
 (الناصرة) سروجي بيت-وتسنيم شادن

 

 جزًءا المبنى كان. للعائلة سكنيّ  كمبنى( 1910-1930) العشرين القرن مطلع الناصرة في( 1952-1879) سروجي سليم عائلة بيت بُني
، مجم ع من  ة،الناصر في رئيسيّ  شارع وهو زي اد، توفيق لشارع المبنى وجهة. بسور محاطين وبستان مركزي ين مبني ين يشمل عائلي 

 كمبنى األيام هذا في المبنى يُستخدم. البناء خط مع الشارع، جهة من للمبنى، الشرقي ة الواجهة تتماشى. للمدينة الجنوبيّ  المدخل ويشك ل
 .مكاتب

  



 العربي المعماري الفن
  

 تمهيدحجيرات وتسنيم حامد شادنالناصرة في سروجي سليم عائلة منزل
 ،1930-1910 األعوام بين العشرين القرن بأوائل ،(1952-1879) الناصرة مواليد من وهو سروجي، سليم عائلة منزل بُني

ع من جزء وهو.[1]  األسرة أفراد يأوي كمسكن ن عائلي مباني مجم   يطلّ . بسور محاط وبستان، رئيسيتين عمارتين من مكو 
 الشرقية واجهته تتكتل. الجنوبي مدخلها ويشك ل المدينة في الرئيسي الشارع وهو بالناصرة، زياد توفيق شارع على المنزل

ا. البناء خط مع( الشارع جهة من الواجهة)  نبذة.مكاتب بناية المنزل أصبح فقد اليوم أم 
 "البستان أرض"و العائلة عن
 القرن بأوائل ينفلسط إلى بعضها وصل ،(1570) سوريا في دمشق من جذورها مسيحية عربية ساللة هي سروجي عائلة
 من مشتق العائلة أسم[2] .فيها وامتدت الناصرة مدينة إلى 1772 سنة انتقلت ثمّ  أولًّ بترشيحا العائلة عاشت. عشر الثامن
 .األوائل األجداد أحد ،(1700) سروجي يوسف[3]  مهنة
 المهندس سليم، حفيد عن منقولة شهادات وفق. الناصرة في المعروفة الثرية المثقفة األسر من سروجي سليم عائلة تُعتبر
 Srouji)) المختلفة النفط بمشتقات التجارة من الماضي القرن وثالثينيات عشرينيات في العائلة اعتاشت سروجي، عصام
Gas. 
ًّ 12 سروجي ونخلة سليم األخوان إشترى العشرين، القرن بأوائل  ضمن زياد، توفيق لشارع المحاذية األراضي من دونما
 تقاسم(. الخصوص وجه على القمح لزراعة) الخصبة بتربتها تمتاز زراعية منطقة وهي الناصرة، جنوبي البيادر منطقة

 منزل عليها بني التي الشمالية القسيمة.نخلة نصيب من الجنوبي ليبقى الشمالي، النصف على سليم فحصل األرض األخوان
 مكان إلى تشير تركية كلمة وهي" الكازخانة" بأسم الجنوبية القسيمة ُعرفت بينما البستان، بأرض معروفة سروجي سليم

 لنخلة التابعة الجنوبية مةالقسي في سروجي سليم منزل بجوار قائمة الكازخانة وكانت. والنفط الغاز مشتقات وبيع تخزين
دت عائليّة تجارية كمصلحة سروجي،  والوظيفي المكاني الوصف سروجي؛ سليم عائلة مجّمع.بالغاز الناصرة منطقة زو 
نة هناك، عائلية بنايات مجموعة من جزءاًّ سروجي سليم مسكن وكان البستان، بأرض العائلة أفراد بين المجمع يُعرف  من مكو 

 إلياس بيت بُني به، المحيط البستان مساحة ضمن سليم بيت وبجانب شرقاً،. سور يحيطهما وبستان، رئيسيتين عمارتين
 قرب الواقعة لألراضي تطوير أعمال أُجريت ذلك، بموازاة. العشرين القرن من الخمسين سنوات حوالي( سليم إبن) سروجي

ع. نافورة وبناء مشي مسارات كتعبيد إلياس؛ بيت  الجنوبي الجزء في. بئر بقايا داخله ُوجدت الذي بالسور طمحا العائلة مجم 
ع، من ًّ الثالثين بسنوات بُني للشارع، المحاذي المجم  ا. المكان في للعاملين خدمة بيت تقريبا  من الشمالي الجزء فتحول اليوم أم 

ال خدمة مرافق بعض وبجانبه العائلة، تملكه باصات لموقف البستان ع، من الجنوب وإلى السور خارج.هناك للعم   يقع المجم 
ن سروجي سليم منزل. سروجي لنخلة التابعة المساحة ضمن األسرة، تملكه آخر بلدي سيارات موقف  وقد طابقين؛ من مكو 
 سكنت بينما ،(مغلقة اليوم) الشارع على تطل داخلية ساحة عبر إليها الدخول كان تأجير شقق لثالث األرضي الطابق قُس م

نة عيادة األرضي للطابق أُضيفت لحقاً،. الثاني ابقالط في األسرة (. سليم إبن) سروجي عزيز للطبيب تابعة غرفتين من مكو 
ًّ ا خاص، بشكل كمكاتب المنزلين استخدام يتمّ  ،(2016) حاليا  تمّ  حيث األسرة، من ألفراد أو باإليجار خارجية لجمعيات إم 
 لحرية العربي المركز –" إعالم" لجمعية 2015 سنة( فيه تحليلنا ك زسنر الذي سروجي سليم بيت) الثاني الطابق تأجير

 وفق المبنى ترميم تمّ  متباينة، وبأوقات السنوات مدار على". العربية الثقافة جمعية"ل قبل من مؤجراًّ كان أن بعد اإلعالم،
 مدينة الحضريتطور السياق.(شابه وما األرضي الطابق غرف مختلف توحيد وتمّ  الداخلية، الساحة أُغلقت: مثالًّ) الحاجة

ًّ عامر بن مرج يحدها التي الناصرة كانت عشر، التاسع القرن بأواخر(نبذة) الناصرة  مركزاًّ شمالً، صفورية وسهل جنوبا
ًّ ًّ تجاريا  البلدة داخل الموجودة اإلكتظاظ مناطق من خروج عملية بدأت العشرين، القرن وبأوائل. المنطقة لبلدات  واقتصاديا

عات نشأت كما الخارج، باتجاه الوسط من تطورها وكان المدينة توسعت حيث ديمة؛الق  حول من بالبساتين محاطة سكنية مجم 
 .األصلية نواتها
 المدخل في رئيسي محوري شارع وعلى المركز إكتظاظ عن بعيداًّ المدينة، أطراف على سروجي سليم منزل بُني وهكذا

ع ضمن أخرى وظائف عد ة بين الجمع للمنزل اإلستراتيجي الموقع هذا أتاح وقد(. زياد توفيق شارع) للناصرة الجنوبي  المجم 
ًّ أو كشقق مؤجراًّ األرضي الطابق ليبقى العلوي الطابق في العائلة سكنت بينما مثالً، كالتجارة السكني،  .كعيادة مستخدما

 سروجي سليم عمارة طراز تحليل
 العثماني العهد منازل: نبذة

 المبنى هذا. السكنية اإلنسان إحتياجات يعكس الذي النمط وهو البالد، في إنتشاراًّ األكثر المعماري الطراز هو سكنيال المبنى
 البناء، طريقة المكان، في المتوفرة البناء مواد البشر، حاجات منها،. وتطوره شكله وعلى عليه تؤث ر معايير بمجموعة مرتبط



 في عشر التاسع القرن تمي ز المثال، سبيل على. للمسكن المعماري الفن على واضح يرتأث ذات جميعها والجغرافيا، المناخ
 وأكثر، متر لُسمك تصل جداً، عريضة جدران ذات البيوت كانت بسيطة، هندسية أسس وعلى البناء في الحجر باستخدام البالد
نة  ألشعة المباشر اإلختراق ويمنع الحراري زلالع من يزيد األمر، هذا(. دبش) بينهما حشوة مع حجريين مدماكين من مكو 
 .الداخل نحو الشمس

 هنا، من. اإلقتصادي بوضعه أو اإلجتماعية الشخص بمكانة فيه، المستعملة والمواد بنائه طريقة المنزل، تخطيط ويتأثر كما
 الواجهات في الموجودة تحاتالف مقاسات: مثل البالد، منازل تمي ز التي األمور ومختلف والمعايير األشكال نالحظ أن يمكن
 بأشكال ذلك وظهر ،والصناعة كالتجارة السكن، غير أخرى وظائف ثناياه في المنزل جمع  الضرورة، عند. المداخل وطابع
 .مختلفة

 البالد في المنازل نمط تطور عامة؛ نظرة
ًّ الفصل هذا يتناول  .الناصرة في سروجي سليم عمارة يمي ز الذي الطراز لتحليل صحيحة جداًّ محددة سكنية أنماطا

 مفتوح فِناء مع منزل الليوان، بيت 
 نحو والمفتوح( جهات ثالث من مغلق) جدران بثالثة المحاط المسقوف الفناء هو بالفارسية Iwan واإليوان بالعربية الليوان
 شرفة بمثابة هو الفناء هذا .واليسار اليمين من يحيطانه مغلقين لبهوين الدخول يتمّ  الليوان، عبر. واحدة جهة من الخارج
ًّ الطراز هذا تطور وقد. الخارج نحو تطل مسقوفة  مع الليوان ظهر بعدها،. الليواّن حول الغرف من المزيد أضيف بحيث لحقا
 اإلثنين عن يرتفع الذي منها المركزي على تشديد مع الساحةّ، على تطل ثالثة ليوانات مشاهدة يمكننا بحيث داخلية، ساحة

 .الساحة مستوى فوق من درج بواسطة اآلخرين

 المركزي البهو بيت
 مركزي بهو وله طابقين، من عادة يتكون. لبنان في خاصة المنازل، ألنماط بالنسبة والنموذجي إنتشاراًّ األكثر الشكل هو

ًّ يعلوها مرب عة، أو مستطيلة ككتلة المنزل يُبنى. ممر عبر أو مباشرة إليه الدخول يتمّ  بينما جهات، ثالث من بغرف محاط  غالبا
ن القرميد من مرتفع سطح  المنفصل السكني الطابق وفوقه التخزين أو للتجارة خدماتي، األول طابقه. منحدرات أربعة من مكو 
 .خارجي درج عبر العلوي الطابق مدخل يكون. عنه

 إختبار كحالة سروجي سليم بيت \ الفلسطيني الحضري الليوان بيت
 المساكن بأنماط الغربية التأثيرات رؤية عندها باإلمكان وأصبح وتتوسع، تتطور البالد مدن أخذّت عشر، التاسع القرن بأواخر

 مكتظ، بشكل مشتركة واحدة ساحة حول البيوت من عدد رصّ  فبدل والثرية؛ الوسطى اإلجتماعيتين، الطبقتين لدى الحضرية
رة، بالبساتين محاطة" ڤلل" إلى البيوت تحولت  .العالية السكانية الكثافة ذي البلد ووسط نواة عن بعيداًّ تُبنى المسو 

ن المبنى ًّ منه العلوي يشك ل بحيث طابقين، من مكو   إلى الدرج ومن المبنى، بجانب خارجي درج عبر إليه الوصول يتمّ  مسكنا
 السكن، غير أخرى ألغراض األرضي الطابق يُستخدم بينما،. المنزل إلى خاللها من الدخول يتم البناية، بواجهة تحيط شرفة

 .(وعيادة لإليجار سكنية شقق 3 لدينا سروجي؛ منزّل حالة في) العمل أو كالتجارة

ًّ بهواًّ المنزل هذا طراز يعتمد  يقسم الذي الليوان عبر إليه الدخول. الغرف من صفان جانبيه وعلى( ليوان) مستطيالًّ مركزيا
ًّتقري الواجهتين بين ما نصفين إلى السكني الطابق ًّ الليوان في األطول الضلع يكون عادة،. با ا. الشارع لخط موازيا  الدخول أم 
ًّ الليوان، من فيتمّ  الغرف إلى ًّ نجد قد وأحيانا  للغرف تكون الغالب، في. البعض ببعضها الغرف تصل فتحات مجموعة أيضا

لة وستائر زجاجية شبابيك ًّ فِناءًّ نالليوا يعتبر تصميم إنه. الليوان على تطل ،(تريس) مفص   الشبابيك وتكون مفتوحاً، خارجيا
 .الالزمين والتهوئة للضوء مصدراًّ

ًّ المنزل سطح يكون الغالب، في ًّ قرميديا  بعد فيما. عشر التاسع القرن بأواخر إنتشاراًّ األكثر وهو منحدرات، أربعة من عاليا
 عرقات استخدام تمّ  سروجي، سليم بيت فيو. المسلح الباطون من مسطحة المنازل أسطح أصبحّت العشرين، القرن وبأوائل
 .الماضي القرن بثالثينيات منتشراًّ كان الذي األمر الحديد،

ن مدخل يوجد سروجي، سليم بيت من الشارع على المطلة الواجهة وسط ًّ المرافقة المزايا من وهو أقواس، ثالثة من مكو   دائما
 فيه الوسطى الفتحة تكون عادة،. الرئيسي مدخله أو/و الرئيسية لبيتا واجهة تصميم في األبرز العنصر ويُعتبر الليوان لبيت



 عن فعبارة الجانبيتان الفتحتان بينما  ،(الليوان أو البهو لبقيّة يفضي بارز آخر عنصر) صغيرة لشرفة يؤدي الذي الباب هي
 .وشبابيك نوافذ

 نهاية إلى الثالثي المدخل يشير حيث ،السكني الطابق مخطط الواجهات، من الشكل هذا يعكس  أن الليوان بيوت في الغالب
 من العلوي الطابق مخطط في النظام هذا ينعكس الحال، بطبيعة. الواجهتين بين ما الطابق هذا وسط يمرّ  الذي المركزي البهو
 بيةالجنو بالواجهة ملفت شيء هناك سروجي، بيت في. ثالثية فتحات المركزي البهو بأطراف نجد إذ سروجي، سليم بيت

 ثالثية فتحة" عبر الديوان دخول يتمّ (. الديوان) الضيافة وغرفة الليوان فناء نهاية عن عبارة فهي ؛(للمنزل الدخول واجهة)
ًّ الفتحتين تقاسم ذلك عن لينتج ،"أوسع ثالثية فتحة" عبر الليواّن دخول يكون بينما ،"تقليدية ًّ واحداًّ شب اكا  مجموعه ما) مشتركا
 في الديوان غرفة يجعل المكان، داخل( ما تراتبية) هرمي تسلسل إلى الواجهة في النظام هذا مثل يشير. (شبابيك 3+  بابان

 .للمنزل بالنسبة الرسمي الحي ز لكونها األولى المرتبة

 الطرازين ملتقى عن كتعبير سروجي سليم بيت والتقليد؛ الحداثة
 فهو. آنذاك المعمارية الحداثة مع التقليدي العمارة فن فيها يلتقي معمارية للحظة تجسيداًّ( 1930) سروجي سليم بيت يُعتبر
 حجرية جدران ذي أول طابق خالل من الحقبة؛ لتلك نسبة حديثة، بتقنية بنيت التي الناصرة في األولى البيوت أحد عن عبارة

 .الحديدية والعرقات المقصور المسلح الباطون فيه ثانّ  وطابق واسعة، مزدوجة

ف ،(وثرية مثقفة) بالمنطقة محددة فئة لدى الفلسطيني البناء وتقاليد الحياة أنماط المسكن هذا يمث ل  محليّ  كبناء ويُعر 
 على ومنها الحياة، أنماط على الحداثة تأثيرات بوضوح نرى أن يمكننا عشر، التاسع القرن أواخر من إبتداءًّ(. ڤيرناكولري)

 هو كما السكنية، الوحدة من كجزء والمطبخ المراحيض الصحية، الشروط وجود دبمجر أحدها إنعكس. والبناء التخطيط أنماط
 التفاصيل جانب إلى نرى إذ واإلقتصادية؛ اإلجتماعية المكانة إظهار من نوع هو آخر تعبير. سروجي بيت في الحال

ًّ البيت، في التقليدية المعمارية  .(الباطون من عامودية أردوازية وألواح الباطون من مثقب درابزين) معي نة حداثوية روحا

 الخارجية، والمغريات الجديدة الظروف مع التقليدي المجتمع لتكيف نتيجة جاء الحضري الليوان بيت أن يبدو سبق، مما
 وتلك القديمة الشرقية المحلية األسس بين متوازن تآلف عّن عبارة النتيجة وكانت. الحضارية الذاتية مقوماته على باإلعتماد

 .الحداثوية دةالجدي

 سروجي عصام والمهندس سروجي يوسف السيد شهادتي بحسب[1] 

www.sroujifamily.com [2] 

 [3]  A Saddler - Sarrag in Arabic; someone who makes, repairs, or deals in saddlery. 
Saddlery is Sarg in Arabic and the plural is Srouji 
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