أنقاض خان بني سعد (العراق) | مقابلة مع فيصل محمد صالح الكروي  ،مدير اثار ديالى
قام السيد فيصل محمد صالح الكروي  ،مدير أثار ديالى  ،ضمن إطار برنامج "ملتقى الخبراء العراقي األلماني للتراث
الثقافي" بدراسة الجناح الغربي لخان بني حسن الذي يعود تاريخ بناؤه إلى القرن السابع عشر ميالدي .وقد فاز السيد
الكروي وشريكه بالمشروع بالجائزة األولى للبرنامج لسنة  .٢٠١٩/٢٠١٨في هذه المقابلة ،يتحدث السيد الكروي عن هذا
المشروع الدراسي وعن تجربته في البرنامج التدريبي.

حضرت السيد صالح ،ما هي التجارب التي اكتسبتها من خالل مشاركتك في "ملتقى الخبراء العراقي األلماني للتراث
الثقافي" لعام ٢٠١٩/٢٠١٨؟
ان اهم التجارب التي اكتسبتها من خالل ماالاركتي نالمن مىتاالخ الءباللار ال لالالي ا لمالااي لىتاللاي ال االايي هالي كاماال ا التء ا
ابسط ا دوات المتويلة يي ااجاز عمىنا المكىمان به  ,منها عىخ بال الم ا ا تء ا الءطوات يالي ر الم مسالاط اياالي د و ال ة
عماري وكذلك من التجارب ا خلى هي تح ي ارتماع الاطع لىمساط ا ياي بحاث يتضمن ذلالك المسالاط م الم تما الال الو ال ة
الم ماري  ,ي ل عن الت ريب عىخ جهاز التوتالل ا تااالن وا التء امه يالي الليالع الم مالارد والالذد يمتالاز بال لال ال الاال و اللع
 ,ومن التجارب ا خلى هي ا تء ا بلاالام  )qgisيالي ر الم
ا اجاز ول ا تء مت هذا الجهاز اثنار عمىي يي خان بني
خلائط لىموالع ا ثلي وتح ي امكااهالا وكااالت هالذة التاناال مهمال وتتطىالب م يال مالن الولالت لكالي يالتم اتاااهالا باالكل كامالل وكالذلك
الت ريب عىخ ا تء ا الكامالات الللما الح ي وكاما عمل يىم وثالائاي لىموالالع ا ثليال وهالهالا  ,ومالن التجالارب المهمال هالي
الت ريب عىخ الو ف المنت م يي تح ي الم الم نمن الو ة الم ماري اث تمتاز بال ل يي و ف الم ىم و الته.
.
اخترت لمشروعك الدراسي ضمن إطار هذا المنتدى الجناح الغربي لخان بني سعد ،ديالى .لماذا بالتحديد هذا الموضوع؟
نمن اطار هذا المنت ى لكواه الجناح الو ا من هذا الءان ت ا م الم م المال
لا تم اختاار الجناح الغلبي من خان بني
بالا وباإلمكان تطباق جماع المهارات التي اكتسبتها .
ما كانت المهام التي انجزتها وما كانت التحديات التي واجهتها خالل العمل على هذا المشروع و إلعداد الرفع المعماري
للخان؟
ان المها التي ااج تها هي عمل مساط اياي لأللسا الااخص لىءان بمااالا  200/1الم وعمالل مسالاط اياالي لىجال ر المسالته
ا يوان الكبال وا يوااان المجاورين ) بمااا  50/1م وكذلك ر م الواجه ا ماما لىج ر المسته بمااا  50/1م ي الل
عن ر م مءطط ا نلار ومءطط ا هما التاريءا ومءطط ملا ل البنالار وكالذلك كتابال بحالث عىمالي ويالق المنهجاال الم تمال ة
من لبل الم ه ا لمااي وتضمن هذا البحث ايضا الو ف المنت م لجماع الم الم البناي التي يحتويها هذا الج ر .
اما التح يات التي واجهتها خل عمىي لم اواجه اد تحال يات لكالواي ا البد لال ى المالا كامالل بجماالع ا عمالا التالي يتوجالب عىالي
ااجازها .
من وجهة نظرك وانطالقا من عملك على هذا المشروع ما هي القيمة الحضارية والثقافية لهذا الخان؟
تكمن الاام الحضاري لهذا الءان من كوا الءان الو ا المتباخ من ع ة خااات كاات موزع عىخ الطلق وداخل الم ن يي
ذلك الولت التي يسىكها المسايلين .اما الاام ال اايا لىءان يام ل طلاز عمارد جس المن ال مارد وال خليي ل ااي واب اع
وتطور ااسان ذلك ال صل.
هل لديك اقتراحات لكيفية التعامل مع هذا البناء والستخدامه في المستقبل؟
ل د الك ال من ا لتلا ات يي كاما الت امل مع هذا الءان تتضمن تسا الءان وتن ام من ا اااض والكاف عن ا ج ار
المطمورة ,وتاوي ا س والج ران واع ة بنار الج ران وا لبا والاباب المنهارة للجنح المتباا وتطويل المناطق المحاط
بالءان وج ىه م ىم اا ي يلتاده ال ائلين.

ما مدى كمساهمة برنامج "ملتقى الخبراء العراقي األلماني للتراث الثقافي" في نجاح عملك؟
كان لمىتاخ الءبلار ال لالي ا لمااي دور كبال يي اال الءبلات ال الما وتطويل مهاراتي وظهل ذلك جىاا يي عمىي و صالولي
عىخ الملك ا و مع زمال لي نمن هذا المىتاخ.
ما هي امالك بخصوص الحفاظ على التراث الثقافي لمحافظة ديالى؟
ت ا ا ما لاس بالمستوى المطىوب مالم تت ايل جماع جهود الحكوم المحىا والمجتمع المحىي وهذا يحتاج الالخ عمالل قالاق
يي الناع تىك الالائد باهما التلاي ال اايي واقلاكهم يي تنما تتضمن تطويل ا ري الحضارد الذد تحتويال محاي ال ديالالخ
ي ود بالنمع لىجماع.

