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لورا سلوم
تصاميم ُتظهر هويّات أطفال

بيروت ـ ربى أبو عمو

ــَر... أمـــامـــنـــا ثـــاثـــة أجــــيــــال مــن  ــ ــنـ ــ لـ
الـــجـــد  أي  األول  الـــجـــيـــل  األهـــــــــل. 
والـــجـــدة يــجــهــزان غــرفــة األطــفــال 
ــيــــوم. األســــــاس بــالــنــســبــة لــهــمــا لــضــمــان  الــ
الغذاء الجيد لهم. وإذا  نموهم، كان تأمني 
كلماتهما:  ستحضر  ذاكــرتــنــا،  أنعشنا  مــا 
ـــت جـــيـــدًا؟«. 

َ
ــــل/ أَكـــل »املـــهـــم الــصــحــة. هـــل أكـ

الـــهـــّم األســـاســـي لــهــذا الــجــيــل، بــشــكــل عـــام، 
انـــعـــكـــس عـــلـــى غــــــرف األطــــــفــــــال، فـــاكـــتـــفـــوا 
بوضع األساسيات فيها، أي السرير للنوم 
الثياب وبعض األمور  والخزانة لتوضيب 
األخرى. الجيل الثاني، أي آباؤنا وأمهاتنا 
اليوم، بدا مهتمًا بالتعليم أيضًا، إلى جانب 
ب إضافة مكتب إلى الغرفة. 

ّ
الغذاء، ما تطل

اليوم،  آبــاء وأمهات  الحالي، أي  الجيل  أما 
فــبــاتــوا أكـــثـــر اهــتــمــامــًا بــكــيــفــيــة الــتــواصــل 
أنفسهم،  فــي  ثقتهم  وتنمية  األطـــفـــال،  مــع 
وخـــيـــالـــهـــم، وضــــمــــان صــّحــتــهــم الــنــفــســيــة. 
لها بعد  لم تجد مكانًا   مستجدة 

ٌ
تفاصيل

في غرف األطفال. هذا الفراغ هو ما تعمل 
وم 

ّ
سل لـــورا  اللبنانية  املعمارية  املهندسة 

)32 عامًا(، على ملئه.
يــقــول شـــارل إدوار جــانــيــريــه-كــري، أو كما 
ــو مـــعـــمـــاري  ــ ــه، وهــ ــيــ ــوزيــ ــوربــ ُيــــعــــرف لــــو كــ
فــرنــســي وأحـــــد رواد عــمــارة   - ســـويـــســـري 
الــحــداثــة فــي الــقــرن الــعــشــريــن: »ينظر املــرء 
 5 بعد  على  وهــمــا  بعينيه،  التصميم  إلــى 
أقــدام من األرض«. ُيترجم هذا في مختلف 
غير  يعدو  مــا  وهــو  الهندسية،  التصاميم 
منطقي حني يستهدف التصميم األطفال.  

األطـــفـــال أكــثــر تــأثــرًا مــن الــبــالــغــني بالبيئة 
ــــر عــلــى 

ّ
ــذه الــبــيــئــة تــــؤث ــ املــحــيــطــة بـــهـــم. وهــ

واالجــتــمــاعــي.  والــعــاطــفــي  النفسي  نموهم 
ــا ســـبـــق جــــــزءًا مــن  وإن يــعــتــبــر الـــبـــعـــض مــ
إضافات العصر أو »الفذلكات« التي يمكن 
مساحات  تصميم  أن  إال  عنها،  االستغناء 
ــفـــهـــم  ــائـ ــع وظـ ــ ــا يـــتـــنـــاســـب مــ ــمــ األطــــــفــــــال بــ
الــجــســديــة واملــعــرفــيــة واالجــتــمــاعــيــة خــال 
العوامل  أحــد  هــو  املختلفة،  فــتــرات نموهم 

األساسية لطفل مرن نفسيًا. 
أحّبت لورا الهندسة املعمارية وعلم النفس 
انتصرت  النهاية،  وفــي  كانت صغيرة.  مذ 
اآلخــر،  محبوبها  على  املعمارية  الهندسة 
الجامعة  مــن  تخرجت  تنساه.  أن  دون  مــن 
ــي مـــجـــال تــخــصــصــهــا وأحـــبـــت  وعـــمـــلـــت فــ
ــّم أنــجــبــت طــفــلــهــا األول يـــوان  وتـــزوجـــت ثــ
ــًا. هـــــذه املـــشـــاعـــر واملـــســـؤولـــيـــة  ــ ــ وبــــاتــــت أمـ
األولويات لبعض  الجديدة غالبًا ما تغّير 
ــوقــــت، ولـــكـــن لــيــس الـــشـــغـــف. خــــال هــذه  الــ
املتعلقة  باملواضيع  اهتمامها  زاد  الفترة، 
بــكــيــفــيــة تـــربـــيـــة الـــطـــفـــل والــــتــــواصــــل مــعــه 
عــانــت من  الــتــي  فــهــي،  وتنمية شخصيته. 
بــعــض املــشــاكــل الــنــفــســيــة لــبــعــض الـــوقـــت، 

أرادت تحصني طفلها قدر املستطاع. 
هــذه األفــكــار واملــشــاعــر تــرافــقــت مــع تجربة 
ــات الــهــلــع  ــ ــوبـ ــ ــن نـ ــ شـــخـــصـــيـــة ومــــعــــانــــاة مـ
لــبــعــض الــــوقــــت، شــكــلــت حــــافــــزًا بــالــنــســبــة 
إليها للتعّمق أكثر في علم النفس، قبل أن 

وعلم  والهندسة  بــاألمــومــة  شغفها  تجمع 
 - »Pissenlit« الــنــفــس فــي مــكــان واحـــد هــو
مشروع هندسي صديق لألطفال. ثّم قّررت 
لــلــعــاج، »وكــانــت  االســتــعــانــة بمتخّصص 
هذه من أكثر املرات التي شعرت فيها بمدى 
والــعــكــس،  علينا،  النفسية  الــصــحــة  تــأثــيــر 
النفسية.  على صحتنا  تجاربنا  تأثير  أي 
وكذلك، للبيئة التي نعيش فيها تأثير على 

الصحة النفسية«. 
لــورا الشابة عّما  حني كان الناس يسألون 
تــكــن تعرف  لــم  تــكــونــه،  أو  أن تفعله  تــحــب 
اإلجــابــة. »التربية تضعنا فــي قــالــٍب واحــد 
أو حتى ما  مــا نقوله،  كــل  أن  حتى لنشعر 
نحب، يجب أن يتناسب مع املجتمع«. لورا 
األم عرفت ما تريد، وكأنها أعادت االتصال 

بالطفلة التي كانت عليها، أي بالطبيعة. 
وكــانــت  سيلينا،  الــثــانــيــة  طفلتها  أنــجــبــت 
ــــال فـــتـــرة إجـــــــازة األمــــومــــة عــلــى  قـــــــادرة خـ
الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى تــــطــــويــــر شـــغـــفـــهـــا الــــــذي 
أســرتــهــا.  وعــلــى  عليها  إيــجــابــًا  سينعكس 
ــي الــحــيــاة  تـــقـــول إن »الـــصـــخـــب الـــكـــثـــيـــر فــ
يجعلنا عــاجــزيــن عــن الــتــوقــف، وكــأنــنــا ال 
نستطيع تغيير أي شــيء«. فكان ال بد لها 
مـــن الـــتـــوقـــف. لــحــظــات مـــن الــيــقــظــة الــتــامــة 

تساعد الشخص على معرفة ما يحب. 
والــتــصــمــيــم، كــمــا تـــقـــول، »لـــيـــس اخــتــراعــًا 
ــقـــدر مــــا هــــو تــنــظــيــم لـــلـــفـــراغ،  ــارود«، بـ ــبــ ــلــ لــ
والعيش  تعبئته  من  األطفال  يتمكن  حتى 

فــيــه. فــي غــرفــة نـــوم أطــفــالــهــا، وضــعــت رفــًا 
لــســيــلــيــنــا، عــلــى أن يمآلهما  لـــيـــوان وآخــــر 
بــمــا يـــحـــبـــان. ابــنــهــا الـــــذي يـــهـــوى تــركــيــب 
قــطــع الــلــيــغــو وغـــيـــرهـــا، وضــــع املــجــســمــات 
ــــاص بـــه،  ــــخـ ــتــــي صـــنـــعـــهـــا عـــلـــى الـــــــرف الـ الــ
فــيــمــا وضــعــت ابــنــتــهــا الــتــي تــهــوى الــرســم 
ــذان الــرفــان  ــار هــ لــوحــاتــهــا عــلــيــه، حــتــى صـ
 

ٍّ
ــًا لـــشـــخـــصـــيـــة كـــل ــكــــاســ ــعــ ــا وانــ ــمـ ــهـ ــتـ ــهـ واجـ

ــورا: »حــــني يـــعـــرف الــطــفــل  مــنــهــمــا. تـــقـــول لــــ
ماذا يحب، تصبح حياته أكثر سهولة مع 
الوقت«. وهــي، األم هذه املــرة، الحظت على 
الصديق  التصميم  انعكاس  سنتني،  مــدى 
للطفولة على يوان وسيلينا، فقد أصبحا 
أكثر استقالية وقــدرة على االعتماد على 
نــفــســيــهــمــا. كــــل هـــــذا مــــن خـــــال تــفــاصــيــل 
بــســيــطــة، مــنــهــا كــيــفــيــة تــقــســيــم الــثــيــاب في 
الـــخـــزانـــة، مـــع مـــراعـــاة طـــول الــطــفــل ليكون 
قادرًا على جلبها، وترتيب األلعاب بطريقة 
يــريــد بنفسه. »كم  مــا  اخــتــيــار  تسهل عليه 
مرة نسمع عبارة: ماما، أريد هذه اللعبة؟«، 
األهـــل، وللحّد من  أن  لـــورا. والسبب  تسأل 
ــعــــاب أحـــيـــانـــًا في  ــفـــوضـــى، يــضــعــون األلــ الـ
الطفل. واألمومة  أماكن بعيدة عن متناول 
هنا، ليست األساس، إال إذا قلنا أن لورا األم 
كانت زبونة لورا املهندسة، على اعتبار أن 
الــتــخــّصــص هــو املــفــتــاح، وقـــد وظــفــتــه لــورا 
لعالم األطفال الذي قد ال يجذب الكثير من 
تقّسم  التصميم،  إعـــداد  املــعــمــاريــني. خــال 

لورا األطفال إلى مراحل عمرية عدة، األولى 
من عمر صفر حتى عــام، والثانية من عام 
وحــتــى ثــاثــة أعــــوام، والــثــالــثــة مــن 3 أعــوام 
حتى 6 أعوام، والرابعة من 6 أعوام وحتى 
13 عامًا، والخامسة من 13 عامًا حتى 17 
خال  الطبيعة  أهمية  عــن  وتتحدث  عــامــًا. 
الــتــفــكــيــر بـــــاأللـــــوان واملـــــــــواد املــســتــخــدمــة، 
موضحة أن ألوان الطبيعة يجب أن تشكل 
أساس غرف النوم. أما اإلضافات، فبحسب 
غرفة  والنتيجة، تصميم  الطفل.  يهوى  ما 
تـــكـــون مــكــانــًا ســعــيــدًا لــلــطــفــل، بــمــعــنــى أن 
تعكس شخصيته، وتحتوي على األشياء 
الــتــي يحبها، وقــد تــكــون صـــورًا عائليًا ثم 
شخصية رياضية أو فنية في عمر املراهقة 
أو صــورًا مــع األصــدقــاء. كما تحرص على 
لإلنجازات،  شابه  ما  أو  حائط  تخصيص 
تفوق،  أو شهادة  ميدالية  كالحصول على 
ــرافـــق الــطــفــل طـــــوال فــتــرة  ــى ذلـــــك، تـ ــا إلــ ومــ
الثقة  ويعزز   

ً
موقعًا جميا وتصير  نموه، 

في النفس في وقت واحد.
مــــــرت ســـنـــتـــان عـــلـــى تــصــمــيــمــهــا الـــغـــرفـــة 
يقضيان  وبــاتــا  بامللل  شعرا  هــل  لولديها. 
وقتًا أقل فيها؟ »على العكس«، تقول لورا. 
»الغرفة ليست جمادًا، بل تتغّير باستمرار، 
مـــن خــــال تــغــّيــر أمـــزجـــة يـــــوان وســيــلــيــنــا، 
ــاء الــتــي يــحــبــانــهــا، وهـــي انــعــكــاس  ــيـ واألشـ
أخيرًا  أحبت  التي  فابنتها  يختبرانه«.  ملا 
حيوان الكواال، استبدلت الكثير من الصور 
بــأخــرى جــديــدة رســمــت فيها هذا  القديمة 
ــيــــع، تــتــفــتــح  ــربــ ــي فـــصـــل الــ ــ ــ الــــحــــيــــوان. »وفـ
 

ّ
األزهــار في الغرفة أيضًا«. والسّر، أن »لكل

شيء معنًى في هذه املساحة«.  
ال تضيف لورا معاني إلى الغرفة من خال 
بخلق  للطفل  تسمح  ما  بقدر  تصاميمها، 
ذلــــك املـــعـــنـــى، والــــــذي ال يــنــتــهــي طـــاملـــا أنــه 
يعيش في هذه البيئة. ومع الوقت، تصير 
مرآة له، بل تصير هو. كما نقول إنه يمكننا 
مــعــرفــة شــخــص مــا مــن عــيــنــيــه، قــد يصبح 

بإمكاننا معرفته من غرفته.
لــورا  الـــذي اخــتــارتــه  ــم  Pissenlit، هــو االسـ
ملــشــروعــهــا الــهــنــدســي الــصــديــق لــألطــفــال. 
الصغيرة  لــورا  إلى طفولتها.  وهنا تعود 
الــهــنــدبــاء، ونقلت معها هذا  أحــبــت زهـــرة 
الحب إلى يومنا هذا، لتشاركه مع أطفال 
آخرين، سترافقهم، من خال غرف نومهم، 
في مراحل عمرية مختلفة. ربما تكون تلك 
وقت  فــي  أطفالها  على  اطمأنت  التي  األم 
ــخــدمــت 

ُ
ــذا فـــقـــط، فــقــد اســت مـــبـــّكـــر. لــيــس هــ

هـــذه الـــزهـــرة كــرمــز لــلــســام لـــدى األطــفــال 
مــنــذ الــحــرب الــعــاملــيــة الــثــانــيــة. »أحــلــم بــأن 
في  لـــألطـــفـــال  مـــســـاعـــدات   Pissenlit تـــقـــدم 
املستقبل«. مشروع لورا ال ينحصر بغرف 
ــال، بــــل يــشــمــل كــــل املـــســـاحـــات  ــ ــفـ ــ ــــوم األطـ نـ
ــب،  ــ ــــاعــ ــم، كـــــــاملـــــــدارس واملــ ــ ــهـ ــ ــة بـ ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
والطبيعة دائمًا هي املفتاح. لورا، أم يوان 
وسيلينا وساشا أخيرًا، ستحمل زهرتها 
األحب إلى قلبها إلى األطفال الذين تحب، 
انــطــاقــًا مـــن حــّبــهــا لــصــغــارهــا. جميعهم 
يستحقون أن يكبروا براحة وأمان وفرح، 

والتحليق مع بذور الهندباء.

مشروع لورا ال ينحصر بغرف نوم األطفال، بل يشمل كل المساحات الخاصة بهم )حسين بيضون(

وظائفهم  مع  يتناسب  بما  وغيرها  للعب  ومساحات  لألطفال  غرف  تصميم  سلوم  لورا  اللبنانية  المعمارية  المهندسة  أرادت 
Pissenlit الجسدية والمعرفية واالجتماعية خالل فترات نموهم المختلفة، وبما يسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم، فكان

هوامش

رشا عمران

 
ٌ
تدوينة األزرق،  العالم  على صفحات  أخــيــرا،  انتشرت، 

منسوبة لعالم الفيروسات  الفرنسي، صاحب »نوبل«، 
لقاحا ضد  تلقوا  الــذيــن  »كــل  مونتانييه،  أنــطــوان  لــوك 
فيروس كوفيد 19 سوف يموتون بعد عامني، والبشر 
يــجــب أن يــكــونــوا مــســتــعــّديــن لــحــرق الــجــثــث«. تــبــني أن 
ــر أن الــعــالــم  ــ ــا فـــي األمـ الــتــدويــنــة غــيــر حــقــيــقــيــة. كـــل مـ
»اللقاحات  قــال، في مقابلة مصّورة:  للقاح«،  »معارض 
ومعدالت  الفيروس،  متحوالت  نشوء  تسّبب  التي  هي 
الوفيات ترتفع في الدول التي ترتفع فيها معدالت اللقاح. 
وبالتالي، ال أمل بالشفاء الكامل من الفيروس. األفضل 
هو الحصول على املناعة الطبيعية بدل حملة التلقيح«. 
لم يذكر مونتانييه شيئا عن موت الحاصلني على اللقاح 
بعد عامني، لكن الحملة املضاّدة للقاح في العالم، ومن 
ضمنها علماء فيروسات مشهورون، تلقفت تصريح 
العالم الشهير، وتناقلته محّورا، ومضافا إليه ما يخدم 
حملتها، وانتشر بهذا الشكل الهائل واملخيف في العالم. 
حسنا، لن يموت البشر بسبب اللقاح إذا، مع أن هناك 
ــذه مــبــاشــرة، نتيجة طبيعة الجهاز  بــعــد أخـ مــن مــاتــوا 
التي  الطبيعة ذاتها  لدى بعض األجسام، وهي  املناعي 
جعلت الــفــيــروس شــرســا على أجــســام، وحــنــونــا على 
أخــرى. الجهاز املناعي لكل جسم هو الذي يحّدد ماذا 

سوف يحدث لهذا الجسم أو ذاك. وال عالقة لهذا أيضا 
مــن مختبر  ومــتــســّرب  ع 

ّ
الــفــيــروس مصن أن  بفرضية 

فيروسات صيني، يضم عادة علماء من كل العالم، أو 
البشر، مثل  إلــى  انتقل  أنــه فيروس ذو منشأ حيواني 

فيروساٍت أخرى كثيرة. 
الفيروس، وبسبب  إذا، هناك من يموت بسبب  حسنا 
اللقاح. وهناك من يموت بسبب أمــراض أخــرى كثيرة 
املذهل  التقّدم  مــن  الــرغــم  على  متوفرة  غير  عالجاتها 
ــاك مـــن يـــمـــوت بــــحــــوادث الــنــقــل املــخــتــلــفــة،  ــنـ لــلــعــلــم، وهـ
وهــنــاك مــن يــمــوت مــن الـــفـــرح. نــعــم حــــاالت كــثــيــرة في 
صت أن سبب وفاتها اإلغــراق في الضحك 

ّ
العالم شخ

»مات من الضحك«. وهناك من يموت من الحزن، ومن 
يموت من العجز، ومن يموت من حوادث الطبيعة، ومن 
االخــتــراعــات البشرية. وهــنــاك مــن يموت فــي الــحــروب، 
واإلهــمــال.  التعذيب  نتيجة  املعتقالت  فــي  يــمــوت  ومــن 
وهناك من يموت ألن طاغية ما لم يعجبه سلوك شعبه 
فقّرر إبادته، ومن يموت بسبب رغبة مافيات السالح في 
زيادة أرباحها، فتفتعل الحروب واملشكالت والخالفات، 
لتبقى هناك بؤر للصراع  الدينية واملذهبية،  وال سيما 
في أماكن معينة تتأجج وتخمد حسب رغبات شركات 
السالح ومافياته. وهناك من يموت من الجوع حرفيا، 
على الرغم من أن ما يرمى من بقايا الطعام في مطاعم 
الــدول الغنية ومطابخها يكفي لوقف زحف الجوع في 

العالم. وهناك من يموت بسبب الحروب البيولوجية بني 
واملتحالفة ضمنيا  ظاهريا  املتصارعة  املتقدمة  الــدول 
من  وهناك  الثالث.  العالم  ودول  الفقيرة  الشعوب  ضد 
يموت بسبب جرعٍة زائــدة من املــخــّدرات التي تسيطر 
 من النظام العاملي. وهناك 

ٌ
على تجارتها مافياٌت محمية

العالم.  من يموت من العطش، بسبب حــروب املياه في 
وهناك من يموت من البرد نتيجة االحتباس الحراري 
الذي تسّببت به سياسات دولية خّربت البيئة والغالف 
الــجــوي. وهــنــاك مــن يموت غرقا وقنصا وهــو يحاول 
الهرب من املوت في بالده، بحثا عن حياة آمنة وكريمة. 
وهــنــاك مــن يموت قهرا مــن الـــذل الـــذي يتعّرض لــه من 
محيطه. وهناك من ينهي حياته بسبب االكتئاب الذي لم 

ن الطب الحديث من إيجاد عالج نهائي له، وهناك 
ّ
يتمك

من يموت من الحب والفقد وكسرة القلب، إذ »تعّددت 
األسباب واملوت واحد«. 

ــوت حــــدٌث  ــ ــــو أن املــ بـــيـــد أن الـــبـــشـــر يــعــيــشــون كـــمـــا ل
لو  يخّص غيرهم، وهم محميون منه. يعيشون كما 
أوقاتا  نهاية، يصرفون  ما ال  إلــى  أن حياتهم ممتدة 
طويلة في الغضب والحقد والكراهية، أو تحت الضغط 
النفسي الشديد، أو في محاولة التأقلم مع صــورٍة ال 
تشبه طبيعتهم، لكنها تناسب املجتمع الذي يسعون 
إلى إرضائه، ولو على حساب أعصابهم. يعيشون في 
أشــيــاء وممتلكاٍت ال قيمة حقيقية  صــراعــات بشأن 
يعيشون  والسيطرة.  التملك  رغبة  تعزيز  ســوى  لها 
في صراع مستمر بني رغباتهم وسلوكهم، ما يسبب 
لهم مــزيــدا مــن اإلرهـــاق واالضــطــراب النفسي اللذين 
يبعدان عنهم السعادة. يعيشون من دون أن يدركوا أن 
السعادة الشخصية هي في تبادل املحّبة مع اآلخرين، 
املعافاة  للروح  السر  للحياة، وهي  والرضا واالمتنان 
والحّرة، حتى بعد مغادرتها قميص الحياة. يعيشون 
في وهم القوة ووهم السيطرة ووهم امللكية والسعي 
إلى تحقيق ذلك كله على حساب اآلخرين، لكن ماذا 
لو كان ما نقل عن العالم الفرنسي حقيقيا؟ّ لو كان 
الحياة  كيف ستكون  عامني؟  بعد  البشر سيموتون 

خالل هذين العامني؟

كأن ال سبب للموت سوى الفيروس

وأخيرًا

البشر يعيشون كما لو أن 
الموت حدٌث يخّص غيرهم، 
محميون منه. يعيشون كما 

لو أن حياتهم ممتدة

باختصار

خالل إعداد التصميم، تقّسم 
لورا األطفال إلى مراحل عمرية 

عدة، األولى من عمر صفر 
حتى عام، والثانية من عام 

وحتى ثالثة أعوام، والثالثة من 
3 أعوام حتى 6 أعوام، والرابعة 
من 6 أعوام وحتى 13 عامًا، 
والخامسة من 13 عامًا حتى 
17 عامًا. وتتحدث عن أهمية 

الطبيعة خالل التفكير باأللوان 
واملواد املستخدمة، موضحة 

أن ألوان الطبيعة يجب أن 
تشكل أساس غرف النوم.

■ ■ ■
Pissenlit هو االسم الذي 
اختارته لورا ملشروعها 

الهندسي الصديق لألطفال. 
لورا الصغيرة أحبت زهرة 
الهندباء، ونقلت معها هذا 

الحب إلى يومنا هذا، لتشاركه 
مع أطفال آخرين، سترافقهم، 
من خالل غرف نومهم، في 

مراحل عمرية مختلفة.
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