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منذ أن نشب الرصاع يف سوريا يف عام 2011، القى أكرث من 500,000 شخص مرصعهم أو كانوا يف 

عداد املفقودين وقد اضطر ما يُقدر بنحو 6.6 ماليني سوري إىل الفرار من منازلهم وبلدهم.

ويف الغرب، اعتدنا عىل عناوين األخبار والصور الفوتوغرافية ملا يُطلق عليه اسم »أزمة الالجئني«. لكن 

ماذا عن األشخاص الذين أُعيد توطينهم ويحاولون إعادة بناء حياتهم؟ 

عملت ربا الهنداوي يف سوريا يف معمل فوتوغرايف يف حمص. ويف عام 2012 عندما وقعت املدينة 

تحت الحصار، مل يكن لها أو لزوجها رامي وأبنائهم مصطفي ويزن وحنان خيار غري الفرار من موطنهم 

األم والعيش نازحني يف لبنان. وبعد خمس سنوات وتحديًدا يف عام 2017، كانوا من بني األشخاص 

القليلني املسموح لهم بالدخول إىل اململكة املتحدة مبوجب برنامج إعادة التوطني التابع للحكومة 

وسكنوا يف بلدة سوق صغرية يف رشق يوركشاير. وُولدت ابنتهم الصغرية ريان يف وقت الحق من العام 

نفسه. وأغلب األفراد الناجني من أرستهام نازحون ومتفرقون يف بالد عدة، مع وجود القليل منهم باقني 

يف سوريا.

يقص »بأي لغة نحلُم؟« حكايات شخصية من النواحي الفوتوغرافية لعائلة الهنداوي والعالقات التي 

كونوها مع أصدقائهم وجريانهم الجدد. 

وقد وجدت ربا يف بعض األحيان أن إعادة التوطني أمر صعب، بحكم أنها مل تطور املهارات اللغوية 

أو الصالت االجتامعية باملعدل نفسه مثل رامي الذي يزاول عمالً أو األطفال الذين يذهبون إىل 

املدرسة. وقد عمل ريتش ويلز يف مطلع عام 2020 مع ربا ليساعدها يف املهارات الفنية واإلبداعية 

وكذلك يف التقاط الصور الفوتوغرافية. وقد ساعد هذا ربا يف التفكري يف طريقة توثق بها حياتها 

الجديدة وتستكشفها بها من خالل فن التصوير وطريقة رسد حكايتها بأسلوبها الخاص. لكن ُسدت 

الطرق يف وجه العديد من األفكار التي ناقشتها مبجرد بدء اإلغالق. وتغريت حياة ربا، وتعكس الصور 

الفوتوغرافية لربا هذه التغريات، فقد صّورت ما كان حولها يف حياتها اليومية واللحظات البسيطة 

للحياة العائلية التي أرادت أن تتذكرها. ويُعد العنرص التعاوين لهذا املرشوع مهاًم جًدا، إذ ترشف 

املنسقة آن ماكنيل عىل اختيار الصور الفوتوغرافية من خالل التعاون والتناقش مع ريتش ويلز وربا 

وأرستها.

ويهدف هذا املعرض إىل طرح املناقشات بخصوص مسائل النزوح وإعادة التوطني واالندماج والسكن، 

إذ يتحدى هذه الصور النمطية عن الالجئني ويتصدى للتصورات السلبية يف وسائل اإلعالم. وباألخري، 

فإنه يقدم قصة عاملية محكية بطابع شخيص من خالل إعادة بناء أرشيف فوتوغرايف للعائلة. 



وصلت عائلة الهنداوي، ربا ورامي وأطفالهام الثالثة مصطفى ويزن 

وحنان إىل إنجلرتا يف يناير/كانون الثاين 2017، وال تتحدث العائلة 

اللغة اإلنجليزية وكان لديها قدر قليل من املعرفة بشأن الحياة يف 

املمكلة املتحدة. وقبل اندالع األزمة يف سوريا، مل يكن يف نيتهم أو 

خطر ببالهم مطلًقا ترك منزلهم يف حمص.

2017

جميع الالجئني القادمني إىل املمكلة املتحدة ضمن 

برامج إعادة التوطني الرسمية مؤهلون لتلقي دورات 

اللغة اإلنجليزية التدريبية لدعم دمجهم. 

»كانت احتفالية »ليلة البون فاير« عىل بُعد عدة 

أسابيع وكان من املثري لالهتامم مشاهدة مجموعة 

من السوريني القادمني حديثًا يحاولون فهم قصة 

»جاي فاوكس« ومخطط البارود املحبط لعام 

.»1605

2017



ابنة ريتش ويلز الصغرى ياسمني )إىل اليسار(. ابنة رامي 

وربا الصغرى ريان )إىل اليمني(. ُولدت ريان يف املمكلة 

 Home املتحدة يف آواخر عام 2017، ومبوجب سياسة

Office مل يؤهلها هذا للحصول عىل الجنسية. وكان 

لريان الوضع نفسه مثل والدايها وإخوتها الذين ُمنحوا 

“إذن إقامة للبقاء” ملدة 5 سنوات يف اململكة املتحدة 

عند وصولهم.  

“لقد متكنا يف بعض األحيان عندما كنا مًعا من جعل 

ياسمني وريان يأكالن وينامان يف الوقت نفسه حتى 

ميكننا االستمتاع بالقهوة يف حني يلعب األطفال األكرب سًنا 

بالخارج”.

أصبحت عائلة الهنداوي وعائلة ويلز أصدقاًء مقربني، 

والبنة ربا ورامي الكربى العمر نفسه مثل ابنة ريتش 

الكربى، فاألطفال جميعهم ينشؤون بني الثقافات 

واللغات والوطن. 

2018

بعد فرتة وجيزة من وصول العائلة إىل إنجلرتا، حرص 

رامي عىل أن يتمكنوا من الوصول إىل القنوات 

التلفزيونية العربية. وسمح وجود محطات التلفاز 

الفضائية لألرسة بالبقاء عىل تواصل مع املسلسالت 

وقنوات األخبار العربية،  إذ أبقاهم هذا عىل اطالع 

باألخبار واملسلسالت واملوسيقى من الرشق األوسط.  

وحينها، استمتع األطفال مبشاهدة األفالم، املرصية منها 

عادًة، ومشاهدة أفالم بوليوود املدبلجة إىل العربية. 

وحاليًا يشاهد األطفال يف أغلب األوقات التلفاز 

واليوتيوب باللغة اإلنجليزية، يف حني ال تزال ربا ورامي 

يفضالن قنوات التلفاز العربية.

وقد طّور األطفال مذاقًا لألطعمة غري العربية، مع 

مقرمشات الجنب والبصل كتفضيل خاص. 

2017



يزن، الثاين إىل اليمني. كان األطفال صغاًرا جًدا لاللتحاق 

باملدرسة قبل الفرار من سوريا، 

وقد التحقوا جميًعا باملدرسة مبجرد وصولهم إىل اململكة 

املتحدة. والتحق األوالد باملدرسة يف لبنان، لكنهم يتذكرون 

التجربة بأنها صعبة.

وصل مصطفى ويزن إىل املمكلة املتحدة وال يعرفون أي 

يشء من اللغة اإلنجليزية وكانوا حريصني عىل االلتحاق 

باملدرسة، وكانت املدرسة اإلبتدائية التي التحقوا بها داعمة 

للغاية وتلقى األوالد مساعدة إضافية من موظفي الدعم،  

ورسعان ما بدؤوا يف تعلم اللغة اإلنجليزية، بينام وجدوا 

أيًضا العديد من الطرق األخرى للتواصل عندما ال ميكن 

التواصل من خالل اللغة. 

2017

كان رامي حريًصا عىل العمل وبدء إعادة بناء حياته مبجرد وصوله إىل 

اململكة املتحدة. وكان ضمن مجموعة صغرية من السوريني املتطوعني، إىل 

جانب املتطوعني املحليني، مع جمعية خريية لإلسكان االجتامعي لرتميم 

املنازل يف مناطق الحرمان االجتامعي. وجميع هؤالء السوريني كانوا نازحني 

من منازلهم وبلدهم األم جرّاء الرصاع الجاري، واآلن يقدمون الوقت 

للمساعدة يف التعامل مع أزمة اإلسكان االجتامعي يف اململكة املتحدة. 

وجريوسكوب هي مؤسسة خريية تجدد املنازل الفارغة لتوفري منازل 

بأسعار معقولة ملن يحتاجون إىل سكن. ويحظى املتطوعون بالفرص لتنمية 

مهاراتهم اللغوية وااللتقاء بأشخاص محليني واكتشاف املزيد عن الحياة يف 

اململكة املتحدة.

 2017

 Home ُولدت ريان يف املمكلة املتحدة يف آواخر عام 2017، ومبوجب سياسة

Office مل يؤهلها هذا للحصول عىل الجنسية. وكان لريان الوضع نفسه مثل 

والدايها وإخوتها الذين ُمنحوا “إذن إقامة للبقاء” ملدة 5 سنوات يف اململكة 

املتحدة عند وصولهم.  

2017



بعد غسل الباحة يف الحديقة الخلفية، يلعب مصطفى 

وريان وحنان ويزن.

“أحب أن يخرج األطفال ملساعديت يف التنظيف لكن يف 

الوقت نفسه يلعبون باملاء أيًضا. وهنا يف إنجلرتا، تكون 

معظم األيام باردة وممطرة. وكانت هذه فرصة حينام 

كان الطقس لطيًفا ملساعدة بعضنا بعًضا وقضاء الوقت 

مًعا”.

2020

تحظى حنان وريان بعالقة وثيقة وتستمتعان باللعب 

مًعا، بالرغم من أن فرص اللعب بالخارج خالل اإلغالق 

كانت مقصورة عىل الحديقة األمامية والخلفية.

2020

ملا بدأ تخفيف قيود اإلغالق، كان يزن سعيًدا بالعودة إىل التدرب عىل 

كرة القدم، لكن مثلام هو الحال يف كل يشء آخر، كان الوضع مختلًفا 

قليالً، فقد كان عليه أخذ كرته الخاصة والبقاء عىل بُعد مرتين من رفاقه 

يف الفريق. وتوجد قواعد أخرى تتألف من عدم العرقلة وعدم اإلمساك 

بالكرة. 

ويستمتع يزن ومصطفى بكرة القدم مثلام يفعل والدهم رامي، فاألوالد 

يحبون مشاهدة ألعاب كرة القدم مع والدهم، خاصة مباريات الكالسيكو 

اإلسبانية عندما يلعب فريق يزن املفضل برشلونة ضد ريال مدريد فريق 

رامي ويزن املحبوب، فحينها تسيطر التنافسات عىل املشهد. 

2020



يراوغ مصطفى بحركة عكسية يف أثناء اللعب مع ياسمني 

)ابنة ريتش ويلز الصغرى(.

“نحن هنا يف غابة دلبي، وهي بعيدة قليالً عن املكان 

الذي نعيش فيه وهي جميلة للغاية.”

2020

حنان وريان تلعبان مع كلبة جريانهام. كانت حنان تخاف 

من الكالب وهي صغرية، لكن اآلن اعتادت بشكل أكرب 

عىل وجودها حولها. 

“كان الجو حاًرا وذهبنا إىل منزل جرياننا حتى يتسنى 

للفتيات اللعب مع لونا.”

2020

حنان )إىل اليمني( مع صديقتها نادية )ابنة ريتش ويلز 

الكربى(. 

كّونت الفتاتان صداقة وثيقة ضمن العالقة األوسع التي 

نشأت بني عائلة الهنداوي وعائلة ويلز. 

وبعد لقائهام للمرة األوىل منذ ما يقرب من 18 شهرًا، 

استمرت عالقة الفتاتني يف التطور. فبدأت اللغة 

اإلنجليزية لحنان يف التطور واكتسبت نادية الثقة يف 

تحدثها بالعربية. ويشري هذا إىل أن اللغة تُعد مجاالً 

للتدرب عليه والضحك بخصوصه عندما تأخذ األمور 

منحنى خطأً، فلم تشكل اللغة عائًقا بينهام عىل اإلطالق. 

فدامئًا ما تجدان طرقًا للتواصل مًعا واملرح مًعا كام يفعل 

األطفال.

2019



الزيارة األوىل ملعرض هال عام 2017. حرضت العائلة 

املعرض كل عام منذ ذلك الحني حتى عام 2020 عندما 

عطلت قيود فريوس كورونا املعرض للمرة األوىل منذ 

الحرب العاملية الثانية. 

وصلت عائلة الهنداوي إىل اململكة املتحدة وكانوا ال 

يفهمون اللغة اإلنجليزية عىل اإلطالق ويعرفون القليل 

عن الحياة الربيطانية. وبعد تحمل العديد من السنوات 

املريرة قبل مجيئهم، كانوا شغوفني إلعادة بناء حياتهم. 

وتتطلع ربا ورامي ملستقبل ألوالدهام يعيشون فيه بأمان 

ويحظون باملرح مرة أخرى. 

وقد اقرتح عليهم ريتش ويلز رحلة إىل معرض هال، 

حيث التقوا مع عائلة سورية أخرى وصلت معهم عىل 

منت الطائرة نفسها.

2017

يبدأ رامي حفل الشواء لطهي الكبة املعدة منزليًا التي 

تعدها ربا، وهي عبارة عن فطرية من اللحم. ويتم 

تحضري الكبة السورية باللحم املفروم والقمح املجروش 

والتوابل الرشق أوسطية وتُلف جميعها يف املعجنات. 

2018



يعرض التقويم رسائل تذكريية مهمة. مالحظات ورقية الصقة باللغة 

اإلنجليزية كتبها عاّمل دعم األرسة. مالحظات ورقية كتبتها ربا ورامي 

باللغة العربية. 

24 مايو/أيار - التدوين الوحيد الذي كتبته ربا ورامي باللغة اإلنجليزية 

هو “disco school” وهو إشارة إىل أول ديسكو مدريس ملصطفى ويزن، 

وهو مصطلح غري معروف لربا ورامي اللذين ال يستطيعان ترجمة هذا 

إىل العربية. 

26 مايو/أيار - مؤكدة عدة مرات، رسالة تذكريية لنهايئ دوري األبطال بني 

الفريق املفضل لرامي ريال مدريد وليفربول. 

بقايا للفطور موجودة عىل طاولة املطبخ واألومليت واللبنة )جنب قائم 

عىل الزبادي( ومرىب )مرىب عربية(.

2018

ىل مدار السنوات الخمس املاضية، احتفلت عائلة 

الهنداوي وعائلة ويلز بالعديد من أعياد امليالد مًعا. 

وهناك العديد من املناسبات الحافلة باألطعمة 

واملوسيقى وبعض الرقص دامئًا. 

وتفصل بني عيدي ميالد حنان وريان عدة أسابيع، لذا 

غالبًا ما يتشاركون الحفل نفسه. وقد كان عيد امليالد 

هذا هو السادس لحنان واألول لريان، وتكرر روتني 

الحفل الذي بدأ يف ذلك الحني كل عام. وتعد ربا الكثري 

من الطعام والبالونات والالفتات التي تكون معلقة يف 

غرفة املعيشة. وترتدي الفتاتان أفضل مالبسهام باألعىل 

وتنزالن مًعا، ما يجعل دخولهام مهيبًا حيث تُغنَّى أغنية 

Happy Birthday )عيد ميالد سعيد( باللغتني العربية 

واإلنجليزية. 

2018



كانت خطة رامي تهدف إىل السفر إىل تركيا يف عام 2020 لقضاء الوقت 

مع والده إذ مل يره ملدة مثاين سنوات. وقد تحطمت آمال االثنني عندما 

جعلت جائحة فريوس كورونا السفر الدويل مستحيالً.

“ومكمن املشكلة األكرب لكونك الجئًا هنا يف إنجلرتا ليست بخصوص اللغة 

أو محاولة الحصول عىل رخصة قيادة ثم القيادة، ولكن تكمن املشكلة يف 

أنك تعيش يف بلد بعيد عن والدك أو أخيك... فأال تكون عائلتك بجانبك 

أمر صعب... أصعب من أي يشء آخر.”

وخالل 2020، اكتسب مفهوم “العزلة” سياقات جديدة. ومثل الكثري منا، 

كان العام املايض صعبًا عىل ربا ورامي، رغم أنهام كانا من بني األشخاص 

الذين كانت قيود اإلغالق بالنسبة إليهم مبثابة مستوى آخر من العزلة.

 

2020

رامي )إىل اليمني( واثنان من أصدقائه، هم أيًضا الجئون 

سوريون، يتنافسون يف بطولة كأس العامل لكرة القدم 

The Humber All Nations Alliance )تحالف هامرب 

لجميع األمم(، فعالية سنوية تجمع فرقًا ومجتمعات 

مختلفة من جميع أنحاء املنطقة وأبعد من ذلك.

تربز كرة القدم بصورة كبرية يف حياة رامي ومصطفى 

ويزن، ويتمتع رامي بذكريات جميلة للعب كرة القدم 

مع إخوته وأصدقائه. وقد تسلل حبه لكرة القدم إىل 

أبنائه، عىل الرغم من أنهم كانوا صغاًرا للغاية للعب يف 

سوريا قبل فرار العائلة.

The Humber All Nations Alli-  يستضيف تحالف

ance كأس العامل الشامل يف هال لعدة سنوات. وتجمع 

الفعالية مئات األشخاص مًعا من عدة مجتمعات مبا يف 

ذلك األشخاص الذين يعيدون بناء حياتهم بعد نزوحهم 

القرسي. 

وقد تألف فريق رامي برسعة، وهو يضم العبني من 

خلفيات وأعامر مختلفة، فال أحد يصف نفسه بأنه 

مناسب عىل وجه الخصوص، عىل الرغم من أن العديد 

منهم تذكروا بحنني أن مهارتهم يف كرة القدم كانت 

ضعيفة يف سنوات صغرهم.

2018



بتنجان محيش )باذنجان محشو باألرز واللحم املفروم 

والتوابل( وورق الدوايل )أوراق العنب املحشية( 

موضوعة عىل األرضية من أجل وجبة عائلية.  هذه 

األطعمة مفعمة بالذكريات بالنسبة إىل ربا ورامي، وعىل 

الرغم من أن األطفال تستمتع باألطعمة العربية فقد 

طوروا أيًضا مذاقًا نحو ناجتس الدجاج.

2018

تعيش أرسة الهنداوي عىل بُعد 20 دقيقة من 

بريدلينغتون عىل ساحل يوركشاير، وأصبحت اآلن موقًعا 

يقع عليه اختيار العائالت لقضاء يوم بالخارج. وكانت 

املرة األوىل التي زاروا فيها شاطئ البحر بصحبة ريتش 

ويلز وأرسته يف ربيع 2018. 

وعىل مدار العامني التاليني، نادًرا ما تضمنت هذه 

الرحالت اليومية الذهاب إىل الشاطئ وليس إىل البحر، 

والذي بدا أكرث برودة ومكتسيًا بلون بني عام يتذكرونه 

يف سوريا. بديالً عن ذلك، سيصبح جدار الكورنيش نفسه 

مكانًا اللتقاء العائالت األخرى لالنضامم إليهم، ويصبح 

الجدار نفسه طاولة النزهة بالنسبة لهم. 

2018

ُولدت حنان )إىل اليسار( يف سوريا وُولدت ريان )يف 

املنتصف( يف املمكلة املتحدة. ُولدت صديقتهام نادية يف 

فلسطني ألم فلسطينية وأب بريطاين )ريتش ويلز(.  وهم 

اآلن يكربون جميًعا يف رشق يوركشاير. ومتتلك الفتيات 

ووالداهم عدة مستندات تشري إىل جنسياتهم املتنوعة 

وحالة الهجرة و”حقوق” العيش يف دول معينة. 

وبصفتهم أطفاالً، فهم يتشاركون العديد من األشياء معاً، 

فجميعهم يحبون اللعب واملرح، ويعشقون املوسيقى 

والرقص، كام يستمتعون بأكل األطعمه العربية وأيضاً 

يحبون ناجتس الدجاج واملثلجات

ويتشاركون البُغض نفسه تجاه العناكب. 

2019



وتتذكر ربا ورامي بحب أعياد امليالد يف سوريا، حيث 

كانوا يحتفلون بها يف ظل تجمعات عائلية. وحتى 

بالعيش يف لبنان، كان أخو ربا وأرستها يعيشون قريبني 

جًدا مام ميكنهم من املشاركة يف احتفاالت أعياد امليالد.  

ومنذ العيش يف إنجلرتا ولعدم قدرة ربا ورامي عىل دعوة 

أفراد من عائلتهام املبارشة، يدعوان حاليًا عائلة ريتش 

ويلز والعائالت السورية األخرى، الذين أُعيد توطينهم 

محليًا أيًضا، لالنضامم إليهم من أجل احتفاالت أعياد 

امليالد.

وقد أضفى عام 2020 مستويات جديدة من االنفصال 

يف أعياد امليالد العائلية بفعل قيود اإلغالق. وتقلص عدد 

الزوار املدعوين املعتاد إىل إرسال رسائل عيد امليالد 

عرب الهاتف املحمول، مثلام كان عىل إخوة وأخوات ربا 

ورامي أن يفعلوا لسنوات عديدة.

2020

“كان مصطفى ويزن يسبحان مع األصدقاء، وعادا إىل 

املنزل متعبني ثم استحمام رسيًعا حتى ميكنهام مشاهدة 

اليوتيوب قبل النوم.”

2020

عمل رامي سائًقا يف سوريا، وبعد اضطرار العائلة إىل 

الفرار، عمل يف أي عمل توفر له يف لبنان، إذ عمل يف 

الغالب ملناوبتني يف اليوم لدفع اإليجار وإطعام أرسته. 

ويف إنجلرتا، حرص رامي عىل العمل، رغم أن حاجز اللغة 

شكل تحديات بالنسبة إليه. ويف مطلع عام 2019، ومع 

تحسن لغته اإلنجليزية، ضمن رامي عمالً كطاٍه يف أحد 

مطاعم Tex Mex املحلية.

2019



“هواية مصطفى املفضلة هي لعب كرة القدم، آمل أن 

آراه العبًا جيًدا.”

2020

ربا ورامي يخبزان معجنات عربية تقليدية بينام كان يزن 

 .PlayStation يشغل وقته عىل جهاز

 2020

كان أحد األشياء التي افتقدها مصطفى )يف الصورة هنا( 

ويزن خالل اإلغالق هو اللعب مع أصدقائهام وركوب 

الدراجات الصغرية )اإلسكوتر(. 

وعندما بدأ رفع القيود أخريًا، وبعودة األوالد وأصدقائهم 

إىل متنزه التزلج املحيل، حيث ركبوا اإلسكوتر وتسابقوا 

وقفزوا، إذ تحرروا من بعض الضغوط التي فرضها 

عليهم اإلغالق يف هذه السن الصغرية.

2020



ربا، رأس فالمبورو، رشق يوركشاير، 2020.

أصبح قضاء األيام الصيفية بالخارج يف بريدلينغتون، التي تبعد مبقدار 

20 دقيقة من مكان عيش أرسة الهنداوي، األمر املفضل للعائلة. ومل يروا 

الكثري من ساحل يوركشاير باستثناء عدة زيارات إىل سكاربورو. 

وقد قطعت ربا وريتش يف الصيف املايض رحلة قصرية إىل فالمبورو، التي 

تقع عىل بعد أميال قليلة شامل بريدلينغتون، حيث تبدو املنحدرات 

واملسابح الصخرية مختلفة متاًما عن الشواطئ الواسعة املمتدة للمنتجعني 

اآلخرين الواقعني عىل الساحل.

2020

تحب حنان الرقص، ويف بعض األحيان تنضم ريان إىل 

نشاطات حنان الروتينة ولكن يف هذا الوقت كانت 

منشغلة بكل ما تفعله والدتها ربا عىل الهاتف املحمول. 

وكانت ربا ورامي فيام قبل عملية اإلغالق مع ذهاب 

األطفال إىل املدرسة يستمعان إىل املوسيقى العربية. لكن 

مع وجود األطفال باملنزل اآلن، وكون رميوت التحكم “يف 

قبضتهم”، من املرجح أن يشكل جورج عزرا أو تونز آند 

أي أو غريها من أغاين البوب باللغة اإلنجليزية الخلفية 

للرقص املفعمة بالحيوية يف غرفة املعيشة. 

2020



انتظر مصطفى بشغف، إىل جانب يزن ورامي، لعمل 

أول قَصة شعر بعد اإلغالق، التي قام بها حالق متنقل يف 

حديقتهم الخلفية.

ويف ظل الظروف العادية، يحصل األوالد عىل قصة شعر 

انتظامية للحرص عىل مواكبة أحدث صيحات املوضة. 

وبتحول أيام اإلغالق إىل أسابيع ثم إىل أشهر، طور األوالد 

عادة إلبعاد األطراف الطويلة عىل غري العادة لضامن 

الرؤية بشكل صحيح

.

2020

رغم أن عائلة الهنداوي مسلمة، فقد لبّى والدا األطفال 

طلبهم للحصول عىل الزينة يف املنزل من أجل عيد امليالد 

الثاين لهم يف املمكلة املتحدة. 

فلم يكن االحتفال بعيد امليالد فعالً دينيًا بالنسبة إىل 

العائلة. ويف أغسطس/آب، احتفلوا بعيد األضحى وكان 

شهر رمضان 2019 عىل بُعد أشهٍر قليلة. 

استمتعت العائلة يف سوريا باحتفاالت دينية وكانت 

تلتف حولهم عائلتهم الكبرية املمتدة. لكن تبدو األمور 

يف إنجلرتا مختلفة متاًما، فأفراد األرسة الكبرية املمتدة 

نفسها أصبحوا نازحني اآلن عرب بلدان عدة.

ويشيع جًدا تشتت األرس الناجم عن الرصاع يف جميع 

أنحاء العامل. فوفًقا ملفوضية األمم املتحدة لشؤون 

الالجئني )UNHCR(، يوجد 82.4 مليون شخص عىل 

مستوى العامل ُهّجروا قرًسا، وهذا يبلغ أكرث من ٪1 من 

سكان العامل. 

 2018



بدأ مصطفى ويزن يف اكتساب بعض الثقة قبل بدء 

اإلغالق يف مارس/آذار 2020. وعندما بدأ رفع القيود، 

ميكنهام االنضامم إىل األصدقاء من أجل قضاء األيام 

بالخارج مرة أخرى. 

2020

“حنان وريان سعيدتان ألين اصطحبتهام لرشاء بعض 

األلعاب وتركتهام يختاران ما يريدان. وعندما كانتا 

تسريان رجوًعا إىل املنزل كانت ريان تحاول تقليد حنان.”

2020

يف ظل إغالق املدارس ووجود ستة أشخاص يعيشون يف 

منزل ضمن مجموعة منازل املدرجات بثالث غرف نوم 

صغرية، كان من النادر بالنسبة إىل ربا ورامي أن يحظيا 

بأي وقت وحدهام خالل 2020. وقد كان املطبخ هو 

املكان الوحيد للحصول عىل مساحة صغرية للتنفس. 



يف ذكرى زواجهام الرابعة، تلعب ربا وريان بينام 

تنتظران عودة رامي إىل املنزل من مناوبة متأخرة يف 

العمل. وكانا قد تزوجا يف 2006 يف حمص محاطني 

بأفراد أرستيهام. 

2020

ربا ومصطفى.

يف ظل لزوم البيت خالل اإلغالق الوطني األول، كانت ربا ورامي واألطفال 

حريصني عىل استكشاف أماكن جديدة. وقررت عائلتا الهنداوي وويلز 

القيام برحلة إىل شامل يوركشاير للعب وسط أشجار غابة دالبي، وقد 

زارها مصطفى قبل ذلك يف رحلة مدرسية لكنها كانت جديدة عىل 

اآلخرين جميعهم. 

وتتمتع ربا )مثل رامي( بعالقة وثيقة مع أطفالها وتفتقد بقية عائلتها 

بشدة، ويف الوقت نفسه تواجه تحديات حياتها الجديدة بقوة وجأش 

ولكن األمور ال تكون سهلة دامئًا، فالعائلة دامئًا ما تكون املركز لكل يشء. 

2020

بطاقة عيد ميالد من حنان لربا، أمها.

وقد كان عيد ميالد ربا أيًضا اليوم األول من عملية 

اإلغالق الثالثة يف إنجلرتا وكانت مناسبة هادئة بدون أي 

تجمعات أو أصدقاء. 

 2021



نان ونادية )االبنة الكربى لريتش ويلز(. يعني اإلغالق فقدان 

الفتيات لقضاء الوقت مًعا خالل أغلب األوقات يف عام 2020، فقد 

بقني عىل اتصال من خالل املكاملات الهاتفية من حني آلخر مرسالت 

لبعضهن بعًضا مالحظات صغرية ُمقرتِحات أموًرا ليقمن بها. وتضمن 

هذا اقرتاح نادية بإنشاء صور لقوس قزح لتعليقها يف نافذتهم 

األمامية، مثلام فعلت يف منزلها.

2020

يف جميع أنحاء العامل العريب، وبني الشتات العريب، يُعد 

الصوت الناغم للفنانة اللبنانية األسطورية فريوز هو 

املوسيقى التصويرية يف الصباح. 

وهو صوت غالبًا ما تصحبه رائحة القهوة املعدة يف 

الحال التي اعتادها املصور الفوتوغرايف ريتش ويلز 

خالل سنوات إقامته يف فلسطني، وهو أيًضا الصوت 

الذي تستمتع به ربا ورامي يف البداية يف سوريا وفيام 

بعد يف لبنان، فقد نشأ األطفال وشبت آذانهم عىل 

موسيقى فريوز، عىل الرغم من أنه من العدل أن نقول 

إنهم يفضلون االستامع إىل موسيقى البوب الغربية أو 

الرقص عىل التيك توك هذه األيام. 

وكانت أوقات الصباح يف فرتة اإلغالق أوقاتًا هادئة لكن 

مبجرد إعادة فتح املدارس أضفت أغاين فريوز حًسا بعودة 

الهدوء إىل املنزل. 

وشعبية فريوز ال تُضاهى يف جميع أنحاء العامل العريب، 

مبسريتها املمتدة إىل الخمسينيات من القرن املايض 

فقد باعت ما يزيد عىل 150 مليون تسجيل، ما يجعلها 

واحدة من أكرث الفنانني مبيًعا عىل مستوى العامل.

2020



عىل غرار ما تفعله العديد من العائالت العربية التي 

تعيش يف رشق يوركشاير، تقيض عائلة الهنداوي يوًما 

واحًدا من أيام العيد عىل شاطئ البحر. ورغم أن قيود 

فريوس كورونا تعني أن 2020 كان عاًما أكرث هدوًءا 

من سابقيه، فال يزال الجميع يرتدون املالبس من أجل 

نزهاتهم عند سور الكورنيش. 

2020

مل يِعش رامي بالقرب من البحر يف سوريا رغم أنه يتذكر زيارته للساحل 

مع األصدقاء عدة مرات عندما كان بسن أصغر. ومل يتعلم السباحة عىل 

اإلطالق، ومن ثمَّ كان مرتدًدا يف السامح لألطفال باالقرتاب من البحر 

عندما أخذهم إىل بريدلينغتون.

2020

يطلق يزن بعًضا من الطاقة يف رحلة نهارية عائلية إىل 

بريدلينغتون. وال تشعر ربا ورامي بالثقة بالقرب من 

املاء، لكن األطفال كانوا قد تلقوا دروًسا يف السباحة يف 

املدرسة وكانوا أقل خوفًا من البحر.

2020



كانت رحلة إىل بريدلينغتون بدأت يف خالل أول ساعتني 

منها مثل الكثري من الرحالت األخرى، خالل السنوات 

األخرية، بنزهة عىل جدار الكورنيش. وال تشعر ربا 

أو رامي بالثقة بالقرب من املاء، ومن ثمَّ ال يسمحان 

لألطفال باالقرتاب من البحر بسبب مخاوف تتعلق 

بسالمتهم.  

وقد أغلقت مدينة املالهي بسبب قيود كوفيد19-، ونال 

امللل من األطفال. وملا كان األطفال منزعجني، تقلصت 

مقاومة الوالدين. وعندما وافقت صديقة ربا مريفت 

وريتش ويلز عىل البقاء بالقرب من األطفال، ووعد 

الجميع بعدم الدخول إىل األعامق، انطلق رامي أخريًا.

وكسبت حنان السباق يف البحر، ووضع جميعهم أصابع 

أقدامهم يف بحر الشامل البارد أخريًا، وأطلقت حنان 

رصخة.

 2020

“كانت ريان سعيدة حًقا بفستانها الجديد وكانت ترتديه 

للمرة األوىل عندما ذهبت ملقابلة صديقتها مريم.”

2020

حنان وأصدقاؤها هيام ومريم وعبودي يؤدون رقصات 

التيك توك، فجميعهم أصبحوا من محبي التيك توك 

خالل فرتة اإلغالق.

2020



حنان وأصدقاؤها هيام ومريم وعبودي يؤدون رقصات 

التيك توك، فجميعهم أصبحوا من محبي التيك توك 

خالل فرتة اإلغالق.

2020

“كان مصطفى يلعب مع جود، وتضايقت حنان ألنه مل 

يكن يعريها انتباهه، لذا وقفت بالقرب منه حتى ميكنه 

رؤية أنها كانت متضايقة.”

2020

تتشارك ريان وحنان وليمة عيد امليالد التي تتضمن 

األطعمة العربية مثل الكبة )لحم مفروم وقمح مجروش 

وتوابل رشق أوسطية ملفوفة يف معجنات( وورق 

الدوايل )أوراق العنب املحشوة باألرز واللحم والليمون 

واألعشاب والتوابل( والتبولة )سلطة قمح الربغل 

باألعشاب والطامطم والبصل وعصري الليمون(، إىل جانب 

فطائر البيتزا الصغرية والكعكات الصغرية.

وتفصل بني عيدي ميالد حنان وريان عدة أسابيع، لذا 

غالبًا ما يتشاركان الحفل نفسه وعيد امليالد هذا هو 

الثامن لحنان والثالث لريان. 

2020



مؤخرًا، أُعيد توطني بعض األفراد من عائلة رامي الكبرية 

يف إنجلرتا.

“هذه قهوة عربية وحلويات عربية معدة عندما ذهبنا 

إىل زيارة بعض أفراد عائلة رامي، لقد كان تجمًعا لطيًفا 

وذكرنا بأيامنا يف سوريا.”

2020

يُجفف النعناع الطازج املقتطف من الحديقة الخلفية 

عىل عتبة النافذة يف يوركشاير كام كان يحدث يف املايض 

يف حمص. 

ويُستخدم النعناع عىل نطاق واسع يف األطباق العربية مبا 

يشمل التبولة )سلطة قمح الربغل باألعشاب والطامطم 

والبصل وعصري الليمون( وورق عنب )ورق العنب 

محشو باألرز واللحم والليمون واألعشاب والتوابل( 

ودبس الرمان. كام يُستخدم يف املرشوبات مثل الشاي 

)الشاي األسود( والليموناضة )الليمون الطازج(.

2020

رسم جميع األطفال صوًرا لقوس قزح لتعليقها عىل 

نافذتهم األمامية. وأنشأ الناس يف جميع أنحاء اململكة 

املتحدة صوًرا لقوس قزح لشكر هيئة الخدمات الصحية 

الوطنية )NHS( عىل عملها الذي قامت به خالل أزمة 

كوفيد19-.  وأصبح قوس قزح رمزًا لألمل خالل فرتة 

التفيش مع وجود أشخاص يضعون صوًرا عىل نوافذهم 

إلضفاء البهجة إىل مجتمعاتهم يف أثناء اإلغالق.

2020



مصطفى )إىل اليسار( ويزن )الثاين من اليمني( واألصدقاء، 

العطالت الصيفية املدرسية.

 2020

املرة األوىل التي يقابل فيها ريتش ويلز ريان خالل ساعات قليلة من 

ميالدها، يف املشفى عام 2017. ويف اليوم الثاين، عاد ريتش ألخذ ربا 

وريان وأخذهام إىل املنزل. ومل يكن رامي يقود السيارة وقتها وكانت يده 

مشغولة باالعتناء باألطفال الثالثة اآلخرين.

ومنذ ذلك الحني، عىل الرغم من وجود ريان يف العديد من الصور 

الفوتوغرافية لعائلة الهنداوي، فنادًرا ما تكون محور الرتكيز ألنها مل تبقى 

ثابتة لفرتة كافية. وكان لحنان اليشء نفسه عندما كانت بعمر أصغر. 

يف ديسمرب 2020، ومع عودة أخواتها إىل املدرسة كان املنزل أكرث هدوًءا 

وكانت ريان قادرة عىل استعادة مساحتها الخاصة مرة أخرى. 

2020

تزامًنا مع قُرب نهاية شهر رمضان، تُِعد ربا حلويات عربية تقيلدية من 

أجل عيد الفطر.

ويف سوريا، يحتفل الناس باألعياد الدينية بارتداء املالبس األنيقة وزيارة 

أفراد العائلة الكبرية. وقد احتفلوا بالعيد منذ تواجدهم يف إنجلرتا مع 

أصدقائهم الجدد الذين كونتهم ربا ورامي واألطفال ضمن مجتمع 

السوريني الذين أُعيد توطينهم يف املنطقة.

وكان عيد 2020 مختلًفا عن السنوات املايض، حيث كانت املتاجر مغلقة 

بفعل عملية اإلغالق، وكانت ربا محبطة لكونها مل تستطع رشاء مالبس 

جديدة لألطفال، وحتى أن اللقاءات فيام بني العائالت مل تحدث، رغم 

إعداد الطعام التقليدي. 

2020



رامي وربا. 

بعد إعادة توطينهام يف بلدة سوق صغرية يف يوركشاير وولدز، مل يتمكن 

رامي وربا من رشاء اللحوم الحالل واألطعمة العربية املتخصصة األخرى 

محليًا. وهام يقومان برحالت تسوق كل أسبوعني أو كل أسبوع إىل هال، 

أقرب مدينة لهم، حيث يتوفر العديد من خيارات الطعام بدرجة أكرب. 

وقبل اإلغالق، تضمنت هذه الرحالت االلتقاء باألصدقاء من أجل تناول 

القهوة والشاورما. وقد تطلع كلٌّ من ربا ورامي إىل الذهاب إىل مدينة 

هال وكأنها فرصة لاللتقاء بالعائالت األخرى التي أُعيد توطينها. 

وبدخول عملية اإلغالق الثالثة يف شهر يناير/كانون الثاين، اختفت هذه 

الجوانب االجتامعية للرحالت وأصبحت التجربة أكرث انفرادية. 

كانت الشوارع هادئة وبدت أنها رحلة طويلة لرشاء الطعام فحسب. 

2021

يزن ومصطفى2021



حنان خالل اإلغالق الوطني الثالث 2021

ريان 2020

مصطفى 2020



“تحب حنان الرقص ولعب األلعاب، وقد اصطحبها إىل 

املتنزه حتى تتمّكن من إخراج طاقتها واللعب.”

2020

حنان وربا تتمشيان يف بلدة يف رحلة تسوقية

2020

لقد عطّل اإلغالق دروس اللغة اإلنجليزية التي كانت 

تتلقاها ربا يف الكلية، وحلّت محلها جلسات متفرقة مع 

مدرسني متطوعني لتعليم اللغة اإلنجليزية عرب برنامج 

Zoom. تحدثت وسائل اإلعالم عن تحديات التعليم 

املنزيل لألطفال مع ذكر القليل عن اآلباء الذين يحاولون 

الدراسة يف منزل ميلء باألطفال.

2020



حنان يف املنتزه املحيل خالل األغالق. ولدت حنان يف منزل العائلة يف 

سوريا بسبب االشتباكات املسلحة يف الشوارع، حيث جعلت الوضع خطرياً 

للغاية ملحاولة الوصول إىل أي من املشايف التي كانت ال تزال مفتوحة 

2020

كونت حنان ومصطفى ويزن العديد من الصداقات يف 

بلدة سوق يوركشاير حيث يعيشون اآلن، لكن اإلغالق 

أوقف املغامرات املشرتكة. ولكونهم غري قادرين عىل 

التواصل جسديًا، فقد حاول األطفال إرسال فّقاعات من 

فوق األسوار إىل أصدقائهم الذين يلعبون يف حدائقهم 

الخلفية عىل بُعد عدة منازل يف الشارع.

2020

رصحت ربا ورامي بحرية أنهام ليسا عىل القدر نفسه من 

الثقة يف التحدث باإلنجليزية مثل أطفالهام، لذا بالنسبة 

إليهام فقد كان بناء العالقات مع األشخاص من املجتمع 

املحيل عملية أبطأ. وهم أيًضا يفتقدون وجود مجموعة 

الدعم العائلية الكبرية الخاصة بهم حولهم، كام كانوا 

يفعلون يف سوريا.

وضمن الدائرة االجتامعية األصغر للعائالت السورية األخرى 

التي أُعيد توطينها، فربا ورامي عىل صلة وثيقة بعائلة 

واحدة بعينها. يف بعض األحيان تتقابل العائالت عند جدار 

الكورنيش يف بريدلينغتون أو تتسوق يف مدينة هال أو تزور 

بعضها بعًضا يف املنزل. وتتحول هذه الزيارات باستمرار 

إىل أيام طويلة من التواصل االجتامعي والطهي ومشاركة 

األطعمة والحلويات العربية التقليدية املعدة يدويًا.

2020



“نذهب غالبًا إىل البحر يف الصيف. ونذهب مع تامر 

صديق رامي وعائلته،

والعالقة بينهام وثيقة جًدا، فهام يخرجان مًعا يف العمل 

وحتى يف العطالت يفضالن أن يكونا مع بعضهام بعًضا.”

2020

ويعني اإلغالق فقدان حنان اللعب مع أصدقائها يف 

املتنزه املحيل، وتتحدث حنان حاليًا بلغة إنجليزية جيدة 

وكونت أصدقاء من املدرسة والحي. وكان أبواها، ربا 

ورامي، اللذان كانت عالقاتهام أقوى مع العائالت األخرى 

املتحدثة باللغة العربية، أبطأ يف تعلم اللغة اإلنجليزية.

 

2020

حنان يف املدرسة االبتدائية ومصطفى يف املدرسة الثانوية،

ودامئًا ما يصطحب مصطفى حنان إىل املدرسة ويعيدها، 

فهي تحب أن يصطحبها مصطفى لكن يف الوقت نفسه 

تتضايق منه، حتى مع حبها له.”

2020



تستعد حنان لليلة مبيت مع أصدقائها.

 2020

مع بدء تسهيل قيود اإلغالق، يستطيع مصطفى اآلن 

زيارة أصدقائه مرة أخرى واللعب يف حدائقهم الخلفية. 

وحينام كان يُسمح ملصطفى باللعب يف الخارج، كان 

ميارس الشقلبات الواقفة، ويشجعه أصدقاؤه الذين أتقنوا 

هذا األسلوب بالفعل. وبحلول نهاية فصل الصيف، متكن 

أخريًا من القيام بشقلبته األوىل وصوالً إىل األرض.

2020

بدأ يزن يف اللعب لفريق Sunday League )ساندي 

ليج( املحيل لكن أَوقف اإلغالق الوطني األول هذا األمر. 

وعندما بدأ تدريب كرة القدم مرًة أخرى، يف الصيف، 

كان عىل األطفال التعود عىل “التدريب عىل كرة القدم 

مع تنفيذ التباعد االجتامعي”. وتكونت بعض القواعد 

من عدم التصدي وعدم مناولة الكرة وإحضار الكرات 

الشخصية إىل التدريب. 

2020



يشح املال يف ظل وجود أربعة أطفال يكربون وكذلك عمل رامي لساعات 

بدوام جزيئ يف املطعم )الذي تقلص إىل الوجبات الرسيعة بسبب القيود التي 

فرضها كوفيد19-(.

 

وقد كانت ربا حريصة عىل إعادة تزيني املنزل لفرتة لكنها عرفت أن عليها 

االنتظار. وبديالً عن ذلك، فهي ترجع عادًة من رحالت التسوق املحلية 

بالزينة الجديدة، وهي أشياء بسيطة لتجديد املنزل وإنعاشه.

وقد كانت املصابيح الزرقاء املصنوعة من السرياميك مشرتاة يف األساس لشهر 

رمضان وعرضت إىل جانب أضواء تزيينية أخرى خالل الشهر الفضيل، وظلت 

تُعرض فيام بعد. فيام كانت الزهور الصناعية الحمراء الفاتحة والزهرية 

إضافات الحقة.

وقد جعلت تلك اللمسات الصغرية املنزل ذا طابع شخيص بدرجة أكرب 

بالنسبة إىل ربا، رغم بقاء مفهوم “املنزل” معقًدا.

2020

عاشت العائلة الكبرية يف حمص يف سوريا بالقرب 

من بعضهم بعًضا ولكنهم اآلن مرشدون يف عدة دول 

مختلفة.  ويأخذ أفراد العائلة منذ نزوحهم الصور 

الفوتوغرافية والصور الشخصية )السيلفي( ويرسلونها 

فيام بينهم. وقد كانت هذه هي الطريقة التي شاهدت 

بها العائلة أطفالها تكرب ويبقون بعضهم بعًضا عىل اطالع 

بتطورات العائلة ملا يزيد عىل تسع سنوات.

ومن الناحية العاطفية، فهي عائلة مرتابطة لكن الحدود 

املكانية فرقت شملهم جمعيًا يف الوقت الحايل. 

ففي العام املايض “التقت” ربا بابنة أخيها وشاهد رامي 

أخاه يتزوج، كام ودعت ربا أختها التي مع األىس قد 

وافتها املنية.

ولعدم قدرتهم عىل االلتقاء شخصيًا، تحيك جميع 

هذه القصص واملزيد منها نفسها من خالل هواتفهم 

ومكاملات الفيديو.

 

2020



معلومات مرجعية عن الرصاع السوري

يف مارس/آذار عام 2011، اندلعت مظاهرات مؤيدة للدميوقراطية يف سوريا، مستلهمة ذلك من انتفاضات “الربيع 

العريب”. وعندما استخدمت الحكومة السورية القوة العسكرية لسحق املعارضة، بدأت املظاهرات باملطالبة باستقالة 

الرئيس بشار األسد،

وانترشت االضطرابات واشتّد القمع، ورفع املوالون للمعارضة السالح، أوالً للدفاع عن أنفسهم وبعد ذلك لتخليص 

مناطقهم من قبضة القوات األمنية. ورسعان ما تصاعد العنف وتطور الوضع إىل رصاع أكرث تعقيًدا. وقد اشرتكت 

فصائل عديدة مثل النظام السوري وجامعات املتمردين السوريني وتنظيم الدولة اإلسالمية والجامعات التابعة للقاعدة 

واملنظامت ذات القيادة الكردية وامليليشيات األجنبية يف الرصاع من أجل السيطرة، يف حني اشرتكت دول عدة مبا يف 

ذلك روسيا والواليات املتحدة، كام تدخلت إيران وتركيا بطرق مختلفة.

واآلن يف عامه الحادي عرش، أودى الرصاع السوري بحياة ما يزيد عىل 500,000 شخص أو جعلهم يف عداد املفقودين 

وأدى إىل وجود ما يزيد عىل 13 مليون نازح. فيام نزح ما يزيد عىل 6.7 ماليني شخص داخليًا يف سوريا مع وجود 6.6 

ماليني شخص يعيشون نازحني، مبا يف ذلك ما يزيد عىل 2.5 مليون طفل، أغلبهم يف لبنان واألردن وتركيا.

املصادر: يب يب يس واليونيسيف



لقد أمكن تنفيذ هذا التعاون بفضل التمويل العام من اليانصيب الوطني من خالل مجلس الفنون يف 

إنجلرتا.

ويرجع الفضل إىل آالن رو يف رشكة Creative and Cultural Company مبدينة هال الذي أعار كامريتني 

لعائلة الهنداوي لتنفيذ هذا املرشوع. 

مع العرفان ملؤسسة سانت هيو للفنون لتمويلها املرشوع يف مراحله األوىل. 


