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ر 

ــم  ــة لجهده ــون بالحراني ــز رمســيس ويصــا واصــف للفن ــادة أســرة مرك للس
ــيس  ــز رمس ــاء  مرك ــدد عط ــتمرارية  وتج ــى اس ــم عل المتواصــل وحرصه
ــة التــي تضــيء  ويصــا واصــف للفنــون وعلــى ابداعاتهــم المصريــة االصيل
شــمعة فــي طريــق الحلــم بتنميــة القريــة المصريــة  ، وفــي مقدمتهــم المهنــدس 

إكــرام نصحــي علــى إخالصــه فــي دعــم الفكــرة وتنميــة الحلــم ..

كل الشــكر ألســرة المركــز علــى تعاونهــم فــي تنفيــذ برنامــج تدريــب عــودة 
الــروح ، مأثــورات مصريــة ..

وكذلــك كل الشــكر للصنــدوق العربــي لللثقافــة والفنــون »أفــاق« لدعمــه تنفيــذ 
البرنامــج وجهدهــم المشــكور نحــو دعــم العمــل الثقافــي فــي المنطقــة العربيــة.
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راث لـ  ال ال
ية را ل و  ي ويص واص ل مر رم

ة المرا و الور م

هــذا االصــدار أحــد مخرجــات برنامــج التدريــب علــى توثيــق 
المواقــع التراثيــة  '' عــودة الــروح مأثــورات مصريــة '' ،الــذي 
اســتهدف فتــح بــاب الحــوار حــول أهــم المفاهيــم والمصطلحــات 
ــراث المعمــاري بوجــه  ــراث بشــكل عــام والت ــق بالت ــي تتعل الت
خــاص ، وتمكيــن المشــاركين مــن النظــر الــى الموضــوع 
بنظــرة أكثــر شــمولية وفــي الوقــت نفســه ذات خصوصيــة 

ــة  .  ــة واإلقليمي ــا المحلي ــا وهويتن مرتبطــة بواقعن

هــذا الســجل تجميــع للنتــاج التطبيقــي للمتدربيــن بأنفســهم ضمــن 
المرحلــة الثالثــة مــن برنامــج التدريــب تــم انتاجــه تحت اشــراف 
فريــق عمــل مركــز طــارق والــي العمــارة والتــراث والخبــراء 

المشــاركون فــي برنامــج التدريــب . 
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لت

يتوقــف تقــدم األمــم والمجتمعــات علــى احترامهــا لتراثهــا وهويتهــا، دون الجمــود عنــد الماضــي علــى 
حســاب الحاضــر، أو إســقاط وهــدم المــوروث لحســاب المســتقبل. ممــا يطــرح قضيــة تحقيــق التــوازن 
ــة  ــة مجتمعي ــتقبل كقضي ــى المس ــع إل ــوروث والتطل ــرام الم ــن احت ــزان الحاضــر بي ــي مي المحســوب ف
محوريــه.  وفــي حالــة المجتمــع المصــري تواجــه مجهــودات الحفــاظ علــى التــراث وتنميتــه الكثيــر مــن 
المعوقــات والتحديــات أهمهــا غيــاب الرؤيــة الشــاملة لمشــروع قومــي للحفــاظ علــى التــراث المصــري، 
ــات  ــى التــراث والتعريــف بــه ضمــن أولوي ــه تخبــط فــي وضــع مشــروعات الحفــاظ عل ممــا ينتــج عن
التنميــة الشــاملة وذلــك علــى المســتويين الرســمي والمجتمعــي، وفــي ظــل قصــور المؤسســات الرســمية 
ــي  ــة، وتأت ــة والمادي ــراث المصــري الثقافي ــتمرارية الت ــدد اس ــي تته ــي المجتمع ــاب الوع ــة وغي المعني
حتميــة تدخــل كافــة المعنييــن بقضايــا التــراث وحمايتــه وتكاتــف الجهــود المجتمعيــة مــع الرســمية مــا 
أمكــن لتطويــر آليــات فعالــة ومســتدامة لضمــان االســتمرارية الثقافيــة والماديــة للتــراث المصــري، وفــي 

الوقــت نفســه تحقــق المطالــب المجتمعيــة األصيلــة أو المســتحدثة مــع متغيــرات العصــر.
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 عودة  الروح  مأثورات مصرية
ر م را الم م ل وثي الر ت ال ي دري ع  م ل ر

ــا لــدور تنميــة التــراث كأســاس لتنميــة المجتمــع  انطالقــا مــن رؤيــة مركــز طــارق والــي العمــارة والتــراث للمســئولية المهنيــة والمجتمعيــة وكذلــك رؤيتن
المحلــي والمحافظــة علــى الهويــة الثقافيــة ،يأتــى مدخلنــا لحــل اإلشــكالية فــي: حمايــة التــراث مــن خــالل االعتمــاد علــى قــدرة األفــراد والمجتمعــات وتعزيــز 
المشــاركة المجتمعيــة اإليجابيــة فــي التعريــف والحفــاظ علــى التــراث المصــري، وعليــه فقــد قــام المركــز بتصميــم برنامــج عــودة الــروح - مأثــورات مصريــة 

لتدريــب الشــباب ودعــم مهاراتهــم المعرفيــة والتقنيــة الضروريــة للمشــاركة فــي حفــظ التــراث المصــري .
وعــودة الــروح- مأثــورات مصريــة هــو برنامــج تدريــب تطبيقــي مكثــف علــى توثيــق المواقــع التراثيــة، يقــدم ألهــم المعــارف النظريــة والمهــارات التقنيــة 
الحديثــة الالزمــة للتوثيــق الشــامل . يتبنــى البرنامــج منهجيــة تدعــم عمــل الفريــق ذا االختصاصــات المتداخلــة والمتكاملــة ويســعى إلــى تمكيــن المتدربيــن/
ات مــن المشــاركة بفعاليــة فــي التعــرف علــى التــراث المصــري والتعريــف بــه. قــام البرنامــج بتدريــب 10 مشــاركين مــن تخصصــات مختلفــة علــى ثــالث 

محــاور: تنميــة المعــارف وتنميــة مهــارات التســجيل التقنيــة والتدريــب التطبيقــي. اســتمرت فعاليــات البرنامــج مــن ســبتمبر / ديســمبر2020. 
اســتهدفت فعاليــات البرنامــج فتــح بــاب الحــوار حــول أهــم المفاهيــم والمصطلحــات التــي تتعلــق بالتــراث بشــكل عــام والتــراث المعمــاري بوجــه خــاص ، 
بهــدف تمكيــن المشــاركين مــن تكويــن رؤيــة نقديــة للمفهــوم الســائد عــن التــراث والنظــر الــى الموضــوع بنظــرة أكثــر شــمولية وفــي الوقــت نفســه ذات 
خصوصيــة مرتبطــة بواقعنــا المحلــي واإلقليمــي  . اســتهدف البرنامــج قيــام المشــاركين بالتفاعــل مــع الموضوعــات المطروحــة للحــوار عــن طريــق مجموعــة 

مشــاركات تعبــر عــن فهــم كل منهــم للموضــوع المطــروح. 
كمــا اســتهدف البرنامــج تدريــب المشــاركين/ات علــى توثيــق التــراث المعمــاري مــن خــالل نمــوذج تطبيقــي ، تــم اختيــار مركــز رمســيس ويصــا واصــف 
للفنــون بالحرانيــة  نموذجــا للتطبيــق ، بــدء العمــل بقيــام الفريــق بتصميــم اســتمارة لجمــع المعلومــات واخــرى للتســجيل الفوتوغرافــي ، وكذلــك قــام الفريــق 
بوضــع خطــة للتوثيــق  والتســجيل االســتطالعي لجــزء مــن الموقــع  تــم خاللهــا تطبيــق مهــارات البحــث وتجميــع المعلومــات االساســية عــن الموقــع  ، وكذلــك 

تطبيــق التســجيل باســتخدام التصويــر الفوتوغرافــي .. 

لت

دمة م 1
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1

ــة ،  ــة التراثي ــات الثقافي ــى الدراس ــراث عل ــم الت ــى مفاهي ــرف عل ــد التع يعتم
ــة  ــه الثقاف ــذي تلعب ــدور ال ــى ال ــد يركــز عل ــر مجــال معرفــي جدي ــي تعتب والت
ــراد .  ــة لألف ــاة اليومي ــم الحي ــط وتنظي ــل وضب ــي تشــكيل المجتمعــات وتفعي ف
والتعــرف علــى أهــم النظريــات الثقافيــة التــي أســهمت فــي إحــداث تحــوالت 
كبــرى فــي العالــم وكيفيــة اســتخدام الثقافــة للتنميــة والتطويــر ، باإلضافــة إلــى 
آليــات توجيــه الثقافــة للمجتمعــات وإعــادة تنظيمهــا ، والســياقات االجتماعيــة 
ــد  ــي أح ــق التراث ــا أن التوثي ــالد حضــارة .. كم ــة لمي ــا الثقاف ــج فيه ــي تنت الت
رواســم الدراســات الثقافيــة ومجــال معرفــي جديــد مــن زاويــة ظهــوره 

ــوره . وتط

يهــدف برنامــج عـــودة الــروح .. مأثــورات مصريـــة إلى التعرف علــى الكيفية 
التــي مــن خاللهــا يمكــن لتوثيــق للمواقــع التراثيــة الحصــول علــى المعلومــات 
ــتقبله  ــؤ بمس ــل والتنب ــكان وحاضــره ب ــم ماضــي الم ــى فه ــاعدنا عل ــي تس الت
ــل  ــة تحلي ــن عملي ــات ، لك ــك المعلوم ــع تل ــى جم ــق عل ــر التوثي . وال يقتص
ــة ،  ــع التراثي ــظ المواق ــي فهــم وصياغــة وحف ــة ف المعلومــات خطــوة جوهري
التحليــل هــو العمليــة الذهنيــة التــي يقــوم بهــا المتخصــص المعنــي بالتوثيــق ، 

هــو مــا نعنيــه بعمليــة االســتقراء ..

ر  م را الم وثي ال ية  م
والغــرض مــن توثيــق للتــراث المعمــاري خاصــة الحصــول علــى دراســات 
معماريــة أو تاريخيــة أو حضاريــة  تحمــل ذاكــرة المجتمــع والموقــع التراثــي 
ــم  ــة والترمي ــي الصيان ــه ،  واســتخدامها ف مــن خــالل فهــم واســتقراء عمارت

والحفــاظ علــى المواقــع والمبانــي التراثيــة وإعــادة تأهيلهــا  ..

وعمليــة التوثيــق تنطــوي علــى عــدد كبيــر مــن األنشــطة والخطــوات المنهجية 
ــي  ــم الت ــم القي ــى اســتقراء وفه ــا عل ــا وتدقيقه ــد بتكامله ــة تعتم ــة والعلمي الفني
تحملهــا المواقــع التراثيــة ، وتؤثــر علــى قــدرة التوثيق على الوفــاء باألغراض 
المخصصــة لهــا  ، واتخــاذ القــرارات بشــأن الحمايــة والترميــم والحفــاظ علــى 
المواقــع التراثيــة وإعــادة تأهيلهــا وتوظيفهــا  للمجتمــع الحاضــر وألجيــال فــي 

المســتقبل ..

ــر  ــرا وال ــ ال ــ ع ت ال ليــ ــد  أ وثيــ  ميــة ال ــ  أ ــ  مــ 
ــ  م ــ  ا ــ  ت ع موروثــ ي ل ــ وثيــ وال ال واعــد  ــ  ع
ــ  ي ــ ع ر ل مــ ــرا الم ــ ال ولوي ــ  د و ــرا المــ ــيم ال و

ــ .. ــ ث ــة  وم ع ــة وم ع ة  ــ ي ــ ل وعود

عودة الروح .. مأثورات مصرية

ية الر

عـودة الروح .. مأثورات مصريـة 14



ر م را الم وثي ال ع 

ــه ،  ــان ومجتمع ــاة اإلنس ــلوب حي ــاج أس ــا نت ــا وواقعيته ــي حقيقته ــارة ف العم
وتتشــابك جميــع تلــك المكونــات وتتفاعــل لتبلــور فــي لحظــة تطوريــة معينــة 
مطلــب مجتمعــي ، إن توثيــق المواقــع التراثيــة والممتلــكات الثقافيــة يجــب أال 
ينحصــر فــي مجــرد وصــف ورصــد الموقــع أو الممتلــك نفســه ، بــل يجــب 
أن يشــمل البحــث فــي األدبيــات حــول مــا ينطــوي هــذا الموقــع مــن معنــى 

واســتقراء لمــا يحملــه هــذا الممتلــك التراثــي مــن رســالة ؛ لذلــك ..

وتعتبــر عمليــة التوثيــق المعمــاري هــي عمليــة تســجيل الحقائــق والمعلومــات 
عــن طريــق البحــث والرصــد لــكل عنصــر مــن العناصــر المكونــة للموقــع 
ــل  ــق وتســجيل وتأصي ــه توثي ــق المعمــاري بأن ــا ُيعــرف التوثي ــي . كم التراث
والمنطقــة  التراثيــة  للمبانــي  والجغرافيــة  والتاريخيــة  المعماريــة  القيــم 
المحيطــة بهــا بغــرض االســتفادة فــي حفــظ الذاكــرة المكانيــة للموقــع وكذلــك 
ذاكــرة المجتمــع ، ولتســهيل عمليــات التأهيــل والتطويــر والترميــم والصيانــة 
ــاعد  ــات تس ــدة بيان ــر قاع ــى توفي ــدف إل ــي . ويه ــع التراث ــتقبلية للموق المس
الباحثيــن والمخططيــن وراســمي السياســات ليتخــذوا القــرارات المناســبة 
للموقــع . كمــا تهــدف عمليــة التوثيــق المعمــاري للمواقــع التراثيــة إلــى تحديــد 
مــدى ســالمة الموقــع وحصــر مــا بــه مــن مظاهــر التدهــور لكافــة العناصــر..

رية  م ت م صو ع  درا ر ال م را الم وثي ل ر م ال  ال
راث  م   م والمو ال رة الم ا م  رية   و  ية  ري و 
رمي وال ع  ة وال دام  الصي ر   وا را عم  وا
را  صصي وال ي    الم أ دة  ع راثية و الموا والم ال

مية  ت ال ي وال
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دا ا

ياتــي توثيــق منطقــة المراســم والــورش فــي مركــز رمســيس ويصــا واصــف 
للفنــون بالحرانيــة كواحــدة مــن انشــطة مبــادرة مركــز طــارق والــي العمــارة 
والتــراث ''مأثــورات مصريــة '' . والتــي تهــدف الــى تمكيــن المشــاركة 
المجتمعيــة اإليجابيــة فــي التعريــف و الحفــاظ علــى التــراث المصــري ، عــن 
طريــق رفــع الوعــي العــام بمفاهيــم واشــكاليات التــراث المصــري ، كخطــوة 
اساســية نحــو تنميــة قــدرات المجتمــع وتعزيــز مهــارات األفــراد والمؤسســات 
ــاه  ــن تج ــي ممك ــزام اجتماع ــر الت ــد اكب ــة وحش ــة ممكن ــى فعالي ــق اعل لتحقي

قضيــة الحفــاظ علــى التــراث المصــري. 
ــروح ''   ــودة ال ــب '' ع ــج التدري ــات برنام ــد مخرج ــو اح ــدار ه ــذا االص وه

ــتهدف :  ــذي اس وال
توفيــر ونشــر المعــارف الالزمــة مــن أجــل تعزيــز فهــم التــراث وقيمــه 	 

وتطــوره.
ــة 	  ــة المتعلق ــات المحوري ــم والمصطلح ــول المفاهي ــوار ح ــاب الح ــح ب فت

بإشــكاليات التــراث المصــري مــن منظــور شــمولي ولكــن ذا خصوصيــة 
قوميــة

رفع الوعي العام بدور المشاركة المجتمعية في الحفاظ على التراث.	 
ــة 	  ــع التراثي ــتقبلية للمواق ــة المس ــاظ، اإلدارة، المراقب ــات الحف ــم عملي دع

ــة. ــات الدقيق ــر المعلوم ــن خــالل توفي ــتنير م بشــكل مس

ر  م را الم وثي ال ية  م

ــز 	  ــه، وتعزي ــيره وعرض ــه وتفس ــراث وفهم ــجيل الت ــات تس ــم عملي دع
ــل ــك المراح ــي تل ــع ف ــراك المجتم إش

توفيــر ســجل دائــم لجميــع المعالــم التراثيــة ومجموعــات المبانــي والمواقع 	 
التراثيــة المتدهــورة، أو المهــددة بالضيــاع أو تلــك المعرضــة لخطــر 

األحــداث الطبيعيــة أو األنشــطة البشــرية.
تنمية كوادر مدربة على أحدث وسائل الحفاظ والتوثيق. 	 
التنســيق والتكامــل بيــن المجهــودات الفرديــة والمؤسســية القائمــة والتــي 	 

تشــترك فــي االهــداف . 

ــورش بمركــز رمســيس ويصــا  ــة المراســم وال ــى منطق ــار عل ــي االختي ويأت
ــه  ــا تمثل ــب لم ــج التدري ــية لبرنام ــة دراس ــة كحال ــون بالحراني ــف للفن واص
ــة  ــة  الفاعل ــم الثقافي ــي بالقي ــد وغن ــي مصــري فري ــع تراث ــوذج لموق ــن نم م
والمتجــذرة فــي وجــدان المجتمــع المحيــط ، ومــن ناحيــة اخــرى لمــا يمنحــه 
الموقــع مــن فرصــة امــام المتدربيــن/ات للتفاعــل مــع مجموعــة متنوعــة مــن 
مالمــح التــراث الثقافــي المصــري  المــادي والالمــادي ، المنقــول والالمنقــول 
، تجمعهــا رؤيــة فلســفية ووطنيــة اصيلــة ويضمهــا نطــاق جغرافــي واضــح 

ومحــدد  .
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ر  م را الم وثي ال ية  م

لمر ية  ر ية و ال ة ال ر وثي ال ة المرا والور   رة م وثي عم  
وثي  التوثيق االستطالعي  لمنطقة المراسم والورش  د و ال
ي  التسجيل الفوتوغرافي منخفض الدقة   و ال ادوات وم
وثي  ديسمبر 2020  ري ال

ة المرا والور ع لم وثي ا ور ال م
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ة المرا والور رة م وثي عم  
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لمو.  ري   ال

و دود المو وم داو.  م  الم . ا المو الر
'' مركز رمسيس ويصا واصف للفنون بالحرانية ''
المركز يعرف أيضا بإسم : مصنع السجاد واألكلمة

 دار الفــن بالقريــة ) وهــو االســم الــذي اطلقــه عليــه 
رمســيس ويصــا واصــف فــي مرحلــة تصميــم 

المركز (  

ية در الوث المر . مص
زمانيــات مصريــة )رمســيس ويصــا واصــف( , مركــز طــارق والــى 	 

العمــارة والتــراث

ــو 	  ــة، ماي ــة مصري ــة... رمســيس ويصــا واصــف حدوت ــوب الحراني أي
ــي و شــيماء شــاهين ٢٠٢٠، طــارق وال

بــاب الخلــق الفقــرة كاملــة لحكايــة العبقــري رمســيس ويصــا واصــف 	 
YouTube -

 	YouTube - رمسيس ويصا واصف أيوب الحرانية

P12192020 )ورشة ومعرض الفخار(
T12192020 ) معرض النسيج(
W12192020 ) ورشة النسيج(

ر ر ال ة وم ور

ي ة ال ور
ي ر ال م
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ية يمة المو الث مية و ي   2
تكمن أهمية المكان فيما يحمله من معاني وقيم اجتماعياً، معمارياً، بيئياً، اقتصادياً، وثقافياً.

فـكانـــت فـرصـــة لـرمســـيس أن تـنمــــو تجـربـتــــه الـرائــــدة فـــي الـفنــــون الـتلقائـيــــة وتجـربـته  فـــي الـعمـارة مـــعاً من منطلـق مســـئولية مجتمعيـة تنمويـة 
ووطنيـــة قبـــل أن تكـــون تجربـــة وممارســـة مهنيـــة وفنيـــة، حيــث ســاهم مــن خاللهــا فــي التنميــة االقتصاديــة للقريــة وســكانها، ممــا يؤكــد علــى أهميــة الدور 

المجتمعــي للعمــارة.

أكــدت التجربــة المعماريــة لرمســيس علــي امكانيــة الـتكامـــل بـــين الطبيعــة واإلنســان مــن خــالل العمــارة الطينيــة وعالقــة اإلنســان بمــادة الطيــن وكذلــك 
مراحــل زراعــة النباتــات لصباغــة النســيج.

مــا يميزعمــارة المركــز أيضــاً مـالئـــمته مـــع واحترامــه لكـــالً مـــن الـــظروف المحـــلية والبيئيــة للمــكان والـموروثـــات الـمكانـــية، وامكانيــة مواكبــة العصـــر 
وتحقيــق الحداثــة دون التخلــي عــن العمــارة المصريــة التقليديــة وتوظـــيف اآللـــة علـــى حســـاب اإلنســـان.

الموقــع ايضــا نمــوذج رائــع للعمــارة البيئيــة التــي ال دخــل للوســائل الحديثــة والمتقدمــة بهــا حتــى آليــة العمــل داخــل المركــز أيضــا طبيعيــة ومــا يميزهــا 
اســتمراريتها وأجيــال مختلفــة لهــا نفــس الهــدف وقــد حقــق رمســيس ويصــا واصــف هدفــه ببنــاء هــذا المركــز التعليمــي للفنــون لتعــود فائدتهــا علــى المجتمــع 

مــن حولــه.
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ي المو ص  3
ي  ص . ال
 تراث معماري

ي  ي الو ص . ال
مركز لتعليم الحرف اليدوية

و  ية ال م مو ال  4
الموقــع غيــر مســجل فــي قوائــم اآلثــار أو المبانــي 

ذات القيمــة وال يتمتــع  بــأي حمايــة قانونيــة.

المو الم  5
دار  المو ا  .

مركز أبو النمرس، الجيزة
وا ال  .

محور/شــارع اللبانــي، قريــة الحرانيــة، مركــز 
ــزة ــرس، الجي ــو النم أب

ية را ت ال داثي ا  .
 ,29.968760311757286
31.175955281940276
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ري المو  6

ية يرات ا ري ا وال  .
1960 تاريخ بداية انشاء منطقة الورش ومراسم النسيج

مو ية ل ري ت ال ر ا  .
التواريخ الهامة المرتبطة بالموقع

1951 شراء األرض
1952 الجيل األول من النساجين

1954 بناء مسكن خــاص لرمسيس ويصا واصف
1960 بداية انشاء منطقة الورش ومراسم النسيج

1965 إدخال حرفة الباتيك
1969 استكمال منطقة الورش والمراسم

1972 الجيل الثاني من النساجين
1983 حصول المركز على جائزة األغا خان المعمارية  

ــه  ــق ب ــون ملح ــز فن ــط لمرك ــة فق ــرف يدوي ــز ح ــن مرك ــه م 1983 تحويل
ــي. ــب جورج ــف حبي متح

2009 اعادة ترميم متحف حبيب جورجي

لمو ة  ية المر ري دا ال ت   ا ت  الم صي . ال
رمسيس ويصا واصف مؤسس المركز   ●

زوجته صوفي حبيب جورجي  وبناته سوزان و يوانا   ●
المهندس إكرام نصحي تلميذه وزوج إبنته و مدير المركز حاليا  ●

رمســيس إكــرام نصحــي )حفيــد رمســيس ويصــا واصــف و المهندس   ●
ــي( ــب جورج ــف حبي ــم لمتح ــال الترمي ــن أعم ــئول ع المس

من أبرز زوار المركز: ملك و ملكة السويد  ● 
ملكة النرويج

كريم و صدر الدين أغا خان
ملكة البحرين

األميــرة ديانــا التــي قامــت بإفتتــاح معــرض للمركــز بلنــدن و مقابلــة   ●
الفنانيــن عــام ١٩٨٥

من المؤسسات والمتاحف التي ضمت أعمال المركز:   ●
متحــف لــوركات بفرنســا حيــث تــم تخصيص 

غرفــة ألعمــال النســيج الخاصــة بالمركز
 V&A بلندن

مالمو بالسويد 
متحف الڤاتيكان

دار األوبرا بالقاهرة
مبنى األمم المتحدة في چينيفا 
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وص المو  7

الوص ال  .
يقــع مركــز رمســيس ويصــا واصــف للفنــون بقريــة الحرانيــة بمحافظــة 

ــرة.  ــة القاه ــش مدين ــى هام ــزة عل الجي
تقع منطقة الورش والمراسم شمال شرق المركز.  

مازالــت تتمتــع الــورش والمركــز ككل بطابــع الريــف المصــري القديــم 
وكذلــك حــواري وضواحــي مصــر القديمــة. فتعــد اليــوم مــن رمــوز العمــارة 

ــاً.  ــتدامة الخضــراء عالمي المس
ــة(  ــا )النوب ــر العلي ــاري بمص ــن المعم ــف بالف ــا واص ــيس ويص ــر رمس تأث
الــذي اكتشــفه عــام 1941 واســتدعى عمــال مــن النوبــة لمســاعدته فــي بنــاء 
المركــز بالحرانيــة وكان اســتخدام القبــاب حينهــا غيــر مألــوف ولكــن كانــت 
ــة واإلســالمية التــي  ــة والقبطي ــداد للحضــارة الفرعوني بالنســبة لرمســيس امت

تبنــت الطــرز المعماريــة التــي بنــي بهــا قبــاب.

ر وا م الوص الم  .
يقــع مركــز رمســيس ويصــا واصــف للفنــون بقريــة الحرانيــة بمحافظــة 

ــرة.  ــة القاه ــش مدين ــى هام ــزة عل الجي

النــوع مــن  بنــاء وتصميــم هــذا  لكيفيــة  لــم يكــن هنــاك موجــز دقيــق 
 Sherban( رمســيس.  وتصــوره  تخيلــه  الــذي  المراكــز  أو  المــدارس 
Cantacuzino,1983( تطــور المركــز علــى مــدار ســنوات واســتمر 
فــي التطــور اســتجابة لمتطلبــات مختلفــة. تمتــع رمســيس بصفتــه المهنــدس 
ــة  ــط البيروقراطي ــط كالضواب ــن الضواب ــد م ــن العدي ــرر م ــاري بالتح المعم

ومشــاركة  والمــواد،  النمــاذج  تجربــة  بحريــة  يتمتــع  وكان  وغيرهــا، 
والبنــاء.  التصميــم  عمليــة  فــي  أطفال/فنانيــن  مــن  المــكان  مســتخدمين 
ــي  ــار ف ــا أش ــيس، كم ــأراد رمس )Sherban Cantacuzino,1983( ف
كتابــه ”منســوجة باليــد - Woven By Hand“، أن يمنــح لهــم فرصــة 
ــد  ــر المعمــاري. فكمــا أوضــح، فق إليجــاد أشــكالهم/تكويناتهم الخاصــة للتعبي
قــام برســم الشــوارع، الممــرات، و األفنيــة علــي األرض وتــرك لهــم المتبقــي 
 Woven - لكــي يســتعينوا بخيالهــم لبنــاء الــورش. ) 1972,منســوجة باليــد

)By Hand

ــال إعــداد الطــوب  ــم األطف ــدأ بتعلي ــن ب ــة لمنهجــه حي ــة الفعلي ــت التجرب فكان
ــز  ــرى لمركــ ــزاء أخــ ــاء أجــ ــم بن ــط بأنفســهم، ومــن ث ــاء حوائ ــي وبن الطين
الحرانيــة ِبــدًء بحظائر الدواجـــن التـــي تحولت إلى معرض للمنتجـــات الفنيـــة 
والنســـيج، ثم ورش الحــــرف الفنيــــة ومســــكن خــــاص لرمســــيس ومتحـف 

حبيـــب جورجـــي دون الحاجــة لتقنيــات ومــواد أخــري.

ــتقل  ــون مس ــم ليك ــورش والمراس ــكان ال ــيس ويصــا واصــف م ــم رمس صم
عــن باقــي المركــز. فهــو مكــون مــن أماكــن )ورش وفراغــات( مخصصــة 
لحــرف وأعمــال مختلفــة كالنســيج والباتيــك والفخار/الخــزف وصالــة رئيســية 
لعــــرض المنتـــج الفنــــي. أخــذ رمســيس فــي اإلعتبــار أهميــة إنتمــاء األطفــال 
للمــكان، فصمــم منطقــة الــورش والمراســم بمقاييــس وأبعــاد مالئمــة لألطفــال.

وصمــم رمســيس الــورش علــي صفيــن متوازييــن بينهــم ممــر ضيــق منحنــي 
ــر.  ــوب المم ــمال وجن ــورش ش ــز ال ــث تترك ــي 2 م عرضــاً حي ــالً حوال قلي
ــاء التواجــد بحــارات مصــر القديمــة  ــد إحي يعــد الممــر محــور رئيســي ويعي
ويعمــل اإلنحنــاء الطفيــف للممــر علــى توجيــه عيــن المــار وتتابــع المشــاهد 
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ــي  ــد او Bevedere ف ــة )المقع ــاحات واألفني ــى الس ــوالً إل ــة وص البصري
ــات  ــم التجمع ــر لتض ــي المم ــة طرف ــد نهاي ــي تتواج ــوص( الت ــض النص بع
واللقائــات. هــذه األفنيــة تتمتــع بطابــع خــاص مــع درج )ســاللم( مؤديــة إلــى 
ــي ســجادة  ــة العمــل عل ــال بنهاي ــا تســتخدم لإلحتف ــاً م بعــض األســطح وغالب
ــر )ذو  ــوب المم ــمال وجن ــورش ش ــز ال ــكل، ترك ــام ال ــا أم ــيج وعرضه نس
ــه  ــوم كأن ــالً طــوال الي ــه مظل ــي east-west( تجعل ــرقي غرب ــاه الش اإلتج

ــارد نســبًيا ممــا يجعــل الهــواء نســماً.     خــزان هــواء ب

تتمتــع الوجهــات الخارجيــة للــورش بفتحــات مــن الطــوب المثقــب أو نوافــذ 
كبيــرة )مقوســة lunette( صنعــت إطاراتهــا، كأبــواب الــورش، من الخشــب 
المســتورد. توفــر هــذه النوافــذ والفتحــات الكبيــرة تهويــة جيــدة وإنــارة جيــدة 
ــي  ــوة ف ــة بك ــات الخارجي ــض الوجه ــع أيضــاً بع ــل. تتمت ــن الداخ ــكان م للم

.)niches( ــط الحائ

ــن  ــة تخزي تتكــون ورش العمــل بشــكل أساســي مــن طابــق واحــد، مــع غرف
مقببــة فــي الطابــق الثاني)أحيانــاً(، هــذه القبــاب مثقوبــة بفتحــات دائريــة 

ــمس. ــول ضــوء الش ــمح بدخ ــرة تس صغي

ــم  ــس ، ويت ــر والجب ــة مــن األســمنت والجي ــورش بطبق ــة أســطح ال ــم تغطي ت
التخلــص مــن ميــاه األمطــار مــن الجــدران بواســطة األنابيــب عبــر حواجــز 

.)Parapet( الســطح

ــور  ــي محف ــور الرئيس ــوط، والمح ــراب مضغ ــن ت ــة م ــات مصنوع األرضي
Report- 1983( .بالحجــر الجيــري الخــام كمــا ذكــر فــي بعــض المراجــع

)-AKHDN Foundation

أنظمــة األساســات وتقنيــات بنــاء الــورش والمراســم تتشــابه مــع بقيــة المركــز 
ــن  ــرات العاملي ــع تغي ــر األعــوام تفاعــالً م ــى م ــروا عل ــد تطــوروا وتغي ولق
والفنانيــن بالــورش ومتطلباتهــم ورغباتهــم. كل األساســات )أساســات خنــادق( 

)Report--AKHDN Foundation 1983( .ًــا نفــس األبعــاد تقريب

ُشــِيَدت ورش ومراســم الفنانيــن فــي المركــز كباقــي عمــارة مركــز الحرانيــة 
بالطــوب الطينــي المجفــف. وهــو طمــي فيضــان تــم حفــره مــن خنــادق 
ــن  ــد م ــزء واح ــى ج ــل إل ــن الرم ــن م ــن جزأي ــب م ــط بنس ــاس، مختل األس
الطيــن لتحســين قــدرة تشــكيل الطوبــة )ثالثــة أجــزاء مــن الرمــل إلــى جــزء 
ــا فــي  ــن يوًم ــره لمــدة ثالثي ــم تخمي ــة Mortar( ويت ــن للمون واحــد مــن الطي
طوبــة  رمســيس  أبتكــر   )Sherban Cantacuzino,1983( المــاء. 
ــة. )طــارق  ــة الطيني ــى الطوب ــه عل )٦*١٢*٢٥( ســنتيمتر مــن خــالل تجارب

ــاهين، 2020(  ــيماء ش ــي وش وال

ــاض  ــر البي ــى أبتك ــواد حت ــك الم ــارب بتل ــام تج ــوام لقي ــيس أع قضــي رمس
لتشــطيب الواجهــات الخارجيــة للمبانــي بالطــوب الطينــي )الطــوب األخضــر( 
بمــا فيهــم المراســم والــورش. البيــاض هــي مــادة تخلط بيــن اإلســمنت والرمل 
والCalcic Soltany Water. وهــي مــادة مســتحدثة تركيبيــاً وقــد أثبتــت 
مالئمتهــا وتوافقهــا مــع مــادة البنــاء الطبيعيــة للطيــن. )طــارق والــي وشــيماء 

شــاهين، 2020(

ــر  ــد مص ــي صعي ــة ف ــارة التقليدي ــن العم ــف بف ــا واص ــر ويص ــراً لتأث ونظ
وايمانــه ان  القبــاب والقبــوات عمــارة مصريــة بشــكل أساســي لتوارثهــا 
عبــر الحضــارة الفرعونيــة والقبطيــة واإلســالمية، أعتمــد رمســيس علــي بنــاة 
حرفييــن مــن جنــوب الــوادي لتعليــم أهالــي الحرانية تقنيـــات الحرفـــة والبنـــاء 
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ــة  ــي الحراني ــن أهال ــا م ــارف عليه ــن متع ــم يك ــي ل ــوات )الت ــاب والقب بالقب
 ( )Sherban Cantacuzino,1983(.)ولكنهــا تالئــم طبيعــة المــكان

ــاهين،2020( ــيماء ش ــي وش طــارق وال
عناصــر المركــز تتكــون مــن مكونــات أساســية ومبانــي منفصلــة وهــي عبارة 
عــن معــرض النســيج والباتيــك )قاعــة العــرض( والثانــي ورش النســيج 

ــث مركــز الخــزف )معــرض وورش(. والثال
وتتميــز قاعــة العــرض الرئيســية لتكــون عبــارة عن غرفــة طويلــة ذات قناطر 
ــد  ــاب أصغــر حجمــا وق ــى جانبيهــا ذات قب تضــم مجموعــة مــن األقســام عل
تــم فتــح فتحــات دائريــة صغيــرة بالقبــاب وذلــك بغــرض اإلضــاءة الطبيعيــة 
ــن  ــورش النســيج مــن الشــرق للغــرب بي ــد المحــور الرئيســي ل للمــكان. يمت
ــزف  ــا ورش الخ ــن أم ــاوز المتري ــرض ال يتج ــن وبع ــي ورش متوازيي صف

بالجنــوب والمصبغــة فتقــع بالشــمال.  

ت و وص ال والم  .
ــرب  ــع غ ــث تق ــة حي ــرض خاص ــة ع ــيج بصال ــة للنس ــات الفني ــع اإلنتاج تق
ــدة و ايضــا  الــورش. قطــع النســيج معروضــة بقاعــة العــرض و حالتهــا جي
القطــع الخزفيــه تقــع قاعــة عرضهــا بجانــب الــورش وهــي أيضــاً بحالــة جيــدة

لمو ة  م الممي وص الم  .

في البيئة الداخلية:   ●
ــل 	  ــي التكام ــان رمســيس ف ــر وإيم ــة فك ــارة الحراني ــي عم ــس ف انعك

ــة فــي  ــدور المجتمعــي للعمــارة، واألهمي بيــن الطبيعــة واإلنســان، ال
ــة  ــة، والمواكب ــات المكاني ــة والموروث مالئمتهــا مــع الظــروف المحلي

ــة. ــق الحداث ــه لتتحق للعصــر وإمكانات
ــن 	  ــم يك ــي ل ــوات )الت ــاب والقب ــا كالقب ــة وعناصره ــارة التقليدي العم

ــكان(. ــة الم ــم طبيع ــا تالئ ــة ولكنه ــي الحراني ــن أهال ــا م ــارف عليه متع
عمــارة الطيــن نفســها وبذلــك عالقــة اإلنســان بمــادة الطيــن )الطــوب 	 

الطينــي المجفــف( والمــكان والبنــاء.
بنــاء األطفــال للمــكان بأنفســهم:  فكانــت التجربــة الفعليــة لمنهجــه حين 	 

بــدأ بتعليــم األطفــال إعــداد الطــوب الطينــي وبنــاء حوائــط بأنفســهم، 
ــر  ــدًء بحظائ ــة ِب ــز الحراني ــرى لمركــ ــزاء أخــ ــاء أجــ ــم بن ــن ث وم
الدواجـــن التـــي تحولــت إلــى معرض للمنتجـــات الفنيـــة والنســـيج، ثم 
ورش الحــــرف الفنيــــة ومســكن خــــاص لرمســيس ومتحـف حبيـب 

جورجـــي دون الحاجــة لتقنيــات ومــواد أخــري.
تصميــم المــكان بمقاييــس تالئــم األطفــال لتعزيــز اإلحســاس باالنتمــاء 	 

يهم لد
تصميم المكان إلحياء التواجد بحارات مصر القديمة.	 
األشــجار المظللــة فــي الفنــاء و أنــواع مــن نبــات الصبــار و األراضي 	 

الزراعيــة التــي تتوافــق وتتناغــم مــع عمــارة المكان.

في البيئة الخارجية:   ●
تنافــي البيئــة الخارجيــة وســرعة تغيرهــا مقارنــًة لنمــط المركــز 	 

ــه.  ــر ب ــرعة التغي وس
طريقة البناء وهي من الطين و العمارة تعتبر من العمارة البيئية	 
الحرف اليدوية ال يوجد أي تدخل للتكنولوجيا الحديثة	 
الروح الطبيعية والعودة إلى الطبيعة التى تمالً أركان الموقع	 
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ية وا 2 8. مو الم
ية   خاصة و الم  .

لــ  صوفــي حبيــب جورجــي واســرة المعمــاري رمســيس ويصــا  . الم
واصف

و ا  كامل  .
. ال  العائلة وفناني النسيج

لة  الو الرا ي ال  9
مو الو ال ل  .

إداريــاً: مســتقر و مــدار جيــداً و بــه حركــة إنتاجيــة وإبداعيــة للفنانيــن و 	 
يتوافــد عليــه عــدد مــن الــزوار. 

لة المو  .
: الحالــة العامــة جيــدة ولكــن تظهــر بعــض شــرزخ فــي اجــزاء فــي المبنــي 

وتصدعــات فــي عــدد مــن األقــواس والحوائــط. .
لة المو ثرة ع  وام الم ال  .

مياه جوفية نتيجة للزحف العمراني وتعديات البناء حول المركز.	 
ــل 	  ــية داخ ــراض نحاس ــرقة أغ ــت س ــث تم ــاً حي ــي أحيان ــالت األمن اإلنف

ــل. ــن قب ــز م المرك
ــة العمرانيــة المحيطــة بالمركــز التــي 	  الزحــف العمرانــي و تدهــور البيئ

تتطفل و تؤثر على التجربة البصرية داخل المركز.  
ة  ت ال د . ال

بعــض االصالحــات فــي شــبكات الصــرف و صيانــة للوجهــات التــي تأثــرت 
بالمياه الجوفية. 

ديدات  . ال
البيئــة المحيطــة مــن معمــار وســلوك ونمــط كــردم الترعــة المجــاورة ممــا 	 

ــت ببعــض األضــرار  ــي ألحق ــة الت ــاه الجوفي ــور المي ــاكل كظه أدى لمش
علــي مبانــي المركــز و أساســاته. 

الزحف العمراني الحديث السريع	 
مياه الصرف من المناطق المحيطة	 
تغير المحيط العام من منطقة زراعية  إلى مدينة 	 
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ية رة الدا م را ل و و ي ال ال

ر( ر ال ة وم ور 10.1 منطقة التسجيل 

محمد الهادي حمدي / رحاب شافعي 10.2 اسم المصور

Canon EOS 1300D 10.3 نوع الكاميرا

19-12-2020 تاريخ التسجيل  10.4

10.5 مواقع الصور

رة المو م را ل و و ي ال ال  
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ية رة الدا م را ل و و ي ال ال

صي ة ال د ال  ر 
الصورة .

 40sec ISO-100/f/3.5 1
 0steps

صورة عامة لمنطقة المدخل للورش 
و معرض الخزف

18mm P1

 8sec ISO-100/f/3.5 1
0steps

صورة لتفاصيل النافذة الجنوبية في 
ورشة الخزف الغربية

18mm P2

 5sec ISO-100/f/3.5 1
0steps

صورة  عامة لتفاصيل النافذة 
الجنوبية في ورشة الخزف الغربية

18mm P2.1

 2sec ISO-100/f/3.5 1
0steps

صورة عامة الحائط الشمالي في 
ورشة الخزف الغربية

18mm P3

ية رة الدا م را ل و و ي ال ال

صي ة ال د ال  ر 
الصورة .

 13sec ISO-100/f/3.5 1
0steps

صورة عامة ورشة الخزف الشرقية
18mm P4

 4sec ISO-100/f/3.5 1
0steps

صورة عامة ورشة الخزف الشرقية
18mm P5

 8sec ISO-100/f/3.5 1
0steps

صورة عامة للمنطقة المهجورة في 
ورشة الخزف

18mm P6

 20sec ISO-100/f/3.5 1
0steps

صورة عامة للمنطقة المهجورة في 
ورشة الخزف

18mm P6.1
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ية رة الدا م را ل و و ي ال ال

صي ة ال د ال  ر 
الصورة .

 15sec ISO-100/f/3.5 1
0steps

صورة عامة للمنطقة المهجورة في 
ورشة الخزف

18mm P6.2

 f/3.5 0.6sec ISO-100
0steps

صورة تبين الحالة المتدهورة المنطقة 
المهجورة

18mm P7

 2sec ISO-100/f/3.5 1
0steps

صورة تبين الحالة المتدهورة المنطقة 
المهجورة

18mm P8

 2sec ISO-100/f/3.5 1
0steps

صورة تبين الحالة المتدهورة المنطقة 
المهجورة

18mm P9

ية رة الدا م را ل و و ي ال ال

صي ة ال د ال  ر 
الصورة .

 f/3.5 1/6sec ISO-100 0
steps

صورة تبين الحالة المتدهورة المنطقة 
المهجورة

18mm P10

 30sec ISO-100 0/f/3.5 1
 steps

صورة تبين الحالة المتدهورة المنطقة 
المهجورة

18mm P11

 10sec ISO-100/f/3.5 1
0steps

صورة تفاصيل باب معرض الخزف
18mm P12

 60sec ISO-100/f/5 1
0steps

صورة تفاصيل النافذة الشمالية 
معرض الخزف

18mm P13
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ية رة الدا م را ل و و ي ال ال

صي ة ال د ال  ر 
الصورة .

 6sec ISO-100/f/3.5 1
0steps

صورة عامة لمعرض الخزف
18mm P14

 30sec ISO-100/f/3.5 1
0steps

صورة تفاصيل النافذة الجنوبية 
لمعرض الخزف

18mm P15

 20sec ISO-100/f/3.5 1
0steps

صورة تفاصيل النافذة الشرقية 
لمعرض الخزف

18mm P16

 10sec ISO-100/f/3.5 1
+0.7steps

صورة تأثير إضاءة الظهيرة على 
األرفف في معرض الخزف

18mm P17

ية رة الدا م را ل و و ي ال ال

صي ة ال د ال  ر 
الصورة .

 5sec ISO-100/f/3.5 1
+0.7steps

صورة عامة ألرفف في معرض 
الخزف

18mm P18
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ية رة الدا م را ل و و ي ال    ال

) ي ر ال م 10.1 منطقة التسجيل 

محمد الهادي حمدي / رحاب شافعي 10.2 اسم المصور

Canon EOS 1300D 10.3 نوع الكاميرا

19/12/2020 تاريخ التسجيل 10.4

10.5 مواقع الصور
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ية رة الدا م را ل و و ي ال  ال

صي ة ال د ال  ر 
الصورة .

 4sec iso-100/1 5/f3
0steps

صورة عامة للممر الرئيسي 
الشرقي عند مدخل معرض النسيج

18mm T1

 3sec iso-100/1 5/f3
0steps

صورة عامة للكوة الشمالية الملحقة 
بالممر الرئيسي الشرقي عند مدخل 

معرض النسيج

18mm T2

 25sec iso-100/1 5/f3
0steps

صورة لتفاصيل سقف الكوة 
الشمالية الملحقة بالممر الرئيسي 
الشرقي عند مدخل معرض النسيج

18mm T3

ية رة الدا م را ل و و ي ال  ال

صي ة ال د ال  ر 
الصورة .

 10sec iso-100/1 5/f3
0steps

صورة عامة الممر الواصل بين 
الممر الرئيسي الشرقي و الغربي 

في معرض النسيج

18mm T4

 2sec iso-100/1 5/f3
0steps

صورة عامة للممر الرئيسي 
الشرقي في اتجاه مدخل معرض 

النسيج

18mm T5

 f3/5 1/20sec iso-100
0steps صورة لتفاصيل سقف 

قبة الغرفة الملحقة بالممر الرئيسي 
الشرقي في معرض النسيج

18mm T6
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ية رة الدا م را ل و و ي ال  ال

صي ة ال د ال  ر 
الصورة .

 5sec iso-100/1 5/f3
0steps

صورة عامة للغرفة الملحقة بالممر 
الرئيسي الشرقي في معرض 

النسيج

18mm T7

 2sec iso-100/1 5/f3
0steps

صورة عامة للغرفة الملحقة بالممر 
الرئيسي الشرقي في معرض 

النسيج

18mm T8

 6sec iso-100/1 5/f3
0steps

صورة عامة للكوة الملحقة بالممر 
الثانوي الشمالي

18mm T9

 0.8sec iso-100 5/f3
+0.7steps

صورة المتداد الممرات في الممر 
الثانوي الشمالي

18mm T11

ية رة الدا م را ل و و ي ال  ال

صي ة ال د ال  ر 
الصورة .

 3.2sec iso-100 5/f3
+0.7steps

صورة عامة في الممر الثانوي 
الشمالي

18mm T12

 5sec iso-100 5/f3
+0.7steps

صورة عامة في الممر الثانوي 
الشمالي

18mm T12.1

 1.6sec iso-100 5/f3
+0.7steps

صورة عامة في الممر الثانوي 
الشرقي

18mm T13

 1.6sec iso-100 5/f3
+0.7steps

صورة عامة في الممر الثانوي 
الشرقي

18mm T14
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ية رة الدا م را ل و و ي ال  ال

صي ة ال د ال  ر 
الصورة .

 1.3sec iso-100 5/f3
+0.7steps

صورة تفاصيل السقف و الشروخ 
البسيطة في الممر الثانوي الشرقي

18mm T15

 3.2sec iso-100 5/f3
+0.7steps

صورة تفاصيل النافذة الشرقية في 
الممر الثانوي الشرقي

18mm T16

 2.5sec iso-100 5/f3
+0.7steps

صورة تفاصيل النافذة الجنوبية في 
الممر الثانوي الشرقي

18mm T17

ية رة الدا م را ل و و ي ال  ال

صي ة ال د ال  ر 
الصورة .

 8sec iso-100/1 5/f3
0steps

صورة سقوط تكسية الحائط في 
الممر الواصل بين الممر الرئيسي 

الشرقي و الغربي في معرض 
النسيج

25mm T18

 5sec iso-100/1 5/f3
0steps

صورة عامة في الممر الواصل 
بين الممر الرئيسي الغربي و 

الممر الثانوي الغربي في معرض 
النسيج

18mm T19

 6sec iso-100/1 5/f3
0steps

صورة عامة في الممر الرئيسي 
الغربي في معرض النسيج

18mm T20

 4sec iso-100/1 5/f3
0steps

صورة عامة في الممر الرئيسي 
الغربي في معرض النسيج

18mm T21
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ية رة الدا م را ل و و ي ال                       ال

ي  ة ال ور 10.1 منطقة التسجيل 

محمد الهادي حمدي / رحاب شافعي 10.2 اسم المصور
Canon EOS 1300D 10.3 نوع الكاميرا

19-12-2020 تاريخ التسجيل  10.4

 مواقع الصور

10.5
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ية رة الدا م را ل و و ي ال ال

صي ة ال د  ر   ال
الصورة .

 60sec iso-100/f5 1
0steps

صورة عامة لمنطقة ورش 
النسيج 

18mm W1

 20sec iso-100/1 5/f3
0steps

صورة عامة الحدى الورش 
الجنوبية في منطقة ورش النسيج 

18mm W2

 15sec iso-100/1 5/f3
0steps

صورة عامة لحائط الجنوبي 
في احدى  الورش الجنوبية في 

منطقة ورش النسيج 

18mm W3

 15sec iso-100/1 5/f3
0steps

صورة لتفاصيل النول في احدى  
الورش الجنوبية في منطقة 

ورش النسيج 

18mm W3.1

ية رة الدا م را ل و و ي ال ال
 6sec iso-100/f4 1

0steps
صورة عامة لحائط الجنوبي 

في احدى  الورش الجنوبية في 
منطقة ورش النسيج 

13mm W4

 10sec iso-100/f4 1
0steps

صورة عامة لحائط الجنوبي 
في احدى  الورش الجنوبية في 

منطقة ورش النسيج 

10mm W5

 13sec iso-100/1 5/f3
0steps

صورة النصف الشرقي من 
ورش النسيج الشمالية 

18mm W6

 25sec iso-100/1 5/f3
0steps

صورة النافذة الشمالية في ورش 
ورش النسيج الشمالية 

18mm W7

 15sec iso-100/1 5/f3
0steps

صورة النصف الغربي من 
ورش النسيج الشمالية 

18mm W8
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ية رة الدا م را ل و و ي ال ال

 13sec iso-100/f4 1
0steps

صورة عامة في ورش النسيج 
الشمالية 

9mm W8.1

 30sec iso-100/1 5/f3
0steps

صورة للسلم الموجود في 
المنطقة الجديدة في ورش 

النسيج 

18mm W9

 10sec iso-100/f4 1
0steps

صورة عامة في احدى الورش 
الجديدة للنسيج

9mm W10

 6sec iso-100/f4 1
0steps

صورة عامة في منطقة الصباغة

9mm W11

ية رة الدا م را ل و و ي ال ال
 13sec iso-100/f4 1

0steps
صورة لتفاصيل النافذة الغربية 

في منطقة الصباغة

15mm W11.1

 8sec iso-100/f4 1
0steps

صورة لتفاصيل النافذة الشرقية 
في منطقة الصباغة

12mm W12

 125sec iso-100/f7.1 1
0steps

صورة عامة لمنطقة ورش 
النسيج 

18mm W13
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

المدخل إلي منطقة الورش 
معرض النسيج. 

يوجد بالخلف مباني توضح 
الزحف العمراني حيث تختلف 

عن عمارة المركز. 
 sec  ISO100 80/f/8  1

0 steps  No Flash

18mm 1

 sec  ISO100 60/f/8  1
0 steps  No Flash 21mm 2.1

التجربة البصرية داخل المكان. 
يمكننا رؤية إحدي األفنية من 
خالل هذا التواصل البصري. 

  sec 80/f/14  1
 ISO320 0 steps  No

Flash

55mm 2.2

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

الوجهة الرئيسية لمعرض 
النسيج. من العناصر المميزة 
في المركز إختالف وتنوع 
النباتات واألشجار.     

  sec 30/f/16  1
 ISO100 -1 steps  No

Flash

18mm 3

واجهات ورش الخزف في 
باحة المدخل. 

  sec 40/f/16  1
 ISO100 -1 steps  No

Flash

18mm 4.1

إحدي شبابيك واجهات ورش 
الخزف في باحة المدخل. 

يوجد بعض الشقوق 
والتصدعات منها الطفيف 

ومنها الحاد. 
  sec 100/f/6.3  1

 ISO100 -1 steps  No
Flash

39mm 4.2
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

صورة من إحدي زوايا باحة 
الوصول لمدخل منطقة النسيج. 

  sec 40/f/16  1
 ISO125 -1 steps  No

Flash

18mm 5.1

صورة من إحدي زوايا باحة 
الوصول لمدخل منطقة النسيج 

  sec 30/f/16  1
 ISO100 -1 steps  No

Flash

25mm 5.2

 sec  ISO125 60/f/8  1
0 steps  No Flash 35mm 5.3

صورة من عند المدخل توضح 
بيت عائلة رمسيس ويصا 

واصف في باحة المدخل من 
الزاوية المقابلة.

 sec  ISO125 30/f/8  1
-1 steps  No Flash

18mm 6.1

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

صورة من عند المدخل لمنطقة 
النسيج توضح مدخل معرض 
النسيج وتوضح بيت عائلة 
رمسيس ويصا واصف في 

الجهة المقابلة في باحة المدخل. 
  sec 100/f/6.3  1

 ISO100 0 steps  No
Flash

18mm 7.1

  sec 125/f/7.1  1
 ISO100 0 steps  No

Flash
21mm 7.2
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

يوجد بعض الشقوق 
والتصدعات في أسفل الواجهة 

الرئيسية لمعرض النسيج. 
  sec 160/f/7.1  1

 ISO100 0 steps  No
Flash

55mm 8

يوجد بعض الشقوق 
والتصدعات في أعلي الواجهة 

الرئيسية لمعرض النسيج. 
  sec 125/f/7.1  1

 ISO100 0 steps  No
Flash

39mm 9.1

  sec 160/f/8  1
 ISO100 0 steps  No

Flash
18mm 9.2

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

الممر المؤدي إلى الورش 
والمراسم وكذلك إحدى األفنية. 

األقواس من أحد العناصر 
المميزة.   

  sec 180/f/5.6  1
 ISO100 0 steps  No

Flash

18mm 10

الممر المؤدي إلى الورش 
والمراسم وكذلك إحدى األفنية. 

األقواس من أحد العناصر 
المميزة.   

  sec 180/f/5.6  1
 ISO100 0 steps  No

Flash

18mm 11.1
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

بعض الشروخ في القوس 
المؤدي إلي ورش النسيج. 
  sec 100/f/5.6  1

 ISO100 0 steps  No
Flash

55mm 11.3

  sec 125/f/7.1  1
 ISO100 0 steps  No

Flash
50mm 12.1

علي يمين الممر إحدى األقواس 
المؤدية إلي فناء ورش الخزف.

  sec 125/f/7.1  1
 ISO100 0 steps  No

Flash

18mm 12.2

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

فناء ورش الخزف علي يمين 
الممر.

  sec 125/f/7.1  1
 ISO100 0 steps  No

Flash

35mm 12.3

فناء ورش الخزف علي يمين 
الممر.

  sec 125/f/6.3  1
 ISO100 0 steps  No

Flash

18mm 13.1
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

فناء ورش الخزف علي يمين 
الممر.

  sec 125/f/7.1  1
 ISO100 0 steps  No

Flash

18mm 13.2

فناء ورش الخزف من الزاوية 
المقابلة لمدخل الفناء.

  sec 80/f/5.6  1
 ISO100 0 steps  No

Flash

18mm 14

فناء ورش الخزف من الزاوية 
الموازية لمدخل الفناء.

 sec  ISO100 160/f/8 1
0 steps  No Flash

18mm 15.1

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

فناء ورش الخزف من الزاوية 
الموازية لمدخل الفناء.

 sec  ISO100 160/f/8 1
0 steps  No Flash

18mm 15.2

أحد أضالع فناء ورش الخزف 
و هي للواجهة  الخلفية لورش 
النسيج.ما يميز هذه الواجهة 
فتحات الطوب المثقب التي 

تعمل كنافذة.
 sec  ISO100 160/f/8 1

0 steps  No Flash

18mm 16

أحد أضالع فناء ورش الخزف 
و هي للواجهة  الخلفية لورش 

النسيج.
ما يميز هذه الواجهة فتحات 
الطوب المثقب التي تعمل 

كنافذة.
 sec  ISO100 160/f/8 1

0 steps  No Flash

18mm 17
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

الفناء من داخل مبني ورش 
الخزف.

 sec  ISO100 60/f/5 1
0 steps  No Flash

18mm 18

من داخل مبني ورش الخزف، 
أحد أسقف الفراغات الموجودة 

بالمكان.
  sec 100/f/5.6 1

 ISO100 0 steps  No
Flash

18mm 19

الفناء المؤدي إلي ورش 
النسيج.

 sec  ISO100 80/f/5 1
0 steps  No Flash

18mm 20

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

الممر المؤدي للفناء من الباحة 
الرئيسية.  من داخل الفناء.    

  sec 80/f/5.6 1
 ISO100 0 steps  No

Flash

18mm 21.1

بعض الشروخ والتصدعات في 
القوس. من داخل الفناء.   

  sec 80/f/5.6 1
 ISO100 0 steps  No

Flash

32mm 21.2

الفناء المؤدي إلي ورش 
النسيج.

 sec  ISO100 50/f/4 1
0 steps  No Flash

18mm 22

الفناء المؤدي إلي ورش 
النسيج. يتميز الفناء بالمقعد 

)belvedere(. يستخدم الفناء 
للتجمعات و اإلحتفاالت.

 sec  ISO100 40/f/4 1
0 steps  No Flash

18mm 23
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

الفناء المؤدي إلي ورش النسيج 
من أحد الزوايا.

 sec  ISO100 60/f/5 1
0 steps  No Flash

18mm 24.1

الفناء المؤدي إلي ورش النسيج 
من أحد الزوايا. يتضح إحدي 

مباني الورش حيث يوجد 
ورشة نسيج بالطابق الثاني. 

  sec 60/f/4.5 1
 ISO100 0 steps  No

lash

18mm 24.2

الفناء المؤدي إلي ورش 
النسيج.  تتمتع بعض 

الواجهات الخارجية بكوة في 
  sec 40/f/6.3 1 الحائط
 ISO100 0 steps  No

Flash

18mm 25.2

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

الفناء من طرف الممر المؤدي 
إلي الورش.

  sec 50/f/4.5 1
 ISO100 0 steps  No

Flash

18mm 26

الفناء المؤدي إلي ورش 
النسيج. يتميز الفناء بالمقعد 

)belvedere(. يستخدم الفناء 
للتجمعات و اإلحتفاالت.

 sec  ISO100 50/f/4 1
0 steps  No Flash

23mm 27
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

أحد الواجهات المطلة علي 
الفناء مع وجود الشقوق 

والتصدعات.
 sec  ISO100 40/f/4 1

0 steps  No Flash

18mm 28.1

تتمتع بعض الوجهات الخارجية 
.)niches( بكوة في الحائط

  sec 100/f/6.3 1
 ISO100 0 steps  No

Flash

20mm 29.1

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

تتمتع بعض الوجهات الخارجية 
 .)niches( بكوة في الحائط

توضح الصورة بعض التشققات 
 sec  ISO100 160/f/8 1

0 steps  No Flash

55mm 29.3

شقوق وتصدعات أسفل أحد 
الواجهات المطلة على الفناء.

  sec 100/f/5.6 1
 ISO320 0 steps  No

Flash

55mm 30

تمتع بعض الوجهات الخارجية 
 .)niches( بكوة في الحائط
شقوق وتصدعات أسفل الواجهة.

  sec 30/f/3.5 1
 ISO100 0 steps  No

Flash

21mm 31

الورش علي صفين متوازيين 
بينهم ممر ضيق منحني قليالً 

حوالي ٢ م عرضاً. 
 sec  ISO100 50/f/4 1

0 steps  No Flash

18mm 32.1
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

الورش علي صفين متوازيين 
بينهم ممر ضيق منحني قليالً 

حوالي ٢ م عرضاً.. 
 sec  ISO100 50/f/4 1

0 steps  No Flash

18mm 32.2

الورش علي صفين متوازيين 
بينهم ممر ضيق منحني قليالً 
حوالي ٢ م عرضاً. الممر 
يعيد إحياء التواجد بحارات 

مصر القديمة ويعمل اإلنحناء 
الطفيف للممر على توجيه عين 
المار وتتابع المشاهد البصرية 
وصوالً إلى الساحات واألفنية. 
 sec  ISO100 60/f/5 1

0 steps  No Flash

18mm 33

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

الممر المؤدي للفناء من الباحة 
الرئيسية. األقواس من أحد 

العناصر المميزة. الصورة من 
داخل الفناء.   

  sec 80/f/5.6 1
 ISO100 0 steps  No

Flash

18mm 34

الورش علي صفين متوازيين 
بينهم ممر ضيق منحني قليالً 
حوالي ٢ م عرضاً. الممر 
يعيد إحياء التواجد بحارات 

مصر القديمة ويعمل اإلنحناء 
الطفيف للممر على توجيه عين 
المار وتتابع المشاهد البصرية 
وصوالً إلى الساحات واألفنية. 

  sec 50/f/6.3 1
 ISO100 -1 steps  No

Flash

18mm 35
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

أحد 
الواجهات 

المطلة على 
الفناء.

 f/6.3
  sec 30/1
 ISO100 0
 steps  No

Flash

18mm 36

أحد الواجهات المطلة على 
الفناء.

 sec  ISO100 40/f/4 1
0 steps  No Flash

18mm 37

الفناء من أعلي الدرج.
 sec  ISO100 60/f/4 1

0 steps  No Flash
18mm 38

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

أحد الفراغات في منطقة 
الورش التي تستخدم في أعمال 

الصباغة.
 sec  ISO100 800/f/4 1

0 steps  No Flash

23mm 39

أحد الفراغات في منطقة 
الورش التي تستخدم في أعمال 

الصباغة. 
  sec 1250/f/4 1

 ISO100 0 steps  No
Flash

18mm 40
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

أسطح الورش التي تتميز 
بالقباب المثقبة.

 sec  ISO100 640/f/4 1
0 steps  No Flash

18mm 41.1

أسطح الورش التي تتميز 
بالقباب المثقبة.

 sec  ISO100 500/f/4 1
0 steps  No Flash

18mm 41.2

أحد الفراغات في منطقة 
الورش التي تستخدم في أعمال 

الصباغة. الحوض يعد من 
عناصر المكان األساسية. 

 sec  ISO100 500/f/4 1
0 steps  No Flash

18mm 42

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

فتحات الطوب المثقب التي 
تعمل كنافذة.

 sec  ISO100 250/f/4 1
0 steps  No Flash

18mm 44.1

إحدى الواجهات مع فتحات 
الطوب المثقب التي تعمل 

كنافذة.

 sec  ISO100 800/f/4 1
0 steps  No Flash

18mm 44.2

العقارات العمالقة في محيط 
المركز التي تتطفل على 

التجربة البصرية.
  sec 1600/f/4 1

 ISO100 0 steps  No
Flash

18mm 45
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

أحد األقواس المؤدية إلي أحد 
الفراغات في منطقة الورش 

التي تستخدم في أعمال 
الصباغة.

  sec 1320/f/4 1
 ISO100 0 steps  No

Flash

18mm 46

مدخل إلحدى ورش النسيج مع 
تشققات و تصدعات.

 sec  ISO100 200/f/4 1
0 steps  No Flash

34mm 47

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

إحدى واجهات ورش النسيج.
  sec 1600/f/4 1

 ISO100 0 steps  No
Flash

18mm 48

إحدى واجهات ورش النسيج.
  sec 125/f/7.1 1

 ISO100 0 steps  No
Flash

18mm 49
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

القوس في أحد أطراف ممر 
الورش المؤدي إلي أحد األفنية.
 sec  ISO100 80/f/5 1

0 steps  No Flash

18mm 50

ممر ورش النسيج.
  sec 125/f/7.1 1

 ISO100 0 steps  No
Flash

18mm 51

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

القوس في أحد أطراف ممر 
الورش المؤدي إلي أحد األفنية. 

الصورة من داخل الفناء.
 sec  ISO100 80/f/5 1

0 steps  No Flash

18mm 52

أحد الواجهات المطلة على 
الفناء.

 sec  ISO100 60/f/5 1
0 steps  No Flash

18mm 53

أحد الواجهات المطلة على 
الفناء. تتمتع  األفنية بطابع 

خاص مع درج )ساللم( مؤدية 
إلى بعض األسطح

 
 sec  ISO100 80/f/5 1

0 steps  No Flash

18mm 54
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

أحد الواجهات المطلة على 
الفناء.

 sec  ISO100 60/f/5 1
0 steps  No Flash

18mm 55

أحد الواجهات المطلة على 
الفناء.

  sec 50/f/4.5 1
 ISO100 0 steps  No

Flash

18mm 56

أحد الواجهات المطلة على 
الفناء. تتمتع  بطابع خاص مع 
درج  مؤدية إلى بعض األسطح 

  sec 50/f/4.5 1
 ISO100 0 steps  No

Flash

18mm 57

أسطح الورش.
 sec  ISO100 160/f/8 1

0 steps  No Flash
18mm 58

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

أسطح الورش التي تتميز 
بالقباب المثقبة.

  sec 100/f/5.6 1
 ISO100 0 steps  No

Flash

18mm 59

الفناء و الدرج المؤدي إلي 
السطح.

 sec  ISO100 60/f/5 1
0 steps  No Flash

18mm 61.1

الفناء و الدرج المؤدي إلي 
السطح.

 sec  ISO100 60/f/5 1
0 steps  No Flash

18mm 61.2
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

الفناء و الدرج المؤدي إلي 
السطح مع بعض التشققات 

والتصدعات.
  sec 80/f/5.6 1

 ISO100 0 steps  No
Flash

18mm 62

بعض التشققات والتصدعات.
  sec 125/f/7.1 1

 ISO100 0 steps  No
Flash

23mm 63

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

ممر ورش النسيج من أعلي 
أسطح الورش. يتضح بيت 
عائلة رمسيس في الخلف.  

 sec  ISO100 160/f/8 1
0 steps  No Flash

18mm 64.1

ممر ورش النسيج من أعلي 
أسطح الورش.

  sec 125/f/7.1 1
 ISO100 0 steps  No

Flash

18mm 64.2

ممر ورش النسيج من أعلي 
أسطح الورش التي تتميز 

بالقباب المثقبة.

 sec  ISO100 160/f/8 1
0 steps  No Flash

18mm 65
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

ممر ورش النسيج من أعلي 
أسطح الورش.

  125sec/f/6.3 1
 ISO100 0 steps  No

Flash

18mm 66

أسطح الورش مع غرف 
تخزين، و يظهر خلفها 

العقارات العمالقة. 
  100sec/f/6.3 1

 ISO100 0 steps  No
Flash

18mm 67

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

ممر ورش النسيج.
وأسطح الورش مع غرف 

تخزين، يظهر خلفها العقارات 
العمالقة. 

  100sec/f/5.6 1
 ISO100 0 steps  No

Flash

18mm 68.1

ممر ورش النسيج.
وأسطح الورش مع غرف 

تخزين.
  100sec/f/6.3 1

 ISO100 0 steps  No
Flash

18mm 68.2

أسطح ورش الخزف مع غرف 
تخزين و مساحة للعمل.
  125sec/f/7.1 1

 ISO100 0 steps  No
Flash

33mm 69
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

أحد الفراغات في منطقة 
الورش التي تستخدم في أعمال 

الصباغة.
 200sec  ISO100/f/9 1

0 steps  No Flash

18mm 70

أسطح ورش الخزف مع غرف 
تخزين و مساحة للعمل.

 160sec  ISO100/f/8 1
0 steps  No Flash

18mm 71

أسطح ورش النسيج. يتضح 
بيت عائلة رمسيس في الخلف.
 160sec  ISO100/f/8 1

0 steps  No Flash

18mm 72

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

ممر ورش النسيج من أعلي 
أسطح الورش التي تتميز 

بالقباب المثقبة.

 160sec  ISO100/f/8 1
0 steps  No Flash

18mm 74

الفناء من أعلى السطح.
 80sec  ISO100 0/f/5 1

steps  No Flash
18mm 75

أحد قباب أسطح ورش النسيج 
و يظهر عليها بعض الشقوق 

الطفيفة.
  250sec/f/10 1

 ISO100 0 steps  No
Flash

55mm 77
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

أحد الواجهات المطلة علي 
الفناء مع قوس مؤدي إلى 
أحد الفراغات في منطقة 

الورش التي تستخدم في عملية 
الصباغة

  100sec/f/6.3 1
 ISO100 0 steps  No

Flash

18mm 78

الفناء من أحد الزوايا.
 60sec  ISO100/f/4.5 1

0 steps  No Flash

18mm 79

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

 80sec  ISO100/f/5.6 1
0 steps  No Flash

18mm 80

الفناء من أحد الزوايا من أعلي 
الشرفة المطلة عليه.

 60sec  ISO100 0/f/5 1
steps  No Flash

18mm 81
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

صورة من الدرج  المؤدي إلى 
الشرفة المطلة على الفناء.

 40sec  ISO100/f/4 1
+0.3 steps  No Flash

18mm 82

الفناء من أعلى الشرفة المطلة 
عليه.

 50sec  ISO100/f/4 1
+0.3 steps  No Flash

18mm 83

توضح الصورة األنـابـيب عـبر 
)Parapet(  حواجز السطح
للتخلـص مـن مـياه األمـطار 

  125sec/f/6.3 1
  ISO100 +0.3steps

No Flash

18mm 84

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

الفناء من أعلى الشرفة المطلة 
عليه.

 40sec  ISO100/f/3.5 1
+0.3 steps  No Flash

18mm 85

الفناء من أعلى الشرفة المطلة 
عليه.

 40sec  ISO100/f/4 1
+0.3 steps  No Flash

24mm 86

 60sec  ISO400 0/f/5 1
steps  No Flash

41mm 87

تصدعات وشقوق بالحائط.
 40sec  ISO100 0/f/4 1

steps  No Flash

23mm 88
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

الفناء من أحد الزوايا. يظهر 
ممر ورش النسيج و الفناء 
المتواجد على الطرف األخر.

 50sec  ISO100/f/4.5 1
0 steps  No Flash

18mm 89

الفناء من أحد الزوايا، المؤدي 
إلى أحد الفراغات في منطقة 

الورش التي تستخدم في عملية 
الصباغة.

 60sec  ISO100/f/4.5 1
0 steps  No Flash

18mm 90.1

 60sec  ISO100/f/4.5 1
0 steps  No Flash

18mm 90.2

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

من إحدى زوايا الفراغ  في 
منطقة الورش التي تستخدم في 

عملية الصباغة.
  100sec/f/5.6 1

 ISO100 0 steps  No
Flash

18mm 91

من إحدى زوايا الفراغ  في 
منطقة الورش التي تستخدم في 

عملية الصباغة.
 200sec  ISO100/f/8 1
+0.3 steps  No Flash

18mm 92

من إحدى زوايا الفراغ  في 
منطقة الورش التي تستخدم في 

عملية الصباغة.
 80sec  ISO100/f/5.6 1
+0.7 steps  No Flash

18mm 93

من إحدى زوايا الفراغ  في 
منطقة الورش التي تستخدم في 

عملية الصباغة.

 60sec  ISO100/f/4.5 1
+0.7 steps  No Flash

18mm 94
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

من إحدى زوايا الفراغ  في 
منطقة الورش التي تستخدم في 

عملية الصباغة.
  125sec/f/6.3 1

  ISO100 +0.7steps
No Flash

45mm 95

الفراغ الذي يستخدم في عملية 
الصباغة.

  125sec/f/6.3 1
 ISO100 -1steps  No

Flash

28mm 96

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

إحدى النوافذ في الواجهة 
الخلفية لورش النسيج. يظهر 
أيضاً خيوط النسيج في إحدى 

مراحل إنتاجه.
 200sec  ISO100/f/8 1

-1steps  No Flash

18mm 97

إحدى النوافذ في الواجهة 
الخلفية لورش النسيج. 
  125sec/f/7.1 1

 ISO100 -1steps  No
Flash

18mm 98
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

إحدى النوافذ في الواجهة 
الخلفية لورش النسيج.

 160sec  ISO100/f/8 1
-1steps  No Flash

20mm 99

إحدى النوافذ في الواجهة 
الخلفية لورش النسيج. 

 60sec  ISO100/f/5 1
-1steps  No Flash

18mm 100

تصدعات وشقوق أعلى واجهة 
ورش النسيج.

 60sec  ISO100/f/8 1
-1steps  No Flash

18mm 101.1

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

الفراغ  الذي يستخدم في عملية 
الصباغة.

 100sec  ISO100/f/8 1
-1steps  No Flash

55m 101.2

ممر قصير يؤدي إلى ممر 
ورش النسيج الرئيسي.

 100sec  ISO100/f/8 1
-1steps  No Flash

18mm 102

إحدي النافذات الصغيرة لورش 
النسيج.

 80sec  ISO100/f/8 1
-1steps  No Flash

18mm 103
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

إحدى الواجهات المطلة على 
فناء ورش الخزف.

 50sec  ISO100/f/4 1
-1steps  No Flash

18mm 104

إحدى الواجهات المطلة على 
فناء ورش الخزف.

 100sec  ISO100/f/4 1
-1steps  No Flash

18mm 105

فناء ورش الخزف من أحد 
الزوايا.

 200sec  ISO100/f/4 1
-1steps  No Flash

18mm 106

فناء ورش الخزف من أحد 
الزوايا أعلي السطح.

 200sec  ISO100/f/4 1
-1steps  No Flash

18mm 107

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

فناء ورش الخزف من أحد 
الزوايا أعلي السطح.

 500sec  ISO100/f/4 1
-1steps  No Flash

18mm 108.1

فناء ورش الخزف من أحد 
الزوايا أعلي السطح.

 500sec  ISO100/f/4 1
-1steps  No Flash

23mm 108.2

أحد غرف التخزين وساحات 
العمل فوق أسطح ورش 

الخزف.
 400sec  ISO100/f/4 1

-1steps  No Flash

21mm 108.3
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

فناء ورش الخزف من أحد 
الزوايا أعلي السطح. يتضح 

بعض الشقوق والتصدعات في 
أحد نوافذ ورش النسيج.  

 100sec  ISO100/f/8 1
-1steps  No Flash

18mm 109

فناء ورش النسيج من أحد 
الزوايا أعلي السطح.

 60sec  ISO100/f/11 1
-1steps  No Flash

18mm 110

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

فناء ورش النسيج من أحد 
الزوايا أعلي السطح.

 30sec  ISO200/f/11 1
-1steps  No Flash

18mm 111.1

أسطح الورش مع غرف تخزين 
و مساحة للعمل.

 30sec  ISO160/f/8 1
-1steps  No Flash

18mm 111.2

ممر ورش النسيج من إحدى 
الزوايا أعلي السطح.

 320sec  ISO100/f/8 1
-1steps  No Flash

18mm 112
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

أحد الواجهات المطلة علي 
الفناء مع قوس مؤدي إلى 
أحد الفراغات في منطقة 

الورش التي تستخدم في عملية 
الصباغة    

  100sec/f/6.3 1
 ISO100 0 steps  No

Flash

18mm 78

الفناء من أحد الزوايا.
 60sec  ISO100/f/4.5 1

0 steps  No Flash

18mm 79

 80sec  ISO100/f/5.6 1
0 steps  No Flash

18mm 80

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

الفناء من أحد الزوايا من أعلي 
الشرفة المطلة عليه.

 60sec  ISO100 0/f/5 1
steps  No Flash

18mm 81

صورة من الدرج  المؤدي إلى 
الشرفة المطلة على الفناء.

 40sec  ISO100/f/4 1
+0.3 steps  No Flash

18mm 82
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

الفناء من أعلى الشرفة المطلة 
عليه.

 50sec  ISO100/f/4 1
+0.3 steps  No Flash

18mm 83

توضح الصورة األنـابـيب عـبر 
)Parapet(  حواجز السطح
للتخلـص مـن مـياه األمـطار 

مـن الجـدران 
  125sec/f/6.3 1

  ISO100 +0.3steps
No Flash

18mm 84

الفناء من أعلى الشرفة المطلة 
عليه.

 40sec  ISO100/f/3.5 1
+0.3 steps  No Flash

18mm 85

الفناء من أعلى الشرفة المطلة 
عليه.

 40sec  ISO100/f/4 1
+0.3 steps  No Flash

24mm 86

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

 60sec  ISO400 0/f/5 1
steps  No Flash

41mm 87

تصدعات وشقوق بالحائط.
 40sec  ISO100 0/f/4 1

steps  No Flash

23mm 88
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

الفناء من أحد الزوايا. يظهر 
ممر ورش النسيج و الفناء 
المتواجد على الطرف األخر.

 50sec  ISO100/f/4.5 1
0 steps  No Flash

18mm 89

الفناء من أحد الزوايا، تحت 
القوس المؤدي إلى أحد 

الفراغات في منطقة الورش 
التي تستخدم في عملية 

الصباغة.
 60sec  ISO100/f/4.5 1

0 steps  No Flash

18mm 90.1

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

 60sec  ISO100/f/4.5 1
0 steps  No Flash

18mm 90.2

من إحدى زوايا الفراغ  في 
منطقة الورش التي تستخدم في 

عملية الصباغة.

  100sec/f/5.6 1
 ISO100 0 steps  No

Flash

18mm 91

من إحدى زوايا الفراغ  في 
منطقة الورش التي تستخدم في 

عملية الصباغة.

 200sec  ISO100/f/8 1
+0.3 steps  No Flash

18mm 92
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

من إحدى زوايا الفراغ  في 
منطقة الورش التي تستخدم في 

عملية الصباغة.

 80sec  ISO100/f/5.6 1
+0.7 steps  No Flash

18mm 93

من إحدى زوايا الفراغ  في 
منطقة الورش التي تستخدم في 

عملية الصباغة.

 60sec  ISO100/f/4.5 1
+0.7 steps  No Flash

18mm 94

من إحدى زوايا الفراغ  في 
منطقة الورش التي تستخدم في 

عملية الصباغة.

  125sec/f/6.3 1
  ISO100 +0.7steps

No Flash

45mm 95

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

الفراغ الذي يستخدم في عملية 
الصباغة.

  125sec/f/6.3 1
 ISO100 -1steps  No

Flash

28mm 96

إحدى النوافذ في الواجهة 
الخلفية لورش النسيج. يظهر 
أيضاً خيوط النسيج في إحدى 

مراحل إنتاجه.
 200sec  ISO100/f/8 1

-1steps  No Flash

18mm 97
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

إحدى النوافذ في الواجهة 
الخلفية لورش النسيج. 
  125sec/f/7.1 1

 ISO100 -1steps  No
Flash

18mm 98

إحدى النوافذ في الواجهة 
الخلفية لورش النسيج.

 160sec  ISO100/f/8 1
-1steps  No Flash

20mm 99

إحدى النوافذ في الواجهة 
الخلفية لورش النسيج. 

 60sec  ISO100/f/5 1
-1steps  No Flash

18mm 100

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

تصدعات وشقوق أعلى واجهة 
ورش النسيج.

 60sec  ISO100/f/8 1
-1steps  No Flash

18mm 101.1

الفراغ  الذي يستخدم في عملية 
الصباغة.

 100sec  ISO100/f/8 1
-1steps  No Flash

55m 101.2

ممر قصير يؤدي إلى ممر 
ورش النسيج الرئيسي.

 100sec  ISO100/f/8 1
-1steps  No Flash

18mm 102
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

إحدي النافذات الصغيرة لورش 
النسيج.

 80sec  ISO100/f/8 1
-1steps  No Flash

18mm 103

إحدى الواجهات المطلة على 
فناء ورش الخزف.

 50sec  ISO100/f/4 1
-1steps  No Flash

18mm 104

إحدى الواجهات المطلة على 
فناء ورش الخزف.

 100sec  ISO100/f/4 1
-1steps  No Flash

18mm 105

فناء ورش الخزف من أحد 
الزوايا.

 200sec  ISO100/f/4 1
-1steps  No Flash

18mm 106

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

فناء ورش الخزف من أحد 
الزوايا أعلي السطح.

 200sec  ISO100/f/4 1
-1steps  No Flash

18mm 107

فناء ورش الخزف من أحد 
الزوايا أعلي السطح.

 500sec  ISO100/f/4 1
-1steps  No Flash

18mm 108.1

فناء ورش الخزف من أحد 
الزوايا أعلي السطح.

 500sec  ISO100/f/4 1
-1steps  No Flash

23mm 108.2

أحد غرف التخزين وساحات 
العمل فوق أسطح ورش 

الخزف.
 400sec  ISO100/f/4 1

-1steps  No Flash

21mm 108.3
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التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

فناء ورش الخزف من أحد 
الزوايا أعلي السطح. يتضح 

بعض الشقوق والتصدعات في 
أحد نوافذ ورش النسيج.  

 100sec  ISO100/f/8 1
-1steps  No Flash

18mm 109

فناء ورش النسيج من أحد 
الزوايا أعلي السطح.

 60sec  ISO100/f/11 1
-1steps  No Flash

18mm 110

التسجيل الفوتوغرافي للعمارة الخارجية 10

 رقم  العدسة التفاصيل
الصورة 6.10

فناء ورش النسيج من أحد 
الزوايا أعلي السطح.

 30sec  ISO200/f/11 1
-1steps  No Flash

18mm 111.1

أسطح الورش مع غرف تخزين 
و مساحة للعمل.

 30sec  ISO160/f/8 1
-1steps  No Flash

18mm 111.2

ممر ورش النسيج من إحدى 
الزوايا أعلي السطح.

 320sec  ISO100/f/8 1
-1steps  No Flash

18mm 112
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1 التعريف بالتجربة التنموية للفنون بالمركز

كان »رمســيس ويصــا واصــف«  يعتقــد فــي الفــن الفطــري والتلقائــي عنــد 
ــة  ــة التعليمي ــه يــرى أن العملي ــاد الراســخ لدي اإلنســان ، ونتيجــة لهــذا االعتق
هــي اآلليــة الممكنــة لتدفــق هــذا اإلبــداع ، وفــي المقابــل فــإن التعليــم بمفهومــه 
ــا ..  ــال ســواء ســلبيا أو إيجابي ــداع والخي التقليــدي هــو المنشــط الخــالق لإلب
وقادتــه تلــك الــرؤى إلــى بدايــة تجربتــه أوال فــي مصــر القديمــة بشــكل محدود 
، وبشــكل متطــور فــي تجربــة الحرانيــة .. وســجل مــن خاللهــا أن التأثيــرات 
الخارجيــة لهــا تأثيرهــا المباشــر إلــى االنســياق العالمــي المجنــون ممــا يجمــد 
قــدرات اإلنســان فــي قوالــب ويضعــف مــن خيــال وحساســية اإلبــداع .. وهنــا 
كانــت محاوالتــه للحــد مــن تأثيــر هــذا االنســياق فــي النهــج التعليمــي الــذي 

تبنــاه فــي تعليمــه لألطفــال بالحرانيــة .. 

بــدأ »رمســيس ويصــا واصــف« أيضــا ، علــى التــوازي أو التقابــل أو علــى 
ــع  ــنة 1942 م ــة س ــي مصــر القديم ــي ف ــن التلقائ ــع الف ــه م ــي تجربت التوال
الحرفييــن وأنشــأ مدرســة لتعليــم األطفــال النســيج إلحــدى الجمعيــات الخيريــة 
، ومعهــا نشــأت بينــة وبيــن هــؤالء الحرفييــن الجــدد عالقــة حميمــة أســتطاع 
ــق ،  ــة أعم ــواة لتجرب ــون الن ــا لتك ــه ويبلوره ــور فكرت ــا أن يط ــن خالله م
وخــالل تــردده علــى المــكان تطــوع بتدريــس مــادة التربيــة الفنيــة بنفســه ، 
ــل أحضــر  ــوان ، ب ــى األوراق واألل ــم يلجــأ إل ــه الفرصــة فل ــت ل ــد أعطي وق
ــاغ  ــدة أصب ــا بع ــن الصــوف صبغه ــة م ــيطة وكمي ــوال البس ــن األن ــددا م ع
نباتيــة بدائيــة ، وبــدأ اإلنتــاج مــع هــؤالء األطفــال . وبعــد توقــف التجربــة هنــا 
فــي مدرســة مصــر القديمــة أســتمر معــه فيهــا ثالثــة أطفــال فقــط هــم )فايــق 

نقــوال ، مريــم هرمينــا ، فتنــة فكــرى( .. 
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ومــع نجــاح المحاولــة األولــى فكــر رمســيس أن يبنــى مكانــاً مســتقالً يســتطيع أن يكمــل فيــه فكرتــه وتجربتــه .. فأختــار قريــة الحرانيــة لتكــون مجــاالً لتنفيــذه 
لتلــك المحاولــة نحــو الفــن التلقائــي ، يســجل مــن خاللهــا أن التأثيــرات الخارجيــة لهــا دور أساســي ومباشــر إلــى هــذا االنســياق المحمــوم الــذي يجمــد قــدرات 
اإلنســان فــي قوالــب ويضعــف مــن خيــال وحساســية اإلبــداع .رغــم عــدم حصــول اطفاتــل قريــة الحرانيــة علــى درجــه كافيــه مــن التعليــم الضــروري أو مــن 
التدريــب الفنــي ، أصبــح أطفــال قريــه الحرانيــة يشــكلون جانبــاً هامــاً مــن تجربــة رمســيس ويصــا واصــف فبعــد تعليمهــم المبــادئ األساســية للنســج علــى 
األنــوال كانــوا يحصلــون علــى توجيهــات غيــر تقليديــه أولهــا أن ينفــذ النســيج بــدون مســاعده تصميــم أو رســم مســبق بــأي شــكل فأنهــا كانــت عبــاره عــن 

اجتهاداتهــم علــى األنــوال منبثقــه مــن انطباعاتهــم وانفعاالتهــم الحياتيــة اليوميــة . 

أعتمــد رمســيس ويصــا واصــف هنــا علــى تنميــة الحــس اإلبداعــي عنــد األطفــال جنبــاً إلــى جنــب مــع تنميــة الحــس المهنــي ، حيــث يجعلهــم يبــدأون باألنــوال 
الصغيــرة وبعــدد قليــل مــن الخيــوط واأللــوان ونوعيــات خيــوط ســهلة فــي التعامــل معهــا وبالصبــر ومــرور الوقــت تنمــو الحاســة اإلبداعيــة ويكبــر معهــا 
مقيــاس العمــل ليصــل إلــى األنــوال الكبيــرة التــي يعمــل عليهــا أكثــر مــن فــرد وتنويعــات مــن الخيــوط واأللــوان تســمح بخــروج أعمــال إبداعيــة علــى درجــة 
كبيــرة مــن التشــكيالت المركبــة والتــي تحكــي بموضوعاتهــا حكايــات وترســم صــور مــن خيــاالت الفنــان الخفــي وتحمــل رؤيــة إبداعيــة مــن ذاتــه . لــم تنــل 
حريــه اإلنســان هــذا الكــم مــن المعانــي والقيــم بمثــل مــا حصلــت عليــه عندمــا أتــاح رمســيس الفرصــة للطفــل لتحريــر قدراتــه اإلبداعيــة وإبــراز مواهبــه 

الطبيعيــة الدفينــة .

من اعمال الفنانة كريمة علي 1965
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رمسيس ويصا واصف .. ايوب الحرانية 

مع الفنانة كريمة علي  من الجيل االول من فناني الحرانية 
من اعمال الفنانة كريمة علي 1974 من اعمال الفنانة كريمة علي 1965
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2 الفنون القائمة بالمركز

 أظهــرت تجربــة الحرانيــة ومســيرة رمســيس ويصــا واصــف معهــا اإلبداعية 
والتنمويــة واإلنســانية  فقــد أظهــر األطفــال مقــدرة فائقــة فــي اســتعمال النــول 
ــون  ــذه الفن ــن به ــار المهتمي ــت أنظ ــم أن لف ــث إنتاجه ــم يلب ــع ول ــال واس بخي
وتبــع ذلــك إقامــة سلســلة مــن المعــارض فــي العديــد مــن الــدول األوروبيــة ، 
وكان ذلــك مشــجعاً لرمســيس لمواصلــة تطبيــق النهــج باإلضافــة إلــى نســج 
الســجاد علــى أعمــال الفخــار والخــزف الصخــري والزجــاج الملــون المعشــق 
علــى لوحــات مــن الجبــس  وغيرهــا مــن الفنــون الحرفيــة مثــل النحــت علــى 
الحجــر والموزاييــك واألعمــال الخشــبية .... ، ثــم كانــت إضافــة فــن الباتيــك 
مــن أبــرز األنشــطة المســتحدثة فــي مرحلــة الحقــة حيــث أدخــل »رمســيس 
ويصــا واصــف« الباتيــك فــن وحرفــة إلــى األطفــال ســنة 1961 ، وأراد بهذا 
ــك نســيج  ــأي وســط. وكذل ــة أو ب ــأي خام ــس مرهــون ب ــداع لي ــان أن اإلب بي
ــنة 1962  ــف« س ــا واص ــيس ويص ــل »رمس ــا أدخ ــع  عندم ــن الرفي القط
نســيج القطــن الرفيــع فــي المركــز مــن أجــل توســيع مجــاالت النســيج . كان 
رمســيس علــى يقيــن أن موهبــة األطفــال تحتــاج إلــى الصبــر والرعايــة حتــى 
تظهــر كاملــة ؛ فالطفــل يبــدأ كحرفــي ، ثــم كحرفــي فنــان ، حتــى يصبــح فنانــاً 

مكتمــالً معتــزاً بذاتــه وقدراتــه اإلبداعيــة الفنيــة .
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2.1 فن النسيج اليدوي

2.1.1 منهجية تنمية فن النسيج اليدوي بالمركز
وضــع رمســيس ويصــا واصــف الخطــوط العامــة للعمــل فــي المســتقبل حتــى 
يحــول دون تعــرض األطفــال النســاجين لفقــدان حوافزهــم الطبيعيــة ، فوضــع 

لهــم ثــالث قواعــد راعــى أن تتبــع باســتمرار 

القاعــدة األولــى ꞉ »ال رســومات وال اسكتشــات« جــاءت هــذه القاعــدة 	 
ــه  ــة نقل ــى تجهيــز نمــوذج لعمــل فنــي بني ــأن اللجــوء إل ــه ب نتيجــة إليمان
ــة  ــن الصعوب ــرب م ــوى الته ــى س ــة ال يعن ــة الفني ــى الخام ــك إل ــد ذل بع
بتقســيم عمليــة الخلــق إلــى مرحلتيــن ، وهــذا يــؤدي إلــى اســتحالة إمــكان 
ــأن المخاطــرة  ــا ب ــد . وكان مؤمن ــى األب ــوم بعمــل خــالق إل الفــرد أن يق
المتمثلــة فــي عمليــة الخلــق بالتعامــل المباشــر مــع الخامــة الكفيلــة بفتــح 

القنــوات أمــام المجهــود الخــالق .

القاعــدة الثانيــة꞉  »ال تأثيــرات خارجيــة للجمــال« وطــوال التجربــة أهتــم 	 
ــة  ــا لمحاول ــة أو صــور له ــال فني ــال بأعم ــد األطف ــدم تزوي ــيس بع رمس
تقليدهــا أو التشــبه بهــا فهــو لــم يصحبهــم أبــداً لزيــارة معــارض أو 
متاحــف فنيــة ، إذ كان يــرى »إذا تبنــى الشــخص مشــاعر ومواقــف 
ــك ســوى انفصــال الشــخص  ــي ذل ــن يعن ــه فل ــلم لتأثيرات ــره أو أستس غي
نفســه عــن مشــاعره الذاتيــة«    ويضيــف »إن البحــث عــن اإللهــام الــذي 
كثيــرا مــا أســتهدف مــن خــالل األســاتذة الكبــار أو مــن أعمــال هــؤالء 
الفنانيــن ذوى المكانــة لــدى النقــاد لــم يــؤد أبــدا إلــى عــالج الضحالــة ، 

بــل كثيــرا مــا كان ذلــك ســبباً لهــا » ولــم يغــب عــن مالحظــة رمســيس أن 
األطفــال أظهــروا الكثيــر مــن إبداعاتهــم الذاتيــة بحيــث لــم يتطــرق فكــرة 

إلــى اطالعهــم علــى أعمــال لينســخوها .

القاعــدة الثالثــة ꞉ »ال انتقــادات أو تدخــالت مــن الكبــار« ألن رمســيس 	 
كان يــرى أن نقــد الكبــار يكــون بمثابــة تدخــل يصيــب خيــاالت األطفــال 
بالعجــز ، وداخــل مكانــة العمــل كان الطفــل حــر فــي العمــل في أي شــيء 
ــه أو بالهــا ، وبهــذا أمكــن لهــؤالء النســاجون الصغــار  يطــرق علــى بال

مــن اكتســاب الثقــة فــي أعمالهــم معتمديــن علــى خياالتهــم  وحدهــا .

ــن  ــم ، تمك ــل له ــيس كدلي ــود رمس ــع وج ــالث وم ــد الث ــذه القواع ــاع ه بأتب
رمســيس واألطفــال مــن التحليــق إلــى آفــاق األبــداع ، وفــي خــالل ســنوات 
كان مــن الواضــح أن تجربتــه كانــت أكثــر مــن ناجحــة وأظهــرت أن هنــاك 
ــن  ــث  يمك ــم الحدي ــي التعلي ــة ف ــك المتبع ــن تل ــف ع ــائال تختل ــا و وس طرق

ــة.  ــج مدهش ــى نتائ ــول عل ــتخدامها الحص باس
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ي اليدو ة و ال ر ري  . ال .

ساره محمد حسن مرزوقاسم القائم بالتوثيق1.1

19 ديسمبر 2020تاريخ التسجيل1.2

هاتف: 01032279710بيانات الموثق1.3
sarahmarzouk@outlook.com :البريد اإللكتروني

مركز طارق والي للعمارة والتراثمكان المادة المسجلة1.4

مصادر الوثائق المرجعية المتعلقة 1.5
بالحرفة

 .     By , 
.

طارق والي، شيماء شاهين: أيوب الحرانية .. رمسيس ويصا واصف حدوتة . 2
مصرية، مركز طارق والي للعمارة والتراث.

برنامج حبر على الرصيف )غزل الجمال .. الفنان والمعماري المصري رمسيس . 3
ويصا واصف( قاة الغد
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ي اليدو ة و ال ر ري  ال

ة ر ل ري  ال

  حرفة السجاد والنسيج اليدوي وهي حرفة تراثية تقليدية. تعريف موجز بالحرفة.

تاريخ تأسيس الحرفة في المركز.
الحرفة هي الدافع خلف تأسيس المركز، وليست أمرا مستحدثا به.

لذا، فالموقع بيئيا وكمحل لنسيج بشري وعمارة المركز ككل، امتداد لفلسفة واصف في امتزاج العمارة 
بالفن.

سبب اختيار حرفة النسيج.

نظرة رمسيس ويصا واصف للحرفة كمفردة من مفردات الهوية الوطنية، من ثم وجب الحفاظ عليها 
من اإلندثار.

وكرهان وتأكيد على القدرة الفنية الباطنة والكامنة بنفوس األطفال العاديين؛ بدون توجيه أو أية 
تدخالت، أو استثمار لعالمات نبوغ معينة.

وكان منطلق تدشين الحرفة بالمركز الخوف من اندثار حرفة النسيج اليدوي وفنياتها في مصر.

تاريخ الحرفة قبل إنشاء المركز في .
قرية الحرانية

ترجع الحرفة الى التاريخ المصري القديم ولكن بالنسبة للعصر الحديث التوجد محاوالت مرتبطة بها 
في قرية الحرانية

وهو أمر مقصود مراهنة من واصف على القدرات الفنية الكامنة في العقول البكر.

مدى أهمية الحرفة بالنسبة لسائر 2.5
الحرفة األولى واألكثر صدى وتقديرا على الصعيدين المحلي والعالمي.الحرف

طبقا للمحور االول عن عمارة الموقعموقع الورش في المركز2.6
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ي اليدو ة و ال ر ري  ال

2.7

مدى التقارب والتمايز بين حرفة 
النسيج  في المركز وبين نفس 

الحرفة في الوجه البحري والوجه 
القبلي

يوجد تقارب على مستوى التقنية ولكنها تختلف تماما على مستوى المنتج االبداعي

2.8
هل توجد مراكز محلية مناظرة تنتج 
النسيج اليدوي كما مركز رمسيس 

ويصا واصف

نعم
بمحافظة المنوفية على سبيل المثال، لكن هي حرفة متأصلة في القرية وليست مستحدثة كما في حالة 

مركز رمسيس ويصا واصف.

تقدير عالمي واسع من إقامة معارض والحصول على جوائز الصدى والتقدير العالمي والمحلي2.10

سجلت حرفة النسيج اليدوي على قوائم اليونسكو في شهر ديسمبر 2020 نفس شهر التسجيل بالموقعمالحظات أخرى2.11

التعريف بحرفة وفناني النسيج اليدوي

المواد الخام واألدوات والتقنية3
)للمسؤولين والحرفيين(

الطبيعية: تنتج من المركز  ومحيط المركز والبعض من            المواد الخام 3.1
           خارج مصر 

التغير واالضمحالل البيئي على مستوى الجمهوريةعقبات تخص توفير المواد الخام3.2
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التعريف بحرفة وفناني النسيج اليدوي

تقليديةاألجهزة3.4

االنوال الخشبيةاألدوات3.5

التقنية التقليدية االعتيادية لحرفة النسيج اليدويالتكنيك3.6
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التعريف بحرفة وفناني النسيج اليدوي

مراحل النسج4

قرار البدء في قطعة جديدة4.1
1. تنفيذ روتيني وفقا إلدارة المركز وتصور الحرفي نعم

2. بالطلب: ال يحدث

محددات القطعة الجديدة4.2

1. الحجم واألبعاد واألوزان
2. الخامات
3. األلوان

4. األجهزة واألدوات
5. أخرى

4.3

التصميم 

1. بناء على طلب خارجي أم حرية شخصية. )حرية شخصية للحرفي(
2. مصادر الخيال. )رحالت مخصوصة للتغذية البصرية للحرفيين - بيئتهم المحيطة(

3. الفرق بين التخيل والتصميم الحاصل. 
4. تأثر بأحداث شخصية أو عامة. )يوجد(

5. وقوع ظرف ما يؤثر على المزاج العام للقطعة. )يحدث(
6. الخامات المفضلة للحرفي والخامات المفضلة للطالب. )ال يوجد طالب لشكل وخامة معينة، 

المنتجات وفقا إلرادة الحرفي(
7. األلوان. 

8. الموتيفات البصرية. )تختلف من حرفي آلخر(
9. الرغبة في كسر النموذج المعتاد. 

10. أثر البيئة والتغييرات المستحدثة في القرية نحو العمران العشوائي والوسائط السمعبصرية 
على التصميمات وخيال الحرفي. 
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التعريف بحرفة وفناني النسيج اليدوي

المسار الزمني للعمل4.4

1. المدى الزمني المتوقع )ستة شهور إلى سنة(
2. فروق المدى الزمني بين المتوقع وبين اإلنجاز ولماذا؟ )أحيانا زيادة 6 شهور، ألسباب أسرية 

خاصة عند النساء(
3. عدد ساعات العمل. )ساعات العمل تختلف من حرفي آلخر، المدة تطول عند الرجال أكثر من 

النساء(
4. المواعيد المفضلة للعمل، والمواعيد األنسب بالنسبة للمركز. )هل يوجد تعارض بين المزاج 
الشخصي ونظام المركز؟( المركز يراعي التوقيت المناسب لألفراد، والحرفيين يأكدون على 

تقديرهم ومحبتهم للمركز بسبب المرونة والتفهم، ويوصفونه ببيتهم وملكيتهم.
الحرفيين لديهم مفاتيحهم الخاصة بغرفهم، بينما المركز ليس لديه نسخة من المفاتيح.

5. األعياد والمناسبات الدينية وأثرها على مسيرة التنفيذ )خاصة الصيام( 
6. المشاغل واألمور العائلية وأثرها على المدة الزمنية المتوقعة للعمل. )يحدث(

7. اإللتزام بخطة صارمة  والتسويف واإلعتدال وفقا لطبيعة األمور. 
8. العقبات

التجمع وعرضها على جميع الحرفيينمراسم اإلنتهاء4.5

طموحات في العمل 4.6
1. صعبة التنفيذ 

2. نفذتها اإلدارة للحرفيين.
3. استحدثها وابتكرها الحرفي بنفسه
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الحرفيين

إحصاء إجمالي الحرفيين5
)موجه للمسؤولين والحرفيين(

العدد5.1

النوع5.2
الغلبة العددية للذكور أم لإلناث )إناث(

مدى اإلقبال من كل نوع )إناث(
أثر الجندر على اإللتزام وسير عملية اإلنتاج والمنتج. )يتعثر النساء بسبب مشاغلهم األسرية(

الفئات العمرية5.3

هل يوجد أطفال يعملون بالحرفة حاليا؟ا )أل(
العالقة بين السن ومنحنى اإلبداع واإلبتكار 

هل بالتقدم في السن يقل اإلبداع
السن وسعر المنتج، هل منتجات األطفال أعلى سعرا؟

غالبا من تسعة إلى 11 عامسن البداية5.4

...العدد اإلجمالي في األعوام الماضية5.5

المسار الصحي للحرفيين وأثره على 5.6
هل حرفة النسيج مرنة بخصوص األمراض واإلعاقات؟الحرفة

هل حرفة النسيج األكثر تلقيا للتقدير )نعم(الصدى المحلي والعالمي5.9
أي الفئات تلقيا للتقدير أكثر في الحرفيين؟ الذكور أم اإلناث؟ الصغار أم الكبار؟
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البطاقة الشخصية للحرفي من الجيل األول6

علي سليم اسم الحرفي6.1

األول الجيل6.2

1958تاريخ الميالد6.3

9سن البداية6.4
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البطاقة الشخصية للحرفي من الجيل األول6

وفقا لرواية الحرفي: لم يعرض عليه العمل بالمركز، فأخذ بواقي الخيوط وقام بنسجها في البيت، ومن كيف عرض عليه الموضوع6.5
هنا اكتشف رمسيس ويصا واصف موهبته.

لم يعرض عليه الحرفة. مدى رفضه واستجابته6.6

هل كان يفضل حرفة أخرى 6.7
واضطر للعمل بحرفة النسيج

ال
بل ،بادر وعرض نفسه، وأثبت كفاءته.

1. العنصر الذي يجذبه:فترة إطالق الخيال  في الطبيعة6.8
الطيور والحيوانات أكثر النماذج تكرارا لديه.

مالحظات أخرى6.9

نشيط ،  قيادي ، مبادر ، حكاء ،  يطلق العنان للتعبير عن ذاته بال أي مواربة.
له صنعه بدون تكليف، من بواقي الخيوط وفضالتها، وينسجها على نول صنعه  أول منتج 
بنفسه؛ وأقنع رمسيس ويصا واصف بنفسه بعد عرض منتجه عليه لمرة أخرى، وهذا أمر يعكس 

شخصيته المبادرة.
الحالة الصحية: وجود تناقض بين حالته الصحية )ثقل ملحوظ في السمع، ورغبة عالية في االستماع 
للموسيقى(؛ حيث أنه لديه صعوبات كبيرة في السمع، رغم ذلك يفضل العمل على أغاني أم كلثوم 
تحديدا. يحب أن يكون محاطا ببيئة سمعية ثرية هو وشريكته في الغرفة لطفية، يضطر إلى تشغيل 

الراديو على إذاعة األغاني، فيسمع أغاني ال تروقه، حتى تأتي فقرة أم كلثوم.
طلب أن أحضر له في زيارة مقبلة شرائط ألم كلثوم؛ لعل أمر كهذا يعكس فجوة بسيطة في التواصل 

بين المركز والحرفيين، حيث لم تنتبه اإلدارة إلى احتياج كهذا ولم يفصح الحرفيين باحتياجهم.
يكرر موتيفات الحيوانات والطيور وقصص الحياة في القرية .  اجتماعي محب للحياة والتواصل مع 
الناس، ومتعاون وصبور وحكاء. علي سليم يحكي عن شريكته في الغرفة »لطفية« بتقدير واضح، 
وما أن دخلت الغرفة عرف بها وبعالقتهما ذات الطابع األخوي؛ أمر كهذا لم يحدث في بقية الغرف.
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ي الث7 ر م ال صية ل ة ال ال

نجالء فاروقاسم الحرفي7.1

الثانيالجيل7.2

تاريخ الميالد7.3

9سن البداية7.4
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ي الث7 ر م ال صية ل ة ال ال

كانت تأتي مع والدتها هي وأخوتها، وهي الوحيدة التي استمرت فيهم.كيف عرض عليه الموضوع7.5

بادرت بالعمل مدى رفضه واستجابته7.6

الهل كان يفضل حرفة أخرى 7.7

1. العنصر الذي يجذبها:فترة إطالق الخيال  في الطبيعة7.9
الزهور والتشكيالت والتنويعات على النباتات لكن بشكل تجريدي

مالحظات أخرى7.10

نجالء ذات وعي وثقافة الفتة ومميزة.
ثقافتها بصرية، تنتبه لتفاصيل ذكية في أي محيط تتواجد به وتحت أي ظرف.

ال تستمع لشئ أثناء عملها.
مهتمة بالعمارة وتفاصيل األبنية في أي مكان تزوره وتحكي عن تفاصيل شديدة الدقة ال يلتفت لها أحد 

وبخاصة األلوان وخاماتها، وبمصطلحات دقيقة.
ناقدة، ال تقبل بأي فكرة دون تمحيص.

العائلة عندها مقدمة على العمل، وتصر على ذكر هذه التفصيلة كثيرا.
تهتم باأللوان وتذكرها أكثر بكثير من ذكرها النماذج الحيوانية والنباتية.
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ي اليدو3 ت ال داع را  و و ي ال .  ال .

ي ت ال ي م رة  م ا
رنا ايهاب سيداسم القائم بالتسجيل 

19/12/2020تاريخ التسجيل

موقع المنتج 

رمسيس ويصا واصفاسم النساج وعمره 
صوفنوع المادة المستخدمة 

عرضياتجاه النسيج 
منظر طبيعي لبقرة وأشجارالمشهد المصور

االسود – االحمر – االخضراأللوان المستخدمة 

رمسيس ويصا واصف
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ي ت ال ي م رة  م ا
 رنا ايهاب سيداسم القائم بالتسجيل 

19/12/2020 تاريخ التسجيل

موقع المنتج 

 سعاد عزمي – مواليد 1965 اسم النساج وعمره 
صوف نوع المادة المستخدمة 

عرضي اتجاه النسيج 
2015 تاريخ البداية 

م 0.80الطول 
م 1.09العرض 

زهور الكركديه المشهد المصور
األزرق – االخضر-االصفر- االحمر  األلوان المستخدمة 

سعاد عزمي – مواليد 1965
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ي ت ال ي م رة  م ا

 رنا ايهاب سيداسم القائم بالتسجيل 
19/12/2020 تاريخ التسجيل

موقع المنتج

 107رقم المنتج
 بسيمة محمد- مواليد 1971اسم النساج وعمره 

صوف نوع المادة المستخدمة 
عرضي اتجاه النسيج 
2017 تاريخ البداية 
دجاج ملون وزرع  المشهد المصور

األخضر – األبيض- البني – األحمر  األلوان المستخدمة 
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ي ت ال ي م رة  م ا
 رنا ايهاب سيد اسم القائم بالتسجيل 

19/12/2020 تاريخ التسجيل

موقع المنتج 

 115رقم المنتج
 بسيمة محمد – مواليد 1971اسم النساج وعمره 

صوف نوع المادة المستخدمة 
عرضي اتجاه النسيج 
2018 تاريخ البداية 

 1.50 م الطول 
م 1.12العرض 

برسيم- نخل المشهد المصور
األصفر- األخضر -البني - األبيض األلوان المستخدمة 
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ي ت ال ي م رة  م ا

رنا ايهاب سيد اسم القائم بالتسجيل 
19/12/2020 تاريخ التسجيل

موقع المنتج 

187-2020رقم المنتج
محروس عبده – مواليد 1963 اسم النساج وعمره 

صوف نوع المادة المستخدمة 
عرضي اتجاه النسيج 
 2020تاريخ البداية 

  1.71 مالطول 
 1.47 مالعرض 

 عباد الشمس-هولي هوكالمشهد المصور

االصفر- االخضر االزرق- البني األلوان المستخدمة 
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ي ت ال ي م رة  م ا
 رنا ايهاب سيد اسم القائم بالتسجيل 

19/12/2020 تاريخ التسجيل

موقع المنتج 

 117-2019رقم المنتج
بسيمة محمد - مواليد 1971 اسم النساج وعمره 

صوف نوع المادة المستخدمة 
عرضي اتجاه النسيج 
2019 تاريخ البداية 

م 1.20الطول 
م 1.50العرض 

 نباتات في الحديقهالمشهد المصور
األصفر- األخضر- الوردي- األزرق  األلوان المستخدمة 
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ي ت ال ي م رة  م ا

 رنا ايهاب سيداسم القائم بالتسجيل 
 19/12/2020تاريخ التسجيل

موقع المنتج 

 143-2020رقم المنتج
نادية محمد – مواليد 1963 اسم النساج وعمره 

صوف نوع المادة المستخدمة 
طولي اتجاه النسيج 
2020 تاريخ النهاية

م 1.24الطول 
م 1.93العرض 

 شجرة البوهينيا في الحديقةالمشهد المصور
 االزرق االخضر االصفر االحمراأللوان المستخدمة 
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ي ت ال ي م رة  م ا
 رنا ايهاب سيداسم القائم بالتسجيل 

19/12/2020 تاريخ التسجيل

موقع المنتج 

 82رقم المنتج
 بسيمة محمد – مواليد 1971اسم النساج وعمره 

 صوفنوع المادة المستخدمة 
عرضي اتجاه النسيج 
2012 تاريخ البداية 

م 0.71الطول 
م 1.17العرض 

 شجرة السنطالمشهد المصور
االزرق- االخضر-االحمر- البني األلوان المستخدمة 
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ي ت ال ي م رة  م ا

 رنا ايهاب سيداسم القائم بالتسجيل 
 19/12/2020تاريخ التسجيل

موقع المنتج 

 90رقم المنتج
 تحية إبراهيم –  مواليد 1970اسم النساج وعمره 

صوف نوع المادة المستخدمة 
عرضي اتجاه النسيج 
2012 تاريخ البداية 
 ----تاريخ النهاية
م 0.87العرض 

 عباد الشمسالمشهد المصور
االزرق – االخضر - االصفر األلوان المستخدمة 
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ي ت ال ي م رة  م ا
نسمة أحمداسم القائم بالتسجيل 

19/12/2020تاريخ التسجيل

موقع المنتج 

2020-97#رقم المنتج 
نجالء فاروق – مواليد 1971اسم النساج وعمره 

صوفنوع المادة المستخدمة 
عرضياتجاه النسيج 
2020تاريخ البداية 

2,93 مالطول  
2,20 مالعرض 

منبع النيل المشهد المصور
األزرق – األصفر – األحمراأللوان المستخدمة  
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ي ت ال ي م رة  م ا

نسمة أحمداسم القائم بالتسجيل 
19/12/2020تاريخ التسجيل

موقع المنتج 

2020-116#رقم المنتج 
تحية إبراهيم – مواليد 1965اسم النساج وعمره 

صوفنوع المادة المستخدمة 
عرضياتجاه النسيج 
2020تاريخ البداية 
-         تاريخ النهاية

1,85 مالطول
1,44 مالعرض

صبار وأبو منجل وخطميةالمشهد المصور
األزرق – األصفر – األحمراأللوان المستخدمة  
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ي ت ال ي م رة  م ا
نسمة أحمداسم القائم بالتسجيل 

19/12/2020تاريخ التسجيل

موقع المنتج 

2019-119#رقم المنتج 
رضا أحمد – مواليد 1964اسم النساج وعمره 

صوفنوع المادة المستخدمة 
طولياتجاه النسيج 
2019تاريخ البداية 
2020تاريخ النهاية
2,03 مالطول  
1,34 مالعرض

سنابل القمح وأشجار ورود حمراء المشهد المصور

األزرق – األصفر – األحمر – البنياأللوان المستخدمة  
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ي ت ال ي م رة  م ا

نسمة أحمداسم القائم بالتسجيل 
19/12/2020تاريخ التسجيل

موقع المنتج 

# 62رقم المنتج 
صبرة سعود – مواليد 1977اسم النساج وعمره 

صوفنوع المادة المستخدمة 
طولياتجاه النسيج 
2014تاريخ النهاية

1,71 مالطول
0,97 مالعرض

كرنب المشهد المصور
األزرق – األصفر – األحمراأللوان المستخدمة  
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ي ت ال ي م رة  م ا
نسمة أحمداسم القائم بالتسجيل 

19/12/2020تاريخ التسجيل

موقع المنتج 

110#رقم المنتج 
لطفية شعبان – 60 سنةاسم النساج وعمره 

صوفنوع المادة المستخدمة 
طولياتجاه النسيج 
-تاريخ البداية 
2020تاريخ النهاية

1,95 م الطول
1,28 مالعرض

زهورالمشهد المصور
األزرق – األصفر – األحمر - البنياأللوان المستخدمة  
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ي ت ال ي م رة  م ا

نسمة أحمداسم القائم بالتسجيل 
19/12/2020تاريخ التسجيل

موقع المنتج 

لطفية شعبان – 54 سنةاسم النساج وعمره 
صوفنوع المادة المستخدمة 

عرضياتجاه النسيج 
2015تاريخ البداية 
بيت وأشجار وطيور المشهد المصور

األزرق – األصفر – األحمر - البنياأللوان المستخدمة  
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ي ت ال ي م رة  م ا
نسمة أحمداسم القائم بالتسجيل 

19/12/2020تاريخ التسجيل

موقع المنتج 

106#رقم المنتج 
لطفية شعبان – 54 سنةاسم النساج وعمره 

صوفنوع المادة المستخدمة 
طولياتجاه النسيج 
2019تاريخ النهاية

1,40 مالطول 
1,13 مالعرض

جمع البلحالمشهد المصور
األزرق – األصفر – األحمر - البنياأللوان المستخدمة  
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ي ت ال ي م رة  م ا

نسمة أحمداسم القائم بالتسجيل 
19/12/2020تاريخ التسجيل

موقع المنتج 

)ا( 16رقم المنتج 
علي سليماسم النساج وعمره 

صوفنوع المادة المستخدمة 
عرضياتجاه النسيج 
2005تاريخ البداية 
-         تاريخ النهاية

3,20 مالطول
2,20 مالعرض

قرية الصيادينالمشهد المصور
األزرق – األصفر – األحمر – البنياأللوان المستخدمة  
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ي ت ال ي م رة  م ا
نسمة أحمداسم القائم بالتسجيل 

19/12/2020تاريخ التسجيل

موقع المنتج 

لطفية شعبان – 54 سنةاسم النساج وعمره 
صوفنوع المادة المستخدمة 

عرضياتجاه النسيج 
2015تاريخ البداية 

1,10 مالطول  
1,05 مالعرض

بيت وحديقةالمشهد المصور
األزرق – األصفر – األحمر – البنياأللوان المستخدمة  
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ي ت ال ي م رة  م ا

نسمة أحمداسم القائم بالتسجيل 
19/12/2020تاريخ التسجيل

موقع المنتج 

111#رقم المنتج 
لطفية شعبان – 54 سنةاسم النساج وعمره 

صوفنوع المادة المستخدمة 
طولياتجاه النسيج 
2020تاريخ النهاية
1,50 مالطول  
1,28 مالعرض

صبار ونخلالمشهد المصور
األزرق – األصفر – األحمراأللوان المستخدمة  
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ي ت ال ي م رة  م ا
نسمة أحمداسم القائم بالتسجيل 

19/12/2020تاريخ التسجيل

موقع المنتج 

-رقم المنتج 
محروس عبده – مواليد 1963اسم النساج وعمره 

صوفنوع المادة المستخدمة 
عرضياتجاه النسيج 
2020تاريخ البداية 

1,82 مالطول  
1,23 مالعرض

فرانجيباني وشجرة صفراءالمشهد المصور
األزرق – األصفر – األحمر – البنياأللوان المستخدمة  
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ي ت ال ي م رة  م ا

نسمة أحمداسم القائم بالتسجيل 
19/12/2020تاريخ التسجيل

موقع المنتج 

593#رقم المنتج 
علي سليم – مواليد 1948اسم النساج وعمره 

صوفنوع المادة المستخدمة 
عرضياتجاه النسيج 
2020تاريخ البداية 
 1,88 مالطول   

1,60 مالعرض
شعاب مرجانية وأسماك المشهد المصور

األزرق – األصفر – األحمراأللوان المستخدمة  
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ي ت ال ي م رة  م ا
نسمة أحمداسم القائم بالتسجيل 

19/12/2020تاريخ التسجيل

موقع المنتج 

2019-591#رقم المنتج 
علي سليم – مواليد 1948اسم النساج وعمره 

صوفنوع المادة المستخدمة 
عرضياتجاه النسيج 
2019تاريخ البداية 
-         تاريخ النهاية
 1,67 مالطول   

1,35 مالعرض
أبقار وثيران المشهد المصور

األزرق – األصفر – األحمر – البنياأللوان المستخدمة  
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ي ت ال ي م رة  م ا

نسمة أحمداسم القائم بالتسجيل 
19/12/2020تاريخ التسجيل

موقع المنتج 

2020-122#رقم المنتج 
رضا أحمد – مواليد 1963اسم النساج وعمره 

صوفنوع المادة المستخدمة 
عرضياتجاه النسيج 
2020تاريخ البداية 
-         تاريخ النهاية
 2,00 مالطول   

1,31 مالعرض
نخيل الخريف المشهد المصور

األزرق – األصفر – األحمر – البنياأللوان المستخدمة  
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ي ت ال ي م رة  م ا
نسمة أحمداسم القائم بالتسجيل 

19/12/2020تاريخ التسجيل

موقع المنتج 

2020-141#رقم المنتج 
نادية محمد – مواليد 1964اسم النساج وعمره 

صوفنوع المادة المستخدمة 
طولياتجاه النسيج 
2020تاريخ النهاية
2,02 مالطول  
1,35 مالعرض

عباد الشمسالمشهد المصور
األزرق – األصفر – األحمراأللوان المستخدمة  
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  Glazed Stoneware 2.2 فن الخزف الصخري

كــون »رمســيس ويصــا واصــف« خبــرة ســابقة فــي الخــزف الصخــري قبــل إدخالــه إلــى الحرانيــة فــكان الخــزف احــد هوايتــه المحبوبــة وقضــى ســنوات 
فــي إجــراء تجاربــه حــول هــذه الحرفــة ؛ فلقــد قــام ببنــاء مــا يقــرب مــن 28 نموذجــاً لألفــران ، قبــل أن يســتقر علــى نمــوذج يحقــق متطلباتــه وأصبــح هــذا 
النمــوذج هــو أســاس األفــران الموجــودة اليــوم بمركــز الحرانيــة للفنــون . كمــا أجــرى تجــارب عديــدة مكنتــه مــن التوصــل إلــى خامــة الطيــن التــي تتحمــل 
درجــات الحــرارة العاليــة والتــي تصــل إلــى 2300 درجــة مئويــة . بنــى رمســيس ورشــه خاصــة بالمركــز لفنــون الخــزف  ويشــرح رمســيس طريقتــه فــي 

 ꞉ اســتخدامات الطيــن فــي الخــزف
أجريــت عــددا مــن التجــارب بالخــزف وطــورت فــرن يعمــل بالســوالر بمــا يســمح بالحصــول علــى درجــات حــرارة عاليــة بشــكل اقتصــادي ، ثــم 
اســتخدمت نفــس األســلوب الــذي أتبعتــه فــي النســيج ، فجهــزت دوالب خــزاف ، ثــم بينــت لألطفــال مــاذا يفعلــون ، وبعدهــا تركتهــم يعملــون 

لحالهــم مشــكلين أوانــي وتماثيــل 
كان رمســيس مــن خبراتــه الســابقة يــدرك أن هنــاك جانــب تقنــي فــي فنــون وحرفيــة الفخــار ، يســتلزم تدريبــاً طويــال أكثــر ممــا يحتاجــه تعلــم النســيج . وكان 
لتواجــد رمســيس المســتمر ضروريــا لتقديــم المســاعدة فــي عمليــات تجهيــز إضافــة الجليــز إلــى ســطح الخــزف وكذلــك فــي عمليــات تحميــة الفــرن ، وبعــد 
أربــع ســنوات مــن العمــل الــدؤوب والجهــد المســتمر تبيــن لرمســيس أن الخزافيــن الصغــار قــد اكتســبوا مهــارة عاليــة ، وأن بإمكانهــم التعامــل مــع الجليــزات 
، ومــع تشــغيل الفــرن وضبــط حرارتــه بأنفســهم ، كانــت هــذه النتيجــة هــي المرحلــة األولــى فــي إقامــة فــن وحرفــة تصنيــع الخــزف مــع تجربــة الحرانيــة . 
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ر ت ال الص داع را  و و ي ال . ال .

توثيق حرفة الخزف ومنتجاتها

التعريف بالموقع 1

P12192020 )ورشة ومعرض االخزف( 1.1 الرقم التعريفي

سارة فتح هللا عبد الفتاح محمد فتح هللا جعاره 1.3 اسم القائم بالتوثيق

زمانيات مصرية )رمسيس ويصا واصف( , مركز طارق والى العمارة والتراث
أيوب الحرانية ... رمسيس ويصا واصف .. حدوتة مصرية , مركز طارق والى العمارة والتراث

هنا عاش »رمسيس ويصا«
http://www.livedhere.gov.eg/about.aspx?id=4

 A ”Suzanne Wissa Wassef“ pottery fan, just came and visited the art centre, sharing her 
 .photos with us

”Thank you ”Dr.Mouna Mokhtar Ibrahim

. .
 Suzanne Wissa Wassef ”stoneware ceramic“ is currently -

.back on dispaly and for sale at the art centre’s gallery
378716/https://www.facebook.com/wissa.wassef.artcenter/photos/pcb.3787171298012306

/9071345862

مصادر الوثائق المرجعية
المتعلقة بالموقع

1.5 

حوار مع سوزان واصف  مصادر الوثائق المرجعية
المتعلقة بإدارة الموقع

1.6 
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توثيق حرفة الخزف ومنتجاتها

بيان أهمية وقيمة الموقع الثقافية

يضم الموقع تجربة فريدة من صناعة الخزف فى مصر وعلى وجه التحديد الخزف الحجرى الذى انفرد رمسيس ويصا واصف بأبتكار أحد تركيباته والعمل على 
صناعة فرن مخصص لحرقه بعد 26 محاولة لتنفيذه.  

صور للموقع واألنشطة التى كانت تقام فيه قبل هجره وتعرضه لألهمال. المصدر: طارق والى وشيماء شاهين، أيوب الحرانية: 
رمسيس ويصا واصف حدوتة مصرية، مركز طارق والى العمارة والتراث  

 الصور والوثائق التاريخية

عـودة الروح .. مأثورات مصريـة 126



تسجيل الخزف بالموقع   10

سوزان ويصا واصف )توقفت عن النشاط منذ 10 سنوات معلومة من صفحة المركز على موقع التواصل 
االجتماعى الفيس بوك( منذ وفاة والدها رمسيس ويصا واصف عملت سوزان واصف على الخزف لمدة تقرب من 

االربعين عام. وقد كان أختيارها للعمل على الخزف بتشجيع من والدها حيث نصحها أثناء عملها مع الجيل الثانى من 
النساجين أن تختار المجال الذى تكرس له طاقتها حتى تحترم حرية النساجين الذين تواجههم وكى ال تشعر بأنها تأكل 

عيش من وراءهم على حد قولها. وقد صرف عملها على المدرسة مدة تقرب من الثالثين عام. 

10.1

التركيبة الطينية المصنوع منها الخزف هى أبحاث أجرها رمسيس واصف على الخامات المتوفرة فى مصر حيث 
كان الخزف هوايته. ويصنع الخزف من خامات طبيعية تستخرج من الصحراء من مناجم تحت األرض في سيناء 

فيها طينة مخصوصة للخزف الحجرى.  

10.2

األلوان:  اللون االزرق من الكوبلت  - اللون البنى من أكاسيد حديد - االبيض طينة سيناء 

الخزف المتداول يتم تصنع الجسم ويوضع فى الفرن تم يخرج ليتم طالئه ويدخل الفرن مرة أخرى أما تقنيه الخزف 
الخاصة برمسيس واصف وابنته سوزان فيتم تشكيل الطين ويترك حتى يجف ثم يضاف عليه األلوان ويتم وضعه 

فى الفرن فى حرارة عالية  تصل إلى 1300 درجة على مدى 14 ساعة وتعد هذه التقنية من أهم  ما يميزه ويعطيه 
الشكل الجمالى. والفرن المعد لتصنيع هذا الخزف أنشائه رمسيس بعد 26 محاولة حتى يصل لشكله النهائى. 

10.3

بعض المعروضات الخزفية لها غطاء وهى تستخدم للجبن والزبدة وبعض من المعروضات يستخدم ككوب صغير 
للبيض والبعض األخر يستخدم كشمعدنات، زهريات، كديكور.  ويحتفظ هذا الخزف الحجرى بدرجة الحرارة ألخر 
قطرة نظرة ألحتراقه على درجة حرارة عالية تسبب صهر جزيئاته تماما مع تعطها البعض فيحدث بينهم التأم تام. 

10.4

)المصدر: حوار مع الفنانة سوزان واصف بمركز رمسيس ويصا واصف بتاريخ 19 ديسمبر 2020، ضمن العمل 
على مشروع توثيق مع مركز مركز رمسيس ويصا واصف للفن: برنامج عودة الروح، مركز طارق والى العمارة 

والتراث(

10.5
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التسجيل الفوتوغرافى للخزف بالموقع   11

سارة فتح هللا عبد الفتاح محمد فتح هللا 
جعاره

اسم 
المصور  11.1

)المساحات المفتوحة من ورشة ومعرض 
الخزف(

منطقة 
عرض
الخزف

11.2

Canon EOS 1300D نوع 
الكاميرا 12.3

تم أخذ أغلب الصور بدون أستخدام حامل 
الكاميرا ألتقاط صور أفضل مالحظات  11.4

مواقع 
الصور  11.5

التسجيل الفوتوغرافى للخزف بالموقع   11

العدسة التفاصيل رقم 
الصورة 11.6

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/10 1/40 ISO-100
0steps

mm 27 P 1

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/10 1/60 ISO-100
0steps

mm 27 P 2

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/10 1/10 ISO-100
0steps

mm 36 P 3

 Dimensions 3456 x
 5184

 f/4.5 1/320 ISO-100
0steps

mm 32 P 4
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 Dimensions 5184 x
  3456

 f/5 1/320 ISO-100
0steps

mm 45 P 5

 Dimensions 3456 x
 5184

 f/3.5 1/320 ISO-100
0steps

mm 23 P 6

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/4.5 1/320 ISO-100
0steps

mm 34 P 7

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/4.5 1/320 ISO-100
0steps

mm 34 P 8

التسجيل الفوتوغرافى للخزف بالموقع   11

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/4.5 1/320 ISO-100
0steps

mm 34 P 9

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/5 1/320 ISO-100
0steps

mm 34 P 10

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/4.5 1/320 ISO-100
0steps

mm 37 P 11

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/5.6 1/320 ISO-100
0steps

mm 36 P 12
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 Dimensions 5184 x
  3456

 f/5 1/320 ISO-100
0steps

mm 36 P 13

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/5.6 1/320 ISO-100
0steps

mm 36 P 14

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/5 1/320 ISO-100
0steps

mm 36 P 15

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/6.3 1/320 ISO-100
0steps

mm 36 P 16
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 Dimensions 5184 x
  3456

 f/5 1/320 ISO-100
0steps

mm 35 P 17

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/8 1/320 ISO-100
0steps

mm 36 P 18

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/5 1/320 ISO-100
0steps

mm 35 P 19

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/5 1/320 ISO-500
0steps

mm 35 P 20
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 Dimensions 5184 x
  3456

 f/5.6 1/320 ISO-640
0steps

mm 46 P 21

 Dimensions 3456 x
 5184

 f/5.6 1/320 ISO-640
0steps

mm 46 P 22

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/5 1/320 ISO-800
0steps

mm 35 P 23
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 Dimensions 5184 x
  3456

 f/5 1/320 ISO-640
0steps

mm 35 P 24

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/3.5 1/320 ISO-100
0steps

mm 18 P 25

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/5 1/320 ISO-100
0steps

mm 45 P 26.1

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/5 1/320 ISO-200
0steps

mm 35 P 26.2
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 Dimensions 5184 x
  3456

 f/4.5 1/320 ISO-250
0steps

mm 35 P 27

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/4.5 1/320 ISO-400
0steps

mm 35 P 28

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/4.5 1/320 ISO-400
0steps

mm 35 P 29

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/5 1/320 ISO-500
0steps

mm 35 P 30
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 Dimensions 5184 x
  3456

 f/5 1/320 ISO-640
0steps

mm 35  P 31

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/3.5 1/320 ISO-100
0steps

mm 18 P 32

 Dimensions 5184 x
  3456

f/4.5 1/320 ISO-
3200 0steps

mm 30 P 33

 Dimensions 5184 x
  3456

f/4.5 1/320 ISO-
3200 0steps

mm 30 P 34
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 Dimensions 5184 x
  3456

f/4.5 1/320 ISO-
3200 0steps

mm 30 P 35

 Dimensions 5184 x
  3456

f/4.5 1/320 ISO-
3200 0steps

mm 30 P 35.1

 Dimensions 5184 x
  3456

f/4.5 1/320 ISO-
3200 0steps

mm 30 P 35.2

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/5 1/320 ISO-1600
0steps

mm 30 P 36
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 Dimensions 5184 x
  3456

 f/5 1/320 ISO-3200
0steps

mm 43 P 37

 Dimensions 5184 x
  3456

f/5.6 1/320 ISO-
3200 0steps

mm 51 P 38

 Dimensions 5184 x
  3456

f/3.5 1/320 ISO-
3200 0steps

mm 23 P 39

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/5 1/320 ISO-3200
0steps

mm 40 P 39.1
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 Dimensions 5184 x
  3456

f/3.5 1/320 ISO-
3200 0steps

mm 23 P 39.2

 Dimensions 5184 x
  3456

f/3.5 1/320 ISO-
2000 0steps

mm 18 P 40.1

 Dimensions 5184 x
  3456

f/3.5 1/320 ISO-
3200 0steps

mm 18 P 40.2

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/4 1/320 ISO-3200
0steps

mm 18 P 41.1
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 Dimensions 5184 x
  3456

f/3.5 1/320 ISO-
2500 0steps

mm 18 P 41.2

 Dimensions 5184 x
  3456

f/3.5 1/320 ISO-
3200 0steps

mm 18 P 42.1

 Dimensions 5184 x
  3456

f/3.5 1/320 ISO-
3200 0steps

mm 18 P 42.2

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/4 1/320 ISO-2500
0steps

mm 18 P 43.1
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ر ال  دا م منطقة 
التسجيل

سارة فتح هللا عبد الفتاح محمد فتح هللا جعاره اسم 
المصور

Canon EOS 1300D نوع 
الكاميرا 

تم أخذ أغلب الصور بدون أستخدام حامل 
الكاميرا ألتقاط صور أفضل مالحظات

مواقع 
الصور

العدسة التفاصيل رقم 
الصورة 13.6

التسجيل الفوتوغرافى للخزف بالموقع   11

 Dimensions 3456 x
5184

f/3.5 1/320 ISO-
1600 0steps

mm 18 P 1

 Dimensions 3456 x
5184

 f/3.5 1/320 ISO-800
0steps

mm 18 P 2

 Dimensions 3456 x
5184

f/3.5 1/320 ISO-
3200 +1steps

mm 18 P 3

 Dimensions 5184 x
  3456

f/3.5 1/320 ISO-
3200 +5steps

mm 21 P 3.1
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 Dimensions 5184 x
  3456

 f/4 1/320 ISO-1250
+2steps

mm 18 P 4

 Dimensions 5184 x
3456

f/3.5 1/320 ISO-
  3200 +5steps

mm 21 P 4.1

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/4.5 1/25 ISO-400
+0.7steps

mm 18 P 4.2

 Dimensions 5184 x
  3456

f/3.5 1/320 ISO-
3200 +5steps

mm 18 P 4.3

التسجيل الفوتوغرافى للخزف بالموقع   11

 Dimensions 5184 x
  3456

f/3.5 1/320 ISO-
3200 +5steps

mm 18 P 4.4

 Dimensions 3456 x
5184

 f/4 1/320 ISO-3200
+5steps

mm 25 P 5

 Dimensions 5184 x
  3456

f/3.5 1/320 ISO-
2500 +1steps

mm 18 P 6

 Dimensions 5184 x
  3456

f/3.5 1/320 ISO-
3200 +4steps

mm 18 P 7
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 Dimensions 5184 x
  3456

f/3.5 1/320 ISO-
3200 +5steps

mm 18 P 8

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/4.5 1/10 ISO-400
0steps

mm 18 P 8.1

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/4.5 1/15 ISO-400
0steps

mm 20 P 8.2

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/4.5 1/10 ISO-400
0steps

mm 20 P 8.3

التسجيل الفوتوغرافى للخزف بالموقع   11

 Dimensions 5184 x
  3456

f/3.5 1/320 ISO-
3200 +1steps

mm 18 P 9

 Dimensions 5184 x
  3456

f/3.5 1/320 ISO-
3200 +5steps

mm 18 P 9.1

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/4.5 1/13 ISO-400
0steps

mm 18 P 9.2

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/4.5 1/25 ISO-400
0steps

mm 18 P 10.1
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 Dimensions 5184 x
  3456

 f/4.5 1/8 ISO-400
0steps

mm 18 P 10.2

 Dimensions 3456 x
5184

f/3.5 1/320 ISO-
3200 +1steps

mm 18 P 11.1

 Dimensions 3456 x
5184

 f/4.5 1/60 ISO-400
0steps

mm 18 P 11.2

 Dimensions 3456 x
5184

f/3.5 1/320 ISO-
3200 +1steps

mm 18 P 12

التسجيل الفوتوغرافى للخزف بالموقع   11

 Dimensions 5184 x
 3456

 f/4.5 1/20 ISO-400
 0steps

mm 18 P 12.1

 Dimensions 3456 x
5184

f/3.5 1/320 ISO-
3200 0steps

mm 18 P 12.2

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/4.5 1/10 ISO-400
0steps

mm 18 P 13

 Dimensions 5184 x
  3456

 f/4.5 1/10 ISO-400
0steps

mm 18 P 13.1
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عـودة الروح .. مأثورات مصريـة 140



141 عـودة الروح .. مأثورات مصريـة



4

ــ  .. مفتــش اثــار برئاســة قطــاع اســالمي   لــ  ــ ص ر
ــه  ــن كلي ــام ٢٠١٠ م ــار ، تخرجــت ع ــياحة و االث ــوزارة الس ب
ــث  ــمس ، باح ــن ش ــة عي ــالمية جامع ــار االس ــم االث االداب قس
ماجســتير حفــظ التــراث وادارة المواقــع االثريــة بجامعــة حلــوان 

ــا . -جامعــة بريندنبــرج بألماني

م  ري ال

ــرة   ــة القاه ــة _جامع ــار مصري ــوس اث ــ    بكالوري ــ اي ر
، ماجســتير حفــظ التــراث وادارة المواقــع األثريــة )جامعــة 
حلوانبرندنبيــرج المانيــا(  _احد مؤسســين شــركة كمــت للتدريب 
الســياحي.باحثة فــي مجلــة Luxor Times . وصانعــة محتوى 

مرئــي وســمعي اثــري تراثــي علــى السوشــيال ميديــا
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و .. تخرجــت فــي كل من كلية األلســن قســم   ــ مــر ر  ــ
اللغــة الصينيــة والمعهــد العالــي للســينما، وباحثــة ماجيســتير فــي 
الســينما الصينيــة، تعمــل مترجمــة لغــة صينيــة وكاتبــة ســيناريو. 
صانعــة أفــالم مســتقلة تتمحــور حــول مفــردات الهويــة المصرية 

وبخاصــة تــراث القاهــرة التاريخيــة وجباناتها.

ر  مــدرس مســاعد بقســم اإلرشــاد   ــ ــ   رة  ــ
الســياحى – كليــة اآلداب جامعــة عيــن شــمس ، ومســاعد باحث 
بمشــروع صناعــة القاهــرة الحديثــة  وحاصلــة علــى ليســانس 
ــياحى  ــاد الس ــم اإلرش ــن قس ــياحى م ــاد الس ــتير اإلرش وماجس

ــمس 2019  .  ــن ش ــة عي ــة اآلداب جامع كلي
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ــج   ــاري خري ــدس معم ــ ..  مهن ر ــد ال م د  ــ ــد ال م م
الجامعــة األمريكيــة فــي دبــي ،متخصــص فــي نمذجــة معلومــات 
المبانــي منــذ عــام ٢٠١٧ و التصميــم البراميتــري للعمــارة. هــذا 
ــخ العمــارة فــي  ــد لمــادة تاري ــرة المكتســبة كمعي ــة للخب باإلضاف
الجامعــة قبــل التخــرج، يمــارس الترميــم الرقمــي تخيلــي شــامل 
لبعــض المواقــع التراثيــة باإلضافــة إلــى التصويــر الفوتوغرافــي. 

ــوس اإلرشــاد الســياحي   ــى بكالوري ــة عل ــد  حاصل م ــمة 
مــن جامعــة حلــوان ،ثــم ماجســتير الحفــاظ علــى التــراث وإدارة 
المواقــع األثريــة مــن جامعــة حلــوان وجامعــة براندنبــورج 
بألمانيــا . تعمــل حاليــاً بالمعهــد األلمانــي لآلثــار بالقاهرة كمنســقة 
مشــروعات الحفــاظ علــى التــراث وإدارة المواقــع األثريةوكذلــك 

مرشــدة ســياحية بــكل مــن العربيــة واأللمانيــة واإلنجليزيــة.
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ــم الحضــري مــن الجامعــة   ــة والتصمي ــي درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة المعماري م تخرجــت ناديــن وحصلــت عل ــ ــ  دي
االٔلمانيــة بالقاهــرة ســنة 2019. وقامــت بمشــروع التخــرج ببرشــلونة فــي Universitat Politècnica de Catalunya فــي 

 .Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
ــة بالقاهــرة   ــة االٔلماني ــن الجامع ــم الحضــري م ــة والتصمي ــة الهندســة المعماري ــن كلي ــوس م ــي بكالوري ــة عل م حاصل ــ ــورا 

 Escola فــي Universitat Politècnica de Catalunya عــام ٢٠١٩. قامــت بعمــل مشــروع البكالوريــوس ببرشــلونة فــي
 .Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
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