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Along the river De Rotte in Rotterdam stands a wooden church 
from the 1930’s. The church was not in function anymore and was 
used as a garage for fixing and selling cars. With a volume of 3000 
m3, the church is as big as six average family houses.  The intent was 
to design a luxurious house, of normal measurements for a family 
with two children, to be situated inside the church as an independent 
object. The space between the house and the church is kept open 
so one can actually walk around the house while walking inside the 
church.   On the backside of the church was the choir, a smaller and 
lower volume than the church itself, with its back façade facing the 
river. The original volume of the choir is replaced by a modern shorter 
one, with the back façade fitted with large sliding glass doors that 
allow residents a magnificent view of the river. 

A House in a Church

�أع�دة ت�أهيل

كني�سة  مهجورة تتحول �إىل �سكن عائلي ممتع
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قبل  الكني�سة  مبنى  �سورة  ترى  عندما 
ترميمه وحتويله اإىل �سكن، ل ت�سدق اأن هذا 
اأمكن  فقد  ذل��ك  وم��ع  للرتميم.  قابل  املبنى 
حتويل هذه ‘‘اخلرابة’’ اإىل بيت جميل وا�سع 
يطل على املاء ويوفر ل�سكانه فراغات مريحة 
العبادة هي  دور  الغربية،  الدول  وجميلة.  يف 
املزايا  بع�ض  لها  يكون  قد  خا�سة،  موؤ�س�سات 
اأمريكا،  يف  كما  ال�سرائب  من  الإع��ف��اء  مثل 
بيد  ه��ي  واملالية  الإداري����ة  اأم��وره��ا  ك��ل  ولكن 
عندما  لذلك  ي�ستخدمونها.   الذين  النا�ض 
الكني�سة  ت�ستطيع  ول  امل�ستخدمني  عدد  يقل 
دفع تكاليف �سيانتها ورواتب من�سوبيها غالبًا 
ل لإ�ستخدامات  اأو حتوَّ ما تهجر هذه املباين، 
العدد 24 من عمران ا�ستعر�سنا  اأخ��رى.  يف 
كني�سة يف هولندا مت حتويلها اأخريًا اإىل متجر 
لبيع الكتب بعد اأن ا�ستخدمت قبل ذلك كحلبة 

للمالكمة.

يف الليل يبدو املنزل كم�سباح هائل احلجم تنعك�ض اأنواره على �سفحات نهر دي روت

منطقة املحراب يف الكني�سة القدمية اأ�سبحت فناء داخليا عايل ال�سقف يطل على النهر، 
ويو�سح الهيكل الإن�سائي للكني�سة القدمية
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م�سقط اأفقي للدور الأول

م�سقط افقي للدور الثاين

م�سقط اأفقي للدور الأر�سي

1 - قاعة املدخل
2 -دولب مالب�ض

3 - خمزن اأدوات النظافة
4 - معدات

5 - مواقف �سيارات
6 -دورة مياه

7 -مطبخ
8 -طعام

9 -معي�سة
10 -خمزن املطبخ

11 - موزع
12 - غرفة النوم الرئي�سية

13 - دورة مياه
14 - دولب مالب�ض

15 - دورة مياه
16 -�سرير

17 -غرفة نوم
18 -غ�سيل

19 -دورة مياه
20 -خمزن املطبخ

21 - موزع
22 -مكتبة

23 - العاب اأطفال
24 - خمزن

25 - غرفة معدات
26 -حمام بخار

27 -دورة مياه
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( يف املنزل  A A( مقطع

يف  امل��وج��ودة  الكني�سة  ه��ذه  بناء  يعود 
روتردام بهولندا اإىل ثالثينات القرن املا�سي، 
كور�سة  ت�ستخدم  ق��ري��ب  ع��ه��د  اإىل  وك��ان��ت 
الكني�سة  مبنى  وبيعها.   ال�سيارات  لإ�سالح 
وكان  املعدنية  ب��الأل��واح  بالكامل  مغطى  ك��ان 
يبلغ  الكني�سة  حجم  �سناعي.  مببنى  اأ�سبه 
�ستة  ي���وازى حجم  م��ا  وه��و  3000م���رت مكعب 
الإمكان  وكان يف  املتو�سط.  بيوت من احلجم 
ملء هذا الفراغ بعدد كبري من الغرف، ولكن 
مل يكن ذلك هدف امل�سمم اأو املالك.  كانت 
لعائلة  ع���ادي  بحجم  بيت  ب��ن��اء  ه��ي  الفكرة 
البيت  بناء  تقرر  لذلك  وطفلني.   زوجني  من 
يكون  بحيث  الكني�سة،  داخ��ل  م�ستقل  كهيكل 
وغالف  البيت  هيكل  بني  وا�سح  ف��راغ  هناك 
الكني�سة، وهكذا ميكن امل�سي حول البيت ويف 

نف�ض الوقت داخل الكني�سة ال�سابقة.

الواجهة ال�سمالية الغربية بعد الرتميم والتحويل اىل منزل.  متت املحافظة على الواجهة القدمية اإىل حد كبري 

منطقة الفناء الداخلي يف اخللف تطل على النهر عرب جدار زجاجي بالكامل يحوي ابواب منزلقة. 
من هنا ي�ستمتع ال�سكان مبنظر جميل للنهر
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كانت  الكني�سة  من  اخللفية  اجلهة  يف 
وهي   )Choir( الرتتيل  فرقة  منطقة  توجد 
عند  الكني�سة.   بقية  من  حجمًا  اأ�سغر  ف��راغ 
بناء البيت قرر امل�سمم اأن يبني فراغًا بنف�ض 
اأق�سر  ول��ك��ن  ال��رتت��ي��ل  ف��رق��ة  منطقة  حجم 
البحرية  على  املنطقة  هذه  يفتح  واأن  قلياًل، 
اأ�سبح  وهكذا  بالكامل.   واجهة زجاجية  عرب 
البحرية.  مبنظر  التمتع  ال�ساكنني  باإمكان 
هو  الرتتيل  فرقة  منطقة  ي�سبق  الذي  الفراغ 
فراغ منطقة املحراب.  هذا الفراغ مل ُينب فيه 
ال�سقف،  عايل  اأماميًا  داخليًا  فناء  اأ�سبح  بل 
اخل�سبية  الأقوا�ض  وروؤي��ة  فيه  اجللو�ض  ميكن 
يف �سقف الكني�سة الذي يحوي اأي�سًا نوافذ من 
التمتع  ن.  من هنا ميكن  امللوَّ الزجاج املع�سق 
مبنظر رائع للنهر واملنطقة املحيطة.  الواجهة 
اخللفية املطلة على البحرية باألوانها البي�ساء 
ال�سم�ض  وك��ا���س��رات  ال��زج��اج��ي��ة  وج��دران��ه��ا 
العلوي، ترى من بعيد وقد  الأفقية يف جزئها 
منتجة  امل��اء،  �سفحة  على  �سورتها  انعك�ست 

منظرًا بديعًا ملن يراها.
يحوي  اأدوار.   ثالثة  من  املنزل  يتكون 
والطعام،  واملطبخ  املعي�سة  الأر���س��ي  ال���دور 
للنوم ودورات  اأربع غرف  الأول  الدور  ويحوي 
للقراءة  �سالة  هناك  الثالث  الدور  ويف  مياه، 

واأخرى للعب الأطفال.
لأل��وان  اختياره  يف  امل�سمم  واأقت�سر 
البيت على لونني فقط هما اللون الأبي�ض ولون 
ذهن  الأل��وان  ت�سغل  ل  كي  الطبيعي  اخل�سب 
الإن�سائي  الهيكل  مبنظر  التمتع  عن  املناظر 
اخل��ط��وط  ب��ني  ال��ت��ب��اي��ن  ك��ذل��ك  للكني�سة.  
واخلطوط  الكني�سة   �سقف  لأقوا�ض  املنحنية 
م�سدر  هو  املنزل  ملبنى  والعمودية  الرئي�سية 

اآخر للمتعة الب�سرية داخل املبنى.

منطقة املعي�سة تت�سل بالفناء الداخلي وتطل على النهر

�سورة  تو�سح منطقة املحراب التي حتولت اإىل فناء داخلي ق�سري يطل على النهر

حافظ امل�سمم على ال�سقف الأ�سلي للكني�سة بعد ترميمه، ويف الفناء الداخلي ميكن التمعن ب�سهولة يف تفا�سيل 
ال�سقف والنوافذ اجلانبية التي تربز يف اخلارج
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�سورة  تو�سح منطقة املحراب التي حتولت اإىل فناء داخلي ق�سري يطل على النهر

بهو عايل ال�سقف يحوي ال�سلم املوؤدي اإىل الدور الأول حيث توجد غرف النوم

داخل الكني�سة  قبل الرتميم. ال�سور يف  اجتاه النهر. تو�سح ال�سورة اجل�سور اخل�سبية 
ى laminated wood التي حتمل ال�سقف املقو�سة امل�سنوعة من اخل�سب املغرَّ

�سور ملبنى الكني�سة عندما بداأت اأعمال الرتميم . تو�سح ال�سورة مدى تدهور املبنى


