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  مشروع اغرز شجرة

 على ماكينة الخياطة

ادرز عىل ماكينة الخياطة
.شجرة دعامً لقضية الالجئني 



اقلب الصفحة تجد أمثلة واقتراحات رسوم لتساعدك في التصميم

ارسم شجرتك داخل المربع

 وأرسلها بالبريد يمكنك إيصالها باليد الى 
أحد األمكنة المحددة ( لمزيد من المعلومات، 

يرجى مراجعة صفحتنا اإللكترونية الرئيسية )

.4  اكتب معلوماتك 
الشخصية على البطاقة

.3

خًيط الشجرة على قطعة قماش. .2  تخيل شجرة وارسمها 
على الصفحة المقابلة.

.1

تعليمات



أمثلة عن كيفية رسم الشجرة



الغرزة الفرنسية

غرزة السلسلة 

الغرزة املتعرجة

غرزة رجل الغراب

غرزة الساتان ( غرزة الحشو )

الدرزة الطائرة

غرز الخلفية

الغرز الرفيعة

دليل أنواع وأشكال الحبكات



أمثلة عن شجرة مدروزة على ماكينة الخياطة



 إن الشجرة كرمز قد استخدم من قبل العديد من العاملني يف مجال الدعم النفيس مبا فيها فريق 
Refugee Resilience Collective (RRC الذي عمل مع األطفال الالجئني يف مخيامت اللجوء.

ربط بعض األطفال بشكل مجازي بني األشجار وحياتهم الخاصة قائلني عىل سبيل املثال: كام تطعم املياه 
الشجرة ، أطعمتنا أمهاتنا. دعونا األطفال إىل تخيل األشجار والتفكري بها، وتحول الحديث وبشكل رسيع 

إىل وصف الغابات التي عربوها خالل رحلتهم حيث ذكريات سريهم يف الثلج الكثيف وبني األشجار الشائكة 
وامللجأ الذي أمنته لهم هذه األشجار من املطر» — (من موقع RRC عىل الفيس بوك، ابريل 2017)

إن الغابة والشجرة استعارتان تسمحان لنا بالتفكري والتأمل حول مفهومي بر األمان واملأوى
 فباجتامعنا وعملنا معاً لتكوين عمل فني ضخم نأمل أن نساهم بشكل فعال وحيوي بالتعبري عن 

تضامننا مع من يسعى اىل بر أمان وملجأ ما يف أي مكان يف العامل عىس أن نتمكن من جمع تربعات 
لدعمهم ومساعدتهم.

باإلمكان الحصول عىل حقائب إضافية من خالل زيارة موقع املرشوع عىل الرابط : 
www.threadbearingwitness.com

خلفية المشروع
استخدام األقمشة املُرفقة فقط وعدم استخدام األزرار أو الرشائط.

االمتناع عن إرسال اإلبر بالربيد بشكل مطلق.
محاولة شف التصميم باستخدام الورق الشاف ونقله عىل القامش.

إرسال كل قطعة قامش كمساهمة مستقلة يف حال رغبت بالعمل عىل قطعتي القامش معاً.
استخدام الخيوط ذات اللونني البني واألخرض فقط بكافة أطيافهام.

كتابة بعض الجمل واملالحظات عن لوحتك عىل البطاقة املرفقة.
 لألسف، ليس لدينا القدرة بالتكفل بكلفة الربيد ولكن لدينا أمكنة لتسليم 

الظرف باليد. ملزيد من املعلومات.
مرافقة األطفال واإلرشاف عىل عملهم عىل ماكينة الخياطة.

 سيتم تنسيق مجموع الشجرات املُحاكة عىل لوحة فنية كبرية من النسيج بعنوان غابة للفنانة 
التشكيلية أليس كيتل.

 سيتم عرض لوحة الغابة يف معرض ويتورث الفني يف مدينة مانشسرت يف أيلول 2018. وسيتم 
 عرض العمل خالل مرحلة التحضري وقبل اكتامله يف معرض سيتي سبيس يف مركز االستكشاف 

يف وينشسرت بتاريخ 15 اكتوبر حتى 26 نوفمرب 2017.

 سيتم تقديم الشكر لكل من ساهم يف تشكيل اللوحة الغابة وتوثيق املساهامت عىل خريطة 
املوقع اإللكرتوين.
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الحصيلة النهائية — غابة

الرجاء االلتزام ب: 

)

»



 ملتابعة سري وتطور املرشوع أو عناوين األمكنة التي بإمكانكم ايصال العمل باليد اليها، 
يرجى زيارة موقع املرشوع عىل الرابط. 

www.threadbearingwitness.com

اسمحوا لنا بتقديم فائق الشكر ملشاركتكم يف هذا املرشوع ونتطلع إىل رؤية شجرتكم يف 
الغابة يف معرض ويتورث الفني يف خريف عام 2018.

 للحصول عىل نسخة مرتجمة عن الكتيب هذا، يرجى ارسال بريد الكرتوين (امييل) عىل املوقع:
threadbearingwitness@gmail.com


