رائحة الديكتاتوريّة
تجارب متوازية ومتقاطعة للحياة في ظل الديكتاتوريات في سوريا وجمهورية ألمانيا الديموقراطية.
ماهي رائحة الديكتاتوريّة؟ ماذا تغرس فينا؟ كيف تعاود الظهور في خريطة المدينة؟ وكيف تترك أثرها في األجساد
وفي األشياء التي نستعملها بشكل يومي وفي الشوارع والمكتبات واألرشيف؟
الموحد تحت المطر ،عقدة الفوالر الطليعي ،الخوف من االستدعاء إلى السلطات ،األحالم المرتبطة
رائحة اللباس ّ
مرة أخرى عندما زارت الكاتبة السورية ديمة البيطار قلعجي
بالديكتاتورية وغيرها من التفاصيل طفت للسطح ّ
والروائيّة األلمانية أنيت غروشنر التي نشأت في ألمانيا الشرقيّة متحف جهاز المخابرات في جمهورية ألمانيا
الديموقراطية (الشتازي) في برلين عام  ، ٢٠١٩وأدركت كلتاهما عمق ذكرياتهما المرتبطة بالديكتاتورية
وتشابهها ،على الرغم من فارق السن ،واالختالف الجغرافي والزمني والسياسي بين النظامين .فالديكتاتورية ال
تغادرنا عندما نغادرها ،بل تخلق خريطة خاصة من الحواس المرتبطة بها داخلنا لتستمر في الحاضر وفي المستقبل
وتشدّهما إلى الماضي.
ستقوم ديمة البيطار قلعجي وأنيت غروشنر بتدوين تشابك وتقاطع الديكتاتوريّة في سوريا وفي جمهورية ألمانيا
الديموقراطية وأثرها على الجسد والحياة اليومية بشكل أدبي وفنّي ،ستبحثان في أرشيف جمهورية ألمانيا
الديموقراطية عن عالقات بين النظامين وعن عالقات بين أفراد عاشوا فيهما ،وستقابالن سوريين/ات وألمان/يات
عاشوا/ن في كال النظامين.
سية ،شميّة ،بصرية )....والنفسية والعاطفية
يحاول المشروع استكشاف أوجه التشابه في المحفّزات الحسيّة (لم ّ
وارتباطها باألنظمة السياسية وأجهزة المخابرات ،وأثرها على مختلف األشخاص مثل الطلبة والخبراء
والدبلوماسيين/ات ،وعلى العالقات سواء كانت أكاديمية أو مهنيّة أو عاطفية.
ست ُ ّوثق نتائج البحث في مقابالت شخصيّة وقصص ومقاالت وبودكاست وصور رسومات وفيديوهات وستُنشر
على الموقع االلكتروني لمجلّة  ، WIR MACHEN DASباإلضافة إلى تصميم "خريطة حواس" تحدد مواقع
التجارب الحسيّة والجغرافية المرتبطة بذاكرة الديكتاتورية ،ومعرض بصري (ربما رقمي)

رائحة الديكتاتوريّة
تجارب متوازية ومتقاطعة للحياة في ظل الديكتاتوريات في سوريا وجمهورية ألمانيا الديموقراطية.
مشروع من  ،WIR MACHEN DASبتمويل من المؤسسة الفيدرالية لدراسة الديكتاتورية في ألمانيا الشرقيّة.
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رائحة الديكتاتوريّة
ماهي رائحة الديكتاتوريّة؟ ماذا تغرس فينا؟ كيف تعاود الظهور في خريطة المدينة؟ وكيف تترك أثرها في
األجساد وفي األشياء التي نستعملها بشكل يومي وفي الشوارع والمكتبات واألرشيف؟
ال تغادرنا الديكتاتوريّة عندما نغادرها ،بل تخلق خريطة خاصة من الحواس المرتبطة بها داخلنا لتستمر في
الحاضر والمستقبل وتشدّهما إلى الماضي.
إن عشت في سوريا أو في جمهورية ألمانيا الديموقراطية نحن ندعوك لمشاركة تجارب وقصص وصور
والمساهمة في رسم خريطة الحواس معنا:






إن كنت قد تركت سوريا للعيش في جمهوريّة ألمانيا الديمقراطية أو العكس .نحن مهت ّمات بتجربتك
سك.
الشخصية في أوجه التشابه التي قد تربط بين البلدين في ذاكرتك ،أحالمك ،حوا ّ
إن كنت من سوريا وكنت على تواصل مع مواطنين/ات من جمهورية ألمانيا الديمقراطية أو العكس
وأث ّرت الديكتاتورية في عمليّة التواصل (مثل :عالقات شخصيّة ،تبادل رسائل ،الدراسة...إلخ)
تذوق أو فعل شيء معين ،تحفّز ذاكرتك وتعيدك إلى تجارب اختبرتها
إن كانت رؤية أو سماع أو شم أو ّ
أثناء حياتك في الديكتاتورية (على سبيل المثال :سماع نوع معين من الموسيقى أو رؤية نوع معين من
األثاث أو المالبس أو األغراض ....إلخ)
إن كانت لديك أحالم تتعلق بالديكتاتورية.
مصورة حتى  /١ت ّموز يوليو ٢٠٢١ /على اإليميل:
أرسل/ي تجربتك مكتوبة أو مرسومة أو
ّ
redaktion@wirmachendas.jetzt
وسنعاود االتصال بك لمزيد من المعلومات والتفاصيل.

ستُقدّم نتائج المشروع في نصوص أدبيّة وبودكاست ومعرض بصري على الموقع االلكتروني لمجلّة WIR
.MACHEN DAS
رائحة الديكتاتوريّة ،مشروع لـ  WIR MACHEN DASمن ديمة البيطار قلعجي وأنيت غروشنر ،بتمويل
من المؤسسة الفيدراليّة لدراسة الديكتاتورية في ألمانيا الشرقيّة.

VR 34642 B, Amtsgericht Charlottenburg
GLS Bank, IBAN: DE 4306 0967 1185 8176 00

Vorstand: Heike-Melba Fendel,
Julia Eckert, Sabine Hark

Tel. +49 (0)30 884 965 60
kontakt@wirmachendas.jetzt

WIR MACHEN DAS
wearedoingit e.V.

