ّيــة الطّعــام والغــذاء والــدّور
يتحــدّث الشّ ّ
ّ
الباحثــة بقـراءة عـدّة كتــب فــي األنتروبولوجيــا وعلــم االجتمــاع ،ومنهــا The Anthropology of Food and Body:
 Gender, Power, and Meaningللكاتبــة كارول كونيهــان .أ ّمــا فيمــا يتعلــق باإلحصائيــات فقــد اســتعانت بتقاريــر
اللجئيــن ()UNHCR
الســامية لألمــم المتّحــدة لشــؤون ّ
ومؤسســات إنســان ّية مثــل المف ّوض ّيــة ّ
صــادرة عــن منظّمــات ّ
وبرنامــج األمــم المتّحــدة للمســتوطنات البشــريّة (.)UN-Habitat

ـي ،وانتقلتــا
يحلّــل البحــث حالَتَيــن دراس ـيَّتَين لمجموعتَيــن مــن العائــات التــي تع ّرضــت إلــى التّهجيــر الدّاخلـ ّ
مــن ريــف مدينــة دمشــق إلــى مدينــة دمشــق .تتألّــف ع ّينــة البحــث األولــى مــن ســبع عائــات ،يبلــغ عــدد القاطنيــن
حصــة الفــرد مــن األمتــار المربعــة  1.04م .2أ ّمــا
ـخصا وتبلــغ مســاحته  25م 2وتبلــغ ّ
فــي المســكن أربعــة وعشــرين شـ ً
ـخصا ،وتبلــغ
ـ
ش
ـر
ـ
عش
ـة
ـ
ثماني
ـكن
ـ
المس
ـي
ـ
ف
ـن
ـ
القاطني
ـدد
ـ
ع
ـغ
ـ
يبل
ـات،
ـ
عائ
ـاث
ـ
ع ّينــة البحــث الثّانيــة فتتألّــف مــن ث
ً
2
حصــة الفــرد مــن األمتــار المربعــة  1.6م .
مســاحته  30م 2وتبلــغ ّ
ينقســم البحــث إلــى فَصلَيــن .يســتعرض الفصــل األول معلومــات نظريّــة عــن مفهــوم الفـراغ وتطـ ّوره ،وكذلــك
عــن المطبــخ ووظيفتــه وأبعــاده والتّطــ ّور الــذي تَعــ َّرض لــه خــال ال ّزمــن .وأخيــ ًرا يتحــدّث عــن نمــط المطبــخ
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ـوري والعالقــات االجتماعيّــة الموجــودة فيــه وأثرهــا علــى بنيــة فـراغ المطبــخ فــي ســوريا ،وذلــك لتشــكيل قاعــدة
السـ ّ
ّ
ـي
ـ
ت
ن
ي
ع
ـف
ـ
وتعري
ـم
ـ
بتقدي
ـي
ـ
ّان
ث
ال
ـل
ـ
الفص
ـدأ
ـ
يب
ـد
ـ
وق
ـي.
ـ
الثان
ـل
ـ
الفص
ـي
ـ
ف
ـة
ـ
الحال
ـة
ـ
اس
ر
د
ـى
ـ
إل
ـا
ـ
منه
ـاق
ـ
لالنط
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ّ
ّ َ ّ
كل عيّنــة علــى حــدة.
البحــث ثــم يُتابــع بدراســة وتحليــل ّ

ـجلت التــي تُعنــى بشــؤون ال ّنازحيــن الدّاخليّيــن
السـ ّ
تعـ ّرض البحــث لعــدد مــن ّ
الصعوبــات التــي تتل ّخــص بغيــاب ّ
ـي لمدينــة دمشــق،
ـ
ان
ر
العم
ـيج
ـ
س
ن
ال
ـى
ـ
عل
ـع
ـ
واس
ـكل
ـ
بش
ـارها
ـ
وانتش
ـة
ـ
الفئ
ـذه
ـ
ه
ُّع
ووضعهــم ومــكان إقامتهــم ،وتَــوز
ّ
ّ
مــع التّبايُــن واالختــاف فــي أوضــاع ال ّنازحيــن مــن عيّنــة إلــى أخــرى .باإلضافــة إلــى صعوبــة تكـرار ال ّزيــارات وضــرورة
الحـ ّد مــن الحركــة وحريّــة التّنقــل التــي طــرأت فــي ظـ ّـل أزمــة فيــروس كورونــا العالميــة .COVID-19
توصــل البحــث بعــد مراجعــة األدب ّيــات ال ّنظريّــة وتحليــل ال َع ّي َنتَيــن ،إلــى نتائــج ت ُعتَبــر مؤشـرات علــى تغ ّيـرات
ّ
اجتماعيّــة ومعماريّــة فراغيّــة نجمــت عــن ظــروف ت َ َغيُّــر المســكن التــي فرضهــا ال ّنـزاع ال ُمسـلّح فــي ســوريا ،وأبرزهــا:
ـي البحــث ضمــن
القــدرة الهائلــة علــى االبتــكار والتّأقلــم والتّعايــش مــع الظّــروف التــي فُرِضَ ــت علــى أف ـراد ع ّينتَـ ّ
المســكن المســتحدَث .وأكَّــد البحــث علــى أهميــة فـراغ المطبــخ ضمــن المســكن وقيمتــه االجتماعيّــة والمجتمعيّــة.
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