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    كتب - عبدالباسط عیاش

م 6:15أكتوبر، 2016 16

”كلستر” و”كايرو أيربان” تستكشفان العالم الموازي في “وسط البلد“

كعادة “وسط البلد” تعج بالناس والزحام، تختلط األصوات، لكن تتوه وسط الشوارع العتیقة، وعلى بعد النظر

تجلس مريم محمد، تخرجت حديًثا في كلیة الھندسة قسم العمارة، تعكف على أدوات الرسم، تنتقل ببصرھا

.بین لوحة أمامھا وبین تمثال طلعت حرب، الذي يتوسط میدان باسمه

تشارك مريم في الجولة التي تشترك في تنظیمھا “كلستر” و”كايرو ايربان سكتشرز” ، و”كلستر” ھي مبادرة تسعى لتعزيز التطوير العمراني وإحیاء تراث المباني

القديمة، في منطقة وسط البلد ومناطق أخرى، باإلضافة إلى توثیق ذلك التراث وتنظیم ندوات عامة وورش عمل وجوالت عمرانیة، وذلك في إطار فعالیات “ناس

.وتراث”، أما “كايرو أيربان سكتشرز” فتسعى إلى تحفیز المھتمین بالعمارة والعمران للنزول إلى الشارع وتأمل األبنیة وتسجیل األفكار والمالحظات علیھا

”العالم الموازي في “وسط البلد

وتحتوي منطقة وسط البلد على عدة مبان قديمة، تؤرخ تصمیماتھا لفترات زمنیة متفاوتة، تقول مريم: ھدفنا كمشاركین ھو رسم المباني القديمة المعرضة للخطر في

.وسط البلد، ھناك مبان ُجددت وأعید تأھیلھا، وھو ما نحاول توثیقه، فلكل مبنى قصة وتاريخ، األمر لیس سھًال

انطلقت الجولة التي تأتي بالتعاون بین”كلستر” و”كايرو ايربان سكتشرز” في التاسعة صباح الجمعة أول أمس، من مقھى التكعیبة بشارع النبراوي، ثم توقفت عند ممر

.كوداك في الثانیة عشرة ظھًرا، وعقب فترة راحة استمرت حتى الثانیة ظھًرا، استكملت جولتھا من الثانیة حتى الخامسة مساء من ممر كوداك حتى العمارات الخديوية

توثیق الحیاة في وسط البلد- تصوير عبدالباسط عیاش

http://www.weladelbalad.com/wp/author/abdoayash/
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خريطة تحرك الفريق في وسط البلد

وسط البلد بأنامل إنجلیزية
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مروة شیخون، ھي مصرية تعیش في إنجلترا، أنھت حديًثا دراستھا للھندسة، لم تكن رأت شوارع مصر القديمة من قبل إال منذ شھر واحد فقط، عندما زارت القاھرة

للمرة األولى، تقول: أنا حالیًا أعمل في “كلستر” لمدة مؤقتة ربما أشھر معدودة وربما سنة، ال أعرف تحديًدا، لكن المھم أني اكتسب خبرات في الفترة القصیرة التي

.قضیتھا وأعتقد أني سأنمي تلك الخبرات أكثر، خاصة أن ھناك تالق بین اھتماماتي بـ”التطوير العمراني” واھتمام “كلستر” باألمر ذاته

الجوالت التي تأتي في إطار فعالیات “ناس وتراث” لم تكن في منطقة وسط البلد فقط، بل كان على الجانب اآلخر جوالت أخرى في حي الخلیفة وھیلوبلیس، أمیر

عبدالرحمن، أحد منظمي الفعالیة، يقول: لدينا مسار معین لتغطیة منطقة وسط البلد كلھا، ورسم األشكال العمرانیة في المنطقة لنفھم شخصیة المدينة وتركیبھا

.العمراني

نحن نرى ما ال يراه الناس

يتابع “إحنا بننزل كل شوية في مكان مختلف لنفس الھدف، نبحث عن القیمة في المباني األثرية”، وكلما كانت المنطقة األثرية مختلفة كان العمل فیھا أكبر وأكثف، كما

.أننا نعتزم تنظیم مثل تلك الفعالیة في مناطق أثرية أخرى غیر معروفة، إننا نستكشف العالم الموازي لمصر

نھى درويش، أحد منظمي الفعالیة، تصحب المشاركین بین فترة وأخرى لتشرح لھم تاريخ مبنى أو إنشاء، نھى تركز على أشیاء دقیقة، مثل عداد المصعد الكھربائي، أو

.شكل الشرفات أو الممرات التي تتوسط العمارات، “نحن نرى ما ال يراه الناس” ھكذا تقول

تتابع نھى: نھتم أكثر بالجانب اآلخر الخفي لـ”وسط البلد”، ونركز أكثر على الحیاة االجتماعیة، نھتم بالورش القديمة والمقاھي، نھتم أكثر بالحیاة، كما نھتم أيًضا بتعريف

.الناس بتراثھم، لیس العمراني المادي وحسب، بل التراث غیر المادي أيًضا مثل الصناعات القديمة
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ھادي محمد، أحد المشاركین، يرى أنه استفاد بمشاركته تلك من ناحیتین، فعلى جانب أنه عرف معلومات جديدة عن أماكن تاريخیة، فھي أيًضا أضافت له أفكاًرا جديدة

.في التصمیمات العمرانیة

عن ناس وتراث

يشار إلى أن الفعالیة تأتي بالشراكة بین  ضمن مبادرة “ناس وتراث” التي تتعاون فیھا 9 مبادرات معنیة بالتراث في 5 محافظات في الفترة من 13 حتى 15 أكتوبر

.الحالي، وتتضمن جوالت ثقافیة وعروض فنیة ومسابقات ومعارض

وتھدف ھذه األنشطة إلى دعم مفھوم حماية التراث وتعزيز دور المجتمع في الحفاظ علیه، وربط الناس بتراثھم، ويجرى ذلك بالتنسیق بین مبادرات: األثر لنا- تراث مصر

.الجديدة- مبادرة كلستر- توثیق التراث العمراني- مجموعة القاھرة العمرانیة- وسف اإلسكندرية- انقذوا المنصورة- بورسعید على قديمه
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