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عودة الروح .. نغٌم جديــد على أوتــار قديمة
إحياء بيت ستوبلير من موروث عمارة حسن فتحي

ــى حســاب الحاضــر، أو  ــد الماضــي عل ــود عن ــا دون الجم ــا وهويته ــا لتراثه ــى احترامه ــف عل ــات يتوق ــم والمجتمع ــدم األم إن تق
ــن  ــزان الحاضــر بي ــي مي ــوازن المحســوب ف ــق الت ــي تحقي ــة ف ــى القضي أســقاط وهــدم المــوروث لحســاب المســتقبل .. ولكــن تبق
احتــرام المــوروث والتطلــع إلــى المســتقبل، لتطــرح أمــام المعمــاري جدليــة اإلبــداع فــي ظــل احتــرام المــوروث مــع تتابــع األجيــال 
واألزمــان وفــي الوقــت نفســه تحقيــق المطالــب المجتمعيــة األصيلــة أو المســتحدثة مــع متغيــرات العصــر؛ ومــن جهــة أخــرى تســتمر 

الجدليــة بيــن هــذا المــوروث نفســه وبيــن التقنيــة المعاصــرة لــه بعناصرهــا الفكريــة والماديــة والذاتيــة الخاصــة.

والعمــارة والعمــران فــي معاصرتهمــا وفــي تشــكيلهما لتــراث المجتمــع وموروثاتــه الحضاريــة المتطــورة والمتنوعــة تخضــع لهــذه 
العالقــات الجدليــة بمــا تحملــه مــن تناقــض وتفاعــل، وأيضــاً مــن تحــول يرتبــط بالمتغيــرات المجتمعيــة لإلنســان ذاتــه . فالتــراث 
المعمــاري والعمرانــي لمجتمــع معيــن، هــو عبــارة عــن تاريــخ تطــور هــذه العالقــات الجدليــة مــا بيــن المطلــب المجتمعــي المرتبــط 
ــة ديناميكيــة مســتمرة التغييــر ؛ وبيــن  ــة اســتكانة بــل هــو فــي حال بالوضــع االجتماعــي لهــذا المجتمــع والــذي ال يســتقر فــي حال

المرحلــة التقنيــة للمرحلــة التاريخيــة المعينــة التــي كانــت متعايشــة ومتزامنــة ومعاصــرة هــذا المطلــب .

فالمطالــب المجتمعيــة هــي مســألة عامــة ، إال أن كل مــن ترجمتهــا وتحويلهــا مــن فكــر مجــرد إلــى وجــود مــادي ينطويــان علــى 
عمليــة متعاقبــة المراحــل محورهــا اإلنســان الفــرد بــكل مــا يحملــه مــن تفاعــالت وقــدرات ابداعيــة ذاتيــة ، وهــو مــا يعطــي للوجــود 
المــادي المتمثــل فــي التشــكيل المعمــاري أو العمرانــي خاصيتــه وتميــزه مــن فرديــة مبدعــه ، فالمســألة تصبــح إذن فــي مصبهــا  

مرتبطــة بذاتيــة اإلنســان .. كمــا أنهــا معتمــدة علــى جماعيــة المطلــب ..

هكــذا فــإن اســتقراء التــراث والــذات اإلنســانية معــاً يعتمــد علــى القــدرة علــى اســتقبال الرســالة بعقالنيــة تحتــرم وجدانهــا ؛ وإذ كنــا 
نريــد أن نقتنــص روح هــذا التــراث واإلنســان ، فالمطلــوب دراســة تلــك الــروح وفــك شــفرتها ولكنــه ليــس تحليــل يهــدر الــروح 

والحيــاة أو مجــرد فحــص لموميــاء محنطــة أو جثــة فارقتهــا الحيــاة ..

إننــا كمعمارييــن وعمرانييــن نتطلــع إلــى أن نعتصــر روح المــكان والمجتمــع ، نســتقطر الجغرافيــا والتاريــخ معــاً بــكل تنويعاتهمــا 
وتشــعباتهما ، حتــى نســتقطر هــذه الشــفرة فــي أدق مقولــة مرســلة مقبولــة ومعقولــة ، لتســتحق أن تكــون منقولــة ومتوارثــة ..

تضمن الحياة ولكنها ال تتجمد عندها ..

تحمل ديناميكية التغيير واالجتهاد واالستيعاب والفهم والتعقل ..

ــع  ــا التفاعــل م ــى يمكنن ــه ، حت ــه وجماعيت ــه بعموميت ــه وتراث ــن اإلنســان بذاتيت ــة بي ــات الجدلي ــك العالق ــم تل ــا فه ــم علين ــا يتحت هن
ــه .. ــد لنورث ــداع الجدي ــوروث وإب الم

نتوقف اليوم عند واحد من مالمح تراثنا المعماري المصري الممتدة جذورها في أعماق حضارتنا ..

عمــارة قديمــة جديــدة متجــددة ، تشــكلت مالمحهــا عبــر األزمــان البعيــدة ، اختلــط خاللهــا تــراب األرض الطيبــة بمالمــح الفــالح 
صاحــب األرض .. عمــارة الطيــن .. أوتــار قديمــة يمكــن أن نعــزف عليهــا ألحــان جديــدة .

عمارة الطين ..

عمــارة الطيــن عرفهــا المصــري منــذ بــزوغ فجــر حضارتــه  واعلــن بهــا انــدالع ثــورة اإلنســان المعماريــة األولــى ، خــرج بهــا مــن 
إطــار المســتهلك إلــى دور المبــدع .. متمــردا بذلــك علــى وضعــه كمخلــوق ضعيــف متلقــي بفطرتــه ، ليصــل بإرادتــه إلــى خالفــة 
هللا فــي عمــارة األرض .. مســتحقا تحمــل تلــك المســئولية التــي خلقــه هللا ســبحانه وتعالــى لهــا ، وليحملهــا دون ســائر المخلوقــات .
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قالــب الطــوب .. أول ثــورة حرفيــة عمرانيــة مســجلة عرفتهــا اإلنســانية وســجلتها ، ال نــدرى كيــف بــدأت .. وإيــن بــدأت .. ولكنهــا 
بــدأت بإعــالن اإلنســان عــن إبداعــه تلــك الوحــدة البنائيــة .. ومســتعمال فيهــا معطيــات الطبيعــة التــي ســخرها لــه الخالــق ســبحانه : 

الطيــن .. مســتجيباً إلــى دعــوة البــارئ المبــدع حيــن خلقــه علــى صورتــه مــن : الطيــن

قالب الطوب ..

مبــدأ العمــارة اإلنســانية ، وبدايــة اإلدراك الهندســي المقنــن بمنظومــات بنائيــة ومعماريــة ، وكانــت بشــائر عهــد جديــد وحضــارة 
جديــدة .. عنــده ترســخ اإلدراك الهندســي المنظومــي لإلنســان داخليــا وخارجيــا : الحضــارات والمجتمعــات .. بــل وتخطــت بــه تلــك 

المجتمعــات حــدود الزمــان والمــكان .

كان هــذا القالــب الهندســي عالــم مــن الممكنــات دون أن تتحــول أو تتبــدل مادتــه رغــم اختــالف صورتــه .. فالبنــاء المشــيد بقوالــب 
الطــوب المصفوفــة والمشــدود بعضهــا ببعــض يبــدو فــي خروجــه مــن األرض تابعــاً لهــا .. ونابعــاً منهــا .. ومتممــاً لكيانهــا ، ولكــن 
فــي ذات اللحظــة هــو كتلــة ذاتيــة لهــا طابعهــا اإلنســاني النســبي رغــم كونهــا تبــدو مــن مــادة هــذه األرض ، وليــس لهــذه الكتــل 

البنائيــة لعمــارة اإلنســان ذلــك التعبيــر المطلــق لعمــارة الطبيعــة.. والكــون .. ســبحانه خالــق الســموات واألرض .

قانون واحد .. وصور متعددة ..

بناء من الطوب .. يرتبط باألرض ، ويرتفع إلى ما فوق األرض ..

صنعه اإلنسان من ذاته وفكره .. مادته »الطين« خلق منها اإلنسان نفسه

بناء له حساسية اإلنسان المخلوق .. وذاتية اإلنسان المبدع خليفة الخالق في خلقه ..

يتــواءم مــع الطبيعــة والطاقــات اإلبداعيــة فيهــا ، ويتحــد مــع عمليــة الخلــق األبديــة فــي الكــون .. أعطــى اإلنســان للمــادة صورتهــا 
الجديــدة .. إلبــداع عمــارة جديــدة مــن ذاتيتــه ..

كما أعطى للصورة روحها الجديدة .. إلبداع عمارة جديدة من ذاتيتها..

فكانــت المــادة .. بصورتهــا وروحهــا ، خاضعــة كلهــا للفكــر اإلنســاني والعقــل البشــرى .. وكان قالــب الطــوب الواحــد علــى بســاطة 
تشــكيل تجســيداً لتلــك المنظومــة الهندســية التــي اكتشــفها اإلنســان فــي تضــاد إرادي مــع البنــاء العضــوي لصــورة الطبيعــة .

كان تشــكيل قالــب الطــوب خــروج إلــى مــا وراء الطبيعــة مــن قوانيــن ومنظومــات هندســية حكمــت التشــكيل والبنــاء الكونــي .. 
فرضــت علــى  عمــارة هــذا الكــون صورتــه وتركيباتــه وظواهــره . كانــت ثــورة الكتشــاف المنظــوم مــن وراء الغيــر منظــوم .. 
أوهــى إدراك الالمنظــور مــن خــالل المنظــور .. إعــادة تشــكيل ذاتــي لعمــارة األرض مــن خــالل منظومــات عمــارة هــذا الكــون..

عندهــا حــق لإلنســان أن يعلــن شــرعيته للخالفــة .

ــان  ــة للطــوب ، صــورة وتشــكيل يتكيف ــه المعماري ــي ثورت ــاء ف ــة للبن ــاب تقني ــارة القب ــه عم ــي ثورت ــى ف ــة الســماء ، فبن أدرك قب
ويكيفــان الــروح اإلنســانية فــي تطلعهــا إلــى االئتمــان وخلودهــا إلــى األمــان ، ولــم يفــرض اإلنســان المبــدع هنــاك حلــوالً خارجــة 
عــن إنســانيته ، نمطيــة موحــدة للــكل ، ولكنــه كان دائمــا متعاطفــاً مــع حاجيــات الــكل وبإرادتــه معبــراً عــن ســلوكياتهم ، يتعاطــف 
مــع قالــب الطــوب الواحــد المشــكل للــكل .. مبدعــاً مــن التشــكيل الصــارم صــوراً وتركيبــات متوالــدة .. يحكمهــا القانــون وال تحدهــا 
النمطيــة .. هنــا أبــدع اإلنســان ابــن البيئــة عمــارة تواصلــت حلقاتهــا رغــم تواتــر العصــور والحضــارات ، اســتمر التشــكيل الهندســي 
المنتظــم لقالــب الطــوب أحــد الخيــوط الرفيعــة التــي نســجت حضــارة هــذا اإلنســان وضمنــت لعمارتــه كفــن وحرفــة وعلــم انتمائهــا 
ــدة خرجــت باإلنســان  ــارة جدي ــان محــدد .. عم ــن .. وزم ــكان معي ــي م ــة ف ــورة الطــوب المعماري ــدأت ث ــا وإنســانيتها . ب وهويته
ــدة فرضــت علــى اإلنســان اســتنباط القوانيــن و المنظومــات مــن القانــون األول  ــد إلــى دور المبــدع .. عمــارة جدي مــن دور المقل
.. مــن الواحــد األحــد . خرجــت هــذه الثــورة للعالــم كلــه بفكــرة جديــدة ، انتشــرت فــي مشــارق األرض ومغاربهــا ، قامــت عليهــا 

الحضــارات .. واعتمــرت بهــا المجتمعــات والمســتقرات..
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عمارة الطين في مصر – من الزمان البعيد ..

لقــد كانــت حضــارة مصــر وعمارتهــا واحــدة .. بــل الســابقة فــي ريــادة تلــك الثــورة يحدهــا الفكــر ويوجههــا االنتمــاء الحضــاري 
مــن قبــل عصــر األســرات إلــى الحضــارة المصريــة القديمــة فالقبطيــة ثــم اإلســالمية إلــى العصــر الحديــث . عمــارة عاشــتها مصــر 
فــي الــوادي الضيــق المحــدود ، كمــا خرجــت بهــا إلــى الصحــراء الممتــدة ، حمــل معــه إليهــا اإلنســان المصــري المبــدع القانــون 
والمنظومــة ، ولــم يحمــل الصــورة والتشــكيل ، تفاعــل مــع المــكان ومعطياتــه مبدعــاً .. وانســجم مــع الزمــان ومحدداتــه معاصــراً .

تعاقبــت عليــه الحضــارات والتــي تبــدو أحيانــا متعارضــة القيــم ومختلفــة العقائــد واألنمــاط ، إال ان هــذا اإلنســان المصــري البســيط 
ــه  ــه ، ومــن خــالل هــذا التناغــم اكتســب دومــاً هويت ــة التــي دائمــاً فــي بيئت ــه المعماري ــه وحرفت احتفــظ حتــى األمــس القريــب بفن
وانتمائــه ، ملبيــاً احتياجاتــه بفطرتــه وإرادتــه نحــو البقــاء .. ظلــت هــذه الثــورة العقليــة المعماريــة باقيــة مــا بقــى اإلنســان والمــكان.. 
امتــدت مــن عمــق التاريــخ لتصــل إلينــا اليــوم محملــة بــكل تجــارب الموروثــات المعقــول منهــا والالمعقــول .. تباعــدت األزمنــة 
وتقاربــت األمكنــة هنــا فــي مصــر وحضــارة مصــر ، ســواء فــي الــوادي الضيــق حــول النيــل أو هنــاك فــي عمــق الصحــراء علــى 

جانبــي الــوادي فــي الصحــراء الممتــدة وكأنهــا تحضــن التاريــخ والجغرافيــا .. اإلنســان والزمــان .

عمارة الطين في مصر من العصر الحديث ..

لقــد أثبتــت عمــارة الطيــن حضورهــا المتفاعــل عبــر تاريــخ العمــارة المصــري القديــم وامتــدت حتــى مشــارف العصــر الحديــث ، 
حتــى وقــت ليــس ببعيــد كان الفالحيــن المصريــون يشــيدون دورهــم بنفــس التقنيــات التــي ســبقها اليهــم أســالفهم القدمــاء ، وال تــزال 
فــي ثنايــا القــرى المصريــة بقايــا متناثــرة مــن عمــارة الطيــن المصريــة التــي شــيدت فــي العصــر الحديــث تحكــي كل منهــا كيــف 

تتغيــر دورهــا المجتمعــي .

إن رواد العمــارة المصريــة المحدثيــن فــي هــذا القــرن اســتطاعوا أن يكتســبوا مــن هــذا المــوروث الحضــاري الكامــن فــي عمــارة 
الطيــن الطاقــة والقــوة الدافعــة لهــم نحــو أفــاق ابداعيــة يحتــرم فيهــا اإلنســان مكانــه وزمانــه مــن موقــف عقالنــي ، متــوازن مــع 

وجدانــه .. فابــدع هــؤالء عمارتهــم المعاصــرة دون أن تفقــد أصالتهــا .. ميــزان محســوب كمــا وضعــه ســبحانه ..

ــا  ــا وركائزه ــع ومنطلقاته ــذا المجتم ــفوا حضــارة ه ــون ، واكتش ــارة الك ــي عم ــي ف ــزان الربان ــذا المي ــهم ه ــم وحس ــوا بعقله أدرك
ــا. ــا وحضاري ــن ثقافي ــوا معاصري فأصبح

 من هؤالء رمسيس ويصا واصف وحسن فتحي وآخرين. ابدع الجميع واجتهد كل وقدراته ومعياره الذاتي..

فهم البعض القانون .. وقلد البعض التشكيل ..
من القانون خرج األول بتشكيل متجدد ومن التشكيل سقط اآلخر بتقليد متجمد ..

يجتهد األول فيجدد ويقلد الثاني فيتجمد
إنها قضية حضارة ومجتمع الفرد فيه مسئول والكل فيها محاسب ..

فان األمم تحاسب بمجموعها ، كما يقول محمد إقبال
وتبقى هي عمارة الشعب ..

عمارة الطين في مصر في القرن الواحد والعشرين ..

إن مــا قدمــه حســن فتحــي واآلخــرون مــن المبدعيــن ســيظل وقفــة حضاريــة شــاهدة علــى قــدرة اإلنســان المصــري عندمــا يعــي ذاتــه 
وقانــون وجــوده.. وتبقــى جدليتنــا نحــن كيــف نتعامــل مــع مــا أورثونــا ولكــن ال كتــراث نندمــج فيــه ونــذوب فــي دروبــه وتعرجاتــه، 

بــل كمكتســبات إنســانية علميــة ومنهجيــة ، متجــددة ومتطــورة .

كيــف نتعامــل معــه بمنهجيــة عقالنيــة فــي فهــم المــوروث وتحليلــه وربطــه بالتاريــخ وفــي الوقــت نفســه وصلــه بالحاضــر ، بالصورة 
التــي تحولــه إلــى »تــراث نحتويــه بــدال مــن أن يحتوينــا«
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إننــا إن لــم نمــارس العقالنيــة فــي تراثنــا ومــا لــم نفضــح أصــول االســتبداد ومظاهــره فــي هــذا التــراث فإننــا لــن ننجــح فــي تأســيس 
حداثــة خاصــة بنــا ، حداثــة ننخــرط بهــا ومــن خاللهــا فــي الحداثــة المعاصــرة كفاعليــن وليــس كمجــرد منفعليــن .نعبــر بهــا مــن حالــة 

الــكالم الغوغائــي إلــى الفعــل العقالنــي. ومــن هــذه التجــارب تفاعلنــا مــع اســتراحة ســتوبلير

استراحة ستوبلير   

تقــع االســتراحة فــي مدخــل وادي الملــوك ، بجانــب منــزل هــوارد كارتــر - اآلن متحــف هــوارد كارتــر - و يرجــع تاريــخ بنائهــا 
إلــى 1950 ، بناهــا المعمــاري المصــري حســن فتحــي كمقــر لـــ ألكســندر ســتوبلير، عالــم اآلثــار المستشــرق الفرنســي- مــن اصــل 
بلجيكــي - وكبيــر المرمميــن فــي مصلحــة اآلثــار فــي هــذا الوقــت، ال توجــد معلومــات مؤكــدة عــن ألكســندر ســتوبلير و لكــن تشــير  
بعــض المصــادر إلــى دراســته الفنــون فــي باريــس و احتكاكــه بالوســط الفنــي. حيــث عمــل ألكســندر ســتوبلير كمــدرس للفنــون فــي 
باريــس . مــن خــالل عملــه أوفــد لمصــر 1938 إلعطــاء محاضــرات عــن تقنيــات الرســم و الترميــم . فــي الوقــت التــي كانــت 
 Etienne ــة، فأوصــى ــدران البديع ــارف الج ــارة زخ ــت معرضــة لخس ــور و كان ــويه و التده ــة للتش ــر المصري ــرض المقاب تتع
Drioton عالــم أثــار فرنســي و مديــر عــام لمصلحــة اآلثــار وقتهــا باســتخدام ســتوبلير كخبيــر لترميــم جــدران المقابــر فــي جبانــة 
طيبــة ، و تدريــب أفــراد لمســاعدته فــي هــذه المهمــة . ســكن ســتوبلير و أفــراد فريقــه فــي بدايــة عملهــم فــي بيــت كارتــر و بيــت 
شــيكاغو ، ثــم دعــت الحاجــة لبنــاء بيــت جديــد أال وهــو اســتراحة ســتوبلير الحالــي . قضــى ســتوبلير 12 ســنة فــي مصــر وبعــض 
المصــادر تقــول انــه غــادر إلــى باريــس بعــد الثــورة ومصــادر أخــرى تقــول انــه غــادر 1957. ال توجــد أي معلومــات دقيقــة عمــا 
حــدث لالســتراحة بعــد مغــادرة ألكســندر ســتوبلير لمصــر إال انــه توجــد بعــض اإلشــارات غيــر المؤكــدة إلــى اســتعمال االســتراحة 
ألغــراض مؤقتــة واألغلــب أن المبنــى ظــل مهجــور حتــى وقــت قريــب.  تعــود ملكيــة االســتراحة إلــى وزارة األثــار وهــي غيــر 

مســجله كتــراث معمــاري . 

تأهيل وإعادة استخدام استراحة ستوبلير

وفــي تجربــة تأهيــل وإعــادة اســتخدام اســتراحة ســتوبلير، مركــزا للتدريــب علــى تقنيــات التوثيــق األثــري ، نقــف اليــوم أمــام تجربــة 
لتحقيــق ذلــك التــوازن المحســوب بيــن احتــرام المــوروث والتطلــع إلــى المســتقبل . تجربــة تتداخــل أبعادهــا وتتســع : بيــن الحفــاظ 
ــى  ــاظ عل ــر يســاهم فــي الحف ــى منب ــن تحويلهــا إل ــة ، وبي ــة والثقافي ــدة فــي زمانهــا وضمــان اســتمراريتها المادي ــى عمــارة رائ عل
التــراث المعمــاري المصــري بشــكل عــام . هــي عــودة الــروح أو لحــن جديــد علــى أوتــار قديمــة ، ليســت اســتهالكا استشــراقياً 

للمــوروث ولكنهــا حالــة عقالنيــة لنقــل المــوروث إلــى معاصــرة الحــادث.

ــم  ــة بشــكل عــام- حــدود المفاهي ــة والمعماري ــا إلعــادة تأهيــل اســتراحة ســتوبلير - و المواقــع ذات القيمــة التاريخي وتتعــدى رؤيتن
التقليديــة لــكل مــن : الترميــم بوصفــه اســتعادة الوجــود المــادي المتدهــور للمواقــع ، والحفــاظ بوصفــه العمــل علــى اســتدامة الوضــع 
المــادي القائــم  واســتمراريته لألجيــال القادمــة . حيــث تمتــد رؤيتنــا لتشــملهما معــا ، فــي تزامــن محســوب مــع  اســتحضار القيمــة 
التاريخيــة والمعماريــة للموقــع ، والعمــل علــى وصــل ماضيــه بحاضــره بصــورة تضمــن االســتمرارية الماديــة والثقافيــة . دون 
ــة إعــادة  ــا يجعــل مــن عملي ــال حاضــرة.. مم ــة ألجي ــق المعرف ــال قادمــة ، وتحقي ــة المــوروث ألجي ــن حماي ــة بي الحاجــة للمفاضل
ــه.  ــان متفاعــل مــع مســتجدات الحاضــر ومســاهم فــي إدراك المجتمــع لقيمــة عمران ــى كي ــه إل ــد للموقــع يحول التأهيــل ميــالد جدي

وعــودة الــروح إلــى عمــارة الشــعب. نغــم جديــد علــى أوتــار قديمــة

ــل  ــدأ بهــا ، ب ــاذ المبنــى وال تب ــة إلنق ــة بصورهــا المختلف ــى التدخــالت المادي ــة إعــادة التأهيــل ال تقتصــر عل ــان عملي ــا ف ومــن هن
باســتقراء الموقــع، بطريقــة تحليليــة وأحيانــاً نقديــة ، واكتشــاف تلــك الطاقــات الكامنــة التــي تعطــي للموجــود وجــوده وقيمتــه ؛ ثــم 
صياغــة عمــارة ذات المــكان و مجالــه العمرانــي اليــوم مــن خاللهــا .. ومــن هــذه الرؤيــة ننطلــق إلعــادة تأهيــل المواقــع ذات القيمــة 
معتمديــن علــى فهــم وإدراك لمكنوناتهــا ويتأكــد ذلــك بتفاعــل عمــارة االحتياجــات المســتحدثة وانســجامها مــع ذات المــكان ؛ فتتشــكل 

صــورة جديــدة قديمــة لهــا دورهــا التنمــوي داخــل  المجــال العمرانــي واإلطــار المجتمعــي المتفاعــل معــه .
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ومن هنا يمكن القول أن رؤيتنا في إعادة تأهيل المواقع ذات القيمة لها هدفين رئيسيين:

ــا  ــع وتطــور عمارته ــك المواق ــة لتل ــة التاريخي ــك بالكشــف عــن القيم ــة : وذل ــان االســتمرارية الثقافي ضم
ــك  ــا تل ــي قدمته ــة الت ــط بهــا والكشــف عــن الرســائل الثقافي ــي المحي ــا بالمجــال العمران وعمرانهــا وعالقته

ــه للحاضــر والمســتقبل . ــن تقديم ــع الممك ــا وتوق ــي زمانه ــع ف المواق

ضمــان االســتمرارية الماديــة : وذلــك بتبنــي وســائل اســتعادة الوجــود المــادي األصلــي واتخــاذ اإلجــراءات 
الالزمــة لضمــان وقــف العوامــل التــي تهــدد ســالمته واســتمراريته واتخــاذ التدابيــر الوقائيــة لمنعهــا مســتقبليا

وتفــرض علينــا تلــك الرؤيــة التعامــل مــع الموقــع بمنهجيــة واعيــة تحتــرم رســالته الثقافيــة مــن جهــة ، ووجــوده المــادي مــن جهــة 
أخــرى . ممــا يحتــم أن يتــم التأهيــل فــي محوريــن متوازييــن همــا :

التخطيط إلعادة االستخدام المعاصر لتحقيق الحداثة المنشودة	 

التأهيل المادي لالستراحة لضمان استمرارية ما تحمله من موروث	 

التخطيط إلعادة االستخدام : التقنيات الحديثة في خدمة التراث

يطــرح إعــادة تأهيــل اســتراحة ســتوبلير نفســه نموذجــاً لكيفيــة التعامــل مــع الرســائل الثقافيــة المتداخلــة التــي يحملهــا إلينــا الموقــع، 
كل منهــا يحتــل مكانتــه ومكانــه فــي تجربــة رائــدة فــي زمــان ميالدهــا، المبنــى باإلضافــة إلــى عمارتــه المتفــردة  يحمــل :

رســالة ســابقة رائــدة فــي زمانهــا ، ســواء فــي عمارتــه الفريــدة  أو وظيفتــه الســابقة ممتــدة األثــر خــارج النطــاق العمرانــي المحــدود 
لالســتراحة بــل والنطــاق المحلــي وهــي : المســاعدة فــي الكشــف عــن المعرفــة الكامنــة فــي طيبــة  ونقلهــا إلــى العالــم مــن خــالل 

نشــاطات الحركــة االستشــراقية .

رســالة معاصــرة .. هــي نقــل المعرفــة والتقنيــة الحديثــة مــن العالــم إلــى طيبــة ، وتســليم رايــة مــن رايــات الحفــاظ علــى التــراث 
إلــى ايــدي صانعيــه. صحــاب الحــق فيــه – المصرييــن. 

رسالة قديمة حديثة .. عن عمارة مصرية أصيلة متفردة متجذرة في تاريخها ومتجددة في عطاءها.

لقــد صمــم حســن فتحــي اســتراحة ســتوبلير ألحــد العلمــاء المستشــرقين العامليــن فــي مجــال الترميــم والحفــاظ علــى آثــار مدينــة 
طيبــة الجنائزيــة فــي منتصــف القــرن العشــرين ، فكانــت االســتراحة مســتقرا ومســكنا ارتبــط بالحفــاظ علــى آثــار المنطقــة والقائميــن 
عليــه. فهــي واحــدة مــن محطــات نقــل خبــرة هــؤالء العلمــاء المستشــرقين ومعارفهــم فــي مجــال التوثيــق والترميــم إلــى الكــوادر 
المصريــة حينئــذ ، والمبنــى بتصميمــه وعمارتــه يحتــوي تلــك الحالــة مــن نقــل الخبــرات بمفاهيــم وآليــات النصــف األول مــن القــرن 

العشــرين

واليــوم ونحــن بصــدد إعــادة تأهيــل ذات المبنــى والحفــاظ علــى قيمتــه المعماريــة التراثيــة ، وتكتمــل ذات التجربــة ســواء فــي عمــارة 
المبنــى مــن خــالل الحفــاظ عليــه وإعــادة ترميمــه ، أو فــي تمثــل تجربــة المحتــوى فــي نقــل الخبــرات الحديثــة فــي القــرن الواحــد 
والعشــرين فــي مجــال التوثيــق والحفــاظ علــى اآلثــار بتقنياتهــا المعاصــرة مــن خــالل إعــادة توظيــف المبنــى مركــزا لتدريــب تقنيــات 

التوثيــق .لنقــل العلــم والمعرفــة إلــى الكــوادر المصريــة

ــة الــروح  وبيــن الحفــاظ علــى تــراث المبنــى المعمــاري وقيمتــه، وبيــن إعــادة توظيــف ذات المبنــى نكــون قــد حققنــا عــودة كامل
ــواه االنتفاعــي . ــى ومحت ــرة ، للمبن ــة واســتدامة الفك للتجرب

فقــد شــهد مجــال التوثيــق األثــري تطــورا هائــال فــي اآلونــة األخيــرة نظــرا للتطــور فــي تقنيــات »المســح الضوئــي« والتــي توفــر 
تســجيال كامــل التفاصيــل عالــي الدقــة ألي قطعــة أثريــة . وتأتــي أهميــة اســتخدام تقنيــات المســح الضوئــي للمواقــع األثريــة فــي 
نــواح كثيــرة .. فمــن ناحيــة تمنــح القــدرة علــى رصــد وتســجيل كامــل وعالــي الدقــة للمواقــع األثريــة فــي صيــغ إلكترونيــة ستســاعد 
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الدارســين لتلــك المواقــع وتســهل عمليــة اكتشــاف المزيــد مــن أســرارها .. وتعتبــر الحاجــة إلــى اســتخدام تقنيــات المســح الضوئــي 
فــي مجــال التوثيــق األثــري فــي مصــر مــن حتميــات المرحلــة القادمــة .. نظــرا لمــا تزخــر بــه األراضــي المصريــة مــن كــم هائــل 
مــن المواقــع األثريــة التــي تحتــاج إلــى جهــد هائــل فــي تســجيلها وتوثيقهــا وكذلــك للتدهــور الــذي تعانــي منــه الكثيــر مــن المواقــع 
األثريــة والــذي يدفــع القائميــن عليهــا إلغالقهــا عــن الزيــارات الســياحية للحفــاظ عليهــا .. ويؤثــر ســلبا علــى كل مــن االســتفادة 
العلميــة والســياحية لتلــك المواقــع ..ويمثــل مركــز تدريــب تقنيــات التوثيــق باســتراحة ســتوبلير األول مــن نوعــه فــي مصــر و األكثــر 
تقدمــا فــي  العالــم  ، ويهــدف  المركــز إلــى تدريــب كــوادر عمــل مصريــة علــى تقنيــات المســح الضوئــي ثالثــي األبعــاد والتوثيــق 
عالــي الدقــة  ، تكــرس مجهوداتــه للحفــاظ علــى التــراث فــي مصــر مــع  ضمــان مســتوى عالــي  مــن المهــارة و المعرفــة ،  وبالتالــي 

زيــادة فــرص العمــل فــي المنطقــة وتنميتهــا.

التأهيل المادي للمبنى

تعرضــت اســتراحة ســتوبلير لعقــود إلــى كثيــر مــن عوامــل التدهــور المهــددة للوجــود المــادي االســتراحة ، نظــرا للطبيعــة الخاصــة 
ــى ال يتعــرض مســتقبليا  ــزل وتشــغيله حت ــة بالمن ــة واضحــة وحاســمة نحــو العناي ــى ألي ــا كان تبن ــان هدفن ــارة االســتراحة . ف لعم
ــرم عمــارة  ــة ان تحت ــى التدخــالت المادي ــد فرضــت الطبيعــة الخاصــة لعمــارة االســتراحة عل ــاؤه. وق ــدة تهــدد بق النتكاســات جدي
االســتراحة وتقنيــات بناءهــا ، إال أن كثيــر مــن مســتجدات الحاضــر، ظــروف الموقــع ، العمالــة ، التكلفــة ، ودواعــي االحتياجــات 
المســتحدثة فرضــت أيضــاً إيجــاد نــوع مــن الموائمــة  بيــن التقنيــات التقليديــة والخامــات الطبيعيــة الســابق اســتخدامها ، والجديــد 

الــذي يمكــن اســتحداثه للحصــول علــى نتائــج أعلــى كفــاءة وانســب لالســتخدامات الجديــدة واكثــر اســتدامه .

ختـــام

من مأثورات يوسف إدريس

ال أقول كل الحقيقة  .. ولكن كل ما أقول حقيقة

على النهج أردد

أنا غير قادر فعل كل الحق .. ولكن قادر كل ما أفعل حق

أنا ... من أنا ؟  .. أنا واحد

واحـــد من كل

والكل في واحد

وفيها وبها عودة الروح

لحظة الميالد والحياة هي كشف

لحظة الرحيل والموت هي الكشف

بين لحظة ولحظة يكون الحق

ومع استدامة اللحظة تتجلى األسرار

بين الشك واليقين .. بين الواقع والوهم

عندها عودة الروح إلى الحق

قول وفعل


