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األرضية المشتركة للثقافة المعمارية .. تجربة مصرية

البدايـــــــة..

ــان  ــتيعاب االنس ــه اس ــدى مع ــه، وتتع ــادي لمكان بذات ــود الم ــى الوج ــه تتخط ــي خيال ــي ف ــاء اإلدراك ــى البن ــان عل ــدرة االنس إن ق
ــرات إدراكات  ــاً ومتغي ــكان تبع ــارة الم ــي لعم ــكيل الفراغ ــاد التش ــة مي ــر عملي ــل تتغي ــة، ب ــة معين ــي لحظ ــكان ف ــة الم لمحدودي
االنســان وتفاعاتــه وإســتيعاباته المتفاوتــة.. ويبقــى الثابــت ليــس هــذا التواجــد الملمــوس بــاإلدراكات الحســية، ولكنهــا تلــك االنســاق 
والقوانيــن المنظمــة لديناميكيــة المتغيــر بذاتيــة المــكان أو بفعــل االنســان.. تلــك المنظومــات هــي الثوابــت المشــتركة التــي تضمــن 

تواتــر ميــاد عمــارة المــكان وتجددهــا مــع مــرور الزمــان.

تتغيــر الرؤيــة بتتابــع الزمــن وتعاقــب األحــداث بــل وتغيــر الحالــة النفســية لإلنســان نفســه، أو باختــاف الشــخوص المتفاعلــة أو 
المســتقبلة لعمــارة المــكان والرســالة التــي تحملهــا؛ قــد تبــدو اســتنباطات منفــردة وذاتيــة ولكنهــا بجوهرهــا تحمــل الجمعيــة المشــتركة 
لوجــود الفــرد، كمــا إنهــا تتيــح اإلمكانيــة المســتمرة إلعــادة أبــداع وجــود مــادي مغايــر ومتجــدد فــي كل لحظــة ومــع كل تجربــة 
إبداعيــة جديــدة. وهــذا مــا يترجمــه بينالــي فينســيا للعمــارة فــي دوراتــه المتتاليــة مــن تجربــة مكانيــة للحــوار بيــن ثقافــات تحمــل 
تجــارب مختلفــة متقاربــة أو متناقضــة فــي مظهرهــا ولكنهــا دومــاً متفاعلــة حــول أرضيــة مشــتركة تمثــل حالــة للثقافــة المعماريــة 
فــي بعدهــا االنســاني.. إن البينالــي فــي هــذا اإلطــار ومــا يضمــه مــن رســائل حضاريــة وثقافيــة يقــدم صــورة جديــدة وتجربــة مكانيــة 

فريدة مع كل دورة.    

تســتمد المتغيــرات حيويتهــا مــن الثوابــت، فالمتغيــر هــو المنتــج المــادي الملمــوس بأشــكاله المختلفــة والثابــت هــو المنظومــة المقننــة 
ــاء نفســها  ــة، وهــي تســتحدث مــن تلق ــه اإلبداعي ــداع االنســان حســب قدرت ــر ينشــط إب ــن الثابــت والمتغي إلخــراج المنتــج؛ ومــا بي
إذا تحققــت لهــا الموائمــة الفكريــة والثقافــة المناســبة، والتــي تتولــد عنهــا بكيفيــة مجــردة القيمــة تحقــق إمكانيــة التحــاور والتبــادل 
لبنــاء قواعــد مشــتركة فكريــاً ومهنيــاً وإنســانياً فــي مســاحة حدوديــة وال حدوديــة، محــددة ولكــن ديناميكيــة.. وهنــا فينيســيا المــكان 
نقطــة ثابتــة معلومــة علــى األرض ولكــن حالــة تأثيرهــا المشــع متغيــر بشــكل دوري، هــي حقيقــة موجــودة ولكنهــا نســبية التأثيــر 
تعتمــد علــى حــدث البينالــي وهــو المتغيــر، كمــا أنهــا تعتمــد علــى المشــارك والمتلقــي وهمــا متغيــران، تتغيــر األحــداث والشــخوص 
ــة  ــة جمعي ــا ثقاف ــة. إنه ــة المصري ــا الحال ــد متجــدد، ومنه ــة حــوار جدي ــه لبداي ــف علي ــت تق ــد ثاب ــة وت ــكل ثقاف ــى ل ــا وتبق والقضاي
تتوارثهــا األجيــال بحكــم الممارســة ويجردهــا المبدعــون فــي حالــة نمــو وتطــور وديمومــة حيويــة تضمــن لهــا دائمــا االســتمرارية 

والقــدرة الذاتيــة علــى التخاطــب مــع األخــر.

المنظومات المقننة للمتغيرات..

إن القيمــة الباطنيــة للعمليــة االبداعيــة هــي المعيــار الجــذري لوجــود الحيــاة والــروح فــي االنســان والمجتمــع ، وايضــا فــي عمارتــه 
وفــي ثقافتــه و فــي الحضــارة عامــة ، وعمليــة البحــث والكشــف عــن هــذا الجوهــر هــي فــي حقيقتهــا اكتشــاف متجــدد عــن الشــخصية 
المحليــة للمجتمــع فــي صورهــا المختلفــة ، ولتحديــد هــذه القيمــة المنظومــة فــي كيانــات إبداعيــة ماديــة وفــي مقدمتهــا العمــارة البــد 
أن نــدرك أن لــكل بيئــة وثقافــة مكانيــة شــخصية تتشــكل منهــا تلــك المنظومــات ، ومــن هــذه البيئــات الحالــة المصريــة التــي تشــكلت 

حضارتهــا فــي مراحلهــا المتنوعــة والمتتابعــة حــول هــذه القيمــة وقامــت علــى تلــك المنظومــة القيميــة .

إن تلــك المنظومــات فــي المطلــق هــي خريطــة خفيــة لقواعــد المضمــون، يكتشــفها االنســان المتســق مــع فطرتــه، فهــي تكوينــات 
ــات  ــد ســيمفونيات أو معزوف ــة الموســيقية وتناغــم المقامــات فتتول ــل النوت ــة، مث ــات حواســية ال نهائي ــج تركيب ــة متتابعــة تنت إيقاعي
شــرقية متنوعــة ومختلفــة؛ أو مثــل توظيفــات الكلمــة فــي أبيــات الشــعر، حيــث تكــون الكلمــة هــي الجــزء والــكل فــي ذات الوقــت 
ــة  ــى أرضي ــد عل ــا يول ــكان ، جميعه ــيقى والشــعر والم ــة للموس ــي لغ ــردات ه ــات كمف ــة والحــرف.. فأســاس المنظوم ــل النغم مث
مشــتركة ، والديناميكيــة هــي الســمة الســائدة لتتواصــل تلــك اإلبداعــات مــع المتلقــي علــى الرغــم مــن تغيــر المحتــوى ، وتبقــى مهنيــة 
المعمــاري الكشــف عــن تلــك القواعــد والمنظومــات واالعتمــاد عليهــا فــي صياغــة إبداعاتــه المتجــددة ، لغــة حــوار للتواصــل مــع 
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اآلخــر ، إيحــاءات خافتــة لمضمــون المــكان الــذي يحمــل مــا هــو كان ومــا هــو كائــن اآلن ، وكل مــا ســوف يكــون مســتقباً فــي 
ذلــك المحتــوى المنظومــي ، فالزمــان يمضــى تــاركاً خلفــه وقائــع وأحــداث ، وإن كانــت غيــر مرئيــة ولكنهــا منحوتــة فــي الخريطــة 

العقليــة لــكل انســان متلقــي .

إن العمليــة اإلبداعيــة فــي الحالــة المصريــة خاصــة وفــي الحالــة االنســانية المطلقــة عامــة، والتــي تنتــج عمــارة مــكان بعينــه، هــي 
والدة مرتبطــة بحالــة تناغــم مع كونيــة هــذا المــكان. مرحلــة والدة هــي ال زمنيــة، ال بدايــة لهــا وليــس لنهايتهــا وجــود أو حــدود.. 
تتكــون فــي إطــار متتابــع لمراحــل محــددة تبــدأ بحلــم ورؤيــة االنســان، ثــم منظومــة مقننــة للعمليــة اإلبداعيــة، وتنتهــي بتصميــم. 
أمــا الحلــم والرؤيــة فهــي تجربــة افتراضيــة تحمــل طموحــات وتوقعــات شــتى ناتجــة عــن ردود أفعــال مســبقة، فكــرة فــي فضــاء 
ــة  ــى مرحل ــي إل ــم وهــو ال زمن ــة الحل ــن مرحل ــا بي ــل م ــرت لحظــات أحــام اليقظــة. فننتق ــا زاد التأمــل وكث ــور وتتشــكل كلم تتبل
الرؤيــة األكثــر وضوحــا لمــكان بعينــه مرتبــط بلحظــة زمنيــة مــا. وقبــل أن تترجــم تلــك إلــى حالــة ماديــة ملموســة، قــد تتبلــور الفكرة 
اإلبداعيــة مــن خــال لغــة المنظومــات المقننــة لإلبــداع، فهــي حلقــة وصــل المــكان بالزمــان، فتقنــن اإلبداعــات والــرؤى الفكريــة 
إلــى منظومــة نســقية قانونيــة، وتملــئ الفــراغ مــا بيــن الروحانــي والملمــوس. فتصبــح عمليــة التصميــم مــن ذلــك المنطلــق تطــور 
إلســقاطات الرؤيــة المســبقة إلــى قوانيــن منظومــة تتخــذ بعــد زمنــي معلــوم، وعندهــا قــد تتغيــر التصميمــات حســب الحالــة النفســية 

واإلدراكيــة للمعمــاري المبــدع أو تبعــاً للظــروف المحيطــة بالحــدث أو زمانــه.

ميــــــالد المكان..

الــوالدة المكانيــة أو االنفصــال عــن الفــراغ المطلــق يبــدأ بنقطــة هــي بدايــة لــكل مــا هــو مفتــرض، ففــي البــدء كانــت النقطــة، تكونــت 
ــة  ــق شــرارة بداي ــاة. فوجودهــا هــو مــا يطل ــكل المفعــم بالحي ــي تكــون ال ــة المجــردة الت ــا شــيء وكل شــيء، فهــي الجزئي مــن ال
صــور الطاقــة األوليــة لوجــود المــكان. تلــك النقطــة قــد تكــون ميتافيزيقيــة ال ملموســة أو معلومــة علــى أرض، فالموقــع التجريــدي 
للمــكان هــو مبنــى علــى نقطــة. وتتابــع الخطــوات مــن مرحلــة اكتشــاف البعــد المكانــي ثــم بعــد ذلــك مرحلــة معرفــة النقطــة، ثــم 
ــد تركيبــات مســتنتجة مــن  البحــث عــن المقومــات الغيــر مرئيــة، ثــم امتــداد منطقــي للنقطــة إلــى خــط، مــن الثبــات للحركــة لتول
الفــراغ، وأخيــراً اكتمــال حلقــة المنظومــة أو القانــون.. فتكــون النوتــة الموســيقية لمعزوفــة المعمــاري حســب المقامــات المنظمــة 
لهــا ولنغماتهــا.. ومــا ينتــج عــن الرؤيــة وقانــون المنظومــة هــو التصميــم الــذي يتأثــر بالعنصــر التقنــي والمــادي ففــي تلــك المرحلــة 
تبــدأ محــاوالت الوصــول إلــى إمكانــات المــادة الفيزيائيــة وفكــرة مــدى موائمتهــا علــى األرض. إنهــا فــي الحالــة المصريــة خاصــة 
واإلنســانية عامــة ثقافــة جمعيــة تتوارثهــا األجيــال بحكــم الممارســة أحيانــاً، ويجددهــا المبدعــون فــي حالــة نمــو وتطــور وديمومــة 
حيويــة تحقــق لهــا االســتمرارية والقــدرة الذاتيــة علــى التخاطــب مــع اآلخريــن.. وتبقــى مهنيــة المعمــاري الكشــف عــن تلــك القواعــد 
والمنظومــات واالعتمــاد عليهــا فــي صياغتــه وإبداعاتــه المتجــددة عندئــذ يمكنــه صياغــة اللغــة المشــتركة والقانــون الذاتــي لمواجهــة 

عمليــات التصميــم والبنــاء المتغيــرة.

ــا  ــك الســمة الســائدة اآلن، وأحيان ــد تكــون الرســالة بــا مضمــون وتل ــارئ، ق هكــذا فالمــكان يحــوي المنظومــة واإلنســان هــو الق
أخــرى القــارئ ليــس بملــم، فــي كل الحــاالت التفاعــات قائمــة مــع نســبية التأثيــر، وفــى بعــض الحــاالت قــد يولــد التأثيــر مقطوعــات 
حســية صامتــة تتناغــم مــع إيقاعــات إنســان بعينــه لتشــكل لحظــة اإلدراك الوجــودي، حيــث يصبــح اإلنســان مــن صميــم المــكان 
ويبقــى المــكان جــزء مــن ذاكرتــه حتــى بعــد انقضــاء التجربــة ومغــادرة المــكان، وهنــا يأخــذ المــكان بعــد مغايــر عــن واقعــه لتتشــكل 

جزيئاته فــي أبعــاد عقليــة وصــور حواســية شــديدة الخصوصيــة عنــد اإلنســان.

وقــد تكــون التجربــة المكانيــة منقولــة مــن حكايــات الســابقين المقــروءة ـ المســجلة، أو تجــارب المعاصريــن عــن مــكان مــا، تلــك 
تجســيمات مباشــرة لتخيــات مكانيــة متبادلــة؛ محــاكاة افتراضيــة لعمليــة تفاعــل الحــواس فتنشــغل الحــواس فــي نســج خيــوط ذاكــرة 
ــدى  ــك م ــد يوضــح ذل ــن انطباعــات الحــواس. وق ــدت م ــى جــدران ول ــات إل ــات الكلم ــة مســاحية لتتحــول مصفوف تشــكل منظوم
عبقريــة واتســاع المفاهيــم المختلفــة للكلمــة، حتــى إذا توحــدت كلمــات وصــف المــكان فــإن إســقاط المعنــى علــى العقــل يختلــف كل 
االختــاف مــن شــخص آلخــر فالكلمــات قــد تحتمــل العديــد مــن المعانــي حســب الشــخص المســتقبل؛ والمــكان فــي حــد ذاتــه مثــل 
الكلمــات يتســم بالمرونــة أيضــا فــي احتــواء المتغيــرات، تلــك أمــور حتميــة ولكــن قــدرة االنســان للتوافــق مــع متغيــرات المــكان 
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تكــون فــي أكثريــة الحــاالت جدليــة ونســبية. فالمتغيــرات قــد ال تعنــى دائمــا مدخــات ماديــة للمــكان ولكــن عامــل الوقــت قــد يــؤدى 
إلــى تــدرج الظاهــرة الحســية، أمــا فــي حالــة تجــدد المــكان أو إضفــاء بعــض المدخــات الجديــدة عليــه، فدائمــا يوجــد حــوار بيــن 
الثوابــت والمتغيــرات المكانيــة.. فعنــد إعــادة رؤيــة المــكان قــد تواجهنــا جدليــة التجربــة الجديــدة مــع الســابقة ، أيهمــا سيســتحوذ علــى 
الصــورة المرجعيــة الذاكرتيــة فــي المســتقبل أيهمــا ســيحدث التأثيــر األعمــق  لظالــه المكانيــة علــى الذاكــرة االنســانية للمتلقــي ؛ 
وقــد يظــن البعــض أنهــا تــؤدى باختــال التــوازن الحســي وفقــدان االنســجام وينتــج عنــه تشــتت ، فالعمليــة تعتمــد باألخــص علــى 
مهنيــة المصمــم وبراعتــه فــي الحفــاظ علــى توائــم المدخــات مــع ثوابــت المــكان مــن منظوماتــه المقننــة لوجــوده ، وعلــى الجانــب 
األخــر ديناميكيــة التقبــل العقلــي للشــخص واســتعدادية جهــازه الحواســي لبنــاء الصــورة الذهنيــة الخاصــة بــه لتبقــى الخيــط الرفيــع 

للتواصــل علــى األرضيــة المشــتركة .

هكــذا فــإن التجربــة المكانيــة تعتمــد علــى التقبــل العقلــي، ومــا يؤثــر علينــا كبشــر فــي منهــج التقبــل هــو مــدى اتســاع أعمــاق العقــل 
فــي الرؤيــة والقــدرة علــى بنــاء أبعــاد تجربــة مكانيــة جديــدة، تقــوم علــى اتصــال الحــواس بكينونــة المــكان ومتغيراتــه وثوابتــه. 
فيحمــل اإلنســان ترســبات انطباعــات مكانيــة منحوتــة فــي مســاحات عقليــة مرتبــة يســتطيع البنــاء عليهــا أو اســتخدامها كمرجــع فــي 
تجــارب الحقــه، أحيانــا قــد تزيــد وعيــه فــي محيطــه المؤقــت أو قــد يعلــو بســقف التوقعــات لينتــج حالــة تناغميــة أو انتقاديــة للمــكان 

أو حتــى حالــة مــن الرفــض..

األرضية المشتركة للثقافة المعمارية..

مــع الرحلــة المتكــررة إلــى مــكان بذاتــه مثــل بينالــي فينســيا ودوراتــه المتتابعــة بمحاورهــا وقضاياهــا المختلفــة، تتشــارك مجموعــة 
ــردات  ــه أعمــق مــن مف ــوح، هــو ليــس حــوار مباشــر كامــي ولكن ــدء حــوار مفت ــة لب ــادئ فلســفية متعارف ــى مب ــات عل مــن الثقاف
الكلمــات فهــو حالــة تأثيريــة ثريــة بالتفاعــات المباشــرة. وتأتــي الحالــة المصريــة المشــاركة والفاعلــة والمتفاعلــة فــي هــذا الحــوار، 
ــاح  ــة بالتفاعــات الحســية، تأخــذك قدمــك إلــى مــا بعــد الجســر مــا وراء الفاصــل المائــي إلــى جن ــة المليئ فــي خضــم تلــك الرحل
مصــر، المــكان الــذي يحمــل بوجــوده مســئولية أن يلقــي بكلماتــه مرســاً ومســتقباً، يعبــر الزائــر والمشــارك والمحــاور إلــى الحالــة 
المصريــة وجناحهــا حيــث يتملكــه الجــزء المســيطر فــي العقــل الباطــن للذاكــرة، فمــن المفتــرض أن يشــعر بوجودهــا بــدون أي 

صخــب، ولكنه الحــوار ... 

طــارق والي


