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الحداثة  الى  التقليدي  من  التحول  و  االنتقال  إن 
التحديات  المعمارية  يعتبر من  الهندسة  في عالم 
الفلل  تصميم  تواجه  التي  الجوهرية  و  الكبيرة 
الخاصة الفخمة، حيث أن المشاريع من هذا النوع 
الحرية  من  كبيرًا  قدرًا  المعماري  للمهندس  توفر 
السكان  احتياجات  و  رغبات  أن  غير  اإلبداع.  في 
الخاصة في التصميم لمنزلهم المستقبلي  هي مركز 
حولها  تتمحور  والتي  انتباهنا  محط  و  اهتمامنا 

جميع األفكار.

 وحيث إن االستماع بعناية، منذ البداية، مع وضع 
مهم  مطلُب  المستقبلي،  الساكن  مكان  في  نفسك 
يجب أن ُيراعى جنبًا الى جنب مع اإلبداع واألسس 
فقط  وحينها  المتخصصة،  الخبرة  و  المعمارية 
يمكن تشييد بناء فريد من نوعه يناسب األشخاص 
المتميزين الذين سوف يسكنونه.  إن فن الهندسة 
بشكل  يعكس  دائمًا  بالفخامة  المّتِسم  المعمارية 

جيد شخصية المالكين وطابعهم  الخاص. 

المعماريين  والمهندسين  المالكين  على  يجب   
المحافظة على  تحقيق عنصر الجودة العالية في 
مركزيًا  جزءًا  تشكل  العالية  الجودة  ألن  عملهم، 
مدى  إظهار  خالله  من  ويتسنى  شيء  كل  من 
البناء  فكرة  في  واالحساس  والحرية  الشاعرية 
الضوء  يلعب  الواقع.  أرض  على  تجسيدها  المراد 
بالتركيز  األمر  يتعلق  حين  األهم  الدور  واإلنارة 
أو  تقسيمها  يتم  التي  الداخلية  المساحات  على 
البناء.   لذلك  المتناسق  الخارجي  المنظر  أثر  تعزيز 
الخارج  الى  الداخل  من  االنسيابي  االنتقال  إن 
بالشكل  البناء  إخراج  في  يساهم  أنيق  نحو  على 
محيطه  مع  متجانسًا  جزءًا  وجعله  المطلوب 
عن  وبارزًا  متميزًا  نفسه،  الوقت  في  يكون،  وأن 
مكمل  جزء  أنه  من  الرغم  على  محيطه  مفردات 

لذلك المحيط.

في وقتنا الحالي ، تلعب األعمال التقنية والمسائل 
المعمارية  الجوانب  مع  جنب  الى  جنبًا  البيئية، 

حيث  الشأن،  هذا  في  بارزًا  دورًا  للبناء،  الجمالية 
عندما  تتأتى  الحاضر  زمننا  الحلول في  أفضل  أن 
جميع  في  والمهندسون  المعماريون  يتعاون 
المجاالت بشكل وثيق، وهذا هو ما يحدث بالضبط 
لدينا في بروفيسور فايفر و شركائه، إدارة مشاريع 
)دولة  أبوظبي  في  األلمانية  المعمارية  الهندسة 
أن  البداية، حيث  منذ  المتحدة(،  العربية  اإلمارات 
هيكل  من   جزء  أصاًل  تمثل  الجوانب  هذه  جميع 
في  العريقة  تقاليدنا  الى  وباإلضافة  الشركة.  عمل 
نقوم  الزمان،  من  قرن  مدى  على  الممتدة  البناء 
رة.  بتطبيق طرق تخطيط وإنشاءات جديدة ومطوَّ
عن  تعبر  المناظر  وروعة  البناء  جماليات  أن  كما 
تقاليد  فإن  المقابل،  وفي  الحديث.  العصر  مظاهر 
البناء في المنطقة  تخلق رابطًا وثيقًا مع الماضي 
فإن  وبذلك،  الجوانب.  بقية  تحققه  مما  أكثر 
دائمًا  تساهم  الحضرية  والبيئة  المعمارية  الهندسة 
على مدى الزمن بالجمع  بين المحافظة على التراث 

والتقدم والحداثة.  
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المنازل السكنية الفخمة بين التقليد والحداثة
السيدة/ أولتي فايفر )مهندسة من حملة الشهادات العليا(

مالكة/رئيسة شركة بروفيسور فايفر و شركاه ، إلدارة مشاريع الهندسة المعمارية األلمانية
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