
مشروع  ادرز  شجرة على  ماكينة الخياطة

معلومات اضافية عن املشروع

آهداف املشروع

تعزيز أواصر الترابط بني املواطنني املعنيني بموضوع الالجئني في 1.
املمكلة املتحدة والتعبير عن التضامن مع من اضطرته الظروف 

مجبراً على مغادرة بالدهم.

خلق معأ مشهداً آمن وداعم باستخدام النسيج .2.

االحتفاء بتنوع الجذور والتاريخيات الثقافية واالجتماعية  والتي 3.

تشكل مجتمعاتنا في اململكة املتحدة.

خلفية املشروع

 Refugee ان مشروع   حياكة شجرة (خياطة شجرة)  مستلهم من
Resilience Collective (PRC) في عملهم مع األطفال الالجئني في 

مخيم لالجئني لصنع غابة من رسوم األشجار  مصدر االلهام ملشروع ادرز  
شجرة على ماكنة الخياطة . 

" ربط بعض األطفال بشكل مجازي بني األشجار وحياتهم الخاصة قائلني 
على سبيل املثال:  كما تطعم املياه الشجرة ، أطعمتنا أمهاتنا" . دعونا 

األطفال الى تصور األشجار والتفكير بها،  وتحول الحديث وبشكل سريع الى 
وصف الغابات التي عبروها خالل رحلتهم حيث ذكريات سيرهم في الثلج 

الكثيف وبني األشجار الشائكة وامللجأ الذي أمنته لهم هذه األشجار من 

املطر. وهذا قاد بشكل سريع الى قصص قوارب الى ايطاليا  وعلمنا أن بعض 
األوالد صادف أن كانوا معاً على هذه القوارب. قصص ُمرعبة لقوارب مزدحمة 

فوق حمولتها تتسرب اليها املياه ولرجل يحمل سكينة املاشاتيه يُهدد الناس 
تتحول السترجاع ذكريات تتعلق بكيفية تمكن الناس من الصمود معاً داعمني 

بعضهم بعضاً للوصول الى بر األمان متشاركني املاء واملؤؤنة للبقاء، خاصة 



عندما شارفت على النفاذ . وفي نهاية النشاط وضعنا الرسوم على جدران 
حائط املركز صانعني غابة من شجرات األطفال ليراها ويقدرها الجميع. 

بإمكانكم رؤيتها على موقع 

   (https:www.facebook.com/CollectiveRC)

 ان ما ذكرناه أعاله قد دعانا  الى اجراء بحث عن  مفهوم "شجرة الحياة" 
وهي أداة للعالج  النفسي تعتمد على السرد وااملحادثة  (اقتباس عن هيوز 

(2014

"يعتمد مفهوم شجرة الحياة  على استخدام الشجرة كاستعارة ابداعية  حيث 
تتم دعوة املشاركني  الى خط تفاصيل حياتهم عليها. يبدأ املشاركون بمحاولة 

الرجوع الى تاريخهم الثقافي واالجتماعي والذي يُمثل بجذور الشجرة وقد 
تتضمن الجذور كتابة أو رسم أشياء كموطنهم أو أصل عائلتهم أو دينهم أو 

أغنية ذات مكانة كبيرة بالنسبة لهم.  (أرض الشجرة) أما األرض فتتضمن 
نواح من حياتهم الراهنة بما فيها: أين يعيشون وماذا يفعلون اآلن. أما 

القدرات الشخصية ونقاط القوة ، وقد تكون مما الحظه االخرن لديهم، فتوضع 
على جذع الشجرة الرئيسي. ويتم سرد القصص عن كيفية امتالك  وتنمية 
القدرات واملهارات هذه. وأخيراً، يتم وضع آمال وأحالم املستقبل في فروع 
الشجرة ووضع أسماء األشخاص املهمني في حياة الشخص من املاضي 

والحاضر على أوراق الشجر املختلفة. كما يتم رسم  الهدايا والنعم التي 

حصل عليها الشخص في مكان ثمار الشجرة" (اقتباس من كتابات هيوز 

2014 صفحة 145)

نظرتنا ورؤيتنا  

خطتتنا هي ان نحول أداة التحليل هذه الى مشروع وطني مستخدمني مهارة 
الدرز والحياكة لزرع غابة من األشجار لنعبر عن دعمنا لالجئني والنازحني. 
وسنقوم على تعديل املنهج لنضمن أكبر وأوسع مشاركة ممكنة.   نتمنى أن 

تنظم املجموعات أيام ملمارسة الدرز والحياكة الجماعية. 



الحياكة أداة هائلة القوة تعمل كلغة مشتركة بني األجيال والثقافات واملجموعات 
املختلفة. بامكاننا من خالل درزة بسيطة أن نخلق رسالة مشتركة قوية. 

النتيجة - الغابات 

سيتم تنسيق وترتيب األشجار املدروزة على لوحة من القماش املطرز تحت 
اسم الغابة – املنتج النهائي للفنانة  التشكيلية أليس كيتل وهي فنانة  

تشكيلية معاصرة في تطريز القماش واملنسوجات وبرفسورة في فن درز 

(http://     وتطريز القماش واملنسوجات في جامعة مانشستر قسم الفنون
(www.aliceKettle.co.uk.  سيتم عرض  لوحة الغابة في معرض 

ويتورث للفنون  Whitworthفي مدينة مانشستر في شهر أيلول من عام 
2018 كما سيعرض العمل الغير مكتمل وفي مراحل تشكيله في معرض 

سيتي سبيس للفنون  City Space Galleryفي مركز االكتشافات  

Discovery Centreفي مدينة وينشستر  من تاريخ 15 تشرين األول الى 
26 تشرين  الثاني 2017. 

سيتم تقديم الشكر  لكل مساهمة في تشكيل اللوحة الغابة  وتوثيقها على 
خريطة على املوقع االلكتروني.  

نود تقديم الشكر للمشاركة في هذا املشروع و نتطلع الى رؤية شجرتكم في 
الغابة والتي ستعرض في معرض ويتورث للفنون في خريف 2018. 

دليل ارشادات املشروع 

عند تصميم شجرتك حاول أن تفكر كيف تمثلك الشجرة كانسان. يمكنك شرح 
ذلك على البطاقات املرفقة إما بصرياً عن طريق الرسم  أو لغوياً عن طريق 

الكتابة حول الصلة التي تربطك بشجرتك.

اذا ما فكرتم بنا جميعاً كأشخاص فإنكم سترون بسهولة الشبه بيننا وبني 
األشجار فجميعنا نحتاج الى املاء لننمو وجميعنا  نميل في والى اتجاهات 

ُمختلفة وننمو بأطوال ُمختلفة وجميعنا لنا مالمح وثمرات ُمختلفة. 

http://www.aliceKettle.co.uk
http://www.aliceKettle.co.uk


لتوضيح الخطوات   أكثر: 

جميعنا نتمتع بجذور اجتماعية وثقافية كالعائلة واالصدقاء والثفاقة 1.
والتعليم.

األرض التي نستند عليها تتغير. فظروفنا الحالية تتغير وتتبدل.2.

جذعنا هو جوهرنا. كلنا لدينا نقاط قوة وقدرات خاصة بنا.3.

تمثل أفرع الشجر آمالنا وأحالمنا للمستقبل.4.

تمثل أوراق الشجرة األشخاص ذوي األهمية الخاصة في حياتنا.  5.

كيفية عمل الفريق: 

تبدأ الجلسة باستكشاف املشروع معاً.   حني شعر الجميع بالراحة والطمأنينة ، بإمكان 
كل ُمشارك أن يعلق ويذكر مالحظاته حول إحدى /  عدة نقاط مذكورة في قسم دليل 

املشروع أو أن يروي قصة شخصية أو أن يناقش رؤية اآلخرين ومالحظاتهم.

بعد االنتهاء من نشاط الدرز على ماكنة الخياطة يصف كل مشارك / ة شجرته /شجرتها 
مشاركني املجموعة رؤيتهم وتفسيرهم ملعنى الجذور واألرض والجذع واألفرع واألوراق في 

الشجرة املحاكة.  في ختام الجلسة بامكان املجموعة مناقشة ماذا سيحدث فيما لو هبت 

عاصفة ، وكيف يمكن ملجموعة من األشجار حماية بعضها البعض؟ وكيف يمكن ملجموعة 

ألفراد في مجموعة تقديم السند  واملساعدة لبعضهم البعض للحفاظ على  قوتهم، وما هو 
الشيء الذي نحتاجه جميعاً لنبقى صامدين؟ 

كيفية العمل بشكل فردي:

استمع إلى التسجيل اإلذاعي هذا عن الالجئني في اليونان.  يصف التسجيل كيف وقع 

البعض في الحب أو كيف كان عليهم ان يقوموا بغسيل مالبسهم في غرفة تبديل املالبس 

في استاد رياضي لكرة السلة أو كيف اظهروا القدرة على التحمل وعلى خلق جو أسري 

في أماكن ال تخطر على بال. 

إننا ندعوا كل من يعمل على الدرز على آلة الحياكة بمفرده الى االستماع  خالل حياكة 
الشجرة للتعرف اكثر على هذه اللقضية.



https://m.thisamericanlife.org/radio- :بمكانكم االستماع على الرابط التالي
archives/episode/592/are-we-there-yet

العنوان الذي بامكانكم ايصال املنتج اليه:

في مدينة وينشستر، مشروع أدرز شجرة على ماكينة الخياطة ليد أليس كيتل ، معرض 

سيتي سبيس، مركز االستكشاف في وينشستر ، شارع جوري ستريت، وينشستر ، 

SO23 8SB الرمز البريدي

 Winchester: Stitch a Tree Project c/o Alice Kettle, City Space Gallery.
.Winchester Discovery Centre, Jewry St, Winchester SO23 8SB

في مدينة مانشتر: مشروع أدرز شجرة على ماكينة الخياطة ليد أليس كيتل ، بناء بننينز 

بيلدينغ ،  كلية مانشستر للفنون، جامعة مانشستر ميتروبوليتون ، شارع كافيندش 
M15 6BR ستريت، مانشستر، الرمز البريدي

 Manchester: Stitch a Tree Project c/o Alice Kettle, Benzie Building,
 Manchester School of Art, Manchester Metropolitan University,
Cavendish Street, Manchester, M15 6BR

اتصل:

website: www.threadbearingwitness.com 
Email: threadbearingwitness@gmail.com

تتوفر حزم إضافية عبر املوقع.

https://m.thisamericanlife.org/radio-archives/episode/592/are-we-there-yet
https://m.thisamericanlife.org/radio-archives/episode/592/are-we-there-yet
https://m.thisamericanlife.org/radio-archives/episode/592/are-we-there-yet
http://www.threadbearingwitness.com/
mailto:threadbearingwitness@gmail.com

