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العمارة الشعبية .. مرجعية المعماري
تجربة المعماري رمسيس ويصا واصف في الحرانية

ميثاق التراث المعماري الشعبي المكسيك سنة 1999 .. 

ــج  ــا كمنت ــرف به ــد أعت ــعوب وق ــن كل الش ــر م ــة وتقدي ــا مكان ــة له ــعبية التراثي ــارة الش العم
للمجتمعــات ذو طابــع جــذاب قــد تبــدو غيــر منظمــة ، ولكنهــا ذو نســق معيــن، إنهــا وظيفيــة 
ــخ  ــل تاري ــت تمث ــس الوق ــي نف ــة وف ــاة الحالي ــا محــور الحي ــااًل ، إنه ــك جم ــا تحمــل كذل ولكنه
المجتمــع وهــي نتــاج لإلنســانية عبــر الزمــن ؛ إن الحفــاظ علــى هــذه النوعيــات مــن التــراث 
يمثــل حمايــة لحيــاة اإلنســان نفســه ، إن العمــارة التراثيــة الشــعبية لهــا أهميــة كبيــرة ، وهــي 
التــي تعبــر عــن حضــارة المجتمــع األساســية ، وعالقتهــا بالمــكان وفــي نفــس الوقــت تعبــر 

ــم .. عــن التنــوع الحضــاري فــي العال

مدخل إلى العمارة الشعبية ..

العمــــارة عمومــًا هــي مــا ينتجــه اإلنســان مــن ذاتــه بمــا يحقــق لــه الراحــة ويلبــي متطلباتــه ، والعمــارة الشــعبية هــي 
ــا  ــرات تتوارثه ــا خب ــه ولكنه ــدع بعين ــط  بمب ــا ، ال ترتب ــرات زمانه ــع متغي ــة متطــورة م ــرات مجتمعي ــم خب ــاج تراك نت
ــة ، واســتدامتها هــو شــرعيتها الشــعبية ،  ــة معين ــي بيئ ــة ســائدة ف ــدات اجتماعي ــة ومعتق ــة محلي ــال فــي اطــار ثقاف األجي
ليســت جامــدة ولكنهــا متواتــرة ومتطــورة . أمســت العمــارة فــي عصرنــا الحاضــر مســئولية المتخصــص والعــارف بعلــوم 
تخصصــه ولديــه الموهبــة وهــو مــا نســميه »المعمــاري” ، والمعمــاري الحــق يــدرك أن عمارتــه للمــكان تبــدأ مــن فهــم 
معنــى ومدلــول الخلــق فــي الموجــودات حولــه ، ويســتدل علــى حقيقــة المــدركات المحسوســة بصحــة العقــل فــي تناولهــا 
ــورث مــن  ــزة أن ي ــد وتمنحــه مي ــة ُتمكــن اإلنســان مــن والتجدي ــان بواطنهــا ؛ وجوهرهــا أنهــا عملي ــي تبي ــرة ف والبصي
بعــده موروثــًا ليقــوم الخلــف بديمومــة العطــاء والتجديــد فتكــون االســتمرارية دونمــا جمــود أو ســكون ، ولكــن فــي حــراك 
وتجديــد وتطــور مــا دامــت الحيــاة .. إنــه تجســيد وتجريــد للمجتمــع المتفاعــل والفاعــل وســجل لقضيــة االنســان ودورتــه 
ــه مــن قيــم بقــدر مــا تعكســه لزمانهــا وبيئتهــا ، رســالة تتعــدي الزمــان  الحضاريــة ؛ واســتمراريتها مشــروط بمــا تحمل
إلــى مــا بعــد الزمــان ، وتحتــرم المــكان واإلنســان ، وهــو هنــا مــا نعنيــه بالموروثــات فــي ذاكــرة المجتمــع وتفاعالتــه  
وحضارتــه  بأصالتــه وحداثتــه ؛ لتبقــى العمــارة فكــرة يتوالــد عنهــا تعبيــر جديــد فــى ذات المــكان أو فــي غيــره ، قــد تغيــب 

ولكنهــا فــي ذاكــرة المجتمــع ظــل للغائــب الموجــود المطلــق .. 

فالعمارة هي السبب والمصدر .. أما المبنى هي النتيجة والمنتج

ــى  ــد الماضــي عل ــى احترامهــا لموروثاتهــا وهويتهــا ، دون الجمــود عن ــدم األمــم والمجتمعــات عل ــكذا .. يتوقــف تق هــ
حســاب الحاضــر ، أو اســقاط وهــدم المــوروث لحســاب المســتقبل .. وتبقــى القضيــة ، فــي تحقيــق التــوازن المحســوب 

فــي ميــزان الحاضــر بيــن احتــرام المــوروث مــن الماضــي والتطلــع إلــى المســتقبل . 

هنــــــا نتوافق حـــول 

مفاهيم العمارة وما ينتج عنهما من موروث السلف إلى الخلف فيما نسميه التراث

العمــــارة بهــذا المفهــوم هــي قلــب التــراث بمحوريــه المــادي المحســوس وغيــر المــادي ، رســالة تتعــدي الزمــان إلــى مــا 
ــق المحــدود  ــراث بالمفهــوم الضي ــى الت ــة مجــرد المحافظــة عل ــرم المــكان واإلنســان ، ليســت القضي بعــد الزمــان وتحت
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ولكــن محورهــا التنويــري هــو التــراث فــي ذاتــه ، مــن أجــل ضمــان أســتمرار الثقافــة الوطنيــة وتأصيــل الحاضــر ودفعــه 
ــا  ــم المســتقبل ، إنه ــن ث ــر االجتماعــي ، ووصــل الماضــي بالحاضــر وم ــي التطــور والتغيي ــدم والمشــاركة ف نحــو التق
مرجعيتنــا كمعمارييــن . إن الحفــاظ علــى التــراث ومنــه العمــارة الشــعبية ال يقــف عنــد الحفــاظ المــادي لمبنــى ألن هــذا 
مجــرد تجميــد لوضــع مــادي أو تحنيــط لجســم ميــت خامــل )موميــاء( بمفهــوم متحفــي ســاكن ، أمــا الحفــاظ هــو أحيــاء 
لجســم مريــض .. عــودة الــروح لكيــان مــادي وفكــري لإلنســان والمجتمــع ، ليكــون مرجعــًا وأســاس لعمــارة اليــوم والغــد 
ــا بتخصصــه ، ودوره  ــق مســئولية تحمله ــن منطل ــه م ــي مجتمع ــه وفاعــاًل ف ــًا لهويت ــون منتمي ــاري أن يك إذا أراد المعم
فــي االرتقــاء بمجتمعــه فاعــاًل وليــس ناقــاًل ومقلــدًا .. وهنــاك العديــد مــن التجــارب الرائــدة لمعمارييــن كانــت مرجعيتهــم 
العمــارة الشــعبية المتوارثــة ، مجدديــن ومؤثريــن ومتأثريــن فــي زمانهــم ومجتمعهــم ، نقــدم مــن تلــك التجــارب الرائــدة 

تجربــة المعمــاري رمســيس ويصــا واصــف فــي الحرانيــة ..

تجربة المعماري رمسيس ويصا واصف في الحرانيه ..

كان المعمــاري رمســيس ويصــا واصــف علــى وعــي لنطــاق ودور الثقافــة والفــن والعمــارة ، وكذلــك الــدور الــذي تلعبــه 
اإلبداعــات التراثيــة الحرفيــة اليدويــة فــي التجربــة المجتمعيــة واإلنســانية ، وكان هــذا النهــج محــور تجربتــه فــي اإلبــداع 
الفنــي والمعمــاري ؛ وفيهــا يكمــن األبتــكار الحقيقــي لرمســيس ورؤيتــه أن المهــارة الحرفيــة واإلبداعيــة الفنيــة وجهــان 
لعملــة واحــدة . كان رفضــة للتراجــع الحــادث فــي عالمنــا الصناعــي ألهمــه إلــى البحــث وراء المنتــج الفنــي اإلبداعــي 
الفنــي والمعمــاري والحرفــي اإلنســاني ، وهــو النهــج الــذي يمكــن قراءتــه لتلــك اإلبداعــات التراثيــة مــع أختــالف أنماطهــا 
وأنســاقها بإختــالف متطلباتهــا وظروفهــا وتشــكيالتها ومــواد تحقيــق جماليــات التشــكيل وتقنياتهــا .. تلــك الجدليــة التــي 
نجــح رمســيس ويصــا واصــف أن يتخطــى معهــا حــدود المــادة والتشــكيل مــن خــالل مرجعيــة التــراث نفســه ، ليدمــج بيــن 
التشــكيل ومادتــه ليخــرج بحــوار يحمــل مــن جماليــات اإلبــداع ممــا يحقــق لــه ديمومــة االســتمرار والموائمــة المجتمعيــة 
واإلنتمــاء لهويــة فرديــة ومجتمعيــة ... وهــو هنــا أتجــه إلــى تطويــر تقنيــات ومعالجــات لمــواد تقليديــة متوارثــة فــي ذات 
الوقــت إلــى توظيــف وترويــض مــواد جديــدة لتعزيــز وحــدة اإلبــداع المعمــاري . يــرى رمســيس ويصــا واصــف أن البنــاء 
لــن يعكــس اإلحســاس العميــق بالطبيعــة ومجاالتهــا .. إال حيــن يصبــح متفاعــاًل مــع ذات اإلنســان وتناغمــة وتفهمــة للمــادة 

، ليتــزاوج اإلحســاس اإلبداعــي بالوجــود المــادي ... إنــه التأمــل وتــرك الفرصــة لــروح العقــل بالظهــور : 

• عندما تكون الحدود الوحيدة هي الال حدود .	

• ــا 	 ــرت عليه ــا م ــوس مهم ــي النف ــددة ف ــارة المتج ــراث بالحض ــال ، بالت ــل بالخي ــزج العق ــا يمت عندم
الســنوات .

• عندمــا نشــاهد قمــة العقالنيــة وســط قمــة الخيــال ، فــال تــأذى عينــاك بــل تســتمر تلــك العينــان أمــام 	
ــروح  ــداع لتنشــلهما ممــا حولهــا مــن تشــوهات لتجــد هــذا التســامي لل كل هــذا الفــن والجمــال واإلب
اإلنســانية الــذي افتقدتــه مــع المدنيــة الحديثــة فــي الطبيعــة والبيئــة الفطريــة فــي الريــف والقريــة .

هنا كانت الحرية والفطرة والجمال بمرجعية تراثية للمجتمع واإلنسان

مــن هــذه الرؤيــة كانــت التجربــة اإلبداعيــة لرمســيس ويصــا واصــف وفــى ذروتهــا كانــت الحرانيــه .. تجربــة مجتمعيــة 
ــا هــو  ــي نجاحه ــة تجــد أن العامــل الرئيســي ف ــة ، تجرب ــة معماري ــة وإبداعي ــة وحرفي ــة فني ــل أن تكــون حال إنســانية قب

الســياق الــذي شــكل البنيــة الفكريــة واإلنســانية لرمســيس ويصــا واصــف نفســه . 

الرؤية الفلسفية لإلنتاج اإلبداعي الفني والحرفي عند رمسيس ويصا واصف ..

كان رمســيس ويصــا واصــف مشــدودًا لجماليــات المدينــة القديمــة بطرقاتهــا الضيقــة اإلنســانية ، بإنحناءاتهــا المعبــرة عــن 
خصوصيــة المــكان ، ومتطلبــات المجتمــع وأعرافــه وســلوكياته ، وبالتالــي شــخصيته ، كمــا كان إعجابــه وتفاعلــه مــع 
البنيويــة لشــخصية القريــة المصريــة التــي تتجانــس فيهــا ومعهــا عمرانهــا وعمارتهــا مــع البيئــة الطبيعيــة المحيطــة بهــا 
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بنســق جمالــي متفــرد فــي إبــداع المجتمــع المتناغــم مــع تلــك البيئــة والواعــي إلحتياجاتــه .. كــم كانــت تلــك الواجهــات 
ــة البســيطة تحــرك المشــاعر واألحاســيس  ــا الطبيعي ــي إطــار خلفيته ــف المصــري ف ــة بالري ــة للمســاكن القديم الخارجي
بإنســانية تلــك العمــارة التــي أحترمــت البيئــة وأضافــت لهــا جمــااًل وكمــااًل متناغميــن مــا بيــن إبداعــات المجتمــع الفطريــة 
ــات  ــك الجمالي ــة تل ــا اآلتي ــر حضارتن ــاذا تفتق ــد حــول لم ــم الجدي ــاؤل القدي ــت التس ــل ، كان ــى المقاب ــه . وف ــكان ذات والم
واإلنســانيات اإلبداعيــة الفطريــة لمــاذا ننتــج هــذا القبــح فــي مقابــل هــذا المــوروث مــن الجماليــات ليحــل البــرود وفســاد 
الــذوق وضيــاع اإلحســاس بالجمــال مــكان الجمــال ذاتــه المــوروث والكامــن مــن داخــل المجتمــع نفســه ؛ كان التســاؤل 
ــون المبدعــون  ــا تفســير هــذه الظاهــرة ؟ ومــن هــم هــؤالء المعماري ــف يمكنن ــد رمســيس ويصــا واصــف كي ــح عن المل
لتلــك المبانــي التــي ورثناهــا مــن العصــور الســابقة القديمــة والقريبــة ؟ وال ســيما إنهــم مجهولــي األســماء ، ولكــن بقيــت 
إبداعاتهــم تخلــد قدرتهــم وإنتاجهــم للجمــال والفــن والعمــارة . نســتطيع أن نســتنتج أنــه كان هنــاك إعــداد غيــر معروفــة 
مــن هــؤالء المبدعيــن والحرفييــن والفنانيــن ، كانــت عندهــم القــدرة والتجربــة الموروثــة إلنتــاج تلــك التنويعــات الالنهائيــة 
مــن اإلبداعيــات المعماريــة والحرفيــة لخلــق عمــارة أكتســبت ذاتيتهــا وشــخصيتها ، ورســمت لنفســها مالمحهــا المحليــة 
، وهــو مــا يغيــب عــن قــدرات مجموعــات المعمارييــن  ويفتقــرون تلــك الحــراك الجمعــي والمجتمعــي الــذي يعبــر عــن 
الشــخصية والذاتيــة ، حيــث أخــذ المعماريــون منــذ مطلــع القــرن العشــرين علــى عاتقهــم مســئولية التصميــم بالنيابــة عــن 
اإلنســان صاحــب الحــق واإلحتيــاج الحقيقــي ، اخــذوا بفوقيــة يتالعبــون بالتشــكيالت واألســاليب التقنيــة الحديثــة الصناعية 
، كلمــا كانــت النمطيــة المتكــررة وإن اختلفــت تفاصيلهــا المظهريــة لتصبــح اكثــر إقناعــا وتســويقا فــي الســوق الســلعي  
لعمــارة المدينــة ، الســيما مــع تســيد الرأســمالية الغربيــة علــى كثيــر مــن مجتمعــات العالــم الثالــث ومنهــا مصــر لألســف 
. هنــا كانــت األزمــة واإلشــكالية وكانــت الصدمــة التــي تعبــر عــن حــال البنيــة الفكريــة والثقافيــة والفنيــة والمعماريــة 
التــي واجههــا الــرواد الوطنييــن الغيوريــن ومنهــم رمســيس ويصــا واصــف علــى النكســة الحادثــة حينئــذ والشــغوفين فــي 
البحــث عــن المخــرج لتغييــر تلــك اإلنتكاســة والنهضــة والنهــوض مــن جديــد للتحــول الوطنــي علــى المســتوى الثقافــي 

والمجتمعــي العــام ..

خــالل جــوالت ورحــالت رمســيس ويصــا واصــف فــي القاهــرة القديمــة ألتقــى بعــدد مــن الحرفييــن الذيــن توارثــوا تقاليــد 
وتقنيــات حرفتهــم وحافظــوا عليهــا و أبدعــوا فيهــا ومــن خاللهــا ، فمنهــم النســاجون والخزافــون والنجــارون وصانعــوا 
الزجــاج والنحاتــون بالحجــارة .... و آخــرون . وفــى كثيــر مــن األحيــان يقــول رمســيس بــروح الفنــان وتواضــع اإلنســان 
كنــت أســتفيد و أتعلــم مــن مهارتهــم التلقائيــة ، وأكتســب عنهــم تلــك الموروثــات الحرفيــة واإلبداعيــة ممــا أعطانــي فرصــة 
لدراســة أحوالهــم ، وتفهــم المصيــر الــذي وصلــت إليــة تلــك الحــرف وخطــورة مــا تواجهــه مــن إندثــار دون األســتمرارية 
ــح الحــوار  ــى التأمــل فــي أحــوال اإلنســان المصــري عامــة ، وفت ــاده إل ــك ق ــة . كل ذل ــذات اإلبداعي ــك ال المفترضــة لتل
مــع اآلخريــن مــن المهنييــن والمبدعيــن والمفكريــن والمعمارييــن لبحــث عــن مخــرج مــن تلــك األزمــة ، ومواجهــة تلــك 
الموجــة الجارفــة ، وفــى ذات الوقــت تولــد لديــه األهتمــام بالفتــرات الزمنيــة التــي كان فيهــا الحرفيــون يحظــون بمكانــة 
ــي كل قطــاع مــن قطاعــات  ــكار ف ــر واألبت ــداع والتطوي ــى اإلب ــدرة عل ــم الق ــت لديه ــا كان ــي المجتمــع ، عندم ــزة ف متمي
الحيــاة ، فكانــت حركــة مجتمعيــة وحــراك تنمــوي لنهضــة األمــة واإلنســان . دفعتــه تلــك الحالــة لزيــارة متاحــف الفنــون 
ــة  ــة والتعليمي ــة والثقافي ــكل تطبيقاتهــا اإلجتماعي ــن ب ــى هــذا المــوروث ألنشــطة الحرفيي والحــرف الشــعبية ليتعــرف عل
واألقتصاديــة والجماليــة ، وحتــى األخالقيــة والفكريــة الفلســفية .. أراد عندهــا إســتقراء تلــك العالقــة بيــن التقنيــة الحرفيــة 
وبيــن اإلبداعيــة الفنيــة ، محــاواًل إعــادة اكتشــاف المدلــوالت والتعريفــات المتعــارف عليهــا لــكل مــن الحرفــي والفنــان 

والمعمــاري .

إذا كانــت كلمــة فنــان تعنــى إنســانًا يبــدع ، بينمــا كلمــة حرفــي تعنــى فــي المقابــل إنســانًا ال يقــوم إال بإعــادة اإلنتــاج .. 
فكيــف لنــا تفســير العديــد مــن الفنانيــن الذيــن يقومــون بالتقليــد المحــض ؛ والذيــن ال يطلــق عليهــم حرفييــن أو طوائــف 
أو مجموعــات مــن الحرفييــن التقليدييــن فــي الماضــي وهــم مبدعيــن حقيقييــن ، وكان مــن التناقــض تســميتهم بالفنانيــن 
وهــل تكمــن التفرقــة فــي الحقيقــة أن الفنــان لديــة القــدرة علــى أكتســاب شــهرة ذاتيــة )مــع اإلحســاس باألنــا( ، بينمــا يظــل 
الحرفــي مجهــول الهويــة ؟ . إن تلــك التعريفــات المتداولــة مجتمعيــًا وخاصــة لــدى الطبقــات المتوســطة لألســف ، كانــت 



5

تحمــل ضمنيــًا نوعــًا مــن التمييــز والتفرقــة والعنصريــة أحيانــا التــي ال بــد لنــا مــن التخلــص منهــا . كل تلــك التطبيقــات 
المعتمــدة علــى الفصــل المخــل بيــن الحرفــة والفــن البــد لنــا أن نقــف منهــا موقــف حاســم يصحــح لهــا مســارها ألنهــا غيــر 
مقبولــة ، واحــدة  مــن النتائــج التــي أنتهــى إليهــا رمســيس ويصــا واصــف أن تلــك التعريفــات حــول حقيقــة العمــل اليــدوي 
ال تقــدم الكثيــر عــن حقيقــة العمــل أو عــن الطاقــة اإلبداعيــة الكامنــة بــه ومــع صاحبــه .. إن الحرفيــة كمــا رآهــا رمســيس 
هــي إبــداع حقيقــي لــه دورة فــي الفــن بــل إن األبداعيــات فــي حقيقتهــا هــي تــزاوج بيــن الفــن والحرفــة يصــل إلــى حــد 
التداخــل والتفاعــل المتبــادل بيــن األثنيــن ، أســتطاع اإلنســان علــى مــر العصــور مــن خاللــه رســم تاريــخ الحضــارات 

ولــم يحــدث تفريــق بيــن الفنانيــن والحرفييــن ..

إن أي محاولــة إلســتقراء أســباب االزدهــار ومــا يليــه مــن أنكســار أو أنحســار للحرفــة فــي الماضــي يعنــى عنــد رمســيس 
ويصــا واصــف ضــرورة البحــث فــي كل مجــال للنشــاط اإلنســاني المجتمعــي ، حيــث أنــة كان علــى قناعــة بــان الحرفيــة 
كانــت هــي التــي يقــدر عليــة كل إنســان بقدراتــه الفطريــة بإســتثناء العباقــرة الذيــن لهــم القــدرة اإلســتثنائية علــى التحــوالت 
التطوريــة للعمليــة الحضاريــة والفكريــة . وفــى الوقــت الحالــي حيــث ال تــزال هــذه األنشــطة الحرفيــة باقيــة ، إال أنهــا 
فــي حالــة مــوات أو فــي احســن تقديــر تتعــرض لخطــر اإلندثــار ومــن المحتمــل إختفائهــا بالكامــل تحــت تأثيــر التحــوالت 
للبنيــة اإلجتماعيــة والبيئــة الثقافيــة المجتمعيــة ، بــدال مــن التناغــم  والتكامــل اإلبداعــي المفتــرض والموضوعــي بيــن الفــن 
والحرفــة ، وأمســت قــدرات الحرفــي محــدودة وحبيســة النقــل بــداًل مــن اإلبــداع ، وإذا مــا حــاول أســتعراض مهاراتــه 

فأنــة يلجــأ إلــى المبالغــة والتقليــد والنقــل غالبــًا .

ــه أن  ــي رأي ــه ف ــث إن ــن حي ــة الحرفيي ــة لمجــرد حماي ــم يكــن رمســيس ويصــا واصــف مــن أنصــار األســاليب الهادف ول
هــذا فــي افضــل األحــوال يطيــل ســكرات المــوت لفتــرة زمنيــة أطــول قليــاًل ومحــدودة ، ولكنهــا ال تحقــق الهــدف مــن 
ــون جــزءا متكامــاًل  ــون المبدعــون يمثل ــن أنفســهم . كان الحرفي ــد هــؤالء الحرفيي ــة عن ــة الحقيقي ــة اإلبداعي ــر الطاق تفجي
فــي بنيــان المجتمــع وبيئتــه الفكريــة والثقافيــة الفنيــة ، واليــوم فــإن المجتمعــات التــي مــا زالــت تحتضــن تلــك الحــرف 
ــدرة  ــون الق ــد الحرفي ــة ، وفق ــال متعاقب ــر أجي ــوارث عب ــدي المت ــا التقلي ــا بنائه ــد معه ــرات متســارعة تفق تتعــرض لتغيي
ــي  ــات الت ــادت االتجاه ــوم ، س ــم المحت ــن مصيره ــم م ــة .. وإلنقاذه ــر االقتصادي ــس والمعايي ــتمرار بالمقايي ــى االس عل
دفعتهــم إلــى مجــرد النقــل عــن المــوروث القديــم ، أو محاولــة إضفــاء نظريــة التحديــث وكل هــذا الجهــد كان فــي رأى 
رمســيس هــو جهــد ضائــع فــي مواجهــة الحــراك الحــادث .. وكان لــه موقفــًا مغايــرًا وأخــذ يبحــث عــن المخــرج الفكــري 
والممارســة العمليــة الفنيــة إلخــراج وتفجيــر الطاقــة الكامنــة وراء مهنــة الحرفــي والفنــان علــى حــد الســواء ، وإعطاءهــا 
حيــاة جديــدة  تتولــد معهــا إبداعــات جديــدة منتميــة لذاتيــة اإلنســان والمجتمــع دون النقــل أو األغتــراب ، وإعــادة تعريــف 
حقيقــي لــكل مــن الحرفــي والفنــان ، لتصحيــح المفاهيــم الســائدة بــأن أحدهمــا مبــدع واآلخــر عامــل يــدوى ، تلــك المفاهيــم 
التــي رســختها حضارتنــا  الحديثــة ، بتصميماتهــا ونمطيتهــا حــول الفــن والحرفيــة .. وهــى التــي تهــدد كل منهمــا بالخنــق 
والجمــود والمــوات اإلكلينكــى ؛ وينتهــي رأى رمســيس فــي إســتقراء تلــك الحالــة أن الفــن فــي حالــة مــوات فــي القــرن 
العشــرين خاصــة فــي مجتمعنــا ألنــه انفصــل عــن حيــاة المجتمــع والمعيشــة الحياتيــة لإلنســان فــي عموميتهــا بــكل طبقاتــه 
وفئاتــه ، بالطبــع كانــت هنــاك محــاوالت للــرواد للخــروج مــن هــذا المــأزق الحضــاري والمجتمعــي وخلــق حالــه جديــدة 

للحــراك اإلبداعــي علــى المســتوى الفكــري والفلســفي والممارســة اإلبداعيــة .

إجمــــااًل .. يحــدد رمســيس ويصــا واصــف أنــه ال يمكــن تســمية تلــك األنشــطة التــي يعتبرهــا ذات قيمــة إال إنهــا المعنــى 
الحقيقــي » للحرفــة » أو بتعبيــر أدق هــي تفعيــل المــواد ذاتيــًا إلبــداع منتــج يحمــل قيمــة جماليــة ومنفعــة معيشــية لإلنســان 
فــي حياتــه وتلبيــة إلحتياجاتــه ومتطلباتــه الحياتيــة ، وذلــك مــن خــالل الموهبــة أو الفــن  والتعلــم والتدريــب .. فتلــك هــي 
المســئولية والمهمــة الجــادة التــي تســتحق الديمومــة واالســتمرارية ، مــا دامــت تتوفــر لهــا الظــروف المواتيــة والوعــي 
ــا  ــيكون مصيره ــداع والتطــور فس ــى اإلب ــدرة عل ــع والق ــك الدواف ــى تل ــن عل ــة والف ــم تحصــل الحرف ــا إذا ل ــليم ، أم الس

التقليــدي ومســارها إلــى اإلندثــار بعــد الجمــود الحتمــي ، وقــد ال يمكــن أحياءهــا بعــد مواتهــا وإنكســارها ..

إن المفــردات الجماليــة لألســف عاشــت مــع اإلبداعيــات الحرفيــة تقليديــًا لــم يكتــب لهــا أو لبعضهــا لتتواصــل مــع األذواق 
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المعاصــرة والحالــة المجتمعيــة الراهنــة مــع تعبيراتهــا المتواتــرة والمتشــعبة فــي جميــع المناحــي ، لقــد أعتــاد الحرفيــون 
توريــث مهاراتهــم مــن جيــل إلــى جيــل مــن خــالل منظومــة مقننــة بتقاليــد وأعــراف متفــق عليهــا وهــى مــا أنكســر مــع 
الوضعيــة الجديــدة ومنهجيتهــا المعاصــرة ، التــي ال يمكنهــا خلــق أجيــال مــن الحرفييــن والفنانيــن والمبدعيــن الجــدد .. 
ولكــن ينــوه رمســيس مــع ذلــك ، أن هنــاك كثيــر مــن الواعييــن لفقــدان تلــك األصالــة ، مقدريــن لقيمــة األعمــال الحرفيــة 
مدركيــن لهــذا االرتبــاك الحــادث والخلــط والتضليــل الناتــج عــن الفهــم المغلــوط للحرفــة والفــن ودورهــا فــي البنيــة الثقافيــة 
المجتمعيــة والتنمويــة اإلجتماعيــة واألقتصاديــة . عنــد هــذه النقطــة أصبــح جليــًا لرمســيس ويصــا واصــف النتائــج التــي 
ترســم المخــرج مــن األزمــة فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين فــي مواجهــة اإلنتكاســة التــي بــدأت مــن ثالثينــات 

القــرن فــي مجتمعنــا ، وحددهــا فــي.. 

• اإلبداع الفني ومنه المعماري والحرفي وجهان لنشاط إبداعي واحد وفاعل في المجتمع .	
• ــاط 	 ــل أرتب ــان المجتمــع بدلي ــي كي ــا زال يتأصــل ف ــدوي م ــي الي ــج اإلبداعــي الحرف ــاج للمنت إن االحتي

كثيــرون بالمــوروث القديــم والحنيــن إليــة ، والبحــث مــن خاللــه علــى اإلنتمــاء والهويــة المفقــودة ، وأنــه 
ال يمكــن تلبيــة ذلــك وتصحيــح مســاره إال مــن خــالل الفــن والحرفــة ، ومعــه يتعيــن أن يكــون لتلــك 

اإلنتاجيــة الحرفيــة جــدوى أقتصاديــة وهــى منهجيــة ونســق مــازال ممكنــًا ومتاحــًا .
• إن الطاقــة الخالقــة لإلنســان العــادي تعانــى مــن الجمــود والكبــت الذاتــي نتيجــة المنظومــة التعليميــة 	

الحديثــة ، ومنهجيــة التدريــب الحادثــة فــي إطــار مــن القوالــب الجامــدة التــي تعتمــد علــى النقــل فــي كل 
المجــاالت ممــا يهــدد الوجــود اإلنســاني بجوانبــه المختلفــة ويتحــول اإلنســان إلــى مســتهلك أو مفعــول 

بــه ويفقــد القــدرة علــى الفعــل والتعبيــر والتطويــر وحتــى اإلبــداع.
• ــة 	 ــر الحري ــد بتوفي ــا مــن جدي ــا تفعيله ــي هــي فطــرة إنســانية ، ويمكنن ــداع التلقائ ــى اإلب ــدرة عل إن الق

ــل والجمــود  ــى مســار النق ــع إل ــي تدف ــرات الســلبية الت ــة مــن المؤث والحماي

تلك المالمح كما رسمها رمسيس ويصا واصف كانت النسق والنهج

الذي شكل تجربته المهنية وممارسته الفنية ومسئوليته المجتمعية كمعماري وفنان وإنسان 

هكــذا كان يعتقــد رمســيس ويصــا واصــف أن العمــارة هــي الفــن الــذي يحتــوى الحيــاة بأكملهــا .. وخاصــة فــي القريــة 
المصريــة ببيئتهــا الطبيعيــة ، فهــو يستشــعر فــي ذلــك اإلنســجام والتناغــم والكمــال فالمبانــي تتحــرر مــن مظاهــر التــرف 
المفتعــل محتفظــة بعفويتهــا التلقائيــة والفطريــة . وهــو علــى يقيــن أن الحريــة ال حــدود لهــا ، فهــو يقــول أن اإلنســان كائنــًا 
مــا كان فــي أي فئــة عمريــه أو وضعيــة مجتمعيــة يمكنــة أن يبــدع وأنــه يجــب تــرك الفرصــة لطاقتــه اإلبداعيــة للوصــول 
إلــى الكمــال فــي الفنــون ، مــا دام هــذا اإلنســان متمتــع بحريتــه الذاتيــة دون مراقبــة مقيــدة آو توجيهــات يمكنهــا أن تؤثــر 
علــى أفــكارة وخيالــة و إبداعــه . كان يخشــى التأثيــرات الســلبية للحيــاة الحضريــة المزيفــة علــى األبــداع اإلنســاني ، فهــو 

يــرى أن التكــرار النمطــي يضــع نهايــة للموهبــة الفرديــة الذاتيــة علــى التعبيــر واإلبــداع .

ــية،  ــية الحس ــم بالرومانس ــوار يتس ــي ح ــم ف ــارة لتتناغ ــواد العم ــكيل م ــى تش ــدرة عل ــيس ويصــا واصــف الق كان لرمس
وتتخطــى حــدود الزمــان التــي تبنــى فيــه .. إنــه لــم يبحــث عــن قوالــب جامــدة أو مــا يســمى بالطــرز المعماريــة النمطيــة 
، ولكنــة كان يتبــع مشــاعره وأفــكارة للوصــول إلــى التشــكيل المعبــر عــن تلــك المشــاعر واألحاســيس مــا بيــن المبنــى 
والبيئــة المحيطــة ، ســواء كان مبنــى دينــي أو ســكنى أو ثقافــي أو ورشــة وتلــك هــي مــا يميــز الفنــان المبــدع عــن غيــرة 
... كان يمــزج دائمــًا بيــن الفــن والحرفــة ، كمــا كان يــرى أن البنــاء لــن يعكــس اإلحســاس العميــق بالطبيعــة ومحاكاتهــا 
إال حيــن يصبــح متفاعــاًل مــع ذات اإلنســان  فالمبنــى يجــب نحتــه أواًل بمــادة الصلصــال ، ثــم رســمه علــى الــورق ؛ ومــع 
التنفيــذ تكمــن القــدرة علــى التعبيــر وفقــا لإلحســاس الفنــي والمعمــاري اللحظــي للمبــدع نفســه .. ومــن أقوالــه التــي تترجــم 

فلســفته فــي هــذا المجــال ..” ولتكــن جــزءًا متناغمــًا مــع الطبيعــة وأن تجعــل الطبيعــة جــزءًا مــن وجــودك” .

كانــت تلــك هــي فلســفته فــي حياتــه وفــى ممارســته المهنيــة ، وانعكســت فــي تصميماتــه المعماريــة واختيــاره لمــواد البنــاء 
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ــال النســيج والحــرف والزجــاج  ــي أعم ــة خاصــة ف ــة الحرفي ــي الممارســات الفني ــك ف ــة المحيطــة ، وكذل ــة للبيئ المنتمي
ــا ،  ــى مراتبه ــي أعل ــة اإلنســانيه ف ــت الحري ــاك كان ــات ، وهن ــك التطبيق ــه ذروة تل ــت الحراني ــك ، وكان المعشــق والباتي
وأكتســبت قيمتهــا مــع إتاحتــه للطاقــة اإلبداعيــة الكامنــة خاصــة عنــد األطفــال أن تتفجــر ، وتتحــول إلــى إبــداع لمنتــج 

فنــي يعبــر عــن الشــخصية وهويــة الوجــود . 

وفــى ســنة 1942 بــدأ العمــل مــع الحرفييــن وخاصــة مجموعــة مــن البنائيــن مــن النوبــة فــي إنشــاء مدرســة فــي مصــر 
القديمــة ، ُعهــد بهــا إليــه مــن إحــدى الجمعيــات الخيريــة ، ونشــأت بينــة وبيــن الحرفييــن عمومــًا عالقــة حميمــة رســخت 
ــة للمعمــاري ، أســتطاع مــن  ــة الفني ــن الرؤي ــن وبي ــه للحرفيي ــدرات اإلبداعي ــن الق ــزاوج الحتمــي بي ــي هــذا الت ــه ف رؤيت
خاللهــا أن يطــور رؤيتــه الفنيــة والمعماريــة وإنتاجهــم ، ويعطــى فــي عالقــة تبادليــة أفــكارًا عمليــة فــي عناصــر البنــاء 
ــه  ــي الحراني ــدة ف ــه الرائ ــدأ ســنة 1951 تجربت ــم ب ــس . ث ــال الزجــاج والجب ــي أعم ــة وخاصــة ف ــا المعماري ومفرداته
ــة  ــة المصري ــات القري ــن تكوين ــًا م ــًا نابع ــاًل معماري ــا عم ــة بأعتباره ــة والتجرب ــي شــمولية الرؤي ــه ف ، لتخــرج الحراني
وموروثاتهــا الفنيــة ، ليصبــح فنــًا مناســبًا تلقائيــًا بواســطة تالميــذه ، مؤكــدًا أصالــة المــوروث الشــعبي ومحققــًا فلســفته 
فــي القــدرة التلقائيــة الذاتيــة لإلنســان ، وبأرخــص الطــرق المتاحــة وبجماليــات هــذا المــوروث وانطــالق الطاقــة الكامنــة 
ــن  ــار والف ــه للمعم ــي مزاولت ــة .. أســتطاع رمســيس ويصــا واصــف ف ــن والحرف ــارة والف ــي العم لإلنســان المصــري ف
ــه  ــه التــي شــيدت عندهــا ، إذ أن ــغ المــادة ويحاورهــا بحيــث حملهــا معانــي ومشــاعر تخطــت اللحظــة اإلبداعي أن يصب
ــة  ــدأ بهــا ، بــل هــو يصــل ويتواصــل مــع الطبيعــة والبيئ ــم يب ــم يقصدهــا ، بــل ول ــم يبحــث عــن طــراز أو قوالــب ول ل
ومعطياتهــا فــي تسلســل لهــذا الحــس ومــا وراءه مــن فكــر لصياغــة لشــعور متبــادل بيــن المنتــج اإلبداعــي وبيئتــه التــي 
قــد تكــون فــي منشــأ دينــي أو ســكن أو متحــف أو مشــغل فــي حالــة المعمــار ، أو فــي ســجاد أو عمــل نحتــي أو خزفــي 
أو شــباك زجــاج أو بــاب خشــبي .. تلــك هــي ســمة الفنــان المبــدع المتعايــش مــع الطبيعــة والبيئــة والمجتمــع .. متجــاوب 
مــع اإلنســان وفطرتــه وتلقائيتــه . كان رمســيس ويصــا واصــف يعتقــد أن حريــة اإلنســان ال تكــون لهــا معنــى أو قيمــة 

مثلمــا تنطلــق هــي مــع انطــالق الطاقــة االبداعيــه عنــد الطفــل وتتحــول إلــى فعــل إبداعــي .. 

تجربـــة الحرانيه ..

ــة  ــه الفني ــا إبداعات ــف فيه ــا واص ــيس ويص ــه رمس ــارس في ــذي م ــي ال ــي والعمل ــال العلم ــي المج ــه ه ــة الحراني ــت قري ــد كان لق
ــة  ــة مجتمعي ــها .. تجرب ــارة نفس ــا العم ــة ومنه ــاالت مختلف ــي مج ــة ف ــون التلقائي ــي الفن ــدة ف ــدة الرائ ــه الفري ــة وتجربت والمعماري
وتنمويــة متكاملــة بأعتبــار أن العمليــة اإلبداعيــة فــي هــذه الفنــون والحــرف تســتطيع الصعــود أمــام اإلنتــاج الصناعــي وســيطرة 
اآللــة والثقافــة الرأســمالية الغربيــة علــى مجتمعاتنــا وحضارتنــا حينهــا ، ويمكــن مقاومــة تلــك الهجمــة الحضاريــة مــن خــالل منهــج 
تعليمــي لألطفــال الصغــار يعتمــد علــى حريــة التعبيــر واإلنطــالق الذاتــي بعــد تعلــم األســس واألصــول الفنيــة لألعمــال الحرفيــة 
لتنطلــق الطاقــات الكامنــة مــن داخلــه وليــس مــن خــالل تلقيــن خارجــي مفــروض مســبقًا عليهــم . هكــذا قامــت تجربــة الحرانيــه علــى 
األعتقــاد الراســخ فــي القــدرة الخالقــة الفطريــة لألطفــال وضــرورة األكتفــاء الذاتــي مــن المــواد التــي تســمح لإلبــداع أن يكــون حــر 
دون مؤثــرات تحــد مــن كباحــه . وأختــار رمســيس فنــون النســيج التــي يمكــن مــن خاللهــا تطبيــق نظريــات الفــن التلقائــي ؛ وتزامــن 
مــع هــذا الحــراك النزعــة الوطنيــة ضمــن هــذا الجيــل مــن الــرواد التــي بــدأت تســتعيد إنتفاضتهــا مــن جديــد فــي األربعينيــات مــن 
القــرن العشــرين ، باإلضافــة إلــى التوجــه المتنامــي لحمايــة وإحيــاء الفنــون والحــرف الشــعبية فــي مواجهــة تهديــد التوســع فــي 

التصنيــع وســيطرة اآللــة علــى اإلنســان المعاصــر ..

بــدأت تجربــة الحرانيــه بإنشــاء مدرســة النســيج ســنة 1954 ، تبعتهــا تصميــم وبنــاء مركــز للحرفييــن والفنانيــن النســاجين مــع 
حــرف اخــرى مثــل الخــزف والزجــاج المعشــق ، والحقــًا فنــون طباعــة الباتيــك وأســتمر هــذا البنــاء بمراحلــة المتتاليــة مــا بيــن ســنة 
1960 ـ 1964 ـ 1969 ، وصمــم رمســيس ويصــا واصــف تلــك المركــز كمنطقــة وقســم مســتقل لــورش للفنانيــن ، مكــون مــن 
أجــزاء مخصصــة للحــرف المختلفــة .. وضــم التشــكيل البنائــي لتلــك الــورش ممــر ضيــق يجــدد األحســاس بحــارات مصــر القديمــة 
ــداد المســار ســواء الخاصــة  ــى أمت ــورش عل ــك ال ــي تل ــة ف ــة المطلوب ــات األنشــطة اإلبداعي ــر متطلب ــة مــع توفي وأســواقها التقليدي
بالنســيج أو تلــك المناطــق المخصصــة لصناعــة الفخــار والصباغــة المطلوبــة ، ووتضــم تلــك التركيبــة المعماريــة الصالــة الرئيســة 
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لعــرض المنتــج الفنــي مــن أعمــال فنانــي المركــز ، وبهــذا تكتمــل عناصــر اإلنتــاج اإلبداعــي والتســويق للمنتــج فــي تكامــل يكســب 
الفنــان الثقــة فــي قيمــة مــا يقدمــه ويؤكــد علــى أهميــة المــردود المــادي لهــذا اإلبــداع الحرفــي والفنــي لديــه . إن ســياق التجربــة 
المجتمعيــة واإلنســانية اإلبداعيــة الفنيــة لرمســيس فــي الحرانيــه أنتجــت مفاهيــم مفتاحيــة فــي شــخصية مجتمــع القريــة عمومــًا وفــي 
شــخصية هــؤالء ممــن عايشــوا التجربــة وشــاركوا فيهــا معاصريــن لرمســيس فــي حياتــه وحتــى بعــد رحيلــه مــن خــالل تلــك البــذرة 

التــي زرعهــا داخلهــم لتبقــى للتجربــة أســتمراريتها وديمومتهــا .

ــًا ،  يقــول رمســيس ويصــا واصــف عــن تجربتــه .. إن الفكــرة الــذي دفعنــي لخــوض هــذه التجربــة كان فــي حقيقتــه حلمــًا مثالي
ولكنــه أصبــح واقعــًا يشــكل حياتــي وفلســفتي فــي الحيــاة بــل وفــى حيــاة المجتمــع المحيــط بــي .. مــع بدايــة التجربــة تملكنــي اعتقــاد 
غيــر محــدد المالمــح بــأن كل إنســان مولــود وبداخلــه فنــان يحمــل طاقــة إبداعيــه معينــة بفطرتــه ، إال انــه ال يمكــن لتلــك الطاقــات 
الكامنــة أن تنطلــق إال بوجــود الحافــز الــذي يفجــر المواهــب الدفينــة لتشــجيع منتــج فنــي وذلــك مــن خــالل ممارســة حرفيــة ال ســيما 
مــن مراحــل الطفولــة المبكــرة . تلــك هــي قمــة التــزاوج عنــد رمســيس ويصــا واصــف وفلســفته بيــن الفــن والحــرف كوجهــان لعمــل 
إبداعــي واحــد تتناغــم فيــه القــدرة الخياليــة واإلمكانيــة لتحقيــق هــذا الخيــال ســواء فــي العمــارة والبنــاء .. أوفــي االبداعــات الحرفيــة 
فــي النســيج ، والســجاد ، والخــزف ، والزجــاج المعشــق ، والباتيــك ، والنجــارة ، والحفــر والنحــت علــى الحجــر ، والرخــام  ... 

إلــخ .

ضمــت مجموعــة الحرانيــه مســكن خــاص لرمســيس ويصــا واصــف نفســه فــي تكامــل مــع البنيويــة المعماريــة التشــكيلية لســائر 
عناصــر المركــز ، وكذلــك متحــف حبيــب جورجــي الــذي جــاء تصميمــه وتشــكيله البنيــوي منســجمة ومتناغمــة مــع التجربــة الرائــدة 
للفنــان حبيــب جورجــي ، كمــا إنهــا جــاءت متناغمــة وبــل متطابقــة مــع تجربــة الحرانيــه المجتمعيــة والمعماريــة والفنيــة الحرفيــة 
ــه  ــر مــن مســكن اســتمرارية لمنظومــة تجربت ــة ألكث ــه المعماري ــت تصميمات ــا كان ــة نســيج الســجاد ، كم ــون وحرف ــي مجــال فن ف

الحرفيــة الفنيــة والمعماريــة فــي الحرانيــه .. 

o .. مسكن الخزاف محي الدين حسين بالحرانيه

o .. مسكن الفنان آدم حنين بالحرانيه

o .. مسكن سيريس ويصا واصف بالحرانيه

o .. مسكن منير نصحي بالحرانيه

كان البنــاء بمــادة مــن ذات الموقــع ، وقــام المعمــاري رمســيس ويصــا بتدريــب مجموعــة مــن الحرفييــن المحلييــن بالموقــع عــن 
كيفيــة البنــاء وتقنياتــه المتوارثــة ، فجــاء البنــاء بمــادة الطــوب اللبــن الطينيــة بتقنيــة التســقيف بالقبــاب والقبــوات المتأثــرة بالمــوروث 
الشــعبي المصــري ، ولكنهــا تحمــل الجديــد والموائــم لطبيعــة االنتفاعــات ، وتأكــد األحســاس بتلقائيتــه نتيجــة لحساســية المعمــاري 

التصميميــة والتشــكيلية فــي مراحــل التنفيــذ والبنــاء نفســها .

ال يستطيع المرء الفصل بين الجمال واإلنتفاع

أو بين التشكيل ومادة التشكيل نفسها

أو بين العمل والنشاط واإلنتفاع وبين اإلنسان وقدراته اإلبداعية الفنية

رمسيس ويصا واصف
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