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التقديـــــــــم ..
اإلنســان ابــن بيئتــه عمومــا  ..وبالنســبة لهــؤالء الموهوبيــن الواعيــن بدورهم فــي الحياة ومســئوليتهم
نحــو مجتمعهــم  ،فهــم أول المنفعليــن بمنابــع وجودهــم مــن البيئــة االجتماعيــة التــي ينشــا فيهــا أي
منهــم  ،وكذلــك البيئــة الفكريــة العامــة للمجتمــع وظروفــه اآلنيــة ؛ ورمســيس ويصــا واصــف
اإلنســان والفنــان والمعمــاري كان واحــد مــن هــؤالء .
عــاش المجتمــع المصــري خــال النصــف األول مــن القــرن العشــرين حالــة حــراك غيــر منغلقــة
علــى نفســها فــي الــوادي الضيــق المحــدود  ،ولكنهــا تنفتــح مــع فيــض دلتــا النهــر علــى العالــم
لتأخــذ منــه وتعطيــه  ،والســيما مــع النهــوض واليقظــة الفكريــة األوروبيــة  .كان الحــراك فــي حالــة
حــوار أحيانـا ً  ،وحــاالت صــراع أحيانـا ً أخــرى  ،ولكنــه دائمـا ً فــي ديناميكيــة حيويــة تتوالــد عنهــا
توجهــات ُتشــكل أيديولوجيــات ومواقــف فكريــة وثقافيــة مختلفــة  ،تجمعهــا حينئــذ روح وطنيــه ،
وتفــرز تكتــات وجماعــات وجمعيــات فكريــة وفنيــة لهــا مواقفهــا مــن القضايــا العامــة والوطنيــة
والثقافيــة  ،وقــام عليهــا رواد التنويــر والفكــر مؤسســين لوضعيــة جديــدة للحيــاة الثقافيــة والفكريــة
والفنيــة فــي مصــر .
تلــك المرحلــة التاريخيــة التــي شــاءت األقــدار أن يُولــد فيهــا الطفــل رمســيس  ،المتطلــع للمســتقبل
والمعتمــد والواعــي بإرثــه الوطنــي والحضــاري ومنفتــح علــى عصــره ومتغيراتــه  ،فــي تناغــم
مــع البيئــة االجتماعيــة المباشــرة واألســرية  ،حيــث ولــد لــأب ويصــا واصــف السياســي الوطنــي
والراعــي للثقافــة والفنــون والفكــر  .واكبــت خصوصيــة تلــك النشــأة بالتكامــل والتــوازي الجوانــب
الفكريــة والثقافيــة واإلبداعيــة للمجتمــع الناهــض خــال عشــرينيات القــرن ونزعاتــه االســتقاللية
 .ممــا يمكننــا مــن اســتقراء بنيــة شــخصية «رمســيس ويصــا واصــف» وتشــكيل وجــدان وفكــر
اإلنســان والفنــان والمعمــاري  ،الــذي خــرج للحيــاة العامــة فــي مرحلــة مــن أهــم مراحــل التحــول
للحركــة الوطنيــة  ،ومحــاوالت النهضــة القوميــة والوطنيــة المصريــة  ،ومعهــا بــدأ رمســيس يرســم
لنفســة رؤيــة ذاتيــة مبنيــة علــى مكتســبات المرحلــة ونكســاتها  ،ومتفاع ـاً مــع معطيــات العصــر
الجديــد  ..وهــو مــا كان لــه أكبــر األثــر عليــه بعــد ذلــك عنــد عودتــه لمصــر بعــد دراســته فــي فرنســا
 ،ليبــدأ حياتــه المهنيــة وممارســته الحياتيــة .
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من هنا كانت ملحمة حياة رمسيس ويصا واصف اإلنسان والفنان والمعماري
هي حدوته مصرية أصيلة من حواديت بالدنا
نكتبها نحن من نظرة المتأمل للشخص  ،والراوي بحيادية وموضوعية
للشخصية ومن خالل مفاتيحها المحورية التي ترسم بورترية
أيوب الحرانية  ..رمسيس ويصا واصف
ويتشكل سيناريو الحدوته من ثالثة مشاهد متتابعة لمسيرة الشخصية ..
المشـهد األول مرحلة النشـــأة  ..البيئة االجتماعية والوطنية والثقافية
المشهد الثاني مرحلة البناء الفكري
المشهد الثالث مرحلة التجربة والممارسة  ..النهج واالستمرارية
هنـــا نرســم الصــورة ونــروي الحدوتــه مــن اســتقراء ذاتــي عندنــا لمســيرة «رمســيس ويصــا
واصــف» اإلنســان والفنــان والمعمــاري  ..المصــري والوطنــي  ،عــاش هنــا ورحــل عــن عالمنــا ،
وبقيــت الفكــرة والنبتــة التــي زرعهــا لتصبــح شــجرة مثمــرة فــي أرضهــا  ،تظــل بفروعهــا فــراغ
غيابه وتكون حدوته بملحميتها المســار والمنتهي لنا ولمن بعدنا  ..قـــدوة ومســـئولية واســتمرارية .
فهــم رمســيس أن العمــارة هــي الفــن الــذي يحتــوى الحيــاة بأكملهــا  ..وللفــن والعمــارة وكذلــك
الحــرف اليدويــة دور فــي التنميــة المجتمعيــة واإلنســانية وهــو محــور تجربتــه فــي اإلبــداع ؛ وفيهــا
تكمــن فلســفة رمســيس ورؤيتــه أن المهــارة الحرفيــة واإلبداعيــة الفنيــة وجهــان لعملــة واحــدة  ،وهو
مدخلنــا هنــا الــذي يمكننــا مــن قــراءة تلــك اإلبداعــات مــع اختــاف أنماطهــا وانســاقها باختــاف
متطلباتهــا وظروفهــا وتشــكيالتها ومــواد تحقيــق جماليــات التشــكيل وتقنياتهــا  ..تلــك الجدليــة التــي
نجــح رمســيس أن يتخطــى معهــا حــدود المــادة والتشــكيل مــن خــال مرجعيــة المــوروث المصــري
والوطنــي  ،ليدمــج بيــن التشــكيل ومادتــه ليخــرج بحــوار يحمــل مــن جماليــات اإلبــداع ممــا يحقــق
لــه االســتمرار والموائمــة المجتمعيــة واالنتمــاء لهويــة فرديــة ومجتمعيــة  ،و أتجــه هنــا إلــى تطويــر
تقنيــات ومعالجــات لمــواد متوارثــة فــي ذات الوقــت إلــى توظيــف وترويــض مــواد جديــدة لتعزيــز
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وحــدة اإلبــداع الفنــي والمعمــاري والحرفــي  .كان لرمســيس القــدرة علــى تشــكيل عمــارة تتناغــم
مــع المــكان وتتخطــى حــدود الزمــان التــي تبنــى فيــه  ،هــو لــم يبحــث عــن قوالــب جامــدة أو مــا
يســمى بالطــرز المعماريــة المنقولــة مــن القديــم أو المكتســبة مــن المعاصــر  ،ولكنــة كان يترجــم
مشــاعره وأفــكاره للوصــول إلــى التشــكيل المعبــر عــن تلــك المشــاعر واألحاســيس بيــن المبنــى
والبيئــة الطبيعيــة المحيطــة  ،ســواء كان مبنــى دينــي أو ســكنى أو ثقافــي أو ورشــة وذلــك هــو مــا
يميــز الفنــان المبــدع عــن غيــرة  ،ومــن أقوالــه التــي تترجــم فلســفته ..
ولتكن جزءاً متناغما ً مع الطبيعة وأن تجعل الطبيعة جزءاً من وجودك
مــن هــذه الرؤيــة كانــت التجربــة اإلبداعيــة لرمســيس وفــى ذروتهــا الحرانيــة تجربــة مجتمعيــة
إنســانية قبــل أن تكــون حالــة فنيــة وحرفيــة وإبداعيــة معماريــة  ،تجربــة نــرى أن العامــل الرئيســي
فــي نجاحهــا هــو الســياق الــذي شــكل البنيــة الفكريــة واإلنســانية لرمســيس نفســه  ..هــذه التجربــة
بشــموليتها ومجــاالت تأثيرهــا هــي المــوروث الباقــي والرســالة األبديــة التــي ادركهــا رمســيس
وحققهــا وتركهــا لنــا لتبقــى الطاقــة اإلبداعيــة متفجــرة مــن داخلنــا بقــوة تتجــاوز العمــر والحالــة
االجتماعيــة والثقافيــة  ..ولألســف فــإن مجتمــع المعمارييــن خاصــة والنخــب الثقافيــة والمبدعيــن
عامــة مازالــوا يجهلــون أو يتجاهلــون تلــك التجربــة اإلنســانية واإلبداعيــة بــكل جوانبهــا  ،بــل لــم
تتعــرف عليهــا األجيــال الالحقــه  ..وبقيــت ســجينة فــي رؤيــة ظاهريــة بحالــة تــرى منهــا المنتــج
وال تــرى اإلنســان والتجربــة والرســالة البنيويــة الفكريــة والفلســفية  ،حيــث انتهــت التجربــة عنــد
البعــض عنــد المفــردات المعماريــة ولــم تتعمــق إلــى جــذور التجربــة نفســها ..

كانــت تلــك هــي رؤيــة رمســيس ويصــا واصــف كمــا حققهــا ورصدناهــا نحــن مــن خــال إبداعاتــه
الفنيــة المعماريــة وممارســاته الفنيــة الحرفيــة خاصــة فــي أعمــال النســيج والخــزف والزجــاج
المعشــق والباتيــك  ،وذروتهــا تجربــة الحرانيــة التــي اكتســبت قيمتهــا مــن إتاحتــة الحريــة للطاقــة
اإلبداعيــة الكامنــة خاصــة عنــد األطفــال أن تتفجــر  ،وتتحــول إلــى إبــداع لمنتــج فنــي يعبــر عــن
الشــخصية وهويــة الوجــود  .إن ســياق التجربــة المجتمعيــة واإلنســانية اإلبداعيــة الفنيــة فــي الحرانية
أنتجــت مفاهيــم فــي إعــادة تشــكيل شــخصية مجتمــع القريــة عمومـا ً وشــخصية هــؤالء ممــن عايشــوا
التجربــة وشــاركوا فيهــا معاصريــن لرمســيس فــي حياتــه  ،وحتــى بعــد رحيلــه مــن خــال تلــك
البــذرة التــي زرعهــا داخلهــم لتبقــى للتجربــة اســتمراريتها .

تلك هي فلسفة أيوب الحرانية  ..رمسيس ويصا واصف  ..الغائب الحاضر
في حياته وتجربته وممارساته اإلبداعية الفنية والمعمارية
ومدلوالتها ومقاصدها اإلنسانية والمجتمعية  ..من منطلق هويته وثقافته الوطنية
حدوتـــه مصريـــــة

عندما تكون الحدود الوحيدة هي الالحدود
عندما يمتزج العقل بالخيال  ..عندما تشاهد قمة العقالنية وسط قمة الخيال
هناك وجد رمسيس ويصا واصف الخروج إلى الالمحدود مع أطفال الحرانية ليبدأ تجربته
يجسد حلمه مع المجتمع
رسم وحقق صورة جديدة للعمارة والفن والحرفة كما يجب أن تكون بديال لما هو كائن
هي صورة الحداثة كما فهمها وحققها رمسيس ويصا واصف
في تجربته المهنية وممارسته الفنية ومسئوليته المجتمعية كمعماري وفنان وإنسان
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المشهد األول
مرحلة النشـــأة البيئة االجتماعية
والوطنية والثقافية
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المشهد األول مرحلة النشـــأة
البيئة االجتماعية والوطنية والثقافية

مقدمـــة ..
«رمســيس ويصــا واصــف» ..فنــان ومعمــاري
مصــري مــن الجيــل الثانــي لــرواد الحركــة
المعماريــة المصرييــن  ،ضمــن الحركــة الوطنية
المصريــة فــي كافــة المجــاالت فــي البحــث عــن
هويــة االنتمــاء الوطنــي بعــد الحــرب العالميــة
األولــى وســقوط الخالفــة اإلســامية والخــروج
مــن حالــة الواليــة وتنامــي النزعــات التحرريــة
والليبراليــة  ،وكانــت طاقــات اإلبــداع وروح
التجديــد واإلصــاح فــي األمــة قــد انبثقــت
مــع تلــك الصحــوة الحادثــة والحــراك الوطنــي
الليبرالــي بعــد الحــراك الشــعبي الــذي عاشــه
المجتمــع المصــري عامــة بعــد الحــرب العالميــة
األولــى والنزعــات االســتقاللية ســنة . 1919
وجديــر بالذكــر أن مــا ظهــر مــن معالــم التغييــر كان مســبوقا ً بمقدمــات مــع نهايــة القــرن التاســع
عشــر ال تجعلــه جديــداً فــي هــذا العصــر الالحــق  ،ولكنهــا سلســلة لحــراك وطنــي ممتــد تبلــور
فــي الربــع األول مــن القــرن العشــرين  ،واســتمر مــع تتابــع أجيــال الــرواد ودورهــم الفكــري عبــر
الزمــان وتتابــع المتغيــرات .
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ولــد رمســيس ويصــا واصــف فــي هــذه المرحلــة مــع مطلــع القــرن العشــرين ـ مرحلــة الصحــوة
الوطنيــة المعاصــرة ومحــاوالت النهــوض مــن كبــوة مراحــل ســابقة ـ  ،وتحديــداً كان ميــاده فــي
 11نوفمبــر ســنة  1911فــي القاهــرة لعائلــة قبطيــة ذات مواقــف وطنيــة  ،وكانــت الثقافــة والفنــون
تحتــل فــي حيــاة أفرادهــا مكانــة كبيــرة وأصيلــة مــن منطلــق الهويــة واالنتمــاء ؛ فوالــده هــو ويصــا
واصــف السياســي المخضــرم  ،وكان محاميــا ً  ،ولــه مواقفــه الداعمــة للحركــة الفنيــة والفكريــة
والثقافيــة عامــة  ،وكان مــن رواد صالونــه الثقافــي كثيــرون مــن رواد المرحلــة التنويريــة مــن
مفكريــن وأدبــاء وفنانيــن ومنهــم المثــال محمــود مختــار  ،الــذي كان موضــع أعجــاب كبيــر لــدى
رمســيس االبــن الصغيــر الــذي أظهــر بــوادر غيــر عاديــة لموهبتــه الفنيــة خصوص ـا ً فــي النحــت
ـ وكان حلمــه أن يصبــح نحات ـا ً ـ لكــن والــده أقنعــه أن يتجــه لدراســة العمــارة بــدالً مــن النحــت ،
وأصبــح معروف ـا ً فــي مجــال أســرته باســم الفنــان .
تشــكلت ســمات شــخصية رمســيس ويصــا واصــف بمصريتــه وأصالتــه وكان يحــب كل النــاس
وينظــر إليهــم إلــى داخلهــم قبــل النظــر إلــى مظهرهــم الخارجــي  ،مؤمــن إيمانــا راســخ بــأن الحريــة
هــي مفتــاح اإلبــداع عنــد اإلنســان  ،وأن كل إنســان لديــه مــن الطاقــات الذاتيــة الباطنــة فــي نفســه مــا
إن فُتحــت لهــا طاقــة ومجــال مــن الحريــة تفجــرت بعطــاء لتحــده حــدود وكأنهــا بــركان حــب وخيــر
وإبــداع  .يقــول عنــه مــن عاصــروه وتعلمــوا عنــه «كان رمســيس ويصــا واصــف ينظــر داخلنــا
ويعكــس مــا هــو مكنــون فينــا كالمــرآة»  ..يؤمــن أن الحريــة اإلنســانية تكــون فــي أعلــى مراتبهــا
وتكتســب قيمتهــا عندمــا نتيــح للطاقــة اإلبداعيــة عنــد اإلنســان ـ الســيما فــي الســنين المبكــرة مــن
الطفولــة ـ أن تنفجــر وتتحــول إلــى إبــداع لمنتــج فنــي ؛ إن كل إنســان لديــه تلــك القــدرة إذا ســنحت
لــه الفرصــة لبنــاء شــخصيته وهويــة وجــوده  ،بــل ألهميــة وجــوده فــي الحيــاة ..
هكــذا يمكــن فهــم مفاتيــح الشــخصية ومالمحهــا لــدي رمســيس ويصــا واصــف اإلنســان والفنــان
والمعمــاري مــن خــال االســتقراء وتأثيــرات األبعــاد التاليــة ..
•األسرة والبيئة االجتماعية بخصوصيتها ..
•الحــراك الوطنــي الشــامل والبيئــة الفكريــة والثقافيــة والفنيــة مطلــع القــرن العشــرين زمــان
عصــر الصحــوة فــي القاهــرة بعمومتيهــا ..
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األسرة والبيئة االجتماعية ..
تلعــب البيئــة األســرية واالجتماعيــة دوراً كبيــراً فــي تشــكيل وجــدان وفكــر اإلنســان عامــة منــذ
طفولتــه وحتــى قبــل ميــاده ؛ ففــي مرحلــة الطفولــة تتبلــور وتترســخ فيهــا القيــم واالنتمــاءات
الوجدانيــة والفكريــة العقليــة .

ويصا واصف األب مع ابنه رمسيس واالسرة

لــذا فإنــه لفهــم البنــاء الفكــري أو تحليــل
اإلنتــاج اإلبداعــي لفنــان ومعمــاري مثــل
«رمســيس ويصــا واصــف» فإنــه مــن الحتمــي
فــي أولويــات فهــم تلــك الشــخصية وفــك شــفرة
مفاتيــح الشــخصية مــن منظورنــا  ،وفــي حــدود
المعــروف والمعلــن والمتــاح لدينــا .
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البــد مــن اســتقراء الخلفيــة والبيئــة التــي نشــأ
فيهــا وأكتســب منهــا وجــوده ومعتقداتــه الفلســفية
وأنســاقها الحياتيــة  ،ســواء كان هــذا التفاعــل
والتأثيــر اجتماعيـا ً ووجدانيـا ً فــي أطــار األســرة
بخصوصيتهــا أو ثقافيـا ً وفكريـا ً فــي إطــار البيئــة
المجتمعيــة األوســع بعموميتهــا  ،وذلك في زمانه
وعصــره  ،وفــي إطــار مكانــي معيــن  ،وليــس
فــي زماننــا ومعطياتنــا المكانيــة ومتغيراتهــا
اليــوم  ،قــراءة متأنيــة ومتعمقــة لتتابــع مرتبــط
بتطــور الشــخصية فــي ذاتهــا  ،وبلــورة رؤيتهــا
ومواقفهــا الحياتيــة والســلوكية  ،واســتبيان
فلســفتها وممارســاتها العمليــة والتطبيقيــة
اإلبداعيــة فــي كافــة المراحــل والمناحــي
والمحافــل ؛ لنرســم صــورة (بورتريــة) لإلنســان
والفنــان والمعمــاري  ،تعكــس فــي مرآتنــا ..
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مسكن ويصا واصف واسرته بالجيزة ( هدم حاليا )
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مشاهد من حدوتة مصرية

كانت سابقة وعاشت حاضرة واستمرت الحقة
مع رمسيس ويصا واصف ـ أيوب الحرانية
وُ لد رمسيس ويصا واصف في  11نوفمبر سنة 1911
مع إشراقة قرن جديد وعصر جديد يحمل مرحلة جديدة لمصر
وُ لد في عائلة قبطية ميسورة الحال من أصول تنبع من صعيد مصر
ذات مواقف مشهود لها وشاهدة وفاعلة في تلك المرحلة الحرجة وتحوالتها
كانت الثقافة والفنون بجانب السياسة والمواقف الوطنية تشغالن في حياة أفرادها مكانه كبيرة
خاصة والده «ويصا واصف ميخائيل»

كانــت الوطنيــة المصريــة فــي حيــاة ويصــا واصــف األب حتــى النخــاع فكلمــا يــرزق بمولــود يطلــق
عليــه اســم مصــري حميــم فــكان أبنائــه  :رمســيس  ،أوزوريــس  ،أوريــس  ،والســيدتان إيزيــس ،
ســيريس .
كان ويصــا واصــف محامي ـا ً وسياســيا ً وعضــواً فاع ـاً فــي الحيــاة السياســية والوطنيــة المصريــة
فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر وحتــى ثالثينيــات القــرن العشــرين  ،كان ميــاده فــي طهطــا فــي
ســنة  1873حيــث درس فــي مدارســها ونــال الشــهادة االبتدائيــة  ،نبــع مــن عمــق الصعيــد حامـاً
مــوروث حضــارة قديمــة كانــت  ،ثــم رحلــت العائلــة إلــى القاهــرة ونــال شــهادة البكالوريــا مــن
المدرســة التوفيقيــة بشــبرا مســتقبالً ومتلقيـا ً معــارف لحضــارة جديــدة حادثــة  ،ثــم ألتحــق بمدرســة
إعــداد المعلميــن  ،وكان ناظرهــا فرنســيا ً  ،وقــد أنــس فــي الفتــى نبوغ ـا ً فأرســله إلتمــام دراســته
بفرنســا ســنة  ، 1889وقضــى ويصــا واصــف ثــاث ســنوات بمدرســة المعلميــن بفرســاي وســنتين
بمدرســة المعلميــن العليــا بباريــس عــاد بعدهــا لمصــر .
امتزجــت معــه الجــذور بالفــروع الجديــدة  ،وعيــن مدرسـا ً للعلــوم بمدرســة رأس التين باإلســكندرية
وكان يهيمــن عليهــا حينهــا مستشــار إنجليــزي يدعــى «دانلــوب» وكان يحــارب التعليــم المصــري ،
ممــا دفــع ويصــا واصــف بشــن حملــة ضــد اإلنجليــز وضــد سياســة دانلــوب  ،وكتــب مقــاالت يعلــن
فيهــا موقفــه ويفضــح تلــك النزعــة االســتعمارية والعدائيــة ضــد المصرييــن  ،وأرســلها لجريــدة
اللــواء أحــد منابــر الوطنيــة المصريــة حينهــا والتــي يصدرهــا مصطفــى كامــل ؛ وكانــت تلــك بدايــة
مشــواره الوطنــي وعالقتــه بالحــزب الوطنــي الــذي أسســه مصطفــى كامــل مــع تفجــر الحركــة
الوطنيــة وتصاعدهــا فــي بدايــة القــرن العشــرين  ،وعندهــا أقتــرب الشــاب ويصــا واصــف مــن
الزعيميــن مصطفــى كامــل ومحمــد فريــد .
يقــول عبــد الرحمــن الرافعــي « ..إن ويصــا واصــف اختيــر فــي اللجنــة اإلداريــة للحــزب الوطنــي
إلــى جانــب الزعمــاء الكبــار للحــزب  ،وكان ذلــك االنتخــاب فــي  17ديســمبر ســنة ، 1907
وكان ترتيبــه التاســع بيــن الثالثيــن عضــواً ؛ وأصبــح ويصــا واصــف مــن قــادة الحــزب الوطنــي
 . »...وبعــد رحيــل مصطفــى كامــل مؤســس الحــزب  ،بــدأ يفقــد الحــزب بريقــه بفعــل عوامــل
داخليــة وبمحاولــة أصحــاب المصالــح والمطامــع مــن الخــارج فــي إجهــاض تلــك الشــرارة الوطنيــة
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المصريــة خوفــا ً مــن أن تتصاعــد  ،واختلــت
موازيــن الحــزب وظهــرت أجنحــة متضاربــة
تمثــل فــي حقيقتهــا حالــه التخبــط الفكــري التــي
أمســت عليهــا مصــر والمصرييــن حينهــا ،
وأبــرز تلــك االنقســامات ظهــور جنــاح الشــيخ
عبــد العزيــز جاويــش الــذي يدعــو إلــى االرتبــاط
بالبــاب العالــي (دولــة الخالفــة)  ،بينمــا ظهــر
جنــاح آخــر ينــادى بشــعار «مصــر للمصريين»
 ،يتزعمــه أحمــد لطفــي الســيد (الدولــة الوطنية)
؛ ومــا بيــن الجناحيــن اتخــذت الحركــة الوطنيــة
مســارات متوازيــة اختلفــت فــي منهجيتهــا ولــم
تتعــارض فــي مقاصدهــا الوطنيــة  ،وأدى هــذا
االنقســام إلــى خــروج عــدد مــن العناصــر مــن
الحــزب منهــم ويصــا واصــف الــذي اســتقال
مــن الحــزب ســنة  1908بعــد ســتة أشــهر مــن
رحيــل مصطفــى كامــل ..
كان مــن مواقــف ويصــا واصــف الوطنيــة مــا
حــدث أثنــاء خطبــة اللــورد كرومــر فــي حفــل
الحــزب ســنة  ، 1909حيــن تحــدث كرومــر
عــن تقريــره مــن أن الحركــة الوطنيــة مصطبغــة
بالصبغــة الدينيــة  ،وهنــا تدخــل ويصــا واصــف
للــرد وقــال لــه :
السياسي وراعي الفنون ويصا واصف ميخائيل
«هل يوجد أمة في العالم أسعدها الحظ ألن تبني وطنيتها على قواعد متينة  ،كالتي تبنى عليها
الوطنية المصرية التي يشترك فيها أفرادها في الجنس واللغة والعوائد؟ « .
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هكــذا عاشــت مصــر والمخلصيــن الوطنييــن مــن أبنائهــا فــي مطلــع القــرن العشــرين فتــرة مخــاض
للحركــة الوطنيــة الليبراليــة  ،وشــعر اإلنجليــز بخطــر الدعــوة إلــى االســتقالل وخاصــة شــعار
«مصــر للمصرييــن»  ،الــذي أصبــح منهجيــة تتجــذر فــي وجــدان المجتمــع ومطلــب خاصــة لجيــل
الشــباب ومنهــم ويصــا واصــف  ،فعمــل القصــر واإلنجليــز علــى بــث الفتنــة الطائفيــة بيــن المســلمين
واألقبــاط  ،وقــام بإشــعال ســعير نيــران الفتنــة ودفــع بهــا كذلــك كل مــن الدولــة العثمانيــة فــي
األســتانة مــن الخــارج والخديــو عبــاس الثانــي ومواليــه مــن الداخــل فــي القاهــرة  ..وهنــا تصــدى
ويصــا واصــف وآخريــن ضــد هــذه الفتنــة المشــتعلة  ،ووقــف الجميــع مــع الوطنييــن وفــي مقدمتهــم
احمــد لطفــي الســيد رائــد ذلــك المســار والحــراك الوطنــي المســتقل «مصــر للمصرييــن» .
ومــع نمــو الــروح الوطنيــة وتســارع الحــراك السياســي فــي العقــد الثانــي مــن القــرن العشــرين
أتجــه ويصــا واصــف وفخــري عبــد النــور وتوفيــق اندراويــس  ....وآخــرون إلــى ســعد زغلــول
زعيــم األمــة وحامــل لــواء حركتهــا الوطنيــة مــع زمالئــه حينئــذ ،وطلبــوا أن ينضمــوا إلــى الوفــد
المفــاوض لالســتقالل  ،وســافر الوفــد ومعــه ويصــا واصــف عضــواً ومستشــاراً وكان بمثابــة
المتكلــم الرســمي لــه  ،وعــرض الوفــد فــي باريــس مشــروع االســتقالل وعــرض القضيــة الوطنيــة
المصريــة فــي المحافــل الغربيــة متطلعيــن لتحقيــق الحريــة واالســتقالل الوطنــي لمصــر والمصريين
 ..ولمــا أنقســم الوفــد كان ويصــا واصــف وحافــظ عفيفــي وواصــف غالــى ومصطفــى النحــاس فــي
صــف ســعد زغلــول  ،وكان لهــم رأى واحــد ضــد القصــر وتيــار عدلــي يكــن ورفاقــه الذيــن كانــوا
متســاهلين مــع مطالــب وشــروط المســتعمر اإلنجليــزي .
وعندمــا نفــى ســعد زغلــول فــي ديســمبر ســنة  1921حتــى مــارس ســنة  ، 1922قضــى ويصــا
واصــف معظــم هــذه الفتــرة فــي معتقــل ألماظــة  ،بعــد أن كتــب مــع رفاقــه احتجاجــا ضــد لجنــة
اللــورد الفريــد ملنــر وزيــر المســتعمرات اإلنجليــزي حينهــا  ،وأصــدروا بيانــا ً طلبــوا فيــه مــن
المصرييــن عــدم التعــاون مــع اإلنجليــز ومقاطعــة بضائعهــم وبنوكهــم وشــركات تأمينهــم وســحب
األســهم منهــا ؛ فاعتقلتهــم الســلطات أثــر ذلــك ثــم قدمتهــم لمحكمــة عســكرية بريطانيــة أصــدرت
حكمـا ً بإعدامهــم فــي  11مــارس ســنة  1922ثــم خففتــه إلــى الحبــس  7ســنوات لــكل منهــم وظلــوا
رهــن االعتقــال حتــى أفــرج عنهــم فــي مايــو ســنة . 1923
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تلــك بعــض مــن مالمــح الحيــاة السياســية عامــة التــي عاشــتها مصــر فــي الربــع األول مــن القــرن
العشــرين وهــو يســير مــن الكثيــر  ،وكان ويصــا واصــف فــي قلــب هــذا الحــراك  ،ونشــأ فــي
ظاللهــا األبــن رمســيس ويصــا واصــف  ..وخاصــة فــي العقــد الثالــث مــن القــرن العشــرين بعــد
الحــراك الوطنــي ســنة  ، 1919ودخــول األب ويصــا واصــف حــراك الحيــاة السياســية البرلمانيــة
بعــد ترشــحه لمجلــس النــواب عــن دائــرة المطريــة مــع إنــه مــن أبنــاء الصعيــد وفــاز فــوزاً ســاحقا ً
بفضــل الــروح الوطنيــة الجارفــة التــي كانــت تعيشــها األمــة  ،قــال عنهــا ويصــا واصــف «أننــي
أمثــل فــي البرلمــان دائــرة ال قبطــي فيهــا إال نائبهــا  ، »...ومــن مواقفــه البرلمانيــة ســنة 1922
خطــاب يقــول « :أن األحــزاب فــي البرلمــان لــن تكــون دينيــة بــل اجتماعيــة مــن صناعيــة وزراعية
وثقافيــة»  ..وكان ويصــا واصــف مترفعــا ً عــن المصالــح الفرديــة والشــخصية أو المناصــب
السياســية بــل كانــت دوافعــه الهويــة الوطنيــة  ،وغيرتــه علــى مصالــح الوطــن مخلص ـا ً لموقفــه
وقضيتــه الوطنيــة  ،فقــد رفــض االشــتراك فــي وزارة أحمــد زيــوار باشــا فــي فبرايــر ســنة 1924
بعــد اســتقالة ســعد زغلــول  ،كمــا رفــض بعدهــا االشــتراك فــي وزارة إســماعيل صدقــي باشــا .

قــد أصبــح ويصــا واصــف وكيــاً لمجلــس
النــواب فــي حيــاة ســعد زغلــول  ،وشــغل رئيسـا ً
لمجلــس النــواب فــي عهــد رئاســة مصطفــى
النحــاس باشــا لحــزب الوفــد .
ومــن مواقفــة الوطنيــة حينهــا فــي يونيــو ســنة
 1930مــا حــدث أثنــاء الخــاف الدســتوري
بيــن الملــك فــؤاد ومصطفــى النحــاس باشــا ،
أقــال الملــك حكومــة النحــاس الوفديــة  ،وأصــدر
قــرار بتعطيــل البرلمــان وتأجيــل انعقــاده ،
وأمــر بإغــاق البرلمــان بالسالســل وإطــاق
النــار علــى المتظاهريــن .
وجــاء مصطفــى النحــاس باشــا ومعــه النــواب
وأختــرق الحصــار وتقــدم ويصــا واصــف
الصفــوف بصفتــه رئيســا ً للبرلمــان وأمــر
بتحطيــم السالســل وفتــح األبــواب وعقــد جلســة
البرلمــان كالمعتــاد  ..وعليــة أصــدر إســماعيل
صدقــي رئيــس الــوزراء حينهــا مرســوما ً بحــل
المجلــس ليجــري انتخابــات ال يكــون للوفــد فيهــا
أغلبيــة .

السياسي وراعي الفنون ويصا واصف في البرلمان
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السياسي وراعي الفنون ويصا واصف محطم السالسل

ويعــود بعدهــا ويصــا واصــف للمحامــاة  ،ليقــف أمــام المحاكــم المختلطــة يدافــع عــن المظلوميــن
والثــوار المســلوب حقهــم  ،وعــن كل وطنــي شــريف وكان عــادة ال يتقاضــى أجــراً خاصــة مــن
غيــر القادريــن مــن الوطنييــن الشــرفاء  ،وأســتمر فــي مواقفــه السياســية الوطنيــة ضــد اإلنجليــز
والملــك مطالبـا ً بحــق المصرييــن فــي بالدهــم وهــو مــا أثــار غضــب القصــر والســفارة علــى ويصــا
واصــف حتــى وفاتــه .
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مــن ذات المنطلــق الوطنــي كان ويصــا واصــف راعيـا ً للفــن والفكــر والثقافــة  ،لــه مواقفــه الداعمــة
للحركــة الفنيــة ورعايتهــا وخاصــة مواقفــة مــع المثــال «محمــود مختــار» وجيلــه مــن رواد الفــن
حينئــذ  ..وقــام مختــار بعــد عودتــه مــن فرنســا بتأســيس جماعــة محبــي الفنــون الجميلــة ســنة 1923
غيــر أن مختــار ورفاقــه كانــوا يحســون الحاجــة إلــى حركــة يريــدون التحليــق مــع حالــة الحــراك
الوطنــي الفكــري والفنــي  ،وكانــوا مجتمعــون حــول فكــرة الفــن القومــي  ،وأرادوا أن يأخــذ هــذا
االلتقــاء شــكل جماعــة منظمــة  ،وأنضــم إليهــم بعــض الفنانيــن المصرييــن وغيــر المصرييــن الذيــن
أحبــوا مصــر واعتبروهــا مــن أغنــى مصــادر اإللهــام الفنــي  ،ومــن هــؤالء تكونــت ســنة 1928
جماعــة الخيــال  ،وكان الهــدف المشــترك الــذي يربــط بينهــم إحيــاء الفــن المصــري بجميــع أشــكاله
ونشــره فــي داخــل البــاد وخارجهــا  ،وكان ويصــا واصــف راعــي الفنــون رئيــس شــرف لجماعــة
الخيــال  ،وحــول هــذه الفكــرة أجتمــع رجــال األدب فــي مصــر وتألفــت منهــم «لجنــة أصدقــاء
جماعــة الخيــال» التــي نشــط أعضاؤهــا للدعايــة للحركــة فــي صحفهــم فكانــت مقــاالت فنيــة بأقــام
محمــد حســين هيــكل وعبــاس محمــود العقــاد وعبــد القــادر المازنــي ومــي زيــادة و ...آخريــن
منبعثــة عــن إيمــان عميــق بفكــرة الفــن القومــي  .أثــرت جماعــة محبــي الفنــون الجميلــة وجماعــة
الخيــال الحركــة الفنيــة فــي الشــارع الوطنــي المصــري  ،وســرعان مــا شــكلت تيــاراً ثقافيـا ً وطنيـا ً
بيــن المصرييــن والســيما األجيــال الشــابة فكانــت «جماعــة الدعايــة الفنيــة» و «جماعــة الفــن
الفطــري الشــعبي» اللتــان أسســهما الفنــان حبيــب جورجــي  ،وفــي الثالثينيــات تأسســت جماعــة
رابطــة الفنانيــن المصرييــن  ،وجماعــة الفــن والحريــة فــي ســنة  1937وكانــت الشــرارة التــي
فجــرت مظاهــر الفــن الحــر فــي مصــر والفكــر الســريالي وقــد ضمــت جــورج حنيــن وحامــد ســعيد
وفــؤاد كامــل ورمســيس يونــان وكامــل التلمســاني وآخريــن  ،وجماعــة ال باليــت فــي ســنة 1940
التــي قــام علــى أمورهــا الفنــان راغــب عيــاد وكانــت تهــدف إلــى تفعيــل الحركــة الفنيــة وتحفيــز
التيــارات الفنيــة الجديــدة  ...... ،وغيرهــا العديــد مــن ..
الجماعات الفنية واألدبية والثقافية التي خلقت تيارات فنية مصرية أصيلة ومعاصرة
ضمن الحراك الوطني في النصف األول من القرن العشرين
فكانت منارات مضيئة فتحت الطريق للجيل الثاني للرواد من الوطنين المصريين
الذي ينتمي إليه «رمسيس ويصا واصف»
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مــن جهــة أخــرى شــكلت تلــك المنتديــات الثقافيــة منابــر وطنيــة  ،خاصــة الصالونــات األدبيــة أو
الثقافيــة  ،حيــث الحــوار والتنــوع الفكــري وترســيخ أســس الديمقراطيــة الثقافيــة والبحــث عــن
الظواهــر الثقافيــة واالجتماعيــة  ،ومــن ثــم بلــورة موقــف وطنــي وفكــري وإبداعــي جمعــي لــدي
النخبــة مــن المفكريــن والمثقفيــن عــل اختالفاتهــم البينيــة ومجاالتهــم اإلبداعيــة  .شــهد مطلــع
القــرن العشــرين العديــد مــن الصالونــات األدبيــة والملتقيــات والمجالــس المختلفــة فــي أنحــاء الديــار
المصريــة وخاصــة القاهــرة عاصمــة البــاد  ،مــن أشــهرها صالــون األميــرة نازلــي بنــت مصطفــى
فاضــل باشــا الملقــب بأبــي األحــرار  ،وكان يتــردد علــى صالونهــا كبــار المصرييــن ومنهــم اإلمــام
محمــد عبــده وســعد زغلــول وقاســم أميــن وآخــرون ممــن ســاهموا فــي تطــور الحيــاة الثقافيــة
واالجتماعيــة فــي مصــر  ،وصالــون األديبــة الفلســطينية اللبنانيــة التــي اســتقرت فــي القاهــرة مــي
زيــادة وكانــت تســتقبل ضيوفهــا فيــه و منهــم «ويصــا واصــف»  .......وآخــرون مــن رجــاالت
الفكــر والسياســة والفــن واألدب  ،وكان لهــذا الصالــون آثــار فــي حركــة األدب والثقافــة المصريــة
فــي هــذه المرحلــة  ،كمــا ســاهم فــي إبــراز أســماء أدبيــة جديــدة  ....كمــا كان أيض ـا ً لـــ «ويصــا
واصــف» نفســه صالونــه الثقافــي وكان منبــراً آخــر مــن منابــر الصحــوة الوطنيــة الفنيــة والثقافيــة
فــي القاهــرة  ،وكان مــن رواده محمــود مختــار  ..تمثــل تلــك اللمحــة الســريعة جانــب للرحلــة
الوطنيــة لــأب «ويصــا واصــف» تعبيــراً عــن مالمــح البيئــة األســرية والمجتمعيــة العامــة التــي
نشــأ فيهــا األبــن «رمســيس»  ،والتــي واكبــت بالتكامــل والتــوازي الجوانــب الفكريــة والثقافيــة
واإلبداعيــة للمجتمــع الناهــض خــال العشــرينات مــن القــرن العشــرين ونزعاتهــا االســتقاللية ..
وفــى  27مايــو ســنة  1931ودع الشــعب جثمــان ويصــا واصف
مــن منزلــه بالجيــزة وتــرددت إشــاعات فــي ذلــك الوقــت أن
الملــك فــؤاد كان وراء موتــة مســموما ً لمواقفــه الوطنيــة ضــده
وضــد اإلنجليــز ؛ وتزاحــم المســلمون واألقبــاط مــن المصرييــن
الوطنييــن فــي حمــل نعشــه وســط هتافــات هــادرة
« لن ننساك يا ويصا  ..لن ننساك يا محطم السالسل  ..بلغ
الظلم لسعد يا ويصا »...
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قالت عنه مي زيادة في األهرام في العدد الصادر  3يوليو سنة .. 1931
«ويصا واصف الرجل المثقف الواسع االطالع المملوء حكمة وتبصراً
واتزانا  ،ويصا واصف مؤيد اآلداب والفنون  ،رئيس شرف جماعة
الخيال للفنون والتصوير والرسم  ..ويصا واصف مع كونه ركنا ً من
أركان الوفد فانه كان من رجاالت مصر المعدودين» ..

الحراك الوطني الشامل والبيئة الفكرية والثقافية والفنية
مطلع القرن العشرين زمان عصر الصحوة في القـــاهرة ..
تفجــرت طاقــات اإلبــداع فــي األمــة مــع الحــراك الوطنــي فــي مرحلــة بيــن الحــرب العالميــة األولــى
والحــرب العالميــة الثانيــة  ،وتحديــداً فــي ســنوات تصاعــد الحــراك الوطنــي وذروتــه ســنة 1919
 ،وهــو عصــر الصحــوة والنهضــة فــكان أثــر محمــود مختــار فــي مجــال الفنــون كأثــر الشــيخ
محمــد عبــده فــي مجــال اإلصــاح االجتماعــي  ،وأثــر ســعد زغلــول فــي مجــال السياســية  ،وأثــر
طلعــت حــرب فــي المجــال االقتصــادي  ،وأثــر الدكتــور طــه حســين فــي المجــال الفكــري والفلســفي
وســامة موســى وقاســم أميــن والشــيخ علــي يوســف  ..وآخــرون .

األمة تودع السياسي وراعي الفنون ويصا واصف

إن مــا ظهــر فــي هــذه الفتــرة النهضويــة الوليــدة مــن معالــم اإلبــداع كان الحــق لســابق  ،فــكان
مســبوقا بمقدمــات فرديــة ال تجعلــه جديــداً  ...ولــد علــي عبــد الــرازق ســنة  ، 1888وولــد طــه
حســين ســنة  ، 1889وفــى نفــس الوقــت ولــد عبــاس محمــود العقــاد  ،وكان ميــاد عبــد القــادر
المازنــي ســنة  ، 1890ثــم ولــد محمــود مختــار والرســام يوســف كامــل ســنة  ، 1891بينمــا ولــد
ســيد درويــش والرســام راغــب عيــاد ســنة  ، 1892وإلــي هــذا الجيــل ينتمــي أيضـا ً مصطفــى عبــد
الــرازق  ،ومحمــد حســين هيــكل والصحفــي والمفكــر مصــري محمــود عزمــي صاحــب جريــدة
المحروســة  ،والكاتــب والمؤلــف علــي أحمــد ضيــف  ،والفنــان أحمــد صبــري  ،والعالــم الدكتــور
مصطفــي مشــرفة  ، ......ومجموعــة المثقفيــن الذيــن تخصصــوا فــي القانــون والطــب والهندســة
والعلــوم واالقتصــاد  ،وتألــق كل منهــم فــي ميدانــه  ..كثيــرون منهــم ولــدوا فــي الريــف ثــم انتقلــوا
إلــى القاهــرة العاصمــة حاضنــة الفكــر والثقافــة والفنــون واآلداب  ،وتفاعلــت مفاهيمهــم الشــرقية
بمناهــج الفكــر والحضــارة األوروبيــة .

هنــــــا  ..ولتكتمــل صــورة المشــهد األول البــد أن نســتقرأ علــى التــوازي والتكامــل الموضوعــي
تلــك الحالــة النهضويــة الوطنيــة للفكــر والفــن والثقافــة المصريــة خــال هــذه المرحلــة  ،وهــي تمثــل
فــي عموميتهــا المجــال األســرى المباشــر للطفــل والشــاب «رمســيس ويصــا واصــف» الــذي ولــد
ألب سياســي وطنــي وراعــى للثقافــة والفنــون والفكــر .

كانــت هنــاك روح واحــدة تجمعهــم وإحســاس مشــترك يقــرب بينهــم  ،لــم يلبــث أن تبلــور فــي
الدعــوة إلــى إحيــاء أو بعــث الــروح فــي الشــعب المصــري  ،مــع االعتــزاز والشــغف بتراثــه
والتطلــع لمعــارف العصــر  ،والدعــوة إلــى االســتقالل والتحــرر مــن االحتــال األجنبــي  ،والهيمنــة
الفكريــة قبــل التســلط السياســي والســيطرة االقتصاديــة واالحتــال العســكري  ،مهــد لهــا شــعر أحمــد
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شــوقي وحافــظ إبراهيــم  ،و ُخطــب السياســيين مصطفــى كامــل ومحمــد فريــد  ،وســعد زغلــول الــذي
تزعــم الحــراك الوطنــي فــي مصــر  ،ونــادي بهــا عبــد هللا النديــم وعلــي يوســف  ،ونظــر لتحقيقهــا
طلعــت حــرب  ،وقاســم أميــن وســامة موســى  .فــي هــذا العصــر تنامــي الحــراك الفكــري الوطنــي
بــدأ ولــم يســتكمل مســاره حينهــا ...

صبــري رائــد فــن الباســتيل  ،وراغــب عيــاد ومحمــود ســعيد ومحمــد ناجــي ورمســيس يونــان
وغيرهــم مــن جيــل الــرواد الذيــن وضعــوا الركائــز األولــى للفكــر الفلســفي للفــن التشــكيلي
المصــري الحديــث فــي الربــع األول مــن القــرن العشــرين  ،وســاعد الجيــل الثانــي فــي التألــق
والتأكيــد علــى النزعــة القوميــة ومواكبــة العصــر .

ومن هذه اإلرهاصات اإلبداعية نرصد بعض المعالم في إطارها العامة ..

•فــي مجــال العمــارة  ..كان جيــل الــرواد مــن المعمارييــن المصرييــن يحمــل مشــعل الريــادة
فــي مواجهــة تســلط المستشــرقين واألجانــب المعمارييــن  ،فــكان جيــل الــرواد األوائــل مثــل
مصطفــي باشــا فهمــي المولــود ســنة  ، 1886وعلــي لبيــب جبــر المولــود ســنة  ، 1898ومــن
بعدهــم حســن فتحــي المولــود ســنة  ، 1900وأحمــد شــرمي المولــود ســنة  ، 1902ومحمــد
شــريف نعمــان المولــود ســنة  ، 1904فــي تواصــل مــع الجيــل الثانــي مــن رواد المعمارييــن
ومنهــم توفيــق عبــد الجــواد ورمســيس ويصــا واصــف  ..ومــع ميــاد القــرن العشــرين نشــأ
جــدل بيــن المــوروث والمنقــول فــي اطــار الصــراع بيــن حركــة التحــرر الوطنــي و تطلعاتهــا
وبيــن حركــة التحديــث وحتميتهــا  ،وتــوازى الخطيــن لرســم مســار التغييــر االجتماعــي والثقافي
للمجتمــع وابداعياتــه المعماريــة :

•جيــل الشــعراء  ..أمثــال إســماعيل صبــري وأحمــد شــوقي وحافــظ إبراهيــم ومطــران خليــل
مطــران وأحمــد رامــي  ،وكانــوا قــد حلقــوا فــي آفــاق عصريــن  ،عصــر مــا قبــل ســنة 1919
والعصــر الالحــق لــه  ،وكان هــذا الجيــل مســبوقا ً بأســتاذية محمــود ســامي البــارودي وعبــد
هللا النديــم  ،وســاعد جيــل الــرواد فــي الربــع األول مــن القــرن العشــرين لميــاد الجيــل الثانــي
فــي تواصــل مــع الحــراك الفكــري فــي هــذه المرحلــة .
•جيــل األدبــاء والمفكريــن مــن الــرواد الشــباب الوطنييــن  ..وكان مســبوقا ً بأجيــال أخــرى
فــي القــرن التاســع عشــر وأوائــل القــرن العشــرين فــي مصــر قلــب المنطقــة واإلقليــم النابــض
بالحــراك الوطنــي والقومــي ومنهــم أحمــد لطفــي الســيد و أحمــد أميــن ومحمــد حســين هيــكل
وطــه حســين وعبــاس محمــود العقــاد وتوفيــق الحكيــم وعبــد القــادر المازنــي وقاســم أميــن
وجورجــي زيــدان ومعاصريهــم .
•بدايــة التنميــة الصناعيــة الوطنيــة  ..مــع طلعــت حــرب وكانــت لــه بــوادر وبشــائر ســبقته
رغــم محدوديتهــا  ،ويحســب لرائــد االقتصــاد الوطنــي هــذا االنطــاق الغيــر مســبوق بتعدديــة
مجاالتــه وانتشــاره وبعمــق الهويــة الوطنيــة النازعــة لالســتقالل االقتصــادي علــى التــوازي مــع
االســتقالل السياســي .
•فــي مجــال الفنــون والفــن التشــكيلي خاصــة  ..فــكان الحــرث الجديــد فــي هــذه المرحلــة ظهــور
محمــود مختــار ورفاقــه  ،وكان مســبوقا بأجيــال مــن الصمــت الفنــي  ،وقــد بــدأ مختــار تلــك
الصحــوة مــع معاصريــه مــن الفنانيــن المصرييــن الشــباب مرحلــة جديــدة لــدور الفــن التشــكيلي
فــي الحيــاة الثقافيــة لمصــر الحديثــة  ،ومنهــم يوســف كامــل رائــد التصويــر االنطباعــي  ،وأحمد
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 -االتجــاه األول  ..يتجــه نحــو الــذات و تأصيــل العمــارة مــن مفهــوم تقليــدي نقلــي أحيانــا ومتطلــع إلــى تطويــر المــوروث للوصــول إلــى المعاصــرة أحيانــا أخــرى .
 -االتجــاه الثانــي  ..يتجــه نحــو تحديــث الــرؤى المعمارية في اطــار تجديد الخطــاب الحضاريالمعاصــر حينئــذ و تفاعلــه مــع روافــد الحضــارة الغربيــة األوروبية و ثقافاتهــا المتعددة .

البيئة الثقافية والفنية في القـاهرة ..

خــال عشــرينات القــرن العشــرين مــع الحــراك النهضــوي لألمــة وضمــن الصحــوة الفكريــة لتلــك
وخول هذا المرســوم
المرحلــة  ..صــدر المرســوم الملكــي بأنشــاء لجنــة استشــارية للفنــون الجميلــة َ ،
للجنــة ســلطة بحــث المشــروعات والوســائل الخاصــة بتعليــم الفنــون الجميلــة وإنشــاء المتاحــف
واقتنــاء األعمــال الفنيــة وإقامــة المعــارض ونظــام البعثــات إلــى الخــارج  ،كمــا أُعطيــت حــق أبــداء
اقتراحــات ورغبــات فيمــا يتعلــق بوســائل تشــجيع رجــال الفــن مــن أبنــاء البــاد ومكافأتهــم ونشــر
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وتربيــة ملــكات الفــن وتهذيــب الــذوق فــي الجمهــور وغيــر ذلــك مــن أســباب ترقيــة الفنــون الجميلــة
وقــام األميــر يوســف كمــال بإنشــاء مدرســة الفنــون الجميلــة علــى نفــس نهــج مدرســة الفنــون
الجميلــة فــي باريــس بفرنســا  ،ومــع ســنة ُ 1908كلــف الفنــان «ال بــان» بــإدارة المدرســة ،
وألتحــق بهــا العديــد مــن المصرييــن وعلــى رأســهم محمــود مختــار وأرســلت مــن هــؤالء الطــاب
بعثــات عديــدة  ..كانــت بدايــة المدرســة بــدرب الجماميــز ثــم الســيدة ثــم الزمالــك وتغيــر أســمها إلــى
المدرســة العليــا للفنــون الجميلــة التــي كانــت بمثابــة منــارة للحركــة الفنيــة المصريــة الحديثــة  ،وفــي
ســنة  1928كلــف وزيــر المعــارف محمــود مختــار بتنظيــم مدرســة الفنــون الجميلــة العليــا واختيــار
طلبتهــا  ،وقضــى مختــار عام ـا ً يــدرس فــن النحــت ويلقــي حماســه فــي قلــب الجيــل الجديــد مــن
تالميــذه يمدهــم بفيــض مــن تجربتــه ويبــث فيهــم روح الوطنيــة ودور الفــن القومــي فــي االرتقــاء
باألمــة .

جماعــة محبــي الفنــون الجميلــة ســنة  ، 1923والتــي تعتبــر أقــدم مجتمــع فنــى فــي مصــر علــى
اإلطــاق وكان يرأســها محمــد محمــود خليــل  ،وكانــت الجمعيــة مســئولة عــن توجيــه الحركــة الفنية
 ،باإلضافــة إلــى شــهرتها فــي تنظيــم صالــون القاهــرة الســنوي  ،وإقامــة العديــد مــن المعــارض
الدوليــة للفنــون الجميلــة والتطبيقيــة وأخــرى للتصويــر الفوتوغرافــي  ،إلــى جانــب معــارض فرديــة
لمجموعــة مــن أبــرز الفنانيــن المصرييــن الــرواد األوائــل  :محمــود مختــار ومحمــود ســعيد وراغب
عيــاد وأحمــد صبــري ومحمــد حســن وتالميذهــم مــن األجيــال التاليــة  ،غيــر أن هــؤالء المبدعيــن
كانــوا يحســون الحاجــة إلــى حركــة أخــرى  ،يريــدون التحليــق معهــا حــول فكــرة الفــن القومــي ،
فــأرادوا أن يأخــذ هــذا االلتقــاء شــكل جماعــة منظمــة الوســائل ..

وفــى هــذا المجــال ألتقــى رواد مــن الجيــل األول مــن الفنانيــن وكونــوا لجنــة فيمــا بينهــم لتنظيــم
وســائل لعــرض إبداعاتهــم الفنيــة علــى مواطنيهــم  ،ونجحــت محاولتهــم األولــى فــي المعــرض الــذي
أقامــوه بحــي الفجالــة ســنة  1919ومــن هــؤالء محمــود مختــار  ،محمــد حســن  ،يوســف كامــل ،
راغــب عيــاد  ،عثمــان دســوقي  ،لبيــب تــادرس  .......وبعدهــا بــدأ يتصاعــد الشــعور مــن هــؤالء
الــرواد إلــي حاجــة تلــك النهضــة الفنيــة الوليــدة إلــى حركــة جماعــات تشــكل تيــار مجتمعــي متفاعــل
مــع عمــوم المواطنيــن المصرييــن  .بعــد ســنوات الحــرب العالميــة األولــى أقــام لفيــف مــن الفنانيــن
المصرييــن معرضـا ً يعرضــون فيــه أعمالهــم ســنة  1919تحــت رعايــة هــدى شــعراوي  ،وكان
النجــاح الــذى أحــرزه المعــرض حافــزاً للفنانيــن المصرييــن إلقامــة المعــرض الثانــي ســنة 1920
 ،وأعقبــه تأليــف الجمعيــة المصريــة للفنــون الجميلــة ســنة  ، 1922وأســندت رئاســة المعــرض
إلــى محمــد محمــود خليــل  ،وكان للجمعيــة دور فــي النهــوض بالمســتوى الفنــي وإتاحــة الفرصــة
لنمــو وتكامــل الفنانيــن المصرييــن  ،وكانــت الجمعيــة تضــم بيــن رعاتهــا الرئيســيين مجموعــة مــن
ســيدات المجتمــع الالتــي اقتحمــن العمــل العــام  ،وكان لبعضهــن نشــاطا فــي الجمعيــات الخيريــة ،
وكان فــي مقدمــة تلــك المجموعــة مــن الســيدات  ،األميــرة ســميحة حســين وهــدى شــعراوي والســيدة
شــريفة ريــاض وحــرم ويصــا واصــف وحــرم حســين ســرى  ،ومــن هــذه المظاهــرة الجماعيــة
انبعثــت الشــرارة وظهــر الــرأي الفنــي فــي الشــارع المصــري  .وأعقــب هــذه الحركــة تأســيس
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ومــن هــؤالء تكونــت جماعــة الخيــال  ،يربــط بينهــم جميعـا ً إحيــاء الفــن المصــري  ،بجميــع أشــكاله
ونشــرة فــي داخــل البــاد وخارجهــا عــن طريــق الرعايــة والتعليــم واإلذاعــة وإقامــة المعــارض
بمصــر وخارجهــا  ،كان حــراكا ً طموحـا ً لمشــروع نهضــوي لإلبداعــات الفنيــة ودورهــا فــي تغييــر
المجتمــع وتطــوره  .وكان يــرأس جماعــة الخيــال ويصــا واصــف وكانــت تحــت رعايــة رشــدي
باشــا  ،وحــول هــذه الفكــرة أجتمــع رجــال األدب فــي مصــر وتألفــت منهــم « لجنــة أصدقــاء جماعــة
الخيــال «  ،وكان مــن بيــن أعضائهــا مــي زيــادة وهــدى شــعراوي  ،نشــط أعضاؤهــا للدعايــة
للحركــة فــي صحفهــم وأخــذت المقــاالت الفنيــة تكتــب بأقــام هيــكل والعقــاد والمازنــي ومحمــود
عزمــي  .....منبعثــة عــن إيمــان عميــق بفكــرة الفــن القومــي  .واجتمعــت روائــع فــن لهــؤالء الــرواد
فــي مرســم «روجيــه بريفــال» حيــث أقيــم المعــرض األول لجماعــة الخيــال فــي فبرايــر ســنة
 1927وكان نجاحــه دافعــا للحمــاس للفكــرة فــكان المعــرض الثانــي فــي ديســمبر ســنة . 1927
لــم تقتصــر جماعــة الخيــال علــى الفنــون التشــكيلية فقــد جعلــت مــن دارهــا ملتقــى لرجــال الفــن
واألدب والفكــر والثقافــة  ،كان عبيــر هــذه الــروح يتأجــج فــي مرســم «روجيــه بريفــال» بيــن
المســاكن التــي أتخــذ منهــا بعــض رجــال الفــن دوراً لهــم عنــد ملتقــى شــارعي األنتكخانــة ومرييــت
فــي قلــب القاهــرة حتــى هدمــت  ..فغابــت روح الفــن عــن هــذه البقعــة القائمــة هنــاك فــي مواجهــة
المتحــف المصــري  ،وتفرقــت مراســم الفنانيــن فــي أنحــاء القاهــرة بعــد أن كانــت تتهيــأ لتجعــل مــن
هــذا المــكان مــن القاهــرة حيـا ً لــأدب والفكــر والفــن وتنتقــل إليــه ســمات مــن روح « مونبارنــاس
« بباريــس  .كان رفــاق جماعــة الخيــال يرحبــون مــن التقــاء رجــال الفــن والفكــر واألدب هنــا
لتأكيــد اإلحســاس بعمــق وصــدق أن فــي جــو مصــر حينئــذ روح ـا ً خاصــة  ،وإن هــذه الــروح ال
تــكاد تلمســهم حتــى تفرقهــم  ..وهــم يرحبــون أن تتعــاون تلــك النخــب المثقفــة علــى تســجيل ســمات
الــروح الشــائعة فــي معالــم حيــاة األمــة قبــل أن تضيــع  ..يســجلونها فــي لوحاتهــم وتماثيلهــم وكتبهــم
وأشــعارهم  ،وفــى األلحــان واألنغــام  ،وفــى العمــارة والعمــران  ..فــي إبداعاتهــم علــى مختلــف
أنســاقها وأشــكالها  .غيــر إن هــذا الرجــاء لــم يكتمــل أو يكتــب لــه أن يســتمر  ..فــإن جماعــة الخيــال
لــم تعيــش طوي ـاً وانتهــي شــبابها الباهــر والمتفتــح لنهضــة ثقافيــة وفكريــة وطنيــة مصريــة فــي
ســنة  1929بانتهــاء معرضهــا الثالــث واألخيــر  ،وكأن انتكاســة ســنة  1930لــم تقــف حدودهــا
عنــد السياســة بــل تالمســت مــع كافــة نواحــي الحــراك المجتمعــي الوطنــي ..
مقال عن الصالون االول لجماعة الخيال في مجلة ايماج ديسمبر 1929
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أن كل التوجهــات اإلبداعيــة واألجيــال الفنيــة التــي أتــت بعــد ســنة ّ 1919
تأثــرت بمفاهيمهــا عــن
الهويــة ومنهــا «جماعــة الخيــال» وتلتهــا جماعــات أخــرى
منها على سبيل المثال وليس الحصر ..
•جماعــة الدعايــة الفنيــة  ..أسســها حبيــب جورجــي ســنة  1928جماعــة مــن طــاب مدرســة
المعلميــن العليــا وخريجيهــا  ،وكانــت تهــدف إلى إشــباع الهوايــات الفنية  ،وتســجيل االنطباعات
نحــو الطبيعــة والمجتمــع بصــورة مباشــرة وتلقائيــة .
•جماعــة رابطــة الفنانيــن المصرييــن  ..أسســها العائــدون مــن الخــارج مــن بعثاتهــم ســنة 1934
 ،أحمــد عثمــان وعبــد العزيــز فهمــي ومحمــد عــزت مصطفــى ....وآخــرون  ،وتهــدف إلــى
خلــق نســق فنــي معاصــر بعيــداً عــن االجتيــاح األوروبــي للفــن المصــري  ،واالهتمــام بالتعبيــر
عــن البيئــة المصريــة .
•جماعــة المحولــون  ..أسســها بعــض الفنانيــن األجانــب ســنة  1934وقــام علــى أمرهــا جبريــل
بقطــر  ،وكانــت تهــدف إلــى تنميــة التــذوق  ،فأقامــت العديــد مــن المعــارض لشــباب الفنانيــن
،وعــرض فيهــا عبــد الســام الشــريف وآخريــن  ،كمــا أصــدرت مجلــة فنيــة وأدبيــة أطلــق
عليهــا «المجهــود» .
•جماعــة الفنانيــن الشــرقيين الجــدد  ..تأسســت ســنة  1937وتهــدف إلــى خلــق نســق مــن
الفنــون الوطنيــة قائمــة علــى الفــن الشــعبي وتحديــث الفــن الشــعبي بعيــداً عــن المؤثــرات
الغربيــة  ،وتألــق فيهــا كامــل التلمســاني الــذي عبــر عــن المــوروث الشــعبي والقــروي الريفــي
 ،وكذلــك كمــال المــاخ وفتحــي بكــري وعلــي الديــب وغيرهــم .
•جماعــة الفــن الفطــري والشــعبي  ..تكونــت مجلــة االتحــاد الدولــي للتربيــة الفنيــة ســنة 1936
 ،كمــا أســس اتحــاد ألســاتذة الرســم واألشــغال الفنيــة  ،وتبنــت مجلــة االتحــاد بشــكل ريــادي
التــراث والقيــادات الفنيــة والفــن الشــعبي وفنــون األطفــال  ،وبعــد مــا يقــرب مــن ســنتين
فــي ســنة  1938قــام حبيــب جورجــي ـ أحــد الناشــطين والمؤسســين لهــذا االتحــاد ومجلتــه
والمؤســس لجماعــة الدعايــة الفنيــة ـ بتأســيس جماعــة الفــن الفطــري الشــعبي  ،التــي حــاول
فيهــا الحفــاظ التــراث والفنانيــن الشــعبيين واألطفــال الموهوبيــن والقروييــن الذيــن لــم يتعلمــوا
الفنــون بــل فطرتهــم هــي التــي هدتهــم .
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•جماعــة الفــن والحريــة  ..أسســت ســنة  1939وتضــم العديــد مــن الفنانيــن الذيــن كان لهــم
بصمــة فــي الحركــة الفنيــة التشــكيلية المصريــة  ،والخــروج مــن دور الفــن الســلبي والتعبيــر
عــن الحريــة فــي ظــل االنقالبــات العالميــة وتحــدى الدكتاتوريــة  ،والتــي ضمــت كل مــن جورج
حنيــن ورمســيس يونــان وكامــل التلمســاني وحامــد ســعيد وفــؤاد كامــل وحبيــب جورجــي ......
وغيرهــم ممــن يهدفــون إلــى الدفــاع عــن الفكــر الفنــي الجديــد والفــن الحــر  ،وقدمــت ســنة
 1940معرضـا َ أطلــق عليــه الصالــون الحــر  ،وســاعدت علــى اإلطاحــة بالركــود األكاديمــي
والبحــث نحــو نهــج فنــي جديــد خــاص بــكل فنــان  ،بغيــة االنطــاق والتعبيــر كيفمــا شــاء ،
فتألقــت الســريالية فــي مصــر والتكعيبيــة والتجريديــة وحتــي التلقائيــة والفطريــة وغيرهــا مــن
المذاهــب التــي ســادت الحيــاة الفنيــة والفكريــة حينئــذ .
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فنانين من أعضاء جماعة الفن والحرية

المعرض األول
لجماعة الفن والحرية 1940

•جماعــة ال باليــت  ..ظهــرت ســنة  1940قــام علــى أمورهــا راغــب عيــاد وجبرائيــل بقطــر
وروجيــه بريفــال وكانــت تهــدف إلــى تفعيــل إيجابيــات الحركــة الفنيــة والتعريــف والتحفيــز
تجــاه التيــارات الفنيــة الجديــدة .
•جماعــة صــوت الفــن  ..أسســها جمــال الســجيني ســنة  ، 1945وكانــت تهــدف للتجديــد
والتحديــث فــي النحــت والتصويــر  ،والتحــرر مــن القيــود األكاديميــة وقدمــت معــرض شــمل
تلــك التجديــدات الفنيــة .
•جماعــة الفــن والحيــاة  ..أسســها الفنــان والمفكــر حامــد ســعيد مــع مجموعــة مــن تالميــذه
ســنة  1946منهــن صوفــي حبيــب جورجــي زوجــة رمســيس ويصــا واصــف  ،بهــدف رفــض
أكاديميــة الفــن علــى النهــج األوروبــي  ،ورفــض الفــن الحديــث  ،واالهتمــام بالفــن الوطنــي
القومــي ومناهضــة المذاهــب الغربيــة وذلــك للتأكيــد علــى الهويــة المصريــة والحفــاظ عليهــا ،
واالســتلهام مــن الطبيعــة المصريــة  ،وأقامــت عــدة معــارض ســعت فيهــا للتعبيــر عــن الخبــرة
الفنيــة األصيلــة واإلحســاس الصــادق نحــو الطبيعــة .
تصاعــدت بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة الحــركات التحرريــة فــي العالــم  ،ومــا شــاهدته منطقتنــا
العربيــة ومصــر فــي قلبهــا مــن تحــوالت سياســية وفكريــة  ،وانتشــرت روح التحــرر علــى كافــة
المســتويات
كانت تلك هي البيئة الثقافية والفكرية عامة في مصر
التي عاصرها وعاشها رمسيس ويصا واصف فاعالً ومتفاعالً متأثراً ومؤثراً
تمثل جماعة الخيال وجماعة الفن الفطري الشعبي وجماعة الفن والحرية وغيرها
النموذج لحالة تلك البيئة الفكرية والثقافية والفنية العامة في مصر وخاصة القاهرة
في النصف األول من القرن العشرين
هي صورة من تلك المالمح النمطية والوطنية التي رسمت في مصر طبيعة المرحلة النهضوية
مع ميالد الحركة الليبرالية المصرية وصعود النزعة الوطنية
التي عاشتها األمة عامة والقاهرة ونخبها المثقفة خاصة

40

البيئة الفكرية والثقافية واألدبية في القـاهرة ..
تزامنــت مــع تلــك النهضــة وبوادرهــا الحادثــة فــي القاهــرة ومــا شــهدته مــن حــراك فــي الحيــاة
السياســية والثقافيــة والفكريــة أن ألتقــى رواد مــن هــذا الجيــل مــن المفكريــن والمبدعيــن المصرييــن
الوطنييــن المبعوثيــن حينهــا للدراســة فــي الخــارج وخاصــة فــي فرنســا  ...إنهــا ذات الــروح التــي
حركــت وجــدان المصرييــن فــي الداخــل  ،رســالة واحــدة توجههــم جميعـا ً تمثلــت في الفكــرة الوطنية
 ..وتضافــرت جهــود جماعــة الطلبــة المصرييــن المبعوثيــن التــي كانــت تدعــو للقضيــة المصريــة
ونهضتهــا مــن كبوتهــا هنــاك فــي باريــس فــي إطــار تلــك الصحــوة الوطنيــة لهــذه المرحلــة ..
•يهز طه حسين أروقة السوربون بأطروحته عن أبن خلدون وفلسفته االجتماعية .
•يعد مصطفى عبد الرازق رسالة عن اإلمام الشافعي في الفلسفة اإلسالمية بجامعة ليون .
•يكتب محمد حسين هيكل قصة « زينب « إلى جانب رسالته القانونية
•يقيــم محمــود مختــار معرضــة وتنبعــث لديــة فكــرة رمــز يعبــر عــن هــذه اليقظــة والنهضــة التــي
شــملت البــاد مــع ثــورة الفكــر والتحــرر الوطنــي معبــراً عنهــا فــي تمثالــه «نهضــة مصــر» .
إنهــا ومضــات متكــررة ومتنوعــة مــن حــراك ومتتابعــة مــن تلــك الــروح المتفجــرة لــدى المصرييــن
حينهــا بفرنســا خــال العقــد الثانــي مــن القــرن العشــرين  ..روح تجمــع هــؤالء الــرواد الوطنييــن
المبدعيــن ورســالة توجههــم جميعــا نحــو حتميــة الصحــوة الممكنــة لوطنهــم ومواطنيهــم  ..مصــر
والمصرييــن  .ويتدخــل القــدر فــي ذلــك الوقــت ويتقاطــع ويتقابــل الحــراك السياســي متمث ـاً فــي
الوفــد المصــري لســعد زغلــول ورفاقــه مــع تلــك اليقظــة الفكريــة لهــؤالء الــرواد المبعوثيــن فــي
الخــارج خاصــة فــي فرنســا  ..خاصــة مــع زيــارة الوفــد المصــري برئاســة ســعد زغلــول ورفاقــه
لباريــس للدعــوة التحرريــة الســتقالل مصــر وقضيتهــا  ..دعــت تلــك الجماعــة المصريــة فــي فرنســا
الوفــد للتعــرف علــى هــذا الحــراك الفكــري لهــم فــي باريــس  ،وجهودهــم وتجربتهــم هنالــك وفــى
مقدمــة ذلــك كان تكريــم الفنــان المصــري محمــود مختــار وتمثالــه نهضــة مصــر  ،الــذي يزمــع
تقديمــه حينهــا فــي المعــرض الفنــي العــام بباريــس  ،ليحمــل هــذا العمــل الفنــي برمزيتــه تجســيداً
للحركــة الوطنيــة المصريــة بجذورهــا المتأصلــة فــي تاريخهــا والمتطلعــة بانتمائهــا إلــى مســتقبل
واعــد ومشــرق يتمتــع فيــه اإلنســان المصــري بكامــل حقوقــه فــي الحيــاة الكريمــة التــي يســتحقها ..
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ويعــود بعــض رجــال الوفــد إلــى مصــر وفــى عزمهــم تقديــم تلــك الحالــة اإلبداعيــة للمصرييــن
الموجوديــن فــي الخــارج  ،وال ســيما الفكــرة الرمزيــة التــي يجســدها محمــود مختــار فــي عملــه
اإلبداعــي لتمثــال « نهضــة مصــر « وتقديمهــا لألمــة و للمصرييــن  ..ونــرى ويصــا واصــف يقــف
فــي البرلمــان يدافــع عــن الفكــرة والتمثــال  ،ويدعــو الحكومــة المصريــة إلــى تخصيــص االعتمــاد
الــازم ومعهــا أســتجاب ســعد زغلــول وقــد كان علــى رأس الــوزارة لهــذه الدعــوة  ..وأنتهــز
حافــظ عفيفــي عضــو الوفــد المصــري هــذه المناســبة ووجــه علــى صفحــات الجرائــد الدعــوة لألمــة
المصريــة اكتتــاب عــام إلقامــة تمثــال نهضتهــا  ..فكانــت تلــك كالشــرارة التــي أوقــدت قلــوب
المصرييــن وحماســهم وتقربهــم مــن التمثــال ورمزيتــه  ..وســرعان مــا تصبــح حركــة إقامتــه حركــة
شــعبية تدعــو إليهــا الجمــوع العامــة كمــا يدعــو إليهــا المفكــرون والنخبــة والسياســيون وفــى ســنة
 1921عــاد مختــار للقاهــرة إلقامــة تمثالــه .
فــي هــذا الجــو الزاخــر بالحمــاس مــن األمــة بكافــة شــرائعها وطوائفهــا أرتفــع تمثــال نهضــة مصــر
إلــى قداســة الفكــرة القوميــة  ،وأخــذت دواعــي إقامتــه تتأكــد مــن منطلــق وطنــي  ..وكانــت الــروح
القديمــة الراقــدة فــي وديــان منــف وطيبــة قــد اســتيقظت فــي قلــب الشــعب مــرة أخــرى ليتحقــق لذاتــه
وبذاتــه نهضتــه  ..وفــى  20مايــو ســنة  1928أزيــح الســتار عــن تمثــال نهضــة مصــر فــي القاهــرة
فــي «ميــدان بــاب الحديــد»  ..وتزامــن مــع هــذا التاريــخ تكليــف وزيــر المعــارف لمحمــود مختــار
لتنظيــم مدرســة الفنــون الجميلــة العليــا للبــاد وتطويــر المؤسســة التعليميــة المعنيــة باإلبــداع الفنــي .
هـــــكذا  ..تقابلــت تطلعــات السياســيين أمثــال ســعد زغلــول ورفاقــه ومنهــم ويصــا واصــف مــع
النخــب الوطنيــة مــن االقتصادييــن أمثــال طلعــت حــرب مــع المفكريــن والمبدعيــن وأهــل الفكــر
والثقافــة والفــن الوطنييــن المبدعيــن  ..تقابــل هــؤالء جميعـا ً حــول فكــرة الوطنيــة واالنتمــاء الوطنــي
وتجســدت فــي هــذا الحــراك الجمعــي حيــث أن إيمــاءات هــذه المرحلــة تــدل علــى أن مصــر حينهــا
تســتقبل أيامـا ً نــادرة مــن حياتهــا للتحــول الوطنــي وكانــت بعــض مالمــح هــذا الحــراك الوطنــي على
ســبيل المثــال فــي العقــد الثالــث مــن القــرن العشــرين :
•هــو ذا الدســتور الــذي كان حلمــا بعيــد المنــال يأخــذ ســمت الحقيقــة ســنة  1923مقــرراً أن
األمــة مصــدر الســلطات .

42

•تدخــل األمــة والشــعب لحيــاة برلمانيــة وحزبيــة كان مــن المتوقــع منهــا تحقيــق مكاســب لألمــة
ورفــع المظالــم عــن المصرييــن  ،وتبنــى قضيــة التحــرر الوطنــي .
•تأســيس بنــك مصــر ـ بنــك األمــة الوطنــي ـ الــذي بشــر بــه طلعــت حــرب منــذ مطلــع القــرن
العشــرين  ،يقــام حينئــذ ويثبــت دعائمــه ويحقــق نهضــة تنمويــة وطنيــة مصريــة ويدخــل البــاد
لعصــر التنميــة الصناعيــة فــى مختلــف المجــاالت .
•تحــرر المــرأة المصريــة التــي كانــت ال تــكاد تقــوى علــى رفــع حجابهــا  ،وقــد خرجــت إلــى
الحيــاة وبــدأت تســاهم فــي حركــة النهضــة مــع كتابــات قاســم أميــن ودعــوة هــدى شــعراوي
 ،مــع بدايــات القــرن العشــرين وإنشــاء مدرســة الفنــون الجميلــة وتوالــى معــارض طالبهــا ،
وخــروج المــرأة المصريــة للحيــاة العامــة لعبــت المــرأة دوراً مهمـا ً فــي تلــك الحركــة  ،وشــكلت
رعايــة الفنــون المجــال األول لنشــاط المــرأة  .وفــى مجــال رعايــة الفنــون تبــرز أســماء لعبــت
أدوارا مهمــة فــي هــذا المجــال منهــن علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر أو التخصيــص :
o oاألميــرة هانــم إلهامــي أسســت مدرســة للصناعــات والفنــون التراثيــة  ،باســم المدرســة
اإللهاميــة للصناعــات والفنــون الزخرفيــة التراثيــة  ،وتولــت رعايتهــا واإلنفــاق عليهــا .
o oاألميــرة ســميحة حســين راعيــة للحركــة الفنيــة مــن خــال رعايتهــا ألنشــطة الجمعيــة
المصريــة للفنــون الجميلــة ورعايــة معرضهــا الفنيــة  ،وكانــت األميــرة ســميحة فضــا عــن
ذلــك فنانــة تشــكيلية رائــدة .
o oالســيدة هــدى شــعراوي فقــد بــدأ نشــاطها فــي رعايــة الفنــون فــي الجمعيــة المصريــة
للفنــون الجميلــة  ،ثــم انتقــل دورهــا إلــى جمعيــة محبــى الفنــون الجميلــة  ،لكنهــا انفــردت
بــدور آخــر اســتمر حتــى رحيلهــا فــي ديســمبر ســنة  ، 1947عندمــا نظمــت مســابقة
مختــار وأنفقــت عليهــا منــذ عــام  1935فــي الذكــرى األولــى لرحيــل محمــود مختــار
الــذى حظــى برعايتهــا ودعمهــا فــي حياتــه وتولــت رعايــة ذكرهــا بعــد وفاتــه مــن خــال
تلــك المســابقة  ،ومــن خــال تأسيســها لجمعيــة أصدقــاء مختــار  ،تلــك الجمعيــة التــي تبنــت
مشــروع جمــع تــراث مختــار أعمالــه إلــى األمــة  ،وإنشــاء متحــف ومقبــرة لــه .
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•رواد الحركــة الفكريــة والثقافيــة والفنيــة اإلبداعيــة يقيمــون مشــاعل التنويــر لنهضــة أدبيــة
وعلميــة وفنيــة شــاملة  ،وتأســيس الجامعــة األهليــة منبــراً للعلــوم والمعــارف والتــي أصبحــت
الجامعــة المصريــة أول جامعــة حديثــة فــي الشــرق .
•شــهدت مصــر طــرح جــاد لقضيــة الهويــة الثقافيــة والحضاريــة للعمــارة فــي مصــر  ،و حققــت
الحركــة المعماريــة فــورات و ثــورات تقدميــة أحيانــا وتأصيليــة و تقليديــة أحيانــا أخــرى ولكنهــا
جميعــا كانــت تبحــث عــن بلــورة جديــدة لوضــع العمــارة ضمــن رواســم حضــارة مجتمــع جديــد
فــي عالمــه الجديــد  ،تعبــر بصــدق عــن متطلبــات العصــر والمجتمــع بازدواجيتــه الفكريــة
واالجتماعيــة بيــن التقليديــة والتحديــث  ..بيــن المنقــول و المنظــور .
استقبلت مصر مع مطلع الثالثينات نكسة أصابت هذه المرحلة والحراك الناهض
عطلت جانب من طاقات اإلبداع واالنطالق مع استبداد الحكم الرجعى المطلق حينئذ
حيث أمست الحرية مغلولة والرأي مقيد
فكان إلغاء دستور  1923وتعطيل الحياة النيابية
ومحاربة التجربة التنموية لطلعت حرب وبنك مصر ومؤسساتها االقتصادية الوطنية.
عندهــــا  ..حــاول جيــل المفكريــن والمبدعيــن الوطنييــن المقيميــن فــي البــاد والمبعوثيــن العائديــن
مــن الخــارج إلــى الوطــن  ،أن يلتقطــوا مــن جديــد األســلحة ليــردوا بهــا العــدوان عــن حرياتهــم
األساســية وحقوقهــم  ،وعــن القيــم التــي ظفــر بهــا المجتمــع المصــري فــي حراكــه الوطنــي فــي
العشــرينات ؛ فعــرف المجتمــع ضــرورة العمــل الجمعــي وظهــرت التحالفــات واتســعت تدريجي ـا ً
الحــوارات الفكريــة خاصــة فــي القاهــرة وقلــب الحــراك الوطنــي الثقافــي والفكــري االجتماعــي
وتعــددت المنابــر الثقافيــة بتنويعاتهــا االجتماعيــة  ،ومنهــا مــا عرفتــه القاهــرة فــي..
دور الصحافة الوطنية وكتابها ،
الجماعات الفنية واألدبية والفكرية وأعضاؤها ،
المقاهي وروادها ،
الصالونــات الفكريــة المتعــددة المشــارب والتوجهــات  ،والتــي كانــت أحــد وأهــم مظاهــر المرحلة
وأكثرهــا تأثيــراً اجتماعيا ً .
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فكانــت القاهــرة إشــعاع التنويــر بمنابرهــا التــي اجتهــد فيهــا المبدعــون لتأســيس
الصالونــات الثقافيــة والتــي اعتبــرت رافــداً ثقافيـا ً مهمـا ً علــى المســتوى الوطنــي
واإلقليمــي ؛ فكانــت ملتقــى لألدبــاء والفنانيــن وأهل المعرفــة والثقافة والسياســيين
ومــن الجديــر بالذكــر ذلــك الــدور غيــر المســبوق للمــرأة فــي هــذا المجــال  ،وهــو
تعبيــر عــن الحــراك الليبرالــي الجديــد الــذي بــدأ فــي مصــر مطلــع القرن العشــرين .
هـــــكذا  ..كانــت الصالونــات الثقافيــة معنيــة ومهمومــة بالقضيــة الوطنيــة علــى كافــة المســتويات
الفكريــة وجميــع المحافــل واختــاف التوجهــات واأليديولوجيــات بوجــود النخــب الفكريــة األدبيــة
والثقافيــة التــي دور كبيــر فــي نشــر الفكــر التنويــري  ،وتعتبــر هــذه المنابــر مصــادر إشــعاع فكــري
وثقافــي وأدبــي مــن أجــل إبــداء الــرأي والنقــد بالطريقــة البنــاءة  ،فــي محاولــة نحــو خلــق مشــاريع
فكريــة خالقــة ووطنيــة ؛ ومــن هــذه المنابــر الفكريــة الفاعلــة والمؤثــرة علــى ســبيل االســتدالل
وليــس الحصــر :
•صالون نازلــي فاضــل ( 1853ـ  .. )1914هــي بنت مصطفــى فاضل باشــا الملقــب بأبــي
األحــرار  ،وكانــت ذات عقــل وفكــر وثقافــة واســعة  ،وتلقــت مــن العلــوم واآلداب الكثيــر  ،ومن
أحــوال البــاد والتمــدن  ،ومــن العلــوم السياســية واالجتماعيــة  ..منــذ أواخــر القــرن التاســع
عشــر كان لهــا صالونهــا الثقافــي  ،ويعــد أقــدم صالــون فــي العصــر الحديــث  ..وكان ممــن
يقصــد هــذا الصالــون  :الشــيخ محمد عبــده  ،و قاســم أميــن  ،و ســعد زغلــول  ،وولــي الديــن
يكن  ،وســليم ســركيس الصحفــي واألديــب اللبنانــي  ،والشــاعر ولــي الديــن يكــن المولــود فــي
القاهــرة وهــو تركــي األب وكان مــن أنصــار حقــوق المــرأة ومــن المطالبيــن بنــزع الحجــاب
عنهــا مبكــراً  ، ...كمــا كان المجلــس يقصــده بعــض األجانــب  ،وكان أغلــب مــا يثــار فــي
هــذا الصالــون  :موضوعــات دينيــة  ،وسياســية  ،واجتماعيــة  ،وعلميــة  ،كمــا كان لصاحبتــه
مســاهمات فــي األنشــطة االجتماعيــة .
•صالــون مــي زيــادة ( 1889ـ  .. )1931اســمها مــاري إليــاس زخــورة زيــادة  ،ولــدت فــي
مدينــة الناصــرة بفلســطين انتقلــت مــع والديهــا إلى لبنــان  ،وتعلمــت فــي مدرســة للراهبــات ..
وأثنــاء الحــرب العالميــة األولــى انتقلــت مــع أبويهــا إلى مصــر  ،وكتبــت فــي مجلــة الزهــور
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والهــال والمقتطــف  ،وكانــت أكثــر كتاباتهــا فــي جريــدة المحروســة التــي آلــت ملكيتهــا إلــى
أبيهــا .أقامــت فــي بيتهــا صالونـا ً أدبيـا ً كل يــوم ثالثــاء  ،وقد غطت شــهرته على شــهرة جوانبها
اإلبداعيــة الكتابيــة  ،واســتمر هــذا الصالــون األدبــي عشــرين ســنة ( 1911ـ  ،)1931وكانــت
تســتقبل ضيوفهــا فيــه كل يــوم ثالثــاء  ،وكانــت تمثــل الشــخصيات التــي تقصــد الصالــون القمــم
األدبيــة والفكريــة والسياســية في مصــر ومــن هــؤالء النخــب السياســية وفــي مقدمتهــم ويصــا
واصــف وإســماعيل باشــا صبــري  ،ومنصــور باشــا فهمــي  ،ونخبــة مــن المبدعيــن كأحمــد
شــوقي وعبــد القــادر المازنــي وعبــاس العقــاد وخليــل مطــران وحافــظ إبراهيــم وســامة موســى
 ،ومصطفــى صــادق الرافعــي  ،وأحمــد لطفــي الســيد وعبــد العزيــز فهمــي  ،والشــيخ محمــد
رشــيد رضــا صاحــب مجلــة المنــار والشــيخ علــي عبــد الــرازق ومصطفــى عبــد الــرازق،  
وولــي الديــن يكــن  ،وإســماعيل صبــري  ،وخليــل مطــران  ،و أنطــون الجميــل  ،وجبــران
خليــل جبــران .... ،وغيرهــم ..وكان لصالــون مــي آثــار واضحــة فــي حــراك المجتمــع فــي
الســاحة الثقافيــة واألدبيــة المصريــة .
•صالـون العـقـــاد ( 1889ـ  ..)1964ال يختلــف اثنــان فــي أن العقــاد كان ذا عقلية موســوعية
متعــددة المعــارف  ،منهومــة بالقــراءة  ،وربمــا كان أحــد آخــر الموســوعيين فــي الفكــر العربــي
وكان غزيــر العطــاء فــي شــتى المجــاالت والمعــارف مــن أدب  ،وشــعر  ،وسياســية  ،وتاريــخ
وفلســفة  .كان صالون العقاد مصــدراً مــن مصــادر العطــاء علــى مــدى عقديــن مــن الزمــان
يعقــد صبــاح كل جمعــة ويمتــد لعــدة ســاعات فــي مســكنه بمصر الجديــدة  ،حضــره كثيــر
مــن الشــخصيات العربيــة  ،وكثيــر مــن تالميــذه ومريديــه  ..ومــن رواد هــذا الصالون محمــد
خليفــة التونســي  ،وأحمــد إبراهيــم الشــريف  ،ومحمــد طاهــر الجبــاوي  ،وعبــد الفتــاح الديــدي
وأحمــد حمــدي إمــام  ،وعبــد الحــي ديــاب  ،وطاهــر الطناحــي  ،وعبــد الرحمــن صدقــي ،
ونظمــي لوقــا  ،وصوفــي عبــد هللا ؛ وهنــاك تنويعــات موضوعيــة وفكريــة فيمــا يــدور حولهــا
الصالــون ورواده مــن فلســفة  ،وأدب  ،وتاريــخ  ،وسياســة  ،ونقــد .
علــى هــذا الــدرب تعــددت وانتشــرت الصالونــات األدبيــة والثقافيــة في القاهــرة  ،وإن اختلفــت
األســماء مــا بيــن صالــون  ،ومنتــدى  ،ونــدوة  ،ولقــاء  ،وملتقــى  ...ولكــن يجمعهــا مــع غيرهــا مــن
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المنابــر األخــرى والعديــدة  ،هــذا الحــراك الوطنــي  ،وتشــكيلها لبيئــة فكريــة وثقافيــة وفنيــة عامــة
فــي مصــر خــال النصــف األول مــن القــرن العشــرين  ،وشــهدت تطــور وتحــوالت وتغييــرات مــع
ظــروف المرحلــة .
إجمـــــاالً  ..تلــك بعــض مــن ســمات البيئــة الثقافيــة والفكريــة عامــة فــي مصــر خالل النصــف األول
مــن القــرن العشــرين  ،مرحلــة مــا بيــن الحــرب العالميــة األولــى والحــرب العالميــة الثانيــة  ،ترســم
صــورة عامــة للمجــال الــذي تشــكل فيــه الجيــل الثانــي ومنهــم رمســيس ويصــا واصــف مــن مفكــري
ومثقفــي وفنانــي مصــر بعــد جيــل الــرواد األوائــل ..كانــت مصــر فــي حالــة حــراك غيــر منغلقــة
علــى نفســها فــي الــوادي الضيــق المحــدود  ،ولكــن تنفتــح مــع فيــض دلتــا النهــر علــى العالــم لتأخــذ
منــه وتعطيــه  ،والســيما هنــاك مــع النهــوض واليقظــة الفكريــة األوروبيــة  .كان حــراك فــي حالــة
حــوار أحيان ـا ً  ،وحــاالت صــراع أحيان ـا ً أخــرى  ،ولكنــه دائم ـا ً فــي ديناميكيــة حيويــة ومتحركــة
تتوالــد عنهــا توجهــات فنيــة ُتشــكل فلســفتها أيديولوجيــات ومواقــف فكريــة وثقافيــة مختلفــة تجمعهــا
حينئــذ روح وطنيــه  ،تفــرز تكتــات وجماعــات وجمعيــات فكريــة وفنيــة لهــا مواقفهــا مــن القضايــا
العامــة والوطنيــة والثقافيــة  ،وقــام عليهــا رواد التنويــر والفكــر مؤسســين لوضعيــة جديــدة للحيــاة
الثقافيــة والفكريــة والفنيــة فــي مصــر فــي النصــف األول مــن القــرن العشــرين ..
تلــك المرحلــة التاريخيــة التــي شــاءت األقــدار أن يولــد فيهــا المعمــاري والفنــان «رمســيس
ويصــا واصــف» واحــداً مــن الجيــل الثانــي المتطلــع للمســتقبل والمعتمــد والواعــي بإرثــه الوطنــي
والحضــاري ومنفتــح علــى عصــره ومتغيراتــه  ،تلــك المعطيــات العامــة فــي مصــر والتــي تطابقــت
فــي تناغــم مــع البيئــة االجتماعيــة المباشــرة التــي نشــأ هــو فيهــا شــخصيا ً  ،ليشــكل األثنــان مع ـا ً
وجــدان وفكــر الطفــل والشــاب الــذي خــرج للحيــاة العامــة فــي مرحلــة مــن أهــم مراحــل التحــول
للحركــة الوطنيــة المصريــة  ،ومحــاوالت النهضــة القوميــة والوطنيــة المصريــة  ،ومعهــا بــدأ
رمســيس ويصــا واصــف يرســم لنفســة رؤيــة ذاتيــة مبنيــة علــى مكتســبات المرحلــة ونكســاتها
ومتفاعــاً مــع معطيــات العصــر الجديــد خاصــة بعــد أن ألتحــق بمدرســة الفنــون الجميلــة فــي
باريــس لدراســة العمــارة ســنة  1930وتأثــره بالمنهــج التجريبــي  ..وهــو مــا كان لــه أكبــر األثــر
عليــه بعــد ذلــك عنــد عودتــه لمصــر  ،ليبــدأ حياتــه المهنيــة وممارســته التطبيقيــة .
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مقدمـــة ..

«رمســيس ويصــا واصــف» اإلنســان ابــن
بيئتــه االجتماعيــة بخصوصيتهــا وأســرته بقيمهــا
المتجــذرة وحياتهــا لزمانهــا ومــع مســئولياتها ،
وهويتهــا وانتماءاتهــا الوطنيــة وجذورهــا التــي
نبتــت مــن األرض الطيبــة فــي صعيــد مصــر،
وفــي حاضنتهــا الحضريــة القاهــرة عاصمــة
البــاد ومجمــع مختلــف التيــارات  ،وعندهــا
تفيــض لكافــة البــاد بــكل مــا تحملــه مــن فكــر
وفنــون وثقافــات  ،وعندهــا تتشــكل فيهــا ومنهــا
البيئــة الفكريــة والثقافيــة فــي زمانهــا وعصرهــا
وبجذورهــا المتوارثــة الحضاريــة  ..هنــــا كانــت
واحــدة مــن ثمارهــا التــي خرجــت بحيويــة
وأزهــرت ضمــن جيــل جديــد فــي نهايــة العقــد
الثانــي ومطلــع العقــد الثالــث مــن القــرن العشــرين  ،جيــل شــاب يحمــل عــن ســابقه رايــات الصحــوة
مــن جيــل الــرواد  ،خلفــا ً عــن ســلف  ،ومــن هــذا الجيــل الوليــد حينئــذ كان «رمســيس ويصــا
واصــف»  ،ليبــدأ مشــواره فــي الحيــاة ويبــدأ المشــهد الثانــي للبنــاء الفكــري لإلنســان  ،وليكــون فيمــا
بعــد هــو أيــوب الحرانيــة مــع حدوتــة مصريــة جديــدة قديمــة وباقيــة ..
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حصــل رمســيس ويصــا واصــف علــى البكالوريــا مــن مدرســة الليســية الفرنســية بالقاهــرة ســنة
 ، 1930وكان حلمــة أن يصبــح نحاتــا ً  ،متأثــراً بالمثــال محمــود مختــار الــذي كان موضــع
إعجــاب كبيــر لــدى رمســيس الصغيــر عندمــا كان مختــار أحــد رواد الصالــون الثقافــي لــأب ويصــا
واصــف  ..وقــد كانــت طاقــات األبــداع وروح النهضــة الوطنيــة منبثقــة فــي هــذه الســنوات الزاخــرة
بالزخــم الفكــري والتــي حملهــا جيــل الــرواد المصرييــن فــي كافــة المجــاالت  ...أقنــع الوالــد ويصــا
واصــف أبنــه رمســيس أن يــدرس العمــارة بــدالً مــن النحــت الــذي كان شــغوفا ً بــه متأثــرا بمحمــود
مختــار  ،وأرســله إلــى فرنســا حيــث ألتحــق بمدرســة الفنــون الجميلــة «البــوذار» بباريــس ســنة
 1930لدراســة العمــارة ..
وأثنــاء دراســته بفرنســا مــات ويصــا واصــف األب السياســي المخضــرم وراعــى الفنــون والثقافــة
وتحديــدا فــي  27مايــو ســنة  1931مســموما ً يعتقــد أنهــا مكيــدة مــن الملــك فــؤاد علــى أثــر
الخصومــة بينهمــا  ..ممــا منــع رمســيس مــن النــزول إلــى مصــر طــول فتــرة دراســته حتــى ســنة
 ، 1935وكان شــغفه وحبــة للفــن وال ســيما النحــت متجــذراً داخلــه  ،فأســتغل الفرصــة وراح
يــدرس النحــت مــع العمــارة مع ـا ً ..
تأثــر «رمســيس ويصــا واصــف» بخلفيتــه الثقافيــة واالجتماعيــة المتجــذرة داخلــه  ،وكان التقابــل
ويمكــن أن نقــول التكامــل لحــد التطابــق بيــن خصوصيــة التأثيــرات االجتماعيــة األســرية متأصلــة
فــي والــده السياســي والوطنــي المخضــرم وراعــي الفنــون والثقافــة والفكــر مــن جانــب  ،ومــن
جهــة أخــري المؤثــرات الناتجــة عــن البيئــة الفكريــة العامــة الحادثــة فــي القاهــرة فــي عشــرينيات
القــرن العشــرين وحراكهــا الوطنــي ؛ فــكان تأثيــر محمــود مختــار علــى رمســيس علــى المســتويين
الخــاص والعــام يتمثــل بجانــب نزعاتــه الفنيــة اإلبداعيــة وموهبتــه  ،كانــت منبعهــا ومقاصدهــا
الحضاريــة وطنيــة  ،وهنــا كان التقابــل والتطابــق والتأثيــر المــزدوج علــى رمســيس نفســه  ،فهــي
روافــد متعــددة تصــب فــي مجــرى البنــاء الفكــري لرمســيس اإلنســان  ،وكانــت هــي الدعــوة بالعــودة
للهويــة المصريــة فــي الحركــة الفنيــة والفكريــة خاصــة وفــي الحــراك المجتمعــي عامــة  ،حــراك
وقــدرة علــى اإلبــداع والتحــرر مــن القيــود المســيطرة علــى العقــول  ،مــع التمســك بالمــوروث الــذي
نمتلكــه وتنقيتــه بــل وتطويــره .
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لكــن  ..فــي ثالثينيــات القــرن عنــد أنكمــاش الحركــة الليبراليــة فــي السياســة أنكمشــت أيض ـا ً مــا
يمكــن تســميته تراجــع النزعــة الثوريــة فــي الفكــر والفــن  ،وتحــول البعــض لموقــف موالــي للســلطة
ومعهــم كاد ينطفــئ البريــق الوطنــي الــذي أشــعله محمــود مختــار ورفاقــه فــي جماعــة الخيــال
والتــي كان يرأســها ويصــا واصــف والتجمعــات الفنيــة والفكريــة األخــرى  ،ومــع نــذور الحــرب
العالميــة الثانيــة بــدأ الصــراع بيــن مختلــف القــوى واالتجاهــات ومنهــا بــدأ التمــرد علــى االتجاهــات
األكاديميــة بيــن شــباب المفكريــن المثقفيــن والفنانيــن الوطنييــن وفــي مقدمتهــم جورج حنيــن وجماعة
الفــن والحريــة ومــا تحملــه بشــكل ضمنــي أو بشــكل مباشــر لبــذور الفكــر االشــتراكي االجتماعــي
فــي مرحلــة ســاد فيهــا الظلــم االجتماعــي أثنــاء فتــرة الحــرب ومــا بعدهــا  ،وهكــذا بــدأت تتشــكل
موجــة تمــرد وثــورة بيــن الفنانيــن المصريــن الشــباب الذيــن تحمســوا للتغييــر وبــدأوا محاولــة
اســتحداث حالــة جديــدة تواكــب التغيــرات االجتماعيــة والفكريــة التــي يجتازهــا حينئــذ المجتمــع.
عرفــت مصــر مــع هــذا الحــراك الجماعــات الفنيــة والفكريــة التــي تلتــف حــول القضايــا المجتمعيــة
ومتطلباتهــا  ،والبحــث الحثيــث عــن المخــرج الثــوري بأبعــاده المجتمعيــة والفكريــة فــي كافــة
المجــاالت  ،وفــي قلــب هــذا كانــت االنطالقــة الجديــدة لشــباب المصرييــن الوطنييــن ومنهــم
«رمســيس ويصــا واصــف»  ،والبحــث نحــو نهــج فنــي جديــد يحمــل فكــر جديــد لترســيخ االنتمــاء
الوطنــي والخــروج مــن التبعيــة إلــى الحريــة ومــن الظلــم والتخلــف إلــى العدالــة والتنميــة المجتمعيــة
وتألقــت فــي مصــر الســريالية والتكعيبيــة والتجريديــة وغيرهــا مــن المذاهــب التــي ســادت الحيــاة
الفنيــة والفكريــة حينئــذ  ،وكذلــك التلقائيــة والفطريــة التــي رأى رمســيس فيهــا بعدهــا التنمــوي
المجتمعــي وهــو المخــرج والحــل الحتمــي االجتماعــي والفكــري والمهنــي بتوجهــه المجتمعــي
االشــتراكي  .هــذا مــا أكتســبه «رمســيس ويصــا واصــف» وشــكل عنــده بنــاءاً فكريـا ً يقــوم علــى
تلــك الروافــد والجــذور مجتمعــة ومتفاعلــة  ،فــكان هــذا عنــده هــو النهــج الصحيــح للوصــول إلــى
الحداثــة بمضمونهــا اإلنســاني والحضــاري  ،وهــو مــا طبقــه فــي حياتــه العمليــة وممارســاته
اإلبداعيــة فكانــت فلســفته الفكريــة وبنيتهــا األساســية الحريــة والحــب والوطنيــة المجتمعيــة  ،ســواء
فــي الفــن أو العمــارة أو حتــي فــي مواقفــه مــن المنظومــة التعليميــة ومؤسســاتها ومناهجهــا الحادثــة
حينئــذ  ،والتــي تبلــورت فيمــا بعــد مــع فلســفته فــي الفــن التلقائــي الفطــري وتفاعلــه مــع تجربــة
الفنــان حبيــب جورجــي .
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تأثــر «رمســيس ويصــا واصــف» كذلــك خــال ســنوات دراســته بباريــس بالمنهــج التجريبــي فــي
الفــن  ،ويُعــد هــذا أســلوبا ً مــن أجــل اكتســاب المعرفــة عــن طريــق الرصــد أو الخبــرة المباشــرة
وغيــر المباشــرة باســتخدام األدلــة التجريبيــة القابلــة للمالحظــة عبــر الحــواس علــى وجــه التحديــد ؛
وبذلــك ُتعــد التجربــة الحســية وف ًقــا للمنهــج التجريبــي المصــدر الرئيســي لــكل جــزء مــن المعرفــة ؛
وهــذا مــا كان لــه أكبــر األثــر فــي البنــاء الفكــري لإلنســان والفنــان والمعمــاري «رمســيس ويصــا
واصــف» الــذي جمــع بيــن المنهجيــة التجريبيــة المكتســبة مــن دراســته وبيــن نزعاتــه العقالنيــة التي
حملهــا داخلــة مــن موروثاتــه الحضاريــة ونشــأته االجتماعيــة الخاصــة وبيئتــه الفكريــة التــي خــرج
منهــا فــي مصــر العشــرينات  ،وهــو مــا ظهــر الحقـا ً بعــد عودتــه لمصــر وممارســاته اإلبداعيــة ،
وخوضــه لتجربتــه الفكريــة والعمليــة مــن وحــي قضيتــه التــي آمــن بهــا وعــاش لهــا فــي ..
تزاوج العمارة والفن والحرفة خالل حالة مجتمعية وإنسانية ووطنية
وفي إطار من التلقائية الفطرية الذاتية عند اإلنسان
والمشروطة بالحرية الفكرية
والمعتمدة على موروثاتها الحضارية والمتفاعلة مع زمانها

نمــاذج مــن مشــروعات
رمســيس ويصــا واصــف
أثنــاء دراســته فــي
با ر يــس
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حصــل رمســيس ويصــا واصــف علــى دبلــوم العمــارة ســنة  1935مــن مدرســة الفنــون الجميلــة
 البــوذار  ،عــاد بعدهــا لمصــر ليبــدأ حياتــه العمليــة والمهنيــة اإلبداعيــة  ،وكذلــك بــدأ معهــاعملــه األكاديمــي كأســتاذ للفنــون وتاريــخ العمــارة ســنة  1938فــي مدرســة الفنــون الجميلــة العليــا
بجامعــة فــؤاد فــي القاهــرة  .ورغــم تأثــره بالمنهجيــة التجريبيــة أثنــاء فتــرة دراســته بباريــس  ،إال
أن الدراســة األكاديميــة التــي تلقاهــا علــى مــدى ســنوات دراســته بفرنســا خيبــت بعــض مــن آمالــه
ورأى فيهــا ســببا ً لبعــض اإلحبــاط بــدالً مــن أن تكــون وســيلة التفجيــر للطاقــات اإلبداعيــة لديــه ..

كان مشروع تخرجه مسكن لخزاف في مصر القديمة
وقد نال عنه المرتبة األولى

مشروع تخرج رمسيس ويصا واصف
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العودة وبداية انطالق ..
عــاد «رمســيس ويصــا واصــف» مــن دراســته بباريــس إلــي مصــر  ،وكان رافــض الحالــة
اإلبداعيــة والفكريــة الحادثــة عامــة فــي البــاد  ،بالرغــم مــن خصوصيــة الحــراك الفكــري الــذي
كان ســاكن فــي وجــدان وحيــاة المجتمــع ونخبــه الفكريــة باختالفاتهــا المتباينــة  ،ولكــن تزامــن هــذا
الحــراك الباطــن فــي عمــوم المجتمــع فــي مواجهــة نكســة سياســية كانــت تعيشــها مصــر ومحــاوالت
إجهــاض الحــراك الوطنــي فــي الثالثينيــات بعــد إلغــاء الدســتور وحــل البرلمــان وتقييــد الحريــات ،
وســيطر علــى مقاليــد الســلطات كل مــن القصــر والملــك ومواليــه  ..ومــن خلفهــم وقبلهــم الســفارة
البريطانيــة وقــوى االحتــال العســكري والقــوى االقتصاديــة الغربيــة المتحكمــة والمحتكــرة كل
األنشــطة  ،وكذلــك حالــة االستشــراق والتغريــب العامــة فــي كافــة المجــاالت  ،بــل والتغييــب
الممنهــج للمجتمــع وطبقتــه المتعلمــة والطبقــات العليــا .
بالرغــم مــن كل المظاهــر الخادعــة لحالــة حداثــة مزيفــة تخــدع البعــض مــن اآلخذيــن بتلــك المظاهر
أنهــا صحــوة جديــدة ويســمونها حتــى اليــوم بالزمــن الجميــل  ،ولكــن الواعييــن مــن الوطنييــن
المصرييــن رفضــوا هــذه الحالــة العبثيــة الضالــة والمضللــة فكانــت منابــر التنويــر الواعيــة بالقضيــة
الوطنيــة علــى المســتويات الفكريــة والسياســية واالجتماعيــة كلهــا فــي حالــة مــن الوعــي والنضــال
لتجديــد الصحــوة الحقيقيــة للثــورة علــى تلــك الحالــة المترديــة والخــروج مــن حالــة التبعيــة المســتترة
أو االحتــال والســيطرة المباشــر إلــى الحريــة والقــدرة علــى الفعــل الذاتــي والبحــث عــن الهويــة
الوطنيــة واالنتمــاء القومــي  ..ومــن ضمــن مظاهــر ذلــك الواقــع حينئــذ كانــت الظاهــرة المعماريــة
التــي تعيشــها القاهــرة خاصــة  ،والتــي رصدهــا حينهــا ووصفهــا مســتنكراً .
وكتب عنها رمسيس ويصا واصف ..
ما ال أستطيع أفسره هو لماذا لحضارتنا الفنية أن تفرز هذا الكم من البرودة والقبح
اللذان يحالن مكان العمارة األصيلة الفنية
إنه حتى في األحياء القديمة العريقة بدأ يظهر طفح المباني الحديثة
إنها إهانة للحس اإلنساني
وهى مدعاة للحزن الشديد عندما تظهر هذه المباني في الريف المفتوح
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رأى «رمســيس ويصــا واصــف» بعيــن الفنــان والمعمــاري الوطنــي أن تلــك العاصفــة المعماريــة
الغربيــة بدعــوى الحداثــة قــد اكتســحت القاهــرة  ،وأفــرزت ومازالــت العديــد مــن المبانــي حينئــذ
(فــي ثالثينــات القــرن العشــرين)  ،تلــك المبانــي التــي أقيمــت دون مراعــاة للحــس الجمالــي والبيئــي
والحضــاري وفقــدت هويتهــا بدعــوى الحداثــة ـ بفــرض توافــر حســن النوايــا ـ  ،وأفقــدت أو كادت
تفقــد اإلنســان المصــري انتمــاءه الوطنــي فــي مواجهــة عمليــات التغريــب  ..ومعهــا يفقــد حريتــه
وقدراتــه اإلبداعيــة مــن ذاتــه ؛ وخــال هــذه المرحلــة نشــأ الجــدل الثقافــي بيــن المــوروث والمنقــول
فــي اطــار الصــراع بيــن حركــة التحــرر الوطنــي وتطلعاتهــا وبيــن حركــة التحديــث وحتميتهــا وفي
قلــب هــذا الحــوار ومــن خاللــه ظهــر جيــل مــن رواد العمــارة المصرييــن فــي القــرن العشــرين
يتحــركان فــي مســارين لــكل منهــا مرجعيتــه ومقصــده  ،وإن كانــت الدوافــع تبــدو وطنيــة ومهنيــة
صادقــة  ،وتــوازى الخطــان متزامنــان لرســم مســار توجهــات التغييــر االجتماعــي والثقافــي للمجتمع
وإفرازاتــه اإلبداعيــة وعلــى قمتهــا العمــارة :
•االتجــاه األول  ..يتجــه نحــو الــذات وتأصيــل العمــارة مــن مفهــوم تقليــدي نقلــي أحيانــا ً ،
ومتطلــع إلــى تطويــر المــوروث لمواكبــة متغيــرات العصــر أحيانــا أخــرى بــدأ
بإحيــاء وتقليــد للعمــارة المصريــة القديمــة مثــل جامعــة اإلســكندرية أو العمــارة
اإلســامية مثــل وزارة األوقــاف ونقابــة األطبــاء وغيرهــا ..
بــدأت هــذه التشــكيلية الظاهريــة دونمــا مضمــون ولــم يحمــل هويــة مجتمعيــة
ومنتميــة  ،كانــت البدايــة مــن المعمارييــن األجانــب والمستشــرقين  ،ولكنــه
انطلــق فــي اتجاهــات وحلقــات متواتــرة فــي تتابــع علــى أيــدي رواد العمــارة
مــن المصرييــن أمثــال مصطفــى باشــا فهمــي وأحمــد شــرمي ..
ولكــن تعمــق هــذا االتجــاه الحقــا ً وأكتســب قيمــه ومضامينــه المصريــة
األصيلــة والمتطــورة علــى أيــدي أقطــاب العمــارة المصريــة لتلــك المرحلــة
منهــم رمســيس ويصــا واصــف و حســن فتحــي وتوفيــق عبــد الجــواد  ،و لــم
يقــف عنــد هــؤالء بــل أخــذت تتســع حلقاتــه بعمــق أحيانــا وســطحية هزليــة
أحيانــا أخــرى .
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•االتجــاه الثانــي  ..يتجــه نحــو تحديــث الــرؤى المعماريــة فــي اطــار تجديــد الخطــاب الحضــاري
المعاصــر حينئــذ و تفاعلــه مــع روافــد الحضــارة الغربيــة األوروبيــة وثقافاتهــا
وكانــت لرحــات التنويــر الثقافــي لجيــل الــرواد مــن المعمارييــن إلــى أوروبــا
تأثيــره المباشــر علــى العمــارة فــي مصــر  ،فعــاد الجميــع وكل يحمــل رؤيتــه
وتطلعاتــه لتحديــث الحركــة المعماريــة مــن خــال مــا تعلمــه وعاصــره
ومارســه هنــاك .
وكانــت إبداعيــات هــؤالء المعمارييــن هــي حجــر الزاويــة ونقطــة التحــول
للعمــارة المعاصــرة المصريــة بالمفهــوم الســائد  ،فعــاد على لبيــب جبر ومحمد
شــريف نعمــان ومحمــود ريــاض ومحمــود الحكيــم الذيــن أكملــوا دراســتهم فــي
إنجلتــرا وحملــوا مشــاعل التغييــر مــن وجهــة نظرهــم  ،وعاصرهــم األخويــن
حســن وحســين شــافعي وأحمــد صدقــي وغيرهــم الذيــن اكملــوا دراســاتهم
بباريــس  ،واســتنفرت الحركــة المعماريــة والمعماريــون العائــدون هممهــم
فــي دفــع مســيرة التطويــر وتقليــص الفجــوة الحضاريــة مــع الحــادث لمواكبــة
تســارع حركــة الحضــارة ..
عاشــت الحركــة الفنيــة عامــة والمعماريــة خاصــة حتــى أواســط القــرن العشــرين زخــم ثقافــي
مصــدره التنــوع فــي روافــد الفكــر دونمــا تصــارع بــل فــي تجــاور يحمــل الحــد األدنــى مــن التناغــم
واســتمرت فــي تدافعهــا مــع جيــل المبدعيــن العائديــن مــن روافــد جديــدة للحداثــة ..
وأجمــاالً لــم تنغلــق مصــر علــى نفســها خاصــة فــي فتــرات التنامــي الثقافــي  ،ولــم تنحصــر الحركــة
المعماريــة المصريــة خاصــة علــى معماريهــا بــل كانــت منفتحــة لهــا دورهــا اإلقليمــي فــي الشــرق
فعاصــر هــذه الحركــة المعماريــة النهضويــة وتفاعــل معهــا وتأثــر بهــا وفيهــا معماريــون أجانــب
ومعماريــون متمصــرون حتــى إن كثيــر مــن هــؤالء ذابــوا فــي المجتمــع المصــري وحركتــه الثقافيــة
منهــم أنطــوان نحــاس وألبيــر زنانيــري وريمــون أنطونيــوس وشــارل عيــروط وغيرهــم  .هكــذا
شــهدت مصــر علــى مــدى أربعــة عقــود مــا بيــن الحــرب العالميــة األولــى ونهايــة الحــرب العالميــة
الثانيــة طــرح جــاد لقضيــة الهويــة الثقافيــة والحضاريــة للعمــارة فــي مصــر  ،وحققــت الحركــة
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المعماريــة فــورات أو ثــورات تقدميــة أحيان ـا ً وتأصيليــة وتقليديــة أحيان ـا ً أخــرى ولكنهــا جميعهــا
كانــت تبحــث عــن بلــورة جديــدة لوضــع العمــارة ضمــن رواســم حضــارة مجتمــع جديــد فــي
عصــر جديــد  ،و بغــض النظــر عــن التقييــم النقــدي لتلــك المحــاوالت ومــا حققتــه مــن نجاحــات أو
أصيبــت بــه مــن فشــل فهــي تعبــر بصــدق عــن متطلبــات العصــر والمجتمــع بازدواجيتــه الفكريــة
واالجتماعيــة بيــن التقليديــة والتحديــث  ..بيــن المنقــول و المنظــور .
كان «رمســيس ويصــا واصــف» فــي قلــب هــذا الحــراك الفكــري الفنــي والمعمــاري الحــادث
فــي الربــع الثانــي مــن القــرن العشــرين  ،وعلــى يقيــن مــن إيمانــه بأهميــة قضيتــه  ،و إحساســه
بضــرورة التواصــل مــع هويتــه الوطنيــة للنهــوض مــن تلــك الحالــة التــي رأى فيهــا نوع ـا ً مــن
االنتكاســة علــى الحالــة النهضويــة التــي نشــأ هــو فيهــا فــي الربــع األول مــن القــرن العشــرين قبــل
الســفر للدراســة فــي باريــس  ،ومــن هــذا المنطلــق الراســخ أخــذ رمســيس يقــوم حينهــا بجــوالت فــي
أحيــاء مصــر القديمــة بالقاهــرة فــي الفتــرة بيــن  1938-1936متأمـاً المبانــي القديمــة ومتفاعـاً
مــع ســكان تلــك األحيــاء وســكانها ومجتمعاتهــا  ،والســيما الحرفييــن منهــم باختــاف مجــاالت
ابداعياتهــم وتخصصاتهــم  ،ومــن خــال لقاءاتــه مــع تلــك الطوائــف والمجتمعــات الحرفيــة األصيلــة
تفاعــل معهــا وبهــا  ،وأكتســب خبــرة فــي مهــارات تلــك الحــرف والتــي مــا لبثــت أن شــكلت رؤيتــه
للعمــارة ودورهــا التنمــوي فــي حيــاة المجتمــع واإلنســان  ،ومنهــا تأكــد يقينــه بــأن الحرفــة والفــن
ومنــه العمــارة وجهــان لعملــة واحــدة  ..ولكــن ربمــا كان مــن األمــور األساســية لــه أنــه أدرك أن
هــذه الحــرف فــي طريقهــا لالندثــار  ،وذلــك ألنــه رغــم صــدق وأمانــة هــؤالء الحرفييــن  ،فقــد كان
واضحـا ً أنهــم لــم يعــودوا يشــكلون القــدرة علــى بنــاء تيــار أو حالــة جمعيــة  ،ألن كثيــراً مــن هــؤالء
الحرفييــن توفــى دون أن يــدرب مــن يخلفــه فــي حرفتــه مــن الصبيــة  ..وهنــا تــكاد تتقطــع تلــك
المتواليــة المتتابعــة للمــوروث الحرفــي للقاهــرة ومجتمعاتهــا العمرانيــة القديمــة .
تركــت هــذه الحقائــق بإيجابياتهــا وســلبياتها أثــراً عميقــا ً فــي نفــس رمســيس اإلنســان صاحــب
القضيــة والباحــث عــن الهويــة واالنتمــاء الوطنــي  ،قبــل أن يكــون الفنــان والمعمــاري المتطلــع
لتطــور وتنميــة مجتمعــه  ،ممــا دعــاه إلــى التأمــل فــي مصيــر اإلنســان العــادي فــي عصــر اآلالت
وكيــف أن هــذه الميكنــة المتزايــدة ووســائل تعليمهــا التجريديــة تخــرب ملــكات اإلنســان الطبيعيــة

61

لــذا اســتقرت نيتــه أن يــدع اتجاهــات العمــارة الحديثــة عارض ـا ً عنهــا  ،وراح يعمــل علــى إيجــاد
منظومــة فكريــة متماســكة شــكلت بالنســبة لــه البنيويــة الفكريــة لــه ولممارســته المهنيــة منــذ بدايتهــا
وحتــى النهايــة  ،بنيويــة تعطــى العمــارة المصريــة شــخصية وطنيــة مســتمدة كمــا كان الحــال دائمــا
مــن أســلوب ونمــط حيــاة اإلنســان نفســة والمجتمــع وتقاليــده وبيئتــه الطبيعيــة  ،وبشــكل عــام مــن
حصيلــة ضخمــة مــن الثقافــة والتــراث والمــوروث المجتمعــي ؛ واقتضــت تلــك الرؤيــة الفلســفية
إلــى حتميــة التكامــل بيــن اإلنســان والبيئــة الطبيعيــة .
فكانت عقيدة رمسيس ويصا واصف المعمارية والفنية ..
ولتكن جزءاً متناغما ً من الطبيعة
وأن تجعل الطبيعة جزء من وجودك
وجــد «رمســيس ويصــا واصــف» فــي تلــك الفنــون الحرفيــة التقليديــة فــي مصــر القديمــة إجابــة
لبحثــة عــن الهويــة فــي الفــن والحرفــة  ،كمــا كانــت عمــارة بيــوت قــرى النوبــة جنــوب الــوادي
المبنيــة بالطــوب اللبــن والمســقوفة بالقبــاب والقبــوات مــن نفــس الخامــة  ،إجابــة أخــرى لبحثــة
حينهــا عــن ســؤال الهويــة فــي العمــارة المصريــة المنتميــة لتلــك األرض  ..وتعتبــر زيارتــه إلــى
قــرى النوبــة جنــوب البــاد فــي الفتــرة  1939-1938ذات أثــر بالــغ فــي تشــكيل شــخصيته
وبنيتهــا الفكريــة فــي الجانــب اإلبداعــي المعمــاري المرتبطــة برؤيتــه للعمليــة اإلبداعيــة الفنيــة عامة
وفلســفته التــي دارت حــول مفهــوم أن اإلنســان يولــد وبداخلــة نبــع مــن الفيــض الفنــي دون التدخــل
ودون تعطيــل هــذا االســتمرار وتدفقــه ؛ درس رمســيس العمــارة النوبيــة وتطورهــا وتنويعاتهــا
التــي طــرأت عليهــا عبــر عصــور مصــر الحضاريــة المختلفــة مــن المصريــة القديمــة والقبطيــة
واإلســامية  ..وأكتشــف أن هنــاك موروثـا ً إبداعيـا ً وحضاريـا ً هائـاً للعمــارة المصريــة يحمــل لنــا
الحلــول واألفــكار هــي عيــن الحداثــة الحقيقيــة  ،وهــو مــا يمكنهــا أن تحــل لنــا كل مشــكلة معماريــة
معاصــرة لتكــون هــي المفهــوم الصحيــح للحداثــة المنتميــة  ،وتحمــل فــي مضمونهــا الهويــة الوطنيــة
وتمثــل الحريــة فــي عموميــة المفهــوم والمصطلــح والقــدرة الذاتيــة لإلبــداع  ،أو علــى األقــل تكــون
منطلقـا ً باتجــاه الحــل  ،ورأى أن هــذا هــو الســبيل الســليم للعمــارة المصريــة الحديثــة  ،وليــس الحــل
المبتــذل باعتمــاد العمــارة األوروبيــة الغربيــة والغريبــة عــن ذاتنــا الحضاريــة ســبيالً وحيــداً إلقامــة
العمــارة المســماة بالحديثــة فــي مصــر حينئــذ .
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فالعمــارة عنــد رمســيس ويصــا واصــف كمــا وصفهــا هــو نفســه فــي كتاباتــه القليلــة والموجــزة
ولكنهــا المعبــرة عــن عمــق فلســفته وعقيدتــه الفكريــة هــي ..
إن فن العمارة يحتوي الحياة كلها
وخاصة في تكوينات القرية والريف عامة
إذ أحس فيها باالنسجام والكمال الذي يعبر فيه البناء عن نفسه
بحرية كاملة وبعفوية تلقائية بحتة
إن البنيويــة الفكريــة عنــد رمســيس ويصــا واصــف اإلنســان والفنــان والمعمــاري هــي ثمــرة النشــأة
الوطنيــة علــى المســتوى الذاتــي والخــاص أو علــى المســتوى األشــمل واألعــم للبيئــة الثقافيــة
للمجتمــع المصــري ونخبــه باختــاف مجاالتهــم مــع تصاعــد الحركــة الوطنيــة  ،وتعرضهــا فــي
الربــع الثانــي مــن القــرن العشــرين إلــى انتكاســة فرضــت حتميــة رد فعــل يحيــى تلــك النهضــة
مــرة أخــرى مــن جديــد مــع جيــل جديــد  ،ويرســخ انتماءاتهــا الوطنيــة فــي اإلنســان والمجتمــع
المصــري مــن منطلــق تلــك البنيــة الفكريــة شــكل رمســيس ويصــا واصــف فلســفته فــي الفــن
والعمــارة ومزجهمــا بمفهــوم الحرفــة باعتبارهــا فــي قلــب اإلبــداع وليــس مجــرد محــاكاة أو تنفيــذ
للمنتــج اإلبداعــي ؛ فــكان رمســيس يتميــز بأنــه يمــزج بيــن النحــت والعمــارة  ،وكان يــرى أن
البنــاء لــن يعكــس اإلحســاس العميــق بالطبيعــة ومحاكاتهــا إال حيــن يصبــح متفاعــاً مــع ذات
اإلنســان عندمــا يتضــاءل اإلحســاس بالمــادة وتمتــزج البســاطة باإلبــداع  ،تعــود النفــس اإلنســانية
إلــى فطرتهــا  ،فــا تعــود نفسـا ً تائهــة فــي الزحــام أضناهــا اإلحســاس بالمــادة وهبــط بهــذه الــروح
اإلنســانية إلــى أســفل الســافلين ..
آمــن «رمســيس ويصــا واصــف» إيمانــا غيــر محــدود بالحريــة وكان يــرى أن اإلنســان ،أي إنســان
وفــى أي مرحلــة مــن مراحــل العمــر يســتطيع أن يبــدع  ،ويصــل بإبداعــه كمــاالً فني ـا ً طالمــا أنــه
يعبــر  ،وتتــرك لــه حريــة التعبيــر كاملــة دون فــرض أي قيــود أو توجهــات قــد تضــر بأفــكاره
وإبداعــه  ..إذ كان يتصــور أن أي طفــل وبغــض النظــر عــن مســتواه االجتماعــي أو التعليمــي
يســتطيع أن يحلــق مــع خيالــة ويعطــى إبداعــات متميــزة  ،طالمــا أنــه بعيــد عــن مؤثــرات وتوجهــات
تجبــره علــى إنتــاج طريقــة أو نهــج بعينــة  ..هكــذا  ،ترســخت البنيــة الفكريــة عنــد رمســيس فــي
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إيمانــه بالقــدرات الكامنــة فــي داخــل كل إنســان وليســت بكونهــا متجــذره داخلــه بــل فــي حقيقتهــا
ووجودهــا فــي ذاتهــا  .وعلــى مــدى تجربتــه اإلنســانية وممارســته اإلبداعيــة والفنيــة والمعماريــة
والتعليميــة أثبــت صــدق هــذا االعتقــاد وحقيقتــه المطلقــة  ،ليــس فــي اإلطــارات اإلبداعيــة وحســب
بــل وفــى مســيرة حيــاة اإلنســان نفســه وســلوكياته الفرديــة والمجتمعيــة .
هــذه الــرؤى واألفــكار عــن العمــارة المصريــة والفــن والحرفــة المصريــة وتطبيقاتهــا كانــت هــي
جوهــر رســالة الفنــان والمعمــاري عنــد رمســيس يؤكدهــا مــن خــال الممارســة المهنيــة أو التدريــس
لطلبتــه فــي قســم العمــارة بكليــة الفنــون الجميلــة  ،أو بتطبيقهــا الفعلــي فــي الواقــع مــن خــال
الممارســة المهنيــة التــي أتســمت بعالقــة مجتمعيــة تبــدو غيــر مســبوقة بيــن المعمــاري والفنــان

والحرفــي وبيــن المجتمــع بشــكل فعــال وإيجابــي  ..كان يؤمــن بلزوميــة أن تكــون هنــاك حركــة
جمعيــة عامــة فــي المجتمــع لممارســة هــذا الــدور علــى الوجــه الصحيــح  ،ومــع غيــاب تلــك
الحركــة أو ضعفهــا علــى األداء الجمعــي  ،بــدأ رمســيس يقــوم بــدورة المعمــاري فــي ظــل الظــروف
االجتماعيــة والسياســية المضــادة أو المغايــرة ألفــكاره فــي مســاحة ضيقــة ومخنوقــة  ...وكان
لرمســيس رأى فــي منظومــة العمليــة التعليميــة  ،أن المعرفــة الزائــدة تــوازى فــي تأثيرهــا الســلبي
المعرفــة المنقوصــة أو القليلــة  ،وتبقــى خطــورة هيمنــة وتوجيــه أحدهــم لتعليــم اآلخريــن برؤيتــه
وتوجيهاتــه التــي يراهــا مــن منطلــق ذاتــي  ..ومــع إيمــان رمســيس الراســخ فــي الفــن الغريــزي
التلقائــي عنــد اإلنســان  ،ونتيجــة لهــذا االعتقــاد كان يــرى أن العمليــة التعليميــة مســئولة عــن تحقيــق
تلــك اآلليــة الممكنــة لتدفــق هــذا اإلبــداع ..
كان «رمســيس ويصــا واصــف» يؤمــن بــأن قــدرة اإلنســان علــى اإلبــداع الفطــري والتلقائــي
عندمــا تتحقــق لــه الحريــة فــي التعبيــر واإلحســاس بقيمتــه وامتالكــه لذاتــه وإنســانيته  ،وهــي القــدرة
لــم تســتغل كمــا ينبغــي وأخــذ رمســيس اإلنســان والفنــان يحــارب مــن أجلهــا طــوال حياتــه بصبــر
وحــب علــى امتــداد تجربتــه الحياتيــة واإلبداعيــة  ،وكان هــذا اإليمــان دافعـا ً قويـا ً فــي تشــكيل رؤيتــه
وفلســفته المعماريــة وقبــل ذلــك اإلنســانية  ،وتعتمــد علــى تنميــة اإلبــداع الفطــري عنــد كل إنســان
أيــا كانــت درجــة تعليمــة ومؤهالتــه وبيئتــه المجتمعيــة  ،خاصــة إذا توفــرت لــه الظــروف المواكبــة
والفرصــة لتفجيــر تلــك الطاقــات وعندمــا تتحقــق لــه الحريــة ..
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كان «رمســيس ويصــا واصــف» يعتقــد فــي الفــن الفطــري والتلقائــي عنــد اإلنســان  ،ونتيجــة
لهــذا االعتقــاد الراســخ لديــه يــرى أن العمليــة التعليميــة هــي اآلليــة الممكنــة لتدفــق هــذا اإلبــداع ،
وفــي المقابــل فــإن التعليــم بمفهومــه التقليــدي هــو المنشــط الخــاق لإلبــداع والخيــال ســواء ســلبيا أو
إيجابيــا  ..وقادتــه تلــك الــرؤى إلــى بدايــة تجربتــه أوال فــي مصــر القديمــة بشــكل محــدود  ،وبشــكل
متطــور فــي تجربــة الحرانيــة  ..وســجل مــن خاللهــا أن التأثيــرات الخارجيــة لهــا تأثيرهــا المباشــر
إلــى االنســياق العالمــي المجنــون ممــا يجمــد قــدرات اإلنســان فــي قوالــب ويضعــف مــن خيــال
وحساســية اإلبــداع  ..وهنــا كانــت محاوالتــه للحــد مــن تأثيــر هــذا االنســياق فــي النهــج التعليمــي
الــذي تبنــاه فــي تعليمــه لألطفــال بالحرانيــة ..
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هنا رفض جميع التأثيرات الخارجية الجمالية الجامدة وخاصة في إبداعيات
الفن والرسومات واعرب عن اعتقاده بحتمية الحد من التداخالت وعملية
التلقين من الكبار لتكون في اقل حد ممكن وال تتعدى التوجيه وفتح باب الحرية
لتفجير الطاقات الذاتية الحبيسة لدى الطفل نفسه .
باختصار  ..حاول رمسيس إعادة بناء سيناريو المجتمع التقليدي الحرفي
واإلبداعي  ..هذا النهج الذي انتج إبداعات فنية كان من شأنها أن تدهش العالم
وتضفي مصداقية كبيرة للتجربة والنهج  .فضال عن ممارسته لذات التجربة
في أعماله المعمارية هنالك واعرب من خالل ذلك كله على قوة اإلبداع التلقائي
وسعى للمنتج الفني الذي ولد من االندفاع الخالق الطبيعي والذاتي .

التجربة الفلسفية للفن التلقائي ..
إنــه مــن قبيــل المصادفــة أو التقابــل الفكــري المتزامــن كانــت تجربــة الفنــان حبيــب جورجــي التــي
بــدأت ســنة  1938مــن خــال تأســيس مدرســة الفــن الشــعبي  ،وتجربة المعمــاري والفنان رمســيس
ويصــا واصــف مــع مدرســة مصــر القديمــة لألطفــال مــع إدخــال فــن وحرفــة النســيج التــي بــدأت
ســنة  ، 1942اتفقــت التجربتــان حــول قضيــة فلســفية ومنهجيــة فكريــة وإبداعيــة واحــدة هــي الفــن
التلقائــي والقــدرة اإلبداعيــة الفطريــة عنــد اإلنســان حتــى مــن قبــل لقــاء المبدعــان ســنة .1945
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أتفقــا حــول الفلســفة والرؤيــة وتنوعــت معهمــا اإلمكانيــة التطبيقيــة والمســار  ،فــكان لــكل منهمــا
مســاره وطريقــه الــذي أتخــذ منــه نهجـا ً لتحقيق تلــك الرؤية  ،أجتمــع القطبان متالزمــان ومتصاحبان
وبــل ومتقاربــان إنســانيا ً وفني ـا ً وحتــى اجتماعيــا وأســريا ً  ،إنهــا طبيعــة اللحظــة التــي تحتــم علــى
المتشــابهين التالحــم لتحقيــق التغييــر حتــى مــع تنويعــات المســارات لتحقيــق الهــدف والمقصــد ..
كان حبيــب جورجــي مــن أوائــل الــرواد المهتميــن بالتــراث المصــري وجمالياتــه مــع مطلــع القــرن
العشــرين  ،وكان مــن أعضــاء جماعــة الخيــال  ،وهــو مؤســس جماعــة الدعايــة الفنيــة ســنة 1928
التــي يغلــب علــى أعضائهــا االهتمــام بالبحــث فــي الهويــة المصريــة فــي الفــن والتصويــر باأللــوان
المائيــة  ،وكذلــك جمعيــة الرســم باأللــوان المائيــة مــن بيــن أتباعــه ومؤيديــه مــن خريجــي مدرســة
الفنــون الجميلــة ..
ثــم أنصــب اهتمامــه بعــد ذلــك علــى تجربــة الفــن التلقائــي عنــد األطفــال  ،وتبنــى ذلــك مــن خــال
تأسيســه لمدرســة الفــن الشــعبي التــي تبنــى فيهــا عــدد مــن الفنانيــن التلقائييــن مــن بينهــم (ســيدة
مســاك  ،ســميرة حســنى  ،يحيــى أبــو ســريع  ،بــدور جرجــس) ؛ الذيــن اتفقــت ملكاتهــم فــي
النحــت التلقائــي  ،وكان ذلــك بدايــة مــن ســنة  . 1938لقــد بنــى حبيــب جورجــي مدرســته للفــن
الشــعبي علــى معطيــات عالــم النفــس السويســري «كارل يونــج» المتعلقــة بالالشــعور الجمعــي
حيــث أفتــرض حبيــب جورجــي أن العبقريــة المصريــة التــي أبدعــت التــراث الحضــاري المتتابــع
فــي الفــن مــا زالــت كامنــة فــي وجــدان المصرييــن المحدثيــن  ،ألنهــم يتفاعلــون مــع نفــس البيئــة
والمجتمــع والعوامــل الوراثيــة  ،فــإن وفــر لعــدد مــن األطفــال ممــن لــم يتعرضــوا ألنمــاط التعليــم
الغربــي الحديــث فرصــة التعبيــر عــن أنفســهم بالطيــن للنحــت أو بالخيــوط للنســيج  ،فــإن العبقريــة
الكامنــة داخلهــم ســوف تتجلــى  ،وبــدأت التجربــة بتقديــم خامــات الرســم ثــم أنــوال النســيج لألطفــال
ولكــن بعــد فتــرة أكتفــى حبيــب جورجــي بتقديــم الصلصــال لألطفــال كــي يقيمــوا بــه تماثيــل تعبــر
عــن أفكارهــم  ،وكانــت النتائــج مبهــرة بــكل المقاييــس .
أثبتــت التجربــة أن التاريــخ مختــزن فــي أعمــاق الذاكــرة اإلنســانية بشــكل خافــت ومــن الممكــن عنــد
عــزل األطفــال عــن المؤثــرات التشــكيلية الحضاريــة مــع تشــجيعهم علــى اســتخراج هــذا المخــزون
أن يقدمــوا تسلسـاً لتطــور مراحــل التاريــخ كلمــا تقدمــوا فــي الســن والخبــرة ..
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بــدأ «رمســيس ويصــا واصــف» أيضــا  ،علــى التــوازي أو التقابــل أو علــى التوالــي تجربتــه مــع
الفــن التلقائــي فــي مصــر القديمــة ســنة  1942مــع الحرفييــن وأنشــأ مدرســة لتعليــم األطفــال النســيج
إلحــدى الجمعيــات الخيريــة  ،ومعهــا نشــأت بينــة وبيــن هــؤالء الحرفييــن الجــدد عالقــة حميمــة
أســتطاع مــن خاللهــا أن يطــور فكرتــه ويبلورهــا لتكــون النــواة لتجربــة أعمــق  ،وخــال تــردده
علــى المــكان تطــوع بتدريــس مــادة التربيــة الفنيــة بنفســه  ،وقــد أعطيــت لــه الفرصــة فلــم يلجــأ
إلــى األوراق واأللــوان  ،بــل أحضــر عــددا مــن األنــوال البســيطة وكميــة مــن الصــوف صبغهــا
بعــدة أصبــاغ نباتيــة بدائيــة  ،وبــدأ اإلنتــاج مــع هــؤالء األطفــال  .وبعــد توقــف التجربــة هنــا فــي
مدرســة مصــر القديمــة أســتمر معــه فيهــا ثالثــة أطفــال فقــط هــم (فايــق نقــوال  ،مريــم هرمينــا ،
فتنــة فكــرى) ..
أعمال نحتية للفن التلقائي ألطفال من طلبة حبيب جورجي

وقــد نجحــت تجربتــه تلــك ووجــدت اعترافــا وإعجابــا ً مصريــا ً ودوليــا ً حيــث أشــار لهــا كبــار
النقــاد والمنظــرون فــي العالــم  .أنهمــك حبيــب جورجــي فــي تجربــة الفــن التلقائــي عنــد األطفــال
ســنة  ، 1939عندمــا عــزل مجموعــة منهــم فــي ســن الســابعة بعيــداً عــن المؤثــرات الحضاريــة
والتعليميــة  ،وأكتفــى بتعليمهــم دروس الكتابــة والقــراءة  ،وأعطاهــم خامــات اإلنتــاج الفنــي ثــم
أكتفــى بمتابعــة التجربــة حتــى ســنة  ، 1951عندمــا نشــر هــذه التجربــة فــي ســنة  ، 1952وقــدم
نتائــج أبحاثــه وأقــام معرضـا ً بإنجلتــرا وفرنســا إلبداعــات تالميــذه  ،موضحـا ً الســبيل التــي ســارت
عليــه التجربــة  ..وقــد قوبلــت التجربــة بالدهشــة والشــدة  ،بــل وتحــداه بعــض النقــاد فــي إمكانيــة
تعميــم هــذه النظريــة علــى النطــاق العالمــي ..
وتجــدر اإلشــارة هنــا أن حبيــب جورجــي لــم يســتمر فــي تجربــة الســجاد علــى أســاس فكــرة فلســفية
متعلقــة بنظريتــه فــي الفــن التلقائــي عنــد األطفــال  ،تتلخــص فــي أن الطيــن الطــري يبــدو وكأنمــا
وهــب نفســه للتكويــن ذي األبعــاد الثالثــة ؛ أي أنــه كان أقــرب إلــى الطبيعــة المعبــرة ألنــه مثــل
جســم اإلنســان فــي بنيويتــه  ،طيــع ســهل التشــكيل  ،أمــا الرســم ذو البعديــن كالتصويــر والزخرفــة
أو النســيج  ،فانــه يبــدأ غالب ـا ً بفكــر غيــر واضــح ويثيــر مشــاكل فنيــة مــن خــال رؤيتــه ـ حبيــب
جورجــي ـ  ،الختــاف المســطح الفنــي عــن الواقــع المجســم فنحــن نعيــش فــي عالــم األبعــاد الثالثــة
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ومــع نجــاح المحاولــة األولــى فكــر رمســيس أن يبنــى مكانـا ً مســتقالً يســتطيع أن يكمــل فيــه فكرتــه
وتجربتــه  ..فأختــار قريــة الحرانيــة لتكــون مجــاالً لتنفيــذه لتلــك المحاولــة نحــو الفــن التلقائــي ،
يســجل مــن خاللهــا أن التأثيــرات الخارجيــة لهــا دور أساســي ومباشــر إلــى هــذا االنســياق المحمــوم
الــذي يجمــد قــدرات اإلنســان فــي قوالــب ويضعــف مــن خيــال وحساســية اإلبــداع  .وهنــاك فــي
مصــر القديمــة بشــكل محــدود ثــم فــي الحرانيــة بشــكل متطــور كانــت محاوالتــه للحــد مــن تأثيــر
هــذا االنســياق فــي النهــج التعليمــي الــذي تبنــاه فــي العمليــة اإلبداعيــة الفنيــة والحرفيــة وكذلــك
المعماريــة  ،هنــا رفــض جميــع التأثيــرات الخارجيــة الجماليــة الجامــدة وخاصــة فــي إبداعيــات
الفــن والرســومات وأعــرب عــن اعتقــاده بحتميــة الحــد مــن التلقيــن وفتــح بــاب الحريــة لتفجيــر
الطاقــات الذاتيــة الحبيســة لــدى اإلنســان فــي باكــورة طفولتــه ..

إن عبقرية رمسيس في إيمانه بالقدرات العبقرية الكامنة في داخل كل إنسان كما أشرنا سلفا ً
ليست بكونها متجذرة داخله بل في حقيقتها ووجودها في ذاتها
وعلى مدى تجربته اإلنسانية وممارسته اإلبداعية والفنية والمعمارية والتعليمية
اثبت صدق هذا االعتقاد وحقيقته المطلقة
ليست في اإلطارات اإلبداعية وحسب
بل وفي مسيرة حياة اإلنسان نفسه وسلوكياته الفردية والمجتمعية

وباختصــار كانــت تجربتــه إعــادة بنــاء ســيناريو المجتمــع التقليــدي الحرفــي واإلبداعــي فــي تجربــة
مجتمعيــة تنمويــة  ..هــذا النهــج الــذي أنتــج إبداعــات فنيــة كانــت لهــا مصداقيــة كبيــرة لــدى القائميــن
العامليــن عليهــا وعلــى المتلقيــن لهــا ســواء فــي الفنــون والحــرف أو فــي الممارســة المعماريــة
وأعــرب رمســيس مــن خــال ذلــك كلــة علــى قــوة اإلبــداع التلقائــي وســعى للمنتــج الفنــي الــذي يولــد
مــن االندفــاع الخــاق الطبيعــي والذاتــي ....
أســتمر «رمســيس ويصــا واصــف» فــي مشــروعه التجريبــي والمتجــذر فــي عقيدتــه الثقافيــة
والحضاريــة العقليــة عندمــا اشــترى قطعــة ارض فــي الحرانيــة ســنة  ، 1952هنــاك ليحقــق عليهــا
أفــكاره المعماريــة والتنمويــة المجتمعيــة المعتمــدة علــى تلــك الفلســفة والبنيويــة الفكريــة التــي أعتقــد
بهــا وعــاش لهــا  ،لقــد تفــرد رمســيس ويصــا واصــف الــذي يــرى أن صــراع الطفــل مــع الخامــة
واســتمرار تقدمــه فــي طريــق الســيطرة عليهــا يوم ـا ً بعــد يــوم  ،وعم ـاً بعــد عمــل يعمــق ثقتــه
بنفســه وبقدراتــه  ،وتحميــة مــن التقليــد ومــن تأثيــر األشــكال التــي تواجهــه خــال معرفتــه علــى
العالــم الحضــاري خــارج بيئتــه ومجتمعــة المباشــر  ،بعكــس خامــة الطيــن الســهلة الطيعــة المماثلــة
للواقــع المــادي حولــه ذي األبعــاد الثالثــة  ..أنهــا تحرضــه علــى إفــراز كل شــحناته التعبيريــة فــي
ســهولة ويســر فيتحــرك نحــو األكاديميــة والنقــل الحرفــي عــن الواقــع المحيــط بمجــرد تخطيــة ســن
المراهقــة .
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هــذه التجربــة الفريــدة هــي المــوروث الباقــي والرســالة األبديــة التــي ادركهــا رمســيس وحملهــا
وتركهــا لنــا لتبقــى الطاقــة اإلبداعيــة متفجــرة مــن داخلنــا بقــوة تتجــاوز العمــر أو الحالــة االجتماعيــة
والثقافيــة  ..ولألســف فــإن مجتمــع المعمارييــن خاصــة والنخــب الثقافيــة والمبدعيــن عامــة مازالــوا
يجهلــون أو يتجاهلــون تلــك التجربــة اإلنســانية واإلبداعيــة بــكل جوانبهــا  ،بــل لــم تتعــرف عليهــا
أجيــال الحقــه  ..وبقيــت ســجينة فــي رؤيــة ظاهريــة (مســطحة) بحالــة نــرى منهــا المنتــج وال نــرى
اإلنســان والتجربــة والرســالة البنيويــة الفكريــة والفلســفية  ..ونقصــد مشــروع الحرانيــة الــذي قــدم
رمســيس ويصــا واصــف المعمــاري والفنــان لمجتمعــه وللعالــم ولكنــه كان ســاح ذو حديــن  ،حيــث
انتهــت التجربــة عنــد البعــض لألســف عنــد نمطيــة الفكــرة والمفــردات المعماريــة ولــم تتعمــق إلــى
جــذور التجربــة نفســها ..

عندما تكون الحدود الوحيدة هي الالحدود

إن الحرية اإلنسانية تكون في أعلى مراتبها وتكتسب
قيمتها عندما تتيح للطاقة اإلبداعية عند األطفال أن تنفجر
وتتحول إلى إبداع لمنتج فني
إن كل األطفال لديهم تلك القدرة إذا سمحت لهم الظروف
وهي هامة بالنسبة للطفل لبناء شخصيته وهويته ووجوده
مــن هــذه الرؤيــة والحلــم كان ذلــك اإلبــداع فــي الحرانيــة تجربــة مجتمعيــة وإنســانية قبــل أن
تكــون حالــة فنيــة معماريــة وإبداعيــة معماريــة  ..تجربــة نجــد ان العامــل الرئيســي فــي نجاحهــا
هــو الســياق الــذي شــكل البنيــة الفكريــة واإلنســانية لرمســيس ويصــا واصــف ومــن خلفــه مــن
بعــده  ..فالفكــرة أن كل إنســان بداخلــه طاقــه إبداعيــة تنطلــق اذا توافــرت لهــا الظــروف المواتيــة
وهــذا الســياق هــو مــا كان يحتاجــه هــؤالء األطفــال فــي الحرانيــة ليظهــر إبداعهــم مــع رمســيس
واحتضانــه لهــم فكانــت التجربــة وكان النجــاح وكانــت االســتمرارية .
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عندما يمتزج العقل بالخيال  ..التراث بالحضارة
المتجذرة في النفوس مهما مرت عليها آالف السنوات
عندما تشاهد قمة العقالنية وسط قمة الخيال
فال تأذي عيناك بل تستمر تلك العينان أمام كل هذا الفن والجمال واإلبداع لينتشلهما مما حولها
من تشوهات لتجد هذا التسامي للروح اإلنسانية الذي نفتقده في المدينة
لكنه هناك في الطبيعة في الريف في القرية

هناك كانت الحرية والفطرة والجمال
هناك وجد رمسيس ويصا واصف الخروج إلى الالمحدود مع أطفال الحرانية ليبدأ تجربته
يجسد حلمه مع المجتمع
لم ينفصل عن الحضر أو المدينة
ولكنه رسم وحقق صورة جديدة للعمارة لما يجب أن يكون بدال مما هو كائن

هي صورة الحداثة كما فهمها وحققها رمسيس ويصا واصف
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المشهد الثالث مرحلة التجربة والممارسة
النهج واالستمرارية

مقدمـــة ..
عليك أن تكون جزءاً متناغمـــا ً مع الطبيعة
 ..وأن تصبح الطبيعة جزءاً منك ..
ال نستطيع الفصل بين الجمــال واالنتفـاع
بين التشكيل ومادة التشكيل نفسها
بين العمل والنشاط واالنتفاع وبين اإلنسان
وقدراته اإلبداعية الفنية

تلك هي فلسفة رمسيس ويصا واصف ..
الغائب الحاضر
في حياته وتجربته وممارساته اإلبداعية الفنية
والمعمارية
ومدلوالتها ومقاصدها اإلنسانية والمجتمعية ..
من منطلق هويته وثقافته الوطنية
هــــكذا  ..فهــم «رمســيس ويصــا واصــف» نطــاق الثقافــة واإلبــداع ودور الفــن والعمــارة فــي
المجتمــع وتنميتــه واالرتقــاء بــه  ،باإلضافــة إلــى ذلــك كان رمســيس علــى وعــى للــدور الــذي تلعبــه
اإلبداعــات اإلنســانية الحرفيــة اليدويــة فــي التجربــة المجتمعيــة واإلنســانية عامــة  ..وكان هــذا
النهــج هــو محــور تجربتــه وفلســفته فــي اإلبــداع الفنــي والمعمــاري وفــي مجــاالت التعليــم ونقــل

78

79

المعرفــة  ،وأصبــح هــو المســار الضامــن الســتمرارية هــذا النهــج مــن بعــده ؛ وفــى هــذا تكمــن
أهميــة تجربــة رمســيس وتصــوره أن المهــارة الحرفيــة واإلبداعيــة الفنيــة وجهــان لعملــة واحــدة ،
وأن الحداثــة مصدرهــا المــوروث المجتمعــي والحضــاري لإلنســان أبــن بيئتــه وظروفــه وضمــن
محــددات زمانــه  .كان رفضــة للتراجــع الحــادث فــي عالمــه وزمانــه  .ألهمــه أن يبحــث فيمــا وراء
المنتــج الفنــي اإلبداعــي والحرفــي اإلنســاني الســيما بعــد عودتــه مــن الدراســة فــي فرنســا ليبــدأ
حياتــه العمليــة والمهنيــة .
كان رمســيس يتميــز بأنــه يمــزج بيــن النحــت والعمــارة  ،بيــن الفــن والحرفــة  ،بيــن اإلنســان
والطبيعــة  ،ليــزاوج بيــن اإلبــداع اإلنســاني والتنميــة المجتمعيــة مشــكالً حلمــه وشــخصيته منــذ
النشــأة األولــى وبلــورة بنيتــه الفكريــة  ،ومــن ثــم بدايــة ممارســته المهنيــة كان يــرى أن المنتــج
اإلبداعــي يعكــس اإلحســاس العميــق بالطبيعــة ومجاالتهــا حيــن يصبــح متفاعـاً مــع ذات اإلنســان
وتناغمــه وتفهمــه للمــادة ليتــزاوج اإلحســاس اإلبداعــي بالوجــود المــادي.
نبــدأ مــن هنــا نحــن اليــوم رســم مشــهد جديــد لقــراءة التجربــة والممارســة عنــد رمســيس ويصــا
واصــف اإلنســان والفنــان والمعمــاري  ...وهــو النهــج الــذي نتخــذه لقــراءة تلــك اإلبداعــات مــع
اختــاف أنماطهــا  ،وأنســاقها باختــاف متطلباتهــا وظروفهــا وتشــكيالتها  ،وتنويعــات مــواد تحقيــق
جماليــات هــذا التشــكيل وتقنياتهــا  ..تلــك الجدليــة التــي نجــح رمســيس ويصــا واصــف أن يتخطــى
معهــا حــدود المــادة والتشــكيل ليدمــج بيــن الشــكل والتشــكيل ومادتــه  ،ليخــرج بحــوار يحمــل مــن
جماليــات اإلبــداع وحداثتــه ممــا يحقــق لــه ديمومــة االســتمرار والموائمــة المجتمعيــة واالنتمــاء
لهويــة ذاتيــة وجماعيــة للفــرد والمجتمــع .
اعتمــدت هــذه الجدليــة المنهجيــة علــى فهــم إمكانيــة المــادة وتقنيــة توظيفهــا ومعاصرتهــا بالتكامــل
مــع فلســفته المبنيــة علــى ممارســة الفــن التلقائــي كمنهجيــة إبداعيــة مــع مطلــق الحريــة للفطــرة
اإلنســانية الذاتيــة  ،وهــي قلــب البنــاء الفكــري عنــده  ،أتجــه إلــى تطويــر تقنيــات ومعالجــات لمــواد
تقليديــة قديمــة  ،وفــي ذات الوقــت إلــى توظيــف وترويــض مــواد جديــدة لتعزيــز وحــدة اإلبــداع
الفنــي والمعمــاري والحرفــي  ،انطالقـا ً مــن المنهجيــة التجريبيــة التــي تفاعــل معهــا أثنــاء دراســته
فــي باريــس وأكتســب منهــا مــا يناســب بنيتــه الفكريــة العقالنيــة التــي ورثهــا عــن بيئتــه المحليــة ..
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مــن هــذه الرؤيــة كان ذلــك اإلبــداع فــي التجربــة اإلبداعيــة لرمســيس وفــى
ذروتهــا كانــت الحرانيــة
تجربة مجتمعية إنسانية
قبل أن تكون حالة فنية وحرفية وإبداعية معمارية .
تجربــة تجــد أن العامــل الرئيســي فــي نجاحهــا هــو الســياق الــذي شــكل البنيــة
الفكريــة واإلنســانية لرمســيس ويصــا واصــف نفســه  .إن كل إنســان بداخلــه
تلــك الطاقــة اإلبداعيــة  ،وهــذا الســياق هــو مــا كان يحتاجــه أطفــال الحرانيــة
لتفجيــر إبداعاتهــم مــع المعلــم واألســتاذ رمســيس ويصــا واصــف واحتضانــه
لهــم فكانــت التجربــة وكان النجــاح  ..وســتبقى االســتمرارية مشــروطة بتلــك
البنيويــة الفكريــة واإليمــان بهــا وبتطبيقهــا .
الصبر والحب واحترام حريـة اإلنسان
واإليمـان بقدرة كل إنسان على اإلبداع
أهم مفاتيح فهم البنية الفكرية لرمسيس ويصا واصف
اإلنسان والفنان والمعماري
فكان هو أيوب الحرانية  ..البطل والبطولة  ..المعلم والتجربة
الميالد والبقاء واالستمرارية
كان يحب الناس وينظر إلى داخلهم قبل النظر إلى مظهرهم الخارجي
يقول عنه أهالي الحرانية إلى اليوم والذين عاصروه أطفاالً وشبابا ً وتعلموا
عنه ومنه
'' كان ينظر داخلنا  ،ويعكس ما هو مكنون فينا  ..كالمرآة ''
لذلك كانوا مستعدين إلعطاء أفضل ما عندهم ؛ فكانت التجربة
وكان النجاح واالستمرارية
إن حرية اإلنسان ال تكون لها معنى أو قيمة
مثلما تنطلق هي مع انطالق الطاقة اإلبداعية وتتحول إلى فعل إبداعي ذاتي
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الرؤية الفلسفية لإلبداع عند رمسيس ويصا واصف ..
كان «رمســيس ويصــا واصــف» لديــه شــغف حــول إشــكاليات العمــارة المعاصــرة خاصــة والحالــة
الثقافيــة والفكريــة المجتمعيــة عموم ـا ً فــي مصــر منــذ نهايــة الثالثينــات مــن القــرن العشــرين بعــد
عودتــه مــن الدراســة فــي باريــس  ،وقــال عنهــا ..
«عنــد بــدء ممارســتي المهنيــة كمعمــاري  ،لطالمــا كنــت مشــدوداً لجماليــات
المدينــة القديمــة بطرقاتهــا الضيقــة اإلنســانية  ،بانحناءاتهــا المعبــرة عــن
خصوصيــة المــكان ومتطلبــات المجتمــع وأعرافــه وســلوكياته وبالتالــي
شــخصيته  ،كمــا كان إعجابــي وتفاعلــي مــع البنيويــة لشــخصية القريــة
المصريــة التــي تتجانــس فيهــا ومعهــا عمرانهــا وعمارتهــا مــع البيئــة الطبيعية
المحيطــة بهــا بنســق جمالــي متفــرد فــي إبــداع المجتمــع المتناغــم مــع تلــك
البيئــة والواعــي الحتياجاتــه  ..كــم كانــت تلــك الواجهــات الخارجيــة للمســاكن
القديمــة بالريــف المصــري فــي إطــار خلفيتهــا الطبيعيــة البســيطة تحــرك
مشــاعري وأحاسيســي الشــخصية بإنســانية تلــك العمــارة التــي احترمــت البيئة
وأضافــت لهــا جمــاالً وكمــاالً متناغميــن مــا بيــن إبداعــات المجتمــع الفطريــة
والمــكان ذاتــه  .وفــى المقابــل  ،كانــت حيرتــي حــول لمــاذا تفتقــر حضارتنــا
اآلتيــة التــي نعيشــها تلــك الجماليــات 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 «رمســيس ويصــا واصــف» يتجــول فــي األحيــاء القديمــة مــن القاهــرة  ،والتــي لــم تنجــو
مــن تلــك الهجمــة الشرســة لمعطيــات الحالــة الحضريــة الحادثــة لعمــارة المدينــة  ،والتــي تزحــف
كالخاليــا الســرطانية  ،وتدمــر تلــك الجماليــات اإلنســانية والقــدرات الكامنــة للمجتمــع وعمارتــه
وتفقدهــا القــدرة الذاتيــة للديمومــة واالســتمرارية  .وشــعور رمســيس فــي عيــن الفنــان والمعمــاري
الوطنــي األكثــر أســفا ً عندمــا تمتــد تلــك الحركــة المدمــرة إلــى المناطــق الريفيــة كمــا رصدهــا ومعها
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أدرك وترســخت عنــده العقيــدة واليقيــن بوجــود فقــر وافتقــار فيمــا يســمى حينئــذ «العمــارة الحديثــة»
حيــث تحولــت عمــارة وعمــران المدينــة والمجتمعــات فــي كل مــكان إلــى مجــرد ماكينــات تتحكــم
فيهــا تقنيــات الصناعــة  ،وليســت تلقائيــة وفطــرة اإلبــداع اإلنســاني وجمالياتــه وثقافــات المجتمــع
وهويتــه  ،وكان لــه موقــف مــن تلــك الحالــة الحادثــة فــي المجتمــع عامــة وحتميــة الخــروج إلــى
وضعيــة جديــدة وتصحيــح لمــا هــو واقــع وحــادث مــن خــال موروثــات البنــاء الفكــري والمتجــذر
داخلــه مــن البيئــة الثقافيــة مــع نشــأته وكذلــك مــزج هــذا مــع مــا أكتســبه مــن تجربــة دراســته هنــاك
فــي الخــارج  ،والوصــول لحالــة ومعنــى مناســب لــدور الفــن والعمــارة مــع الحرفــة وتحديــد موقفــه
مــن الحداثــة بمفهــوم منتمــي لذاتــه ووطنيتــه المصريــة المحليــة .

رسومات باأللوان المائية لرمسيس ويصا واصف ورؤيته المصرية
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كان التســاؤل الملــح عنــد «رمســيس ويصــا واصــف» كيــف يمكــن تفســير
ظاهــرة إبداعيــات تلــك العمائــر باألحيــاء القديمــة فــي القاهــرة بجمالياتهــا
ومــن هــم هــؤالء المبدعــون لتلــك العمائــر التــي ورثناهــا مــن عصــور
ســابقة قديمــة أو قريبــة ؟  ..الســيما إنهــم مجهولــي األســماء ولكــن بقيــت
إبداعاتهــم تخلــد قدرتهــم وإنتاجهــم للجمــال والفــن والعمــارة والحــرف
المتوارثــة .

84

اصبــح راســخ فــي يقيــن رمســيس ويصــا واصــف حينئــذ أنــه مــن المؤكــد كان هنــاك إعــداد غيــر
معروفــة مــن هــؤالء المبدعيــن والحرفييــن والفنانيــن  ،وكانــت عندهــم القــدرة والتجربــة الموروثــة
والمتوارثــة عبــر أجيــال إلنتــاج تلــك التنويعــات الالنهائيــة مــن اإلبداعيــات الفنيــة والمعماريــة
والحرفيــة لخلــق إبداعيــات اكتســبت ذاتيتهــا وشــخصيتها  ،ورســمت لنفســها مالمحهــا المحليــة
وهــو مــا يغيــب عــن قــدرات المبدعيــن حينئــذ والحاصليــن علــى درجــات علميــة متخصصــة
فــي مجــاالت الفنــون والعمــارة ويفتقــرون ذلــك الحــراك الجمعــي والمجتمعــي الــذي يعبــر عــن
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الشــخصية والذاتيــة أو حســب مفهــوم رمســيس غيــر قادريــن علــى الدخــول إلــى العصــر محتفظيــن
بهويتهــم وطاقاتهــم اإلبداعيــة أو إجمــاالً علــى تحقيــق الحداثــة واالنتصــار لوطنيتهــم وحريتهــم .
هنــا كانــت األزمــة واإلشــكالية كمــا رصدهــا رمســيس ويصــا واصــف فــي نهايــة الثالثينــات ومطلــع
األربعينــات مــن القــرن العشــرين  .وكانــت الصدمــة التــي تعبــر عــن حــال البنيــة الفكريــة والثقافيــة
والفنيــة والمعماريــة التــي يواجههــا هــؤالء الــرواد الوطنييــن الغيوريــن علــى النكســة الحادثــة حينئــذ
والشــغوفين فــي البحــث عــن المخــرج لتغييــر تلــك االنتكاســة والنهضــة والنهــوض مــن جديــد
للتحــول الوطنــي علــى المســتوى الثقافــي والمجتمعــي العــام ..
خــال جــوالت 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 وصانعــوا الزجــاج والنحاتــون بالحجــارة  ....و آخــرون  .وفــى كثيــر مــن األحيان يقول
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 آليــة تلــك الحــرف وخطــورة مــا تواجهــه مــن اندثــار دون االســتمرارية
المفترضــة لهــذا الــذات اإلبداعــي .

الفلســفية ؛ أراد عندهــا اســتقراء تلــك العالقــة الجدليــة بيــن التقنيــة الحرفيــة وبيــن اإلبداعيــة الفنيــة
محــاوالً إعــادة اكتشــاف المدلــوالت والتعريفــات المتعــارف عليهــا لــكل مــن الحرفــي والفنــان لتكون
الحداثــة والمعاصــرة الصحيحــة ..
كان يــرى البعــض أن تعريــف كلمــة «فنــان» تعنــى إنســانا ً يبــدع  ..بينمــا كلمــة «حرفــي» تعنــى
فــي المقابــل إنســانا ً ال يقــوم إال بإعــادة اإلنتــاج  ،إن تلــك التعريفــات والتــي كانــت المتداولــة
مجتمعيـا ً (ومازالــت خاصــة لــدى الطبقــات المتوســطة) تحمــل ضمنيـا ً نوعـا ً مــن التمييــز والتفرقــة
والعنصريــة أحيانــا  ،والتــي كان رمســيس يــرى ال بــد لنــا مــن التخلــص منهــا  ،وبالمثــل بيــن
األساســي والفرعــي أو التقليديــة والحداثــة  ،أو بيــن «الفنــون الجميلــة» أو «الفنــون التطبيقيــة»،
كل تلــك التطبيقــات المعتمــدة علــى الفصــل المخــل بيــن الحرفــة والفــن والزمــان والطبيعــة  ،وقــف
منهــا رمســيس موقــف حاســم يصحــح لهــا مســارها ألنهــا كانــت فــي فلســفته ومفهومــه غيــر مقبولــة
إن واحــدة مــن النتائــج التــي أنتهــى إليهــا رمســيس أن تلــك التعريفــات حــول حقيقــة العمــل اليــدوي
ال تقــدم الكثيــر عــن حقيقــة العمــل أو عــن الطاقــة اإلبداعيــة الكامنــة بــه ومــع صاحبــه ..

كل ذلــك قــاد «رمســيس ويصــا واصــف» إلــى التأمــل فــي أحــوال اإلنســان المصــري عامــة فــي
عصــر اآللــة والحــراك الصناعــي المتنامــي  ،وفتــح الحــوار مــع اآلخريــن مــن المهنييــن والمبدعيــن
والمفكريــن والمعمارييــن للبحــث عــن مخــرج مــن تلــك األزمــة  ،ومواجهــة تلــك الموجــة الجارفــة
للميكنــة المتزايــدة  ،واتخــاذ موقــف والتــزام مــع هــذا الفســاد للتعليــم المجــرد الــذي يتعــرض لــه
أفــراد المجتمــع خــال اكثــر مراحــل حياتهــم أهميــة وحيويــة  ،وفــى ذات الوقــت تولــدت لديــه
االهتمامــات بالفتــرات الزمنيــة التــي كان فيهــا الحرفيــون يحظــون بمكانــة متميــزة فــي المجتمــع ،
عندمــا كانــت لديهــم القــدرة علــى اإلبــداع والتطويــر واالبتــكار فــي كل قطــاع مــن قطاعــات الحيــاة
فكانــت حركــة مجتمعيــة وحــراك تنمــوي لنهضــة األمــة واإلنســان  .ودفعتــه تلــك الحالــة لزيــارة
متاحــف الفنــون والحــرف الشــعبية التقليديــة ليتعــرف علــى هــذا المــوروث ألنشــطة الحرفييــن بــكل
تطبيقاتهــا االجتماعيــة والثقافيــة والتعليميــة واالقتصاديــة والجماليــة  ،وحتــى األخالقيــة والفكريــة
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إن الحرفية كما رآها رمسيس ويصا واصف هي إبداع حقيقي له دورة في الفن
بل إن اإلبداعيات في حقيقتها هي تزاوج بين الفن والحرفة
يصل إلى حد التداخل والتفاعل المتبادل بين االثنين
أستطاع اإلنسان على مر الزمان من خالله رسم تاريخ الحضارات منسجما ً ومتناغما ً
مع بيئته الطبيعية ولم يحدث تفريق بين الفنانين والحرفيين
علــى مــدى التاريــخ وإلــى يومنــا كانــت تلــك العالقــة التبادليــة بيــن الحرفــة والفــن  ،ومــع ذلــك
كانــت هنــاك وقفــات فــي التاريــخ لشــخوص مؤثــرة فــي حركــة تطــور المجتمعــات تلعــب دوراً
رئيســيا ً بمــا تقدمــه مــن تحــوالت محوريــة وتغيــرات تتوالــد عنهــا جيـاً أو أجيــاال مــن التابعيــن أو
المقلديــن  ،وقــد تمثــل تلــك أحيانـا ً نكســة أو تأثيــراً ســلبيا ً علــى ترســيخ الجمــود أو الهبوط بمســتويات
اإلبــداع فــي العديــد مــن الفنــون والحــرف علــى حــد الســواء  ..كان وضــع الحرفييــن بشــكل خــاص
فــي كثيــر مــن المراحــل التاريخيــة مؤشــراً علــى هــذه االنتكاســات أو الجمــود ؛ وكلمــا زاد عــدد
الفنانيــن المشــهورين (حســب رؤيــة رمســيس) كلمــا زاد أتجــاه الحرفييــن إلــى نقــل أفكارهــم  ،مــع
االســتغراق فــي تطويــر تقنيــات قــد ال تصــل أو تدفــع بحركــة التطــور اإلبداعــي نفســها إال فــي
القليــل أو المحــدود منهــا ؛ وعلــى العكــس مــن ذلــك كلمــا أبتعــد اإلنســان الفــرد عــن تلــك الصــور
البراقــة ألصحــاب التحــوالت اإلبداعيــة كلمــا اســتطعنا أن نجــد تطويــر متصاعــد للحرفــة بمفرداتهــا
الخاصــة بهــا  ،والنابعــة مــن القــدرات الذاتيــة للحرفــي نفســة وتلقائيتــه اإلبداعيــة الفطريــة الكامنــة .
تلك الحالة هي ما تؤكد على العالقة الجدلية التي نقصدها
ونقرأها من التجربة الفكرية التي رسم مالمحها رمسيس ويصا واصف
في كتاباته وممارسته المهنية المعمارية والفنية والمجتمعية  ..فكراً وفلسفة وتنفيذاً
ويرصــد «رمســيس ويصــا واصــف» عصــره فــي رؤيتــه إن أي محاولــة الســتقراء أســباب
االزدهــار ومــا يليــه مــن انكســار أو انحســار للحرفــة فــي الماضــي يعنــى ضــرورة البحــث فــي
مجــاالت النشــاط اإلنســاني المجتمعــي  ،حيــث أنــه كان علــى قناعــة بــان الحرفيــة كانــت هــي الــذي
يقــدر عليــة كل إنســان بقدراتــه الفطريــة  ،ويؤكــد رمســيس إنــه فــي الوقــت الحالــي (أربعينــات
القــرن العشــرين) ال تــزال هــذه األنشــطة الحرفيــة باقيــة  ،إال أنهــا فــي حالــة مــوات أو فــي أحســن
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تقديــر تتعــرض لخطــر االندثــار ومــن المحتمــل اختفائهــا بالكامــل تحــت تأثيــر المنافســة الصناعيــة
المتصاعــدة والتحــول الراديكالــي للبنيــة االجتماعيــة والبيئــة الثقافيــة المجتمعيــة  ،بــدال مــن التناغــم
والتكامــل اإلبداعــي المفتــرض والموضوعــي بيــن الفــن والعمــارة والحرفــة أمســت قــدرات الحرفــي
محــدودة وحبيســة النقــل بــدالً مــن اإلبــداع  ،وإذا مــا حــاول اســتعراض مهاراتــه فإنــه يلجــأ إلــى
المبالغــة والتقليــد والنقــل غالبـا ً  .ولــم يكــن رمســيس مــن أنصــار األســاليب التقليديــة الهادفــة لمجــرد
حمايــة الحرفييــن حيــث إنــه فــي رأيــه أن هــذا فــي افضــل األحــوال يطيــل ســكرات المــوت لفتــرة
زمنيــة أطــول قلي ـاً ومحــدودة  ،ولكنهــا ال تحقــق الهــدف مــن تفجيــر الطاقــة اإلبداعيــة الحقيقيــة
عنــد هــؤالء الحرفييــن أنفســهم .
كان الحرفيــون المبدعــون يمثلــون جــزءا متكام ـاً فــي بنيــان المجتمــع وبيئتــه الفكريــة والثقافيــة
الفنيــة  ،واليــوم (منتصــف القــرن العشــرين) فــإن المجتمعــات التــي مــا زالــت تحتضــن تلــك الحــرف
تتعــرض لتغييــرات متســارعة تفقــد معهــا بنائهــا التقليــدي المتــوارث عبــر أجيــال متعاقبــة  ،وفقــد
الحرفيــون القــدرة علــى االســتمرار بالمقاييــس والمعاييــر االقتصاديــة  ..وإلنقاذهــم مــن مصيرهــم
المحتــوم  ،ارتفعــت األصــوات واالتجاهــات والمقترحــات التــي دفعتهــم إلــى النقــل عــن المــوروث
القديــم  ،أو محاولــة إضفــاء نظريــة التحديــث وكل هــذا الجهــد فــي رأى رمســيس هــو جهــد ضائــع
وقــد صاحــب ظاهــرة هــذا االنحــدار أو االنحســار للحرفــة  ،ظاهــرة أخــرى موازيــة يحددهــا
رمســيس فــي ذلــك الحنيــن الوجدانــي لإلنســان الباحــث عــن الهويــة فــي الجمــود عنــد القديــم بــكل
أشــكاله وانســاقه  ،واكتســبت تلــك المنقــوالت المتحفيــة قيمــة عاليــة دفعــت الكثيــرون نحــو تقديــس
تلــك المنقــوالت دون موضوعيــة فــي تقييــم عقالنــي لهــا حتــى لــو لــم تكــن تحمــل أي قيمــة جماليــة
وإبداعيــة تضمــن لهــا هــذا الوجــود وتعطــى لمقتنيهــا أو ناقلهــا الهويــة الديناميكية والحيوية المنشــودة
وكذلــك أدت تلــك إلــى حالــة مــن االغتــراب  ،علــى عكــس المطلــوب مــن محاولــة االنتمــاء .
هنـــــا كان لـــ «رمســيس ويصــا واصــف» موقفــا ً مغايــراً 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 نقــل واغتــراب وإعــادة تعريــف حقيقــي لــكل مــن الحرفــي والفنــان  ،لتصحيــح المفاهيــم
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الســائدة بــأن أحدهمــا مبــدع واآلخــر مقلــد  ،تلــك المفاهيــم التــي رســختها حضارتنــا الحديثــة ،
بتصميماتهــا ونمطيتهــا حــول الفــن والحرفيــة  ..وهــي التــي تهــدد كل منهمــا بالخنــق والجمــود
والمــوات اإلكلينيكــي  ..عندهــا يبتعــد الفنانــون عــن العمــل بالمــواد وبالتالــي يفقــدوا قدرتهــم الجــادة
علــى التعبيــر  ،كمــا تجمــدت قــدرات الحرفييــن علــى اإلبــداع التلقائــي الذاتــي  ،وتفقــد اإلبداعــات
الفنيــة ومنهــا العمــارة دورهــا فــي تشــكيل وجــدان المجتمــع المعاصــر  ..وينتهــي رمســيس فــي
اســتقراء تلــك الحالــة أن الفــن فــي حالــة مــوات ألنــه انفصــل عــن حيــاة المجتمــع والمعيشــة
الحياتيــة لإلنســان بــكل طبقاتــه وفئاتــه  ،بالطبــع كانــت هنــاك محــاوالت للــرواد للخــروج مــن هــذا
المــأزق الحضــاري والمجتمعــي للتفاعــل مــع المجتمــع وخلــق حالــه جديــدة للحــراك اإلبداعــي علــى
المســتوى الفكــري والفلســفي والممارســة اإلبداعيــة .
إجمـــــاالً  ..حــدد «رمســيس ويصــا واصــف» أنــه ال يمكــن تســمية تلــك األنشــطة التــي يعتبرهــا
ذات قيمــة إال أنهــا المعنــى الحقيقــي للحرفــة  ،أو بتعبيــر أدق هــي تفعيــل المــواد ذاتيـا ً إلبــداع منتــج
يحمــل قيمــة جماليــة ومنفعــة معيشــية لإلنســان فــي حياتــه وتلبيــة الحتياجاتــه ومتطلباتــه الحياتيــة ،
وذلــك مــن خــال الموهبــة الفطريــة أو الفــن التطبيقــي والتعلــم والتدريــب  ..فتلــك هــي المســئولية
والمهمــة الجــادة التــي تســتحق الديمومــة واالســتمرارية  ،مــا دامــت تتوفــر لهــا الظــروف المواتيــة
والوعــي الســليم  ،أمــا إذا لــم تحصــل «الحرفــة» و»الفــن» علــى تلــك الدوافــع والقــدرة علــى
اإلبــداع والتطــور فســيكون مصيرهــا التقليــدي ومســارها إلــى االندثــار بعــد الجمــود الحتمــي  ،وقــد
ال يمكــن أحياءهــا بعــد مواتهــا وانكســارها  ..إن المفــردات الجماليــة لألســف عاشــت مــع اإلبداعيات
الحرفيــة تقليدي ـا ً لــم يكتــب لهــا أو لبعضهــا لتتواصــل مــع األذواق المعاصــرة والحالــة المجتمعيــة
الراهنــة مــع تعبيراتهــا المتواتــرة والمتشــعبة فــي جميــع المناحــي  ،لقــد أعتــاد الحرفيــون توريــث
مهاراتهــم مــن جيــل إلــى جيــل مــن خــال منظومــة مقننــة بتقاليــد وأعــراف متفــق عليهــا وهــى
مــا أنكســر مــع تلــك الوضعيــة الجديــدة وخاصــة تأثيــر المنظومــات التعليميــة الحديثــة ومنهجيتهــا
المعاصــرة  ،التــي ال يمكنهــا خلــق أجيــال مــن الحرفييــن والفنانيــن والمبدعيــن الجــدد  ..ولكــن ينــوه
رمســيس 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 االجتماعيــة واالقتصاديــة  .وعنــد هــذه النقطــة
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أصبــح جليـا ً لرمســيس ويصــا واصــف وآلخريــن مــن جيــل الــرواد األوائــل اإلمكانيــة التــي ترســم
المخــرج مــن األزمــة فــي مواجهــة االنتكاســة التــي بــدأت مــن ثالثينــات القــرن العشــرين ..
ويحددها رمسيس ويصا واصف فيما يلي ..
•اإلبداع الفني والحرفي وجهان لنشاط إبداعي واحد وفاعل في المجتمع .
•االحتيــاج للمنتــج اإلبداعــي الحرفــي اليــدوي مــا زال يتأصــل فــي كيــان المجتمــع بدليــل
ارتبــاط كثيــرون بالمــوروث القديــم والحنيــن إليــه  ،والبحــث مــن خاللــه علــى االنتمــاء
والهويــة المفقــودة  ،وأنــه ال يمكــن تلبيــة ذلــك وتصحيــح مســاره إال مــن خــال الفــن والحرفــة
 ،ومعــه يتعيــن أن يكــون لتلــك اإلنتاجيــة الحرفيــة جــدوى اقتصاديــة وهــى منهجيــة ونســق
مــازال ممكن ـا ً ومتاح ـا ً .
•الطاقــة الخالقــة لإلنســان العــادي تعانــى مــن الجمــود والكبــت الذاتــي نتيجــة المنظومــة
التعليميــة المعاصــرة والحديثــة  ،ومنهجيــة التدريــب الحادثــة فــي إطــار مــن القوالــب الجامــدة
 ،التــي تعتمــد علــى النقــل مــع تغلــب اآللــة مــع التطــور الصناعــي وتغلــب الميكنــة والتقنيــة
المصاحبــة للحركــة الصناعيــة الحديثــة فــي كل المجــاالت ممــا يهــدد الوجــود اإلنســاني
بجوانبــه المختلفــة ويتحــول اإلنســان إلــى مســتهلك أو مفعــول بــه ويفقــد القــدرة علــى الفعــل
والتعبيــر والتطويــر وحتــى اإلبــداع .
•القــدرة علــى اإلبــداع التلقائــي هــي فطــرة إنســانية  ،ويمكننــا تفعيلهــا الســيما مــع األطفــال
بتوفيــر الحريــة وحمايتهــم مــن المؤثــرات الســلبية التــي تدفعهــم إلــى مســار النقــل والجمــود .
تلــك المالمــح كمــا رســمها «رمســيس ويصــا واصــف» كانــت النســق والنهــج الــذي شــكل تجربتــه
المهنيــة وممارســته الفنيــة ومســئوليته المجتمعيــة  ..اإلنســان والفنــان والمعمــاري  .لكننــا نؤكــد عــن
يقيــن ذاتــي هنــا أن النجــاح فــي الحيــاة ال يكتســب بمحــض اإلرادة وال بمجــرد الســعي لــه  ،وال
باالســتعانة عليــه بــأي ســبب مــن أســباب القــوة  ،وإنمــا هــو ممــزوج بــكل ذلــك وغيــره  ،ومســتنداً
قبلهــا إلــى فطــرة ســليمة وطبيعيــة منبتهــا النشــأة والبيئــة الفكريــة العامــة  ،إلــى منبــت يحفــظ الــزرع
ويثبتــه ويربيــه  .البــد ألســباب النجــاح أن يصــادف الجنيــن الرحــم المهيــأ ألن يصيــر طفـاً  ،يتلقــى
مــا يفيــض عليــه مــن صفــات مكتســبة وموروثــة عــن آبائــه وأمهاتــه ..
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اإلنتاج اإلبداعي في العمارة والفن والحرفية ..
كان «رمسيس ويصا واصف» يعتقد كما أشرنا أن
''العمارة هي الفن الذي يحتوى الحياة بأكملها ''
وخاصــة فــي القريــة المصريــة ببيئتهــا الطبيعيــة  ،فهــو يستشــعر فــي
ذلــك االنســجام والتناغــم والكمــال فالمبانــي تتحــرر مــن مظاهــر التــرف
المفتعــل محتفظــة بعفويتهــا التلقائيــة والفطريــة  ،وهــو علــى يقيــن أن
الحريــة ال حــدود لهــا  ،فهــو يقــول أن اإلنســان كائنـا ً مــا كان فــي أي فئــة
عمريــه أو وضعيــة مجتمعيــة يمكنــه أن يبــدع وأنــه يجــب تــرك الفرصــة
لطاقتــه اإلبداعيــة للوصــول إلــى الكمــال فــي الفنــون  ،مــا دام هذا اإلنســان
متمتــع بحريتــه الذاتيــة دون مراقبــة مقيــدة آو توجيهــات يمكنهــا أن تؤثــر
علــى أفــكاره وخيالــة و إبداعــه  .كان يخشــى التأثيــرات الســلبية للحيــاة
الحضريــة «المزيفــة» علــى األبــداع اإلنســاني  ،ويــرى فــي الحركــة
الصناعيــة الحديثــة وتقنياتهــا أكبــر األثــر الســلبي علــى اإلبــداع  ،فهــو
يــرى أن التكــرار النمطــي لتلبيــة الحركــة الصناعيــة يضــع نهايــة للموهبــة
الفرديــة الذاتيــة علــى التعبيــر واإلبــداع .
كان لزيــارة رمســيس ويصــا واصــف إلــى النوبــة وجنــوب الــوادي فــي
نهايــة الثالثينــات مــن القــرن العشــرين تأثيــراً بالغ ـا ً فــي بلــورة فكــره ،
وتبصــر أنــه ال يســتطيع أحــد المشــاركة فــي تصميــم وبنــاء مســكنه بــذات
الطريقــة التــي يبــدع بهــا الفالحــون عمارتهــم بفطرتهــم وبســاطتهم ..
حيــث أخــذ المعماريــون فــي العصــر الحديــث علــى عاتقهــم تلك المســئولية
للتصميــم بالنيابــة عــن اإلنســان صاحــب الحــق واالحتيــاج الحقيقــي  ،أخــذ
هــؤالء بفوقيــة يتالعبــون بالتشــكيالت واألســاليب التقنيــة الحديثــة  ،كلمــا
كانــت النمطيــة المتكــررة زادت الفائــدة وتحولــت العمــارة والمدنيــة إلــى
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مجــرد إنتــاج لوحــدات وتصميمــات ســابقة التفكيــر وإن اختلفــت تفاصيلهــا المظهريــة لتصبــح اكثــر
إقناعــا وتســويقا فــي الســوق الســلعي لعمــارة المدنيــة  ،فــي تســيد الرأســمالية الغربيــة علــى كثيــر
مــن دول ومجتمعــات العالــم الثالــث ومنهــا مصــر لألســف .
وتشــكلت مــن هنــا الرؤيــة الفلســفية والبنــاء الفكــري بشــخصية رمســيس المعماريــة والفنيــة التــي
بــدأت بذورهــا منــذ نشــأته وخــال المرحلــة األولــي مــن حياتــه  ..والتــي دارت حــول مفهــوم أن
اإلنســان يولــد وبداخلــة نبــع مــن الفيــض الفنــي دون التدخــل ودون تعطيــل هــذا االســتمرار اإلبداعي
وتدفقــه  ،وهــذا هــو منبــع الطاقــة اإلبداعيــة المجتمعيــة التــي تبنــى للفــرد والمجتمــع ثقافتــه الذاتيــة
وحضارتــه  ،التــي تحقــق لــه الوجــود والديمومــة فــي شــكل مــوروث متطــور ،وغيــر مســتكين إلــى
المنقــول مــن الماضــي فــي الداخــل أو إلــى المنســوخ فــي الحاضــر مــن الخــارج ؛ ومــع هــذا المنبــع
اإلبداعــي تتحقــق الحداثــة كمــا فهمهــا رمســيس ونفهمهــا نحــن اليــوم مؤمنيــن بهــا .
كان'' لرمســيس ويصــا واصــف'' بشــخصيته
وبنيتــه الفكريــة التــي شــكلت اإلنســان والفنــان
والمعمــاري  ،القــدرة علــى تشــكيل اإلبــداع
الفنــي والمعمــاري فــي حــوار متناغــم مــع
المــكان والزمــان  ،بــل ويتخطــى حــدود الزمــان
الــذي يُولــد فيــه المنتــج الفنــي والمعمــاري ...
كان يمــزج دائمــا ً بيــن الفــن والحرفــة  ،كمــا
كان عنــده التــزاوج بيــن العمــارة والنحــت فــي
إبداعاتــه  ،هــو يــرى أن البنــاء لــن يعكــس
اإلحســاس العميــق بالطبيعــة ومحاكاتهــا إال
حيــن يصبــح متفاعــاً مــع ذات اإلنســان
فالمبنى يجب نحته أوالً بمادة الصلصال
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ثــم رســمه علــى الــورق ؛ ومــع التنفيــذ تكمــن القــدرة علــى التعبيــر وفقــا لإلحســاس الفنــي
والمعمــاري اللحظــي للمبــدع نفســه  ..كانــت تلــك هــي فلســفته فــي حياتــه وفــى ممارســته المهنيــة ،
وانعكســت فــي تصميماتــه المعماريــة واختيــاره لمــواد البنــاء المنتميــة للبيئــة المحيطــة  ،وكذلــك فــي
الممارســات الفنيــة الحرفيــة  .أســتطاع رمســيس فــي ممارســته عمومـا ً أن يصبــغ المــادة ويحاورهــا
بحيــث حملهــا معانــي ومشــاعر تخطــت اللحظــة اإلبداعيــة التــي شــيدت عندهــا  ،إذ أنــه لــم يبحــث
عــن طــراز أو قوالــب ولــم يقصدهــا  ،بــل ولــم يبــدأ بهــا  ،بــل هــو يصــل ويتواصــل مــع الطبيعــة
والبيئــة ومعطياتهــا فــي تسلســل لهــذا الحــس ومــا وراءه مــن فكــر لصياغــة شــعور 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  .....تلــك ســمة الفنــان المبــدع
المتعايــش مــع الطبيعــة والبيئــة والمجتمــع متجــاوب مــع اإلنســان وفطرتــه وتلقائيتــه .
فهو يرى العمارة حوار بين المعماري والساكن ..
بين المعماري ومفردات البناء وعناصره ومواد وتقنيات البناء ..
بين المعماري والفنان وزمانه وبيئته معايشة وحوار بين اإلنسان والمجتمع
تــزاوج بيــن المعمــاري المصمــم والحرفــي المنفــذ واإلنســان المســتفيد أو المســتعمل للمنتــج
المعمــاري  ..كل ذلــك فــي تآلــف وبســاطة وإبــداع الالزميــن فــي عمليــة العطــاء بشــكله النهائــي ..
هــــكذا  ..لــم تكــن العمــارة عنــد «رمســيس ويصــا واصف» مــن اســتقراء لمســيرته اإلبداعية مجرد
تصميــم أو تشــكيل لموجــود مــادي ســاكن (ميــت)  ..ولكنهــا مزيــج حــي مــن كل هــذا بفعــل الطاقــة
اإلبداعيــة والقــدرات الخالقــة لإلبداعــات الفنيــة والحرفيــة التــي تعطــي للوجــود الــروح والحيــاة
والوجــود ؛ فــكان لرمســيس القــدرة علــى تشــكيل العمــارة لتتناغــم فــي حــوار يتســم بالرومانســية
الحســية  ،وتتخطــى حــدود الزمــان الــذي ولــدت فيــه .إنــه ال يبحــث عــن قوالــب جامــدة أو مــا يســمى
مجــازاً بالطــرز المعماريــة المنقولــة مــن المــوروث مــن القديــم أو المستنســخة مــن الغــرب  ،ولكنــه
كان يتبــع مشــاعره وأفــكاره الذاتيــة للوصــول إلــى التشــكيل اإلبداعــي المعبــر عــن تلــك المشــاعر
المتفاعــل مــع البيئــة الطبيعيــة المحيطــة  ،ســواء كان االنتفــاع لهــذا المنتــج المعمــاري ســكني فــي
بعــده اإلنســاني الذاتــي  ،أو دينــي فــي بعــده الروحانــي المطلــق  ،أو ثقافــي وتنمــوي فــي بعــده
المجتمعــي  ..وهــو مــا يميــز المعمــاري الفنــان المبــدع عــن غيــره مــن المؤدييــن ومحترفــي البنــاء .
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بدأ «رمسيس ويصا واصف» سنة  1942تطبيق أفكاره في ..

بــدأ «رمســيس ويصــا واصــف» مســيرته اإلبداعيــة ،وأخــذت مجراهــا مــن الخلفيــة الفكريــة التــي
نبعــت منهــا أفــكاره كمــا أســلفنا منــذ ســنة  1935بعــد إتمــام دراســته للعمــارة والنحــت فــي باريــس
ومــع الســنوات األولــى بعــد عودتــه والقيــام بجوالتــه فــي قــرى مصــر وداخــل أحيــاء القاهــرة
القديمــة  ،ومــن خــال لقاءاتــه بعــدد مــن الحرفييــن  ،أكتســب خبــرة فــي مهــارات الحــرف التــي مــا
لبــث أن أســتعان بهــا فــي أعمالــه اإلبداعيــة ممتزجــه بقدراتــه اإلبداعيــة الذاتيــة فــي الفــن والعمــارة
عندهــا أدرك أن هــذه الحــرف فــي طريقهــا إلــى االندثــار  ،وذلــك ألن هــؤالء الحرفييــن لــم يعــودوا
يملكــون القــدرة علــى االبتــكار أو اإلبــداع  ،كمــا أن كثيــر منهــم قــد توفــى دون أن يــدرب مــن يخلفــه
فــي حرفتــه  ..تركــت هــذه الحقائــق أثــرا فــي رمســيس  ،ممــا دعــاه إلــى التأمــل فــي مصيــر الفكــر
اإلبداعــي عامــة  ،وأثــارت همومــه  ،وكتــب عنهــا ..
في كل مكان واجهت تحفظات كثيرة ضد الميكنة المتزايدة

مدرســة فــي مصــر القديمــة  ،عُهــد بهــا إليــه مــن إحــدى الجمعيــات الخيريــة  ،حــاول فيهــا بدايــة
تطبيــق أفــكاره ورؤيتــه لتــزاوج الفــن والحرفــة مــع الطاقــات التلقائيــة الســاكنة داخــل كل إنســان
ونشــأت بينــة وبيــن الحرفييــن عموم ـا ً عالقــة حميمــة رســخت رؤيتــه فــي هــذا التــزاوج الحتمــي
بيــن القــدرات اإلبداعيــة للحرفييــن وبيــن الرؤيــة الفنيــة للمعمــاري  ،أســتطاع مــن خاللهــا أن يطــور
رؤيتــه الفنيــة والمعماريــة وإنتاجهــم اإلبداعــي .

وما تطلبه من اتباع وسائل تعليم تجريدية مخربة بذلك ملكات اإلنسان الطبيعية
من خالل خضوعه لمتطلبات هذا التعليم أثناء أهم سنوات عمره والتي تتكون فيها شخصيته
كان رمســيس ويصــا واصــف يــرى أن مجــرد كســر التقاليــد الحرفيــة  ،لــن تصلــح إلحيائهــا مــن
جديــد  ،فقــد الحــظ أن الحرفييــن ينقلــون مهاراتهــم مــن جيــل إلــى جيــل بطــرق ال ينتــج عنهــا
ســوى أنتــاج نمطــى للســوق  .وبهــذا أصبــح التعليــم الحديــث عاجــزا عــن تكويــن حرفييــن مبدعيــن
بالمعنــى القديــم ؛ وعــن توصلــه إلــى هــذه الرؤيــة  ،كتــب رمســيس ..
كانت تبدو ظاهريا أنها أفكار أو مشاعر طوبائية
عندما أحاول وضع تعريف لها أتطرق إلى شتى االصطالحات الجاهزة
لقد كان لدى ذلك اليقين الغامض أن كل إنسان يولد فنان بطبيعته
إال أن إظهار مواهبه هذه يحتاج إلى تشجيع ومزاولة للخلق الفني
بإتاحة مزاولته حرفة منذ طفولته
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وبعدهــا فــي ســنة  1947قــام رمســيس ويصــا واصــف بتصميــم مدرســـة لتعليــم الفنــون والحــرف
اليدويـــة بكوبــري القبــة  ،وليســت لدينــا معلومــات عن ماهية التجربة ســوى التصميمــات المعمارية
لتلــك المدرســة  ،وليــس عندنــا أجابــه عــن تســاؤالت عــن مــدى عالقتهــا بتجــارب حبيــب جورجــي
مــع الفــن التلقائــي والحرفــي ...
ثــم بــدأ رمســيس ويصــا واصــف ســنة  1952تجربتــه الرائــدة فــي الحرانيــة  ،لتخــرج الحرانيــة في
شــمولية الرؤيــة والتجربــة باعتبارهــا عمـاً معماريـا ً نابعـا ً مــن تكوينــات مجتمــع القريــة المصريــة
وموروثاتهــا الفنيــة  ،ليصبــح فنـا ً مناســبا ً تلقائيـا ً بواســطة تالميــذه  ،مؤكــداً أصالة المــوروث ومحققا ً
فلســفته فــي القــدرة التلقائيــة الذاتيــة لإلنســان  ،وتناغــم الفــن والحرفــة مــع العمــارة التــي شــكلت
كيانــات المــكان بأرخــص الطــرق اإلنشــائية المتاحــة وبجماليــات المــوروث الحضــاري وانطــاق
الطاقــة الكامنــة لإلنســان المصــري فــي العمــارة والفــن والحرفــة  ..فكانــت الحرانيــة ذروة تلــك
التطبيقــات  ،وهنــا كانــت الحريــة اإلنســانية فــي أعلــى مراتبهــا  ،واكتســبت قيمتهــا واســتمراريتها
مــع إتاحتــه للطاقــة اإلبداعيــة الكامنــة عنــد اإلنســان أن تتفجــر  ،وتتحــول إلــى إبــداع لمنتــج فنــي
يعبــر عــن الشــخصية وهويــة الوجــود الذاتــي والمطلــق .
تجربة ممتدة مع المكان وفي الزمان
خرجت مع رمسيس ويصا واصف إلى خارج المكان وما بعد الزمان
حتى بعد أن رحل عن دنيانا رمسيس ويصا واصف بجسده
استمرت التجربـة على النهج والمســار
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بــدأ المعمــاري والفنــان «رمســيس ويصــا واصــف» تجربتــه حــول قضيتــه الفلســفية ومنهجيتــه
الفكريــة اإلبداعيــة فــي الفــن التلقائــي والقــدرة اإلبداعيــة الفطريــة عنــد اإلنســان مــع مدرســة مصــر
القديمــة لألطفــال وإدخــال فــن وحرفــة النســيج ضمــن فعاليتهــا وأنشــطتها  .كان ذلــك ســنة 1941
عندمــا ُ
طلــب مــن رمســيس أن يبنــى مدرســة ابتدائيــة صغيــرة لألطفــال فــي حــي مصــر القديمــة
لصالــح أحــدى الجمعيــات األهليــة  .منحــه هــذا المشــروع المعمــاري أمكانيــة تطبيــق التجربــة
التعليميــة التــي طالمــا كان يبحــث عنهــا  ،وكانــت تلــك بعــد زيارتــه إلــى النوبــة وجنــوب الــوادي
التــي كان لهــا األثــر بالــغ فــي بلــورة وتشــكيل الرؤيــة الفلســفية والبناء الفكــري بشــخصيته المعمارية
والفنيــة التــي بــدأت بذورهــا منــذ نشــأته وخــال المرحلــة األولــي مــن حياتــه  ..والتــي دارت حــول
مفهــوم أن اإلنســان يولــد وبداخلــة نبــع مــن الفيــض الفنــي  ،وهــو منبــع الطاقــة اإلبداعيــة المجتمعيــة
التــي تبنــى للفــرد والمجتمــع ثقافتــه الذاتيــة وحضارتــه الــذي يحقــق لــه الوجــود والديمومــة فــي
شــكل مــوروث متطــور  .ولــم يــدور بخاطــر رمســيس المعمــاري أن يلجــأ لعمــارة تلــك المدرســة
علــى نهــج العمــارة األوربيــة الســائدة حديثـا ً فــي القاهــرة والتــي كان يــري فيهــا غــزواً ثقافيــا يهــدد
الهويــة واالنتمــاء  ،ولكنــه كذلــك لــم يــرى فــي النقــل األجــوف عــن المــوروث المعمــاري التقليــدي
الحــل األمثــل لتلــك اإلشــكالية  ،ولكنــه كان مؤمنــا ً بتطويــر هــذا المــوروث بــدون الســقوط فــي
تبعيــة تفقدنــا هويتنــا الوطنيــة المصريــة  ،وفــى ســنة  1942بــدأ العمــل مــع الحرفييــن وخاصــة
مجموعــة مــن البنائيــن مــن النوبــة فــي إنشــاء المدرســة  ،ونشــأت بينــة وبيــن الحرفييــن عالقــة
حميمــة رســخت رؤيتــه فــي هــذا التــزاوج الحتمــي بيــن القــدرات اإلبداعيــة للحرفييــن وبيــن الرؤيــة
الفنيــة المتطــورة للمعمــاري .
ولرغبتــه تزويــد األطفــال بخبــرة فنيــة بســيطة  ،ســأل رمســيس القائميــن علــى أدارة المدرســة اذا
كانــوا يســمحون لــه تعليــم بعــض األطفــال تربيــة فنيــة بعــد انتهــاء اليــوم الدراســي  .وخــال تلــك
التجربــة األولــى تطــوع رمســيس بــروح الفنــان واإلنســان لتدريــس مــادة التربيــة الفنيــة لألطفــال
فــي مدرســة مصــر القديمــة  ،وقــد أعطيــت لــه الفرصــة فلــم يلجــأ إلــى األوراق واأللــوان  ،بــل
أحضــر عــدداً مــن األنــوال البســيطة وكميــة مــن الصــوف صبغهــا بأصبــاغ نباتيــة ـ بدائيــة ـ ؛
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وأعتمــد رمســيس فــي ذلــك علــى تنميــة الحــس اإلبداعــي عنــد هــؤالء األطفــال جنبـا ً إلــى جنــب مــع
تنميــة الحــس الحرفــي  ،بحيــث يمكنهــم تطويــر قدراتهــم الفنيــة والحرفيــة التلقائيــة مــن داخلهــم ..
ويجــدر مالحظــة أن رمســيس فــي ذلــك الوقــت عندمــا تقــدم بعرضــه كان يعــرف القليــل عــن
األوجــه التعليميــة لحرفــة النســيج  .ومــن أجــل األعــداد لهــذا المشــروع  ،أخــذ يقــرأ بتوســع عــن هــذا
الموضــوع  ،وقــام بأجــراء بعــض التجــارب العمليــة لنفســه  ،كمــا درس كيفيــة تحضيــر األصبــاغ
الطبيعيــة لخيــوط النســيج مــن الموروثــات المصريــة القديمــة  ،وكان علــى يقيــن أنهــا ســوف تعطــى
قــدرات أكثــر فــي التحكــم فــي درجــات األلــوان  .ومنــذ هــذه التجربــة األولــى لــم يســتعمل ســوى
الصبغــات الطبيعيــة المســتخلصة مــن النباتــات فــي صباغــة الخيــوط الصوفيــة الداخلــة فــي النســيج
وبمجــرد حصــول رمســيس علــى موافقــة القائميــن علــى أدارة المدرســة إلقامــة عــدد مــن األنــوال
أحضــر نســاجا ً محليــا ليقــدم لألطفــال األولويــات الفنيــة والحرفيــة العمليــة للنســيج  .واســتخدمت
أنــوال رأســية المصنعــة مــن خيــوط قطــن معزولــة المعــروف عنهــا أنهــا تمنــح الفنــان حريــة كبيــرة
فــي خلــق تصميماتــه  .وهكــذا بــدأ األطفــال أعمالهــم عنــد بدايــة التجربــة اســتخدام القطــن لخيــوط
التســدية  ،وفيمــا بعــد أســتعيض عنهــا بخيــوط مــن الكتــان  ،وكانــت خيــوط لحمــة النســيج مــن
الصــوف المحلــى والــذي علــم رمســيس األطفــال طريقــة صباغتــه .
وبــدأ رمســيس اإلنتــاج مــع أطفــال المدرســة  ،وعلــى الرغــم مــن أن كل إنتــاج هــذه التجربــة
بيــع فــي الســوق الخيــري للجمعيــة ممــا يشــير إلــى بدايــات نجــاح التجربــة الجديــدة  ،إال أن هــذه
النتائــج لــم تقنــع المشــرفات القائميــن علــى أدارة المدرســة  ،وطلبــن مــن رمســيس ويصــا واصــف
أن يجعــل األطفــال يقومــون بتكبيــر بعــض التصميمــات الخاصــة بالنســيج المــوروث القبطــي ،
ورفــض رمســيس ذلــك مــن منطلــق تعارضــه مــع فلســفته لحريــة اإلبــداع وتفجيــر الطاقــة الكامنــة
عنــد الطفــل نفســه  ،وبالرغــم مــا أظهرتــه التجربــة مــن نجــاح مرضــي  ،إال أن رمســيس كان يعلــم
أنهــا فــي حاجــة إلــى مزيــد مــن الوقــت ومزيــد مــن التطويــر  ،ولكــن هيئــة إدارة المدرســة لــم تجــد
المشــروع مجديـا ً اقتصاديـا ً  ،وتــرك رمســيس المــكان  ،وســرعان مــا أدرك أن اســتمرار التجربــة
بــات يتطلــب إيجــاد مــكان آخــر  .وهنــا عــرض علــى بعــض األطفــال النســاجين اذا كانــوا يرغبــون
فــي العمــل معــه بصفــة شــخصية فــي ســاحة بيتــه  ،وأســتمر معــه فــي هــذه التجربــة ثالثــة أطفــال
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فقــط هــم  ..فايــق نقــوال  ،ومريــم هرمينــا  ،وفتنــة فكــري  .اســتمرت معهــم وبهــم التجربــة مــع
معلمهــم رمســيس ويصــا واصــف .
تســاءل كثيــرون مــن المعجبيــن بنتائــج التجربــة الجديــدة لمــاذا أختــار رمســيس ويصــا واصــف
حرفــة النســيج كخامــة لتجربتــه بخــاف تجربــة حبيــب جورجــي باختيــار النحــت والصلصــال
والطيــن  ،وكانــت إجابــة رمســيس فــي كلمــات موجــزة ولكنهــا تعكــس رؤيتــه وفلســفته ..
لقد أخترت النسيج ألنى وجدته طريقة مناسبة
لألطفال لتشكيل صورا باستعمال أساليب الحرفة
التي تتطلب التوحد بين الجسم والفكر  ،أي وحدة
متجانسة تجمع بين العمل اليدوي واألبداع الفني
وكان من الممكن تحقيق هذا الهدف بوسائل
أخرى كانت تتطلب التدقيق في استخدام تقنية
وأسلوب العمل فالرسم والتصوير والنحت ،
ليست وسائل حرفية بينما تشكيل الخشب والحجر
والحديد وإن كانت حرفا ً ال تعطى نفس التوازن
المنشود بين الحرفة والفن  .وكنت أشعر أن
صناعة النسيج تمثل الوسيط المناسب للتجربة
التي كنت أخطط لها.

منسوج من عمل رمسيس ويصا واصف 1941

علــى مــدى عقــد األربعينيــات قــام رمســيس ويصــا واصــف الفنــان والمعمــاري بعــدد مــن المشــاريع
المعماريــة بحمــاس الشــاب الوطنــي الباحــث عــن الحداثــة مــن خــال الموروثــات مــن ثقافتنــا
المصريــة المتجــذرة فــي بنيتــه الفكريــة مــن الداخــل  ،وبمنهجيــة التجريبيــة مــن مكتســبات دراســته
مــن الخــارج  ،ليحقــق مــن خاللهــا فلســفته ورؤيتــه ودور العمــارة والفــن فــي المجتمــع وتنميتــه ؛
وانتهــت تلــك المرحلــة مــن مســيرته عندمــا فكــر «رمســيس ويصــا واصــف» فــي تنميــة وتطويــر
مــكان يســتطيع أن يحقــق فيــه فكرتــه كتجربــة كاملــة فــكان اختيــاره لقريــة خــارج القاهــرة بعيــدة
نســبيا ً عــن الحضــر وميــاد لتجربــة الحرانيــة ســنة . 1951
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من أعمال الفنان فايق نيقوال أحد تالميذ رمسيس من مدرسة مصر القديمة 1953 -

من أعمال الفنانة مريم هرمينا أحدى تلميذات رمسيس من مدرسة مصر القديمة 1963 -

تجربـــة الحـــــرانية ..
واجــه «رمســيس ويصــا واصــف» ســنة  1949مســئولية نحــو األطفــال الذيــن اســتمروا معــه
فــي التجربــة مــن مصــر القديمــة وقــد قاربــوا مرحلــة المراهقــة مــن أعمارهــم وبــات مســتقبلهم
بيــن يديــه ؛ فــإذا اختــاروا أن يســتمروا فــي العمــل كنســاجين  ،فمــن الضــروري توفيــر الوســط
والظــروف المناســبة للعمــل الحرفــي  ،أمــا إذا لــم يكــن يرغبــون فــي أن يصبحــوا نســاجين  ،بــات
مــن الضــروري أن يُتركــوا للبحــث عــن مهنــة أخــرى  .لكــن بمالحظــة النتيجــة المشــجعة ألعمالهــم
أدرك رمســيس إن عــدم المضــي فــي التجربــة واســتكمال تطويرهــا ورعايتهــا لتكتمــل ســيكون
خســارة حقيقيــة  ،هنــا أتخــذ رمســيس قــراره بأنــه ســوف يســاعد هــؤالء األطفــال ألن يصبحــوا
نســاجين محترفيــن  ،وعندهــا أخــذ رمســيس علــى عاتقــه المضــي قدمــا فــي مســيرته نحــو خطــوة
جديــدة علــى مســار تحقيــق تجربتــه ورؤيتــه علــى مســيرة اإلبــداع المعمــاري والتلقائيــة الفنيــة
والتنميــة المجتمعيــة .
أشــترى رمســيس ســنة  1951قطعــة أرض
بجهــة الحرانيــة  ،وهــي قريــة صغيــرة تقــع
علــى مشــارف القاهــرة علــى الطريــق إلــى
منطقــة ســقارة األثريــة  ،لتكــون تلــك نقطــة
البدايــة للمرحلــة الجديــدة مــن التجربــة فــي
المســيرة  .عندمــا جــاء رمســيس إلــى الحرانيــة
لــم يكــن يوجــد فــي القريــة أو القــرى القريبــة أيــة
مــدارس  ،قــد يوجــد كتــاب ولكــن ليــس تعليم ـا ً
ممنهجــا ً لتلــك المجتمعــات المهمشــة ؛ وكان
حيــاة هــؤالء الفالحيــن مــن ســكان تلــك القرى ال
تتغيــر أو تنمــو  ،ولــم ينتبــه أحــد إلــى أن يعطــي
لهــم مســتقبالً أفضــل حينئــذ  ،يعيشــون فــي جهــل
وفقــر ومــرض مثــل غالبيــة القــرى المصريــة
حينئــذ  ،ال يمتلــك أهلهــا مــن الحيــاة إال القليــل قرية الحرانية  - 1959تصوير Werner Forman
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الــذي ال يســد حاجيــات الحيــاة  ،ولــم تقــدم الدولــة لتلــك المجتمعــات فــي ذلــك الزمــان حتــى
أربعينيــات القــرن أي خدمــات لترتقــي بحيــاة هــؤالء المصرييــن المطحونيــن  ،بــل حتــى لــم تشــعر
بوجودهــم وحقهــم فــي الحيــاة  ،فهــم يحيــون خــارج الزمــان علــى هامــش الــوادي وعلــى هامــش
الحيــاة ال يملكــون مــن حياتهــم إال إيمانهــم وفطرتهــم الدفينــة والباطنــة داخلهــم ـ دون وعــي منهــم ـ
علــى طاقــات محبوســة تحــت ظــام التهميــش وظلــم التجاهــل ...
وهنــا وجــد رمســيس ويصــا واصــف األرض الطيبــة البكــر التــي يمكــن أن يــزرع بــذرة تجربتــه
ويصبــر عليهــا ويرعاهــا لتثمــر مــع أطفــال هــذه القريــة  ،وفيهــا يمكنــه أن يمــارس إبداعاتــه الفنيــة
والمعماريــة  ،وأن تنمــو تجربتــه الرائــدة فــي الفنــون التلقائيــة فــي مجــاالت مختلفــة ومتعــددة
ومنهــا العمــارة نفســها  ...وذلــك مــن منطلــق مســئولية مجتمعيــة ووطنيــة قبــل أن تكــون تجربــة
وممارســة مهنيــة وفنيــة  ،تجربــة مجتمعيــة وتنمويــة متكاملــة باعتبــار أن العمليــة اإلبداعيــة فــي هذه

قرية الحرانية  - 1959تصوير Werner Forman

105

الفنــون والحــرف تســتطيع الصعــود بالمجتمــع المحلــي للقريــة وأهلهــا بتحريــر طاقاتهــم الكامنــة
وتنميتهــا أمــام الهجمــة والســيطرة للثقافــة الرأســمالية الغربيــة المســيطرة والمهيمنــة علــى مجتمعاتنــا
وحضارتنــا الســيما تلــك المســتضعفة والمهمشــة فــي مصــر حينهــا  ،ويمكــن مقاومــة تلــك الهجمــة
فــي رؤيــة رمســيس ويصــا واصــف مــن خــال منهــج تعليمــي لألطفــال الصغــار يعتمــد علــى حريــة
التعبيــر واالنطــاق الذاتــي  ،بعــد تعلــم األســس واألصــول الفنيــة لألعمــال الحرفيــة  ،لتنطلــق
الطاقــات الكامنــة اإلبداعيــة مــن داخلهــم وليــس مــن خــال تلقيــن خارجــي مفــروض عليهــم .
قامــت تجربــة الحرانيــة علــى االعتقــاد الراســخ عنــد رمســيس ويصــا واصــف فــي القــدرة الخالقــة
الفطريــة لألطفــال وضــرورة االكتفــاء الذاتــي مــن المعرفــة التــي تســمح لإلبــداع أن يكــون حــر دون
مؤثــرات تحــد مــن كباحــة ؛ وهــي نفــس فلســفة حبيــب جورجــي الــذي روج ألفــكاره ونظــر لهــا
فــي مصــر وفــي خــارج مصــر وحقــق صحتهــا واعتــراف المتخصصيــن بنظريتــه  ،وكان رمســيس
ويصــا واصــف منفعـاً ومتفاعـاً مــع تلــك األفــكار حــول تلقائيــة الفــن الفطــري مــن جهــة  ،ومــن
جهــة أخــرى كان مفتونـا ً مــع مفهــوم القريــة الطوباويــة (المثاليــة) بذاتهــا وكذلــك إحساســه الوطنــي
بحتميــة توظيــف الفنــون والحــرف للتنميــة المجتمعيــة ؛ وتزامــن مــع هــذا الحــراك النزعــة الوطنيــة
ضمــن هــذا الجيــل مــن الــرواد التــي بــدأت تســتعيد انتفاضتهــا مــن جديــد فــي نهايــة األربعينيــات
مــن القــرن العشــرين  ،باإلضافــة إلــى التوجــه المتنامــي لحمايــة وإحيــاء الفنــون والحــرف التقليديــة
فــي مواجهــة تهديــد التوســع فــي التصنيــع وســيطرة اآللــة علــى اإلنســان المعاصــر  ،وأختــار
رمســيس فنــون النســيج التــي يمكــن مــن خاللهــا تطبيــق نظريــات الفــن التلقائــي .

المتكلســة  ..هنــاك فــي الريــف بطبيعتــه ومجتمعاتــه الفطريــة بتلقائيتهــا يبقــى التســاؤل عــن ماهيــة
اإلمكانيــات الحقيقيــة الكامنــة داخــل ســكان قريــة الحرانيــة أو غيرهــا مــن القــرى؟  ،أو باألحــرى
يمكننــا اســتقراء أن رمســيس قــد وجــد اإلجابــة لكثيــر مــن تســاؤالته هنــا مــع الطبيعــة والفطــرة
والتلقائيــة  ..وانطالقــا مــن المنهجيــة التجريبيــة فــي الفــن التــي عاصرهــا رمســيس وتفاعــل معهــا
أثنــاء دراســته فــي باريــس  ،وإيمانــه النابــع مــن بنائــه الفكــري المشــبع بتراثــه والمتعايــش مــع
عصــره ومعطياتــه كان رمســيس واثق ـا ً مــن أن اإلنســان هنــا فــي الريــف ببيئتــه الطبيعيــة قــادر
علــى اإلبــداع الفطــري عندمــا يمتلــك حريتــه  ،وقــد تبلــورت رؤيتــه لخــوض خطوتــه الجديــدة
فــي التجربــة التــي بــدأت بمدرســة مصــر القديمــة  ،وكان يتــوج تلــك الرؤيــة البنيويــة للشــخصية
وفلســفتها والجــذور الوطنيــة والهويــة المتأصلــة عنــد رمســيس ويصــا واصــف ..

جــاء «رمســيس ويصــا واصــف» إلــى قريــة الحرانيــة ســنة  1952ليبــدأ مســيرته وتجربتــه الفنيــة
والمعماريــة ومســئوليته اإلنســانية  ،وكان يــدرس العمــارة وتاريــخ الفــن حينهــا فــي كليــة الفنــون
الجميلــة بالقاهــرة  ،فلمــس كيــف أن المناهــج التعليميــة تفــرض علــى مــن يتعلــم رأيـا ً وذوقـا ً ومزاجـا ً
معينـا ً مفروضـا ً مــن خارجــه وأحيانــا غريبـا ً علــى ثقافتــه وتراثــه  ،وكان علــى درايــة بــأن كثيــرون
مــن نخــب مجتمعنــا فــي الحضــر الســيما فــي القاهــرة حينهــا لهــم ميــول فنيــة مفروضــة عليهــم ؛
فالنــاس حينئــذ كانــت تعيــش داخــل قوالــب ســابقة التفكيــر والتركيــب دون االلتفــات إلــى المواهــب
الذاتيــة داخلهــم أو دون أن يجــدوا جذورهــم أو أنفســهم  ،ولكــن بعيــداً خــارج تلــك المنظومــة
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بــدأت التجربــة بالتقــارب اإلنســاني بيــن رمســيس وأطفــال قريــة الحرانيــة  ،ففــي نهايــة كل أســبوع
كان رمســيس يذهــب إلــى الحرانيــة  ،ويلتقــي بأطفــال القريــة الذيــن دفعهــم فضولهــم علــى التعــرف
عليــه واللعــب معــه  ،وبهــذه الطريقــة البســيطة أقــام رمســيس عالقــات طيبــة بيــن األب واإلنســان
مــع هــؤالء الصغــار  .وســأل رمســيس األطفــال إذا كانــوا يرغبــون فــي تعلــم النســيج  ،وبــات
واضح ـا ً حماســهم لذلــك بــا تــردد  .ورأي رمســيس أن هــؤالء األطفــال ـ مثــل آخــرون كثيــرون
فــي ريــف مصــر ـ مظلومــون يمتلــؤن بالطاقــات ولكــن دون تنميــة مجتمعيــة تفتــح لهــم آفــاق لحيــاة
كريمــة وتفجــر طاقتهــم اإلبداعيــة والتطــور الذاتــي (التلقائــي) ؛ لذلــك فبالنســبة لــه كفكــرة فنيــة
وتربويــة أكــد أنــه لــو أســتطاع إقامــة مشــروعه وتجربتــه هنــا  ،يمكنــه أن يتيــح الفرصــة أمــام
أطفــال القريــة مــن أجــل تعلــم حرفــة معينــة بطريقــة تســمح لهــم أن يكــون كل منهــم فنان ـا ً مبدع ـا ً
وليــس مجــرد حرفي ـا ً أو صانع ـا ً مقلــداً.
وبذلــك أعطــى رمســيس لهــم فرصــة اكتشــاف الفنــان الكامــن فــي ذاتهــم باأللــوان والنســيج مــن
خيــوط الصــوف والقطــن لترســم األصابــع الصغيــرة لوحــات غنيــة بالحيــاة  ،تحمــل مفــردات
العالــم كمــا يراهــا المبــدع الصغيــر الــذي يتطــور عملــه علــى مــر الســنين  ..وقــد أختــار رمســيس
فــن النســيج ألنــه عمــل يتطلــب الوقــت والصبــر والمثابــرة  ،كمــا إنــه يعطــي للطفــل فرصــة لدمــج
مفــردات الواقــع حولــه مــع خياالتــه الخاصــة  ،وهكــذا بــدأ رمســيس تجربتــه مــع أطفــال الحرانيــة .
وكان مؤمنـا ً أن موهبــة هــؤالء األطفــال تحتــاج إلــى الصبــر والرعايــة حتــى تظهــر كاملــة  ،فهنــاك
مــن األطفــال مــن قــد يحتــاج إلــى وقــت أطــول مــن غيــره حتــى تظهــر كامــل موهبتــه  ،إنهــم
بالنســبة لرمســيس كالنبتــة الصغيــرة التــي تتطلــب الرعايــة والحمايــة لتكبــر وتصيــر شــجرة مثمــرة
لهــا جذروهــا الثابتــة فــي األرض وفروعهــا العاليــة ترفــرف وتحمــل ثمارهــا اليانعــة والنابعــة مــن
ذاتهــا وبذاتهــا إبداعيــات لآلخريــن ..
كل ما نحتاجه حسب رؤية رمسيس هو الصبر
وقد ال يكون في استطاعة كل األطفال االنتظار
ولكن الصبر والحب واالحترام وهو ما قدمه رمسيس ألطفال الحرانية
من هنا كان رمسيس ويصا واصف بحق وحقيقة أيوب الحرانية

108

رمسيس ويصا واصف وأطفال الحرانية 1960
تصوير Werner Forman

يقــرر «رمســيس ويصــا واصــف» إنــه لــم يختــار هــؤالء األطفــال ولكــن شــاء القــدر لرمســيس
ولهــم أن يتقابلــوا فأخذهــم عــن قناعــة دون ارتبــاط بقواعــد أو معاييــر تقييميــة  ،لــم يكــن عــدد مــن
األطفــال يزيــد علــى اثنــي عشــر طفــا  ،وكان عــدد الفتيــات أكثــر مــن األوالد الذيــن انجذبــوا إلــى
الحرفــة  ،إال أن األوالد مــا لبثــوا أن انضمــوا إليهــم ..
ويذكــر رمســيس أن البنــات كانــت أكثــر حمــاس وحــرص مــن األوالد فــي البدايــة والتــزام
باالســتمرارية  ..كانــت أعمارهــم تتــراوح بيــن  8و  10ســنوات وصــاروا يعرفــون بعــد ذلــك
بـــ «الجيــل األول للنســاجين»  .لــم يتجــه رمســيس إلــى منهجيــة التلقيــن وتعليــم هــؤالء األطفــال
التصميــم  ،ولكنــه علمهــم ودربهــم علــى حرفيــة اإلنتــاج والتعامــل مــع النــول والنســيج فقــط  ،حتــى
تلــك التدريبــات تمــت بطريقــة عفويــة  ،ولقــد نجحــت فــي إعطائهــم ثقــة بالنفــس .
ومنــذ البدايــة كان رمســيس مــدركا مــا يحتاجــه هــؤالء األطفــال أثنــاء تطورهــم ليصبحــوا نســاجين
ناجحيــن  ،فبينمــا يتعلمــوا المســائل العمليــة لحرفــه النســيج إال أن هاجســه األكبــر كان تنشــيط
خياالتهــم  ،وللوصــول إلــى ذلــك كان رمســيس كثيــراً مــا يأخــذ هــؤالء األطفــال فــي زيــارات
ظاهرهــا ترفيــه عنهــم واســتمتاع ولكــن باطنهــا الخفــي غيــر المعلــن إثــراء خيالهــم مــن زياراتهــم
إلــى شــواطئ النيــل  ،وإلــى تجمعــات النخيــل  ،وإلــى حديقــة الحيــوان  ،أو إلــى الصحــراء وحتــى
إلــى اإلســكندرية  ...وغيرهــا مــن المــزارات المتنوعــة والمختلفــة  ،حيــث يمــرون بخبــرات أخــرى
خــارج المخــزون المعرفــي المكتســب فقــط مــن البيئــة الريفيــة المحليــة للقريــة .
كان رمسيس ويصا واصف يرى بأن ..

الصورة بالنسبة للطفل هي العربة التي تنقل مشاعره ،
وهى المرآه التي تعكس حياته الداخلية
وأن التعبير بالصورة أمر طبيعي بالنسبة له كالتعبير بالكالم
وأن حياته داخليا ً ال تعدو عن كونها سلسلة متصلة من الصور المتعاقبة في ذاكرته
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للتحضيــر للمرحلــة الجديــدة جهــز رمســيس عــددا مــن األنــوال الخشــبية بواســطة أحــد النجاريــن
شــدت عليهــا خيــوط التســدية  .وأحضــر خيوطــا مــن الصــوف صبغــت بالصبغــات الطبيعيــة
مســتخدما «النيلــة» للــون األزرق  ،و«الكوشــنيل» (الــدودة) وجــذور الفــوة «المــاد» للــون األحمــر
و«الرزيــدا لبتيــوال» لألصفــر ولألخضــر  ..وكان اثنــان مــن تالمــذة رمســيس مــن مدرســة القديمــة
اللــذان اســتمرا معــه  ،يحضــران للحرانيــة كل أســبوع لتعليــم األطفــال  .وخــال عــام كان كل
األطفــال قــد تعلمــوا كيفيــة النســج دون مســاعدة أطفــال مدرســة مصــر القديمــة  ،والــذي عــادوا
ليســتأنفوا العمــل علــى أنوالهــم مــن جديــد .

لتكويــن صــورة بالنســيج تمــرر خيــوط «اللحمــة» مــن ألــوان مختلفــة مــن
بيــن «المســديه» التــي تشــكل ســطح النســيج وتكــون الخلفيــة  ،والتشــكيل
بدرجــات متفاوتــة مــن األلــوان  ,وبالتدريــج تبــدأ الصــورة فــي الظهــور خيطــا
اثــر خيــط مكونــة مســاحات لونيــة بحيــث يمــأ التصميــم المســاحة المخصصــة
لــه دون تــرك فراغــات بيــن المســاحات اللونيــة  .هــذه العمليــة متناهيــة البــطء
كمــا لــو كانــت عمليــة نمــو أنســجة حيويــة .وقــد وضعــت أهميــة كبيــرة لهــذا
البــطء إلتاحــة الوقــت لنضــوج األفــكار فــي ذهــن الطفــل  ,وهــذه األفــكار هــي
التــي تحــرك أناملــه .كمــا اعتمــدت أيضــا علــى الخبــرة المكتســبة يومــا بعــد
يــوم والتــي ســتولد أفــكارا وصــورا جديــدة .
ويستطرد  ..رمسيس في توضيح إمكانيات النساجين األطفال ..
إن اإلحســاس باأللــوان وتناغمهــا وتحــور األشــكال والتكوينــات بعضهــا مــع
بعــض  ،هــي الموهبــة الطبيعيــة الكامنــة فــي أعمــاق الطفــل ،
وهى عرضه للغمور والسقوط إن لم تحفز للظهور
والتعبير عن نفسها من خالل العمل .
عنــد هــذه المرحلــة  ،وبــدوام االتصــال بالنســاجين الصغــار ومالحظــة تفاصيــل العمــل بعنايــة ،
تبيــن لرمســيس ضــرورة وضــع الخطــوط العامــة للعمــل فــي المســتقبل حتــى يحــول دون تعــرض
األطفــال النســاجين لفقــدان حوافزهــم الطبيعيــة  ،فوضــع لهــم ثــاث قواعــد راعــى أن تتبع باســتمرار
•القاعــدة األولــى « ꞉ال رســومات وال اسكتشــات» جــاءت هــذه القاعــدة نتيجــة إليمانــه بــأن
اللجــوء إلــى تجهيــز نمــوذج لعمــل فنــي بنيــة نقلــه بعــد ذلــك إلــى الخامــة الفنيــة ال يعنــى ســوى
التهــرب مــن الصعوبــة بتقســيم عمليــة الخلــق إلــى مرحلتيــن  ،وهــذا يــؤدي إلــى اســتحالة إمــكان
الفــرد أن يقــوم بعمــل خــاق إلــى األبــد  .وكان مؤمنــا بــأن المخاطــرة المتمثلــة فــي عمليــة
الخلــق بالتعامــل المباشــر مــع الخامــة الكفيلــة بفتــح القنــوات أمــام المجهــود الخــاق .
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•القاعــدة الثانيــة « ꞉ال تأثيــرات خارجيــة للجمــال»
وطــوال التجربــة أهتــم رمســيس بعــدم تزويــد األطفــال
بأعمــال فنيــة أو صــور لهــا لمحاولــة تقليدهــا أو التشــبه
بهــا فهــو لــم يصحبهــم أبــداً لزيــارة معــارض أو متاحف
فنيــة  ،إذ كان يــرى «إذا تبنــى الشــخص مشــاعر
ومواقــف غيــره أو أستســلم لتأثيراتــه فلــن يعنــي ذلــك
ســوى انفصــال الشــخص نفســه عــن مشــاعره الذاتيــة»
ويضيــف «إن البحــث عــن اإللهــام الــذي كثيــرا مــا
أســتهدف مــن خــال األســاتذة الكبــار أو مــن أعمــال
هــؤالء الفنانيــن ذوى المكانــة لــدى النقــاد لــم يــؤد أبــدا
إلــى عــاج الضحالــة  ،بــل كثيــرا مــا كان ذلــك ســببا ً
لهــا « ولــم يغــب عــن مالحظــة رمســيس أن األطفــال
أظهــروا الكثيــر مــن إبداعاتهــم الذاتيــة بحيــث لــم
يتطــرق فكــرة إلــى اطالعهــم علــى أعمــال لينســخوها .
•القاعــدة الثالثــة « ꞉ال انتقــادات أو تدخــات مــن
الكبــار» ألن رمســيس كان يــرى أن نقــد الكبــار يكــون
بمثابــة تدخــل يصيــب خيــاالت األطفــال بالعجــز ،
وداخــل مكانــة العمــل كان الطفــل حــر فــي العمــل فــي
أي شــيء يطــرق علــى بالــه أو بالهــا  ،وبهــذا أمكــن
لهــؤالء النســاجون الصغــار مــن اكتســاب الثقــة فــي
أعمالهــم معتمديــن علــى خياالتهــم وحدهــا .
بأتبــاع هــذه القواعــد الثــاث ومــع وجــود رمســيس كدليــل لهــم  ،تمكــن رمســيس واألطفــال مــن
التحليــق إلــى آفــاق األبــداع  ،وفــي خــال ســنوات كان مــن الواضــح أن تجربتــه كانــت أكثــر مــن
ناجحــة وأظهــرت أن هنــاك طرقــا و وســائال تختلــف عــن تلــك المتبعــة فــي التعليــم الحديــث يمكــن
باســتخدامها الحصــول علــى نتائــج مدهشــة.
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يبــدأ التعليــم الحديــث بخنــق قــدرات األطفــال  ،وبعــد أن يقــع الضــرر يحــاول
بعــث الحيــاة فيمــا تبقــى منهــا بعــد المعالجــات األولــى  .وبالمقارنــة بالتعليــم
الحديــث فإنــي أرى أن علينــا االســتفادة بالقــوى الذاتيــة المحركــة للطفــل
واســتخدامها فــي تعليــم نفســه والبدايــة تكــون بينمــا هــذه القــوى الذاتيــة مــا
زالــت فــي عنفوانهــا وبحمايتهــا ورعايتهــا تصبــح هــذه القــوى جــزءاً متكامـاً
ومفيــداً مــن حيــاة الطفــل .
جميــع األطفــال يمتلكــون بالفطــرة قــدرات إبداعيــه تنطــوي علــى طاقــات
مدهشــه مــن التنــوع  ،هــذه الطاقــات الزمــه لــكل طفــل لبنــاء قدراتــه اإلبداعيــة
وإظهارهــا لتحقيــق ذاتــه
رغــم عــدم حصــول هــؤالء األطفــال علــى درجــه كافيــه مــن التعليــم الضــروري أو مــن التدريــب
الفنــي  ،أصبــح أطفــال قريــه الحرانيــة يشــكلون جانبـا ً هامـا ً مــن تجربــة رمســيس ويصــا واصــف
فبعــد تعليمهــم المبــادئ األساســية للنســج علــى األنــوال كانــوا يحصلــون علــى توجيهــات غيــر
تقليديــه أولهــا أن ينفــذ النســيج بــدون مســاعده تصميــم أو رســم مســبق بــأي شــكل فأنهــا كانــت
عبــاره عــن اجتهاداتهــم علــى األنــوال منبثقــه مــن انطباعاتهــم وانفعاالتهــم الحياتيــة اليوميــة .
أعتمــد رمســيس ويصــا واصــف هنــا علــى تنميــة الحــس اإلبداعــي عنــد األطفــال جنبـا ً إلــى جنــب
مــع تنميــة الحــس المهنــي  ،حيــث يجعلهــم يبــدأون باألنــوال الصغيــرة وبعــدد قليــل مــن الخيــوط
واأللــوان ونوعيــات خيــوط ســهلة فــي التعامــل معهــا وبالصبــر ومــرور الوقــت تنمــو الحاســة
اإلبداعيــة ويكبــر معهــا مقيــاس العمــل ليصــل إلــى األنــوال الكبيــرة التــي يعمــل عليهــا أكثــر مــن
فــرد وتنويعــات مــن الخيــوط واأللــوان تســمح بخــروج أعمــال إبداعيــة علــى درجــة كبيــرة مــن
التشــكيالت المركبــة والتــي تحكــي بموضوعاتهــا حكايــات وترســم صــور مــن خيــاالت الفنــان
الخفــي وتحمــل رؤيــة إبداعيــة مــن ذاتــه  .لــم تنــل حريــه اإلنســان هــذا الكــم مــن المعانــي والقيــم
بمثــل مــا حصلــت عليــه عندمــا أتــاح رمســيس الفرصــة للطفــل لتحريــر قدراتــه اإلبداعيــة وإبــراز
مواهبــه الطبيعيــة الدفينــة .
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ونتيجــة الكتســاب األطفــال الخبــرة أثنــاء العمــل  ،ومــن خــال تعاملهــم مــع رمســيس  ،بــدأت وفــي
خــال فتــره قصيــره مــن الوقــت تظهــر علــى أنــوال النســاجين الصغــار عديــدا مــن الصــور وكلمــا
زاد تمكــن النســاجين األطفــال مــن أليــات حرفــه النســيج ومع اتســاع اســتطالعاتهم ازدادت أســاليبهم
جــرأه وبــدأت تظهــر للعيــان تعبيــرات فرديــه ومــع هــذا فقــد كان واضحــا أن أفكارهــم تتركــز علــى
الحيــاة اليوميــة بالقريــة .
تضــئ وجــوه األطفــال بالبهجــة عندمــا يقفــون أمــام النــول وتتداعــى اإلمكانيــات الفنيــة الالنهائيــة
المســتقرة فــي باطــن عقولهــم التــي ال تلبــث أن تطفــوا وتتشــكل أمــام أعينهــم  .يــدرك كثيــر مــن
المربيــن قيمــه التعبيــر الحــر لــدى األطفــال .ولكــن كثيــر منهــم -كمــا الحــظ رمســيس -يعتقــد
لألســف أن هــذه القــدرة الطبيعيــة تتالشــى عنــد مرحلــه المراهقــة وال تعــد ذات أهميــه لــدى البالغيــن
منهــم  .والذيــن ســوف يلزمهــم التفكيــر فــي امتحاناتهــم ومــع ذلــك فاالســتمتاع بهــذه الحريــة تشــكل
أهميــه للبالــغ ال تداينهــا أهميتهــا للطفــل إن لــم يكــن قــد فقدهــا .
وعندمــا نحــاول تبيــن القــوى الذاتيــة لألطفــال والتــي تنتــج هــذه األعمــال ســوف نندهــش عندمــا
نتبيــن أن فكــره موضــوع عمــل الطفــل  ،تتجســم داخــل عقلــه بــكل نقــاء ووضــوح أثنــاء جلوســه
أمــام النــول  .وكلمــا اســتكمل النســاج مســاحة بعــرض النــول  ،فأنــه يطويهــا إلــى الخلــف بعيــد عــن
الرؤيــة  .وهــذا يعنــى أن النســاج ال تتــاح لــه رؤيــة التصميــم بأكملــه فــي أي وقــت مــن األوقــات
أال بعــد االنتهــاء تمام ـا ً مــن تنفيــذ كامــل القطعــة  .لقــد قطــع الجيــل األول مشــوارا طويــا خــال
رحلتهــم  .ومــن أعمالهــم أصبحــوا فنانيــن مقتدريــن  ،يمتلكــون التعامــل الحــر مــع األلــوان بدرجاتهــا
وظاللــه  ..وهنــا يعلــق رمســيس قائــا :
يمتلــك نســاجونا رؤيــة واضحــه لعالمهــم الذاتــي  ،وتعبيراتهــم الجميلــة ال
تصــدر مــن مجــرد مــا تــراه العيــن  ،وإنمــا مــن كل مــا يــدور بخياالتهــم ســواء
كانــت صــور واضحــه أو مبهمــة
وال أنســى مــره عندمــا رأى أحدهــم القطعــة التــي أمضــى فــي نســجها قرابــة
الســنة  ،تعلــق أمامــه علــى الحائــط  ،قــال كمــا لــو كان يفيــق مــن حلــم طويــل
هــل ''أنجــزت أنــا كل هــذا''
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من اعمال الجيل االول من فناني الحرانية
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رمسيس ويصا واصف  ..ايوب الحرانية
مع الفنانة كريمة علي من الجيل االول من فناني الحرانية

من اعمال الفنانة كريمة علي 1965

من اعمال الفنانة كريمة علي 1974
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هنــــا  ..تحقــق لرمســيس ويصــا واصــف نقطــة هامــة فــي نظرتــه إلــى الفــن كأداة تعليميــه ذات
قــدرات لتعليــم النــاس مــن كل األعمــار  ،وتأكــدت أهميــة ذلــك بوجــه خــاص عندمــا وجــه رمســيس
التعليــم لتحريــر األفــراد مــن عــبء الحيــاة اليوميــة الرتيبــة والتــي تضغــط عليهــم بقــوه  ..وهــذا مــا
أظهرتــه تجربــة الحرانيــة ومســيرة رمســيس ويصــا واصــف معهــا اإلبداعيــة والتنمويــة واإلنســانية
فقــد أظهــر األطفــال مقــدرة فائقــة فــي اســتعمال النــول بخيــال واســع ولــم يلبــث إنتاجهــم أن لفــت
أنظــار المهتميــن بهــذه الفنــون وتبــع ذلــك إقامــة سلســلة مــن المعــارض فــي العديــد مــن الــدول
األوروبيــة  ،وكان ذلــك مشــجعا ً لرمســيس لمواصلــة تطبيــق النهــج باإلضافــة إلــى نســج الســجاد
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علــى أعمــال الفخــار والخــزف الصخــري والزجــاج الملــون المعشــق علــى لوحــات مــن الجبــس
وغيرهــا مــن الفنــون الحرفيــة مثــل النحــت علــى الحجــر والموزاييــك واألعمــال الخشــبية ، ....
ثــم كانــت إضافــة فــن الباتيــك مــن أبــرز األنشــطة المســتحدثة فــي مرحلــة الحقــة وكذلــك نســيج
القطــن الرفيــع  .كان رمســيس علــى يقيــن أن موهبــة األطفــال تحتــاج إلــى الصبــر والرعايــة حتــى
تظهــر كاملــة ؛ فالطفــل يبــدأ كحرفــي  ،ثــم كحرفــي فنــان  ،حتــى يصبــح فنانـا ً مكتمـاً معتــزاً بذاتــه
وقدراتــه اإلبداعيــة الفنيــة  .شــجع رمســيس األطفــال علــى االســتقاللية واالعتــزاز بعملهــم وعــدم
التقليــد وبمــرور الوقــت يتطــور لــكل منهــم األســلوب الخــاص الــذي يميــز عمــل كل واحــد منهــم .
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الخزف الصخري ..Glazed Stoneware
كــون «رمســيس ويصــا واصــف» خبــرة ســابقة فــي الخــزف الصخــري قبــل إدخالــه إلــى الحرانيــة
فــكان الخــزف احــد هوايتــه المحبوبــة وقضــى ســنوات فــي إجــراء تجاربــه حــول هــذه الحرفــة ؛
فلقــد قــام ببنــاء مــا يقــرب مــن  28نموذجـا ً لألفــران  ،قبــل أن يســتقر علــى نمــوذج يحقــق متطلباتــه
وأصبــح هــذا النمــوذج هــو أســاس األفــران الموجــودة اليــوم بمركــز الحرانيــة للفنــون  .كمــا أجــرى
تجــارب عديــدة مكنتــه مــن التوصــل إلــى خامــة الطيــن التــي تتحمــل درجــات الحــرارة العاليــة
والتــي تصــل إلــى  2300درجــة مئويــة  .بنــى رمســيس ورشــه خاصــة بالمركــز لفنــون الخــزف
ويشــرح رمســيس طريقتــه فــي اســتخدامات الطيــن فــي الخــزف ꞉
أجريــت عــددا مــن التجــارب بالخــزف وطــورت فــرن يعمــل بالســوالر بمــا يســمح
بالحصــول علــى درجــات حــرارة عاليــة بشــكل اقتصــادي  ،ثــم اســتخدمت نفــس
األســلوب الــذي أتبعتــه فــي النســيج  ،فجهــزت دوالب خــزاف  ،ثــم بينــت لألطفــال
مــاذا يفعلــون  ،وبعدهــا تركتهــم يعملــون لحالهــم مشــكلين أوانــي وتماثيــل
كان رمســيس مــن خبراتــه الســابقة يــدرك أن هنــاك جانــب تقنــي فــي فنــون وحرفيــة الفخــار ،
يســتلزم تدريبـا ً طويــا أكثــر ممــا يحتاجــه تعلــم النســيج  .وكان لتواجــد رمســيس المســتمر ضروريــا
لتقديــم المســاعدة فــي عمليــات تجهيــز إضافــة الجليــز إلــى ســطح الخــزف وكذلــك فــي عمليــات
تحميــة الفــرن  ،وبعــد أربــع ســنوات مــن العمــل الــدؤوب والجهــد المســتمر تبيــن لرمســيس أن
الخزافيــن الصغــار قــد اكتســبوا مهــارة عاليــة  ،وأن بإمكانهــم التعامــل مــع الجليــزات  ،ومــع تشــغيل
الفــرن وضبــط حرارتــه بأنفســهم  ،كانــت هــذه النتيجــة هــي المرحلــة األولــى فــي إقامــة فــن وحرفــة
تصنيــع الخــزف مــع تجربــة الحرانيــة .
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فن الباتيك ..
أدخــل «رمســيس ويصــا واصــف» الباتيــك فــن وحرفــة إلــى األطفــال ســنة  ، 1961وأراد بهــذا
بيــان أن اإلبــداع ليــس مرهــون بــأي خامــة أو بــأي وســط  ،وخاصــة باختيــار وســط لــم يكــن
موجــودا فــي المــوروث الفنــي فــي مصــر  .وهنــاك ســبب آخــر هــو أن العمــل فــي الباتيــك بالمقارنــة
بالنســيج يتطلــب نبضــا أســرع كمــا يشــكل اســتخدام الشــمع المنصهــر فــي العمــل ثــم الصباغــة علــى
مراحــل تحدي ـا ً جديــدا يتطلــب مــن الفنانيــن الصغــار مزيــدا مــن التخطيــط وقــدرات فكــر مختلــف
عمــا يطلبــه النســيج  ،واألطفــال الذيــن تعلمــوا هــذه التقنيــة تطلــب منهــم ســرعة فــي حركــه اليــد
والعيــن ؛ ففــي الباتيــك يتوالــى غمــر القمــاش مــرات متعــددة فــي صبغــات مختلفــة وذات درجــات
مــن الشــفافية واإلعتــام  ،وألســباب تطلبهــا تقنيــة الباتيــك كان مــن الضــروري اســتعمال الصبغــات
الكيماويــة  .كمــا يتطلــب أيضـا ً رســم جميــع عناصــر التصميــم ذات اللــون الواحــد بالشــمع المنصهر
دفعــة واحــدة  ،قبــل غمــر القمــاش فــي الصبغــة التاليــة  .وخالفــا للنســيج يتطلــب الباتيــك مــن الطفــل
أن يكــون لديــه فكــرة متكاملــة عــن مشــروعه قبــل البــدء فــي العمــل  .وكمــا هــو الحــال فــي جميــع
األعمــال التــي تنفــذ بالمركــز فهنــا أيضـا ً ال يُقــدم الفنــان أي أعمــال تحضيريــة أو تصميمــات أوليــة
بالرســم وخالفــه .
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نسيج القطن الرفيع ..
أدخــل «رمســيس ويصــا واصــف» ســنة  1962نســيج القطــن الرفيــع فــي المركــز مــن أجــل
توســيع مجــاالت النســيج  ،وفــي هــذا النــوع مــن النســيج تكــون خيــوط القطــن المســتعملة رفيعــة
ودقيقــة وصباغتهــا بالصبغــات النباتيــة بطيئــة ومعقــدة  ،ولحداثــة هــذا النــوع مــن النســيج فــي
المركــز لــم تالقــى حرفيتــه وتقنياتــه الجديــدة قبــوال مــن األطفــال وتعثــرت التجربــة  ،ومــن بيــن
النســاجين القالئــل الذيــن بــدأوا التجربــة لــم يســتمر منهــم ســوى اثنــان يباشــران النســيج بالقطــن
بينمــا انســحب الباقــون إلــى معــاودة النســيج بالصــوف  .ويــزداد التبايــن بيــن النســيج بالصــوف
والقطــن ؛ فنظــام النســيج بالقطــن يحتــاج إلــى مهــارات مختلفــة عمــا يطلبــه النســيج بالصــوف علــى
أنــوال ذات الخيــوط المســدية الرأســية  ،ففــي النســيج بالقطــن تكــون األنــوال أفقيــة وخيوطهــا رفيعــة
ونتيجــة لذلــك تســتغرق التكوينــات وقتــا للظهــور كمــا أن جميــع مراحــل العمــل تتطلــب الكثيــر مــن
الصبــر والمثابــرة  ،وحتــى عمليــة صباغــة الخيــوط الرفيعــة ال تتقبــل الصباغــة بســهولة  .ولكــن
يتبقــى أن هــذه الطريقــة تعطــي نســيجا ً عالــي الدقــة وشــديد الوضــوح وكــون أن طفــا ســنه عشــره
ســنوات يســتطيع أن يتمكــن مــن تقنيــات هــذا األســلوب يوفــر دليــاً آخــر لنظريــة رمســيس أن
موهبــة الخلــق تتوفــر فــي فطــرة األطفــال عامــة .
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الزجاج المعشق ..
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عمارة مركز الحرانية للفنون والحرف ..
اقتضــت فلســفة «رمســيس ويصــا واصــف» فــي العمــارة التكامــل بيــن الطبيعــة واإلنســان وأن
للعمــارة دور مجتمعــي  ،وحتميــة توافقهــا مــع الظــروف المحليــة والموروثــات للمــكان  ،ومواكبــة
العصــر وإمكاناتــه لتحقيــق الحداثــة بمعنــاه الصحيــح الــذي آمــن بــه رمســيس فــي مســيرته المهنيــة
واإلبداعيــة المعماريــة دومــا ً فــي الحرانيــة ومجالهــا أو خارجهــا  .أنعكــس ذلــك خاصــة علــى
عمــارة مبانــي مركــز الحرانيــة بتنويعاتهــا  ،التــي شــيدها مــن الطــوب الطينــي المجفــف مــن المــادة
المتوفــرة بالمــكان والموائــم لطبيعتــه  ،أعتمــد رمســيس علــى معلميــن لحرفــة البنــاء مــن جنــوب
الــوادي كــي يعلمــوا أهــل الحرانيــة تقنيــات الحرفــة والبنــاء بالقبــاب والقبــوات باســتخدام األســاليب
القديمــة بعيــداً عــن األســاليب الحديثــة التــي ال تحتــرم البيئــة مــن وجهــة نظــر رمســيس وأنهــا
توظــف اآللــة علــى حســاب اإلنســان  .طبــق رمســيس ويصــا واصــف الفنــان والمعمــاري منهجــه ـ
الــذي ثبــت نجاحــه فــي مجــاالت الفنــون المختلفــة ـ فــي مجــال المعمــار والبنــاء  ..وبــدأت التجربــة
الفعليــة عندمــا بــدأ يعلــم األطفــال كيفيــة أعــداد الطــوب الطينــي (الطــوب األخضــر) وبنــاء الحوائــط
واســتطاعوا أن يبنــوا ألنفســهم دون الحاجــة إلــى الســعي وراء مــواد وتقنيــات أخــرى للبنــاء ..
كان «رمســيس ويصــا واصــف» علــى يقيــن كامــل بــأن المــواد الطبيعيــة هــي المخــرج لحــل
إشــكالية البنــاء مــن النواحــي الفنيــة واالقتصاديــة  ،عندمــا يتضــاءل اإلحســاس بالمــادة  ،وتمتــزج
البســاطة باإلبــداع تعــود النفــس اإلنســانية إلــى مــا فطرهــا عليــه الخالــق  ،ولكنــه لــم يتجمــد علــى
المتــداول والمنقــول عــن تلــك المــواد الطبيعيــة ونقصــد خاصــة «الطيــن» ولكــن بإحساســه وطبيعتــه
المبنيــة علــى المنهجيــة التجريبيــة مثــل تجاربــه األخــرى فــي كل الفنــون والحــرف األخــرى مــع
النســيج والخــزف الصخــري والزجــاج المعشــق وغيرهــا  ،قضــى رمســيس ســنوات فــي إجــراء
تجاربــه حــول تلــك المــواد  ،وابتكــر رمســيس للعمائــر المبنيــة بالطــوب الطينــي (الطــوب األخضر)
المعتمــد عليــه فــي مــواد و تقنيــات البنــاء فــي عمارتــه لمركــز الحرانيــة  ،مــادة لتشــطيب (بيــاض)
الواجهــات الخارجيــة خليــط يحتــوي اإلســمنت  ،والرمــل  ،و ، Calcic Soltany Water
وهــي مــادة بتركيبهــا مســتحدثة  ،ولكنهــا أثبتــت بالتجربــة مــع رمســيس مناســبتها ومالئمتهــا مــع
المــادة الطبيعيــة ـ الطيــن ـ المســتعملة فــي مثــل هــذا البنــاء
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مركــز رمســيس ويصــا واصــف للفنــون
و ا لحــر ف
133

كمــا قــام رمســيس بتجــارب علــى الطوبــة
الطينيــة نفســها  ،وابتكــر طوبــة (6×12×25
ســنتيمتر) مكونــة باإلضافــة إلــى الطيــن مــن
الرمــل  ،للرفــع مــن كفــاءة تشــكيل الطوبــة
نفســها  ،ويقلــل انتظــام مقــاس الطوبــة مــن
خســائر التفتــت واإلتــاف .
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كانــت حظائــر الدواجــن هــي أول مــا شــيده األطفــال المتدربيــن فــي تجربــة عمــارة الحرانيــة (التــي
تحولــت لتصبــح معرضـا ً للمنتجــات الفنيــة والنســيج بالمركــز)  ،ثــم قامــت نفــس المجموعــة ببنــاء
األجــزاء األخــرى لمركــز الحرانيــة وهــي  ..ورش الحــرف الفنيــة  ،مســكن خــاص لرمســيس
ويصــا واصــف نفســه ســنة  ، 1954وكذلــك متحــف حبيــب جورجــي الــذي تــم تصميمــه وتنفيــذه
فــي ســنة  1971-1969ليضــم أعمــال تالميــذ الفنــان حبيــب جورجــي فــي إطــار ذات
التجربــة للفــن التلقائــي عنــد األطفــال ولكــن فــي مجــال النحــت بالطيــن ،
ومســكنان لســريس ويصــا واصــف والمهنــدس منيــر نصحــي
فــي الفتــرة مــا بيــن ســنة  1971ـ  1973فــي
تكامــل مــع البنيويــة المعماريــة
التشــكيلية لســائر عناصــر
المركــز ..
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مباني الورش الحرفية الفنية بالحرانية ..
بــدأت تجربــة عمــارة مركــز الحرانيــة فعلي ـا ً بإنشــاء
مدرســة النســيج ســنة  ، 1954تبعتهــا تصميــم وبنــاء
مركــز للحرفييــن والفنانيــن النســاجين مــع حــرف
أخــرى مثــل الخــزف والزجــاج المعشــق  ،والحقــا ً
نســيج القطــن الرفيــع وفنــون رســم الباتيــك وأســتمر
هــذا البنــاء بمراحلــه المتتاليــة مــا بيــن ســنة  1960ـ
 1964ـ  ، 1969وصمــم رمســيس ويصــا واصــف
تلــك المركــز كمنطقــة وقســم مســتقل لــورش للفنانيــن
مكــون مــن أجــزاء مخصصــة للحــرف المختلفــة ،
وأعــد التصميــم بمقيــاس يتــاءم مــع أعــداد ومقيــاس
األطفــال المنتميــن للعمــل فــي تلــك الــورش  ،بمــا يولــد
لديهــم اإلحســاس بتملــك الفــراغ والتناغــم بحريــة مــع
المــكان واالنتمــاء إليــه  ..وضــم التشــكيل البنائــي لتلــك
الــورش ممــر ضيــق يجــدد اإلحســاس بحــارات مصــر
القديمــة وأســواقها التقليديــة مــع توفيــر متطلبــات
األنشــطة اإلبداعيــة المطلوبــة فــي تلــك الــورش
علــى امتــداد المســار ســواء الخاصــة بالنســيج أو تلــك
المناطــق المخصصــة لصناعــة الفخــار والصباغــة
المطلوبــة  ،وتضــم تلــك التركيبــة المعماريــة الصالــة
الرئيســية 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 ..
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مسكن رمسيس ويصا واصف بالحرانية ..
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متحف حبيب جورجي بالحرانية ..
كان التقابــل الفكــري بيــن تجربــة الفنــان حبيــب جورجــي  ،وتجربــة المعمــاري والفنــان رمســيس
ويصــا واصــف  ،أجتمــع االثنــان حــول قضيــة فلســفية ومنهجيــة فكريــة وإبداعيــة واحــدة هــي الفــن
التلقائــي والقــدرة اإلبداعيــة الفطريــة عنــد اإلنســان .وبعــد وفــاة حبيــب جورجــي ســنة  ، 1965قرر
رمســيس ويصــا واصــف شــراء قطعــة ارض بجــوار ورش الحرفييــن ومســكنه بالحرانيــة ســنة
 1969لتصميــم وعمــارة متحــف متخصــص لــه مدخــل خــاص مــن الشــارع  ،ليحــوي األعمــال
الفنيــة النحتيــة التلقائيــة لتالميــذ حبيــب جورجــي  ،والتــي قامــوا بهــا فــي األربعينيــات وبدايــة
الخمســينات فــي إطــار مدرســة الفــن الشــعبي التــي أسســها حبيــب جورجــي  ،وأراد رمســيس بذلــك
أن يوثــق مــن خــال عمارتــه للمتحــف تجربــة حبيــب جورجــي ونظريتــه فــي الفــن التلقائــي فــي
النحــت .
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جــاءت عمــارة المتحــف وتشــكيله البنيــوي منســجمة ومتناغمــة مــع التجربــة الرائــدة للفنــان حبيــب
جورجــي  ،كمــا إنهــا جــاءت متناغمــة و متشــابهة مــع تجربــة المعمــاري رمســيس ويصــا واصــف
نفســه فــي المــكان  ،تجربــة الحرانيــة المجتمعيــة والمعماريــة والفنيــة الحرفيــة  ،فــكان بنــاء المتحــف
بمــادة مــن ذات الموقــع  ،وقــام رمســيس بتدريــب مجموعــة مــن الحرفييــن المحلييــن عــن كيفيــة
البنــاء وتقنياتــه المتوارثــة  ،فجــاء البنــاء بمــادة الطــوب اللبــن الطينيــة بتقنيــة التســقيف بالقبــاب
والقبــوات المتأثــرة بالمــوروث الحضــاري المصــري  ،ولكنهــا تحمــل الجديــد بمنهجيــة رمســيس
التجريبيــة والموائمــة لطبيعــة االنتفــاع مــن الفراغــات لعــرض تلــك اإلبداعيــات النحتيــة  ،وأعتمــد
التصميــم الفراغــي للمتحــف علــى متتابعــة فراغيــة بحيــث تمثلــت الكتلــة والفــراغ وكأنهــا عم ـاً
نحتيـا ً  ،تأكــد اإلحســاس بتلقائيتــه نتيجــة لحساســية المعمــاري التصميميــة والتشــكيلية فــي مراحــل
التنفيــذ والبنــاء نفســها ..
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وقــد أشــتمل التصميــم علــى تنويعــات فراغيــة تلبــي متطلبــات العــرض المتحفــي أعتمــد توجيههــا
لتحقيــق المالئمــة البيئيــة والمناخيــة  ،وتوفيــر اإلضــاءة الطبيعيــة المباشــرة وغيــر المباشــرة بالقــدر
المتــاح  ،ويضــم المتحــف ثالثــة أنمــاط فراغيــة  :الفــراغ المفتــوح (الفنــاء الســماوي) المتمتــع
بظــال تحقــق مالئمــة مناخيــة مــع توفــر اإلضــاءة الطبيعيــة المباشــرة  ..والفــراغ المركــزي
المغطــى بالقبــة الرئيســية تختلــف بــه طبيعــة التشــكيل الفراغــي واإلضــاءة غيــر المباشــرة مــن
خــال الشــبابيك العلويــة بالقبــة ؛ ويضــم هــذا الفــراغ ثالثــة إيوانــات جانبيــة  ،كمــا يتصــل بتلــك
القاعــة المركزيــة قاعــة أخــرى ذات قبــة أصغــر  ..أمــا الفــراغ الثالــث هــو الفــراغ الطولــي المغطــى
بقبــو يعــرض مــن خــال حائطــه المــزدوج كل قطعــة داخــل تجويــف فراغــي مخصــص لهــا
يصــل إليــه الضــوء الطبيعــي الموجــه بشــكل مصمــم ومحســوب بشــكل غيــر مباشــر مــن الحائــط
الخارجــي  ،وبطريقــة مبتكــرة تضفــي علــى المعروضــات تأثيــراً يبــرز جمالياتهــا ..
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جــاء متحــف حبيــب جورجــي بهــذا المضمــون مفــردة أساســية ضمــن شــمولية تجربــة الحرانيــة ،
ليكــون المجمــوع ســيمفونية فكريــة تبــرز الرؤيــة المشــتركة بيــن الفنان حبيــب جورجــي والمعماري
رمســيس ويصــا واصــف حــول الفــن التلقائــي والقــدرة اإلبداعيــة الفطريــة عنــد اإلنســان  ،تلــك
القــدرات الكامنــة والمخزونــة لــدى اإلنســان المصــري التــي يمكنهــا أن تتفجــر إذا مــا توافــرت
البيئــة والظــروف المواتيــة وخاصــة لــدى األطفــال  ،تلــك كانــت جــزء مــن عقيــدة رمســيس ويصــا
واصــف المعمــاري التــي تقابلــت مــع نظريــة حبيــب جورجــي وتجربتــه  ،فكانــت المحصلــة متحــف
حبيــب جورجــي فــي الحرانيــة عمـاً معماريـا ً وفنيـا ً يجســد النظريــة ويحقــق الرؤيــة والفلســفة التــي
تبلــورت حولهــا التجربــة والممارســة  ،وضمــت بذاتهــا وكينونــة وجودهــا التــي وضــع بذرتهــا
رمســيس ويصــا واصــف داخــل اإلنســان نفســه وضمنــت لهــا القــدرة علــى االســتمرارية ..
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مسكن سيريس ويصا واصف ..
و مسكن منير نصحي بالحرانية ..
أقــام «رمســيس ويصــا واصــف» فــي الحرانيــة مســكنان أحدهمــا ألختــه ســيريس ويصــا واصــف
ســنة  ، 1971واآلخــر لصديقــه المهنــدس منيــر نصحــي ســنة  ، 1972كال المســكنان لهمــا نفــس
االتجــاه العــام ورؤيــة تصميميــة مشــابهة للغايــة ومتناغمــة مــع باقــي عناصــر المركــز  .يتكــون
مســكن ســيريس ويصــا واصــف مــن طابقيــن  ،مــع طابــق نصفــي إضافــي  ،يتكــون الطابــق
األرضــي مــن غرفــة طعــام وغرفــة معيشــة تفتــح علــى شــرفة كبيــرة وحمــام المطبــخ وملحقاتــه ،
فــي حيــن يتكــون الطابــق الثانــي والميزانيــن مــن ثــاث غــرف نــوم وخدماتهــا المعيشــية  .يتكــون
مســكن منيــر نصحــي مــن تشــكيل مماثــل  ،ولكنــه عبــارة عــن طابــق نصفــي وهــو أكبــر قلي ـاً ،
مــع غرفــة دراســة فــي الطابــق األرضــي وغرفــة نــوم رابعــة فــي الطابــق الثانــي .
أن تصميــم كل مــن المســكنين مناســب للمنــاخ الحــار ويتناغــم
تشــكيلهما مــع الطبيعيــة مــن التراســات الواقعــة إلــى الشــمال
الغربــي لحمايتهــا مــن الشــمس والتمتــع بمنظــر األهرامــات  .فــي
كال المســكنين تــم اســتخدام الكثيــر مــن المشــربية الخشــبية  ،والتي
تســمح لضــوء الشــمس بالمــرور مــن خاللهــا وفــي نفــس الوقــت
تعزيــز الخصوصيــة  .كمــا اســتخدم فــي مســكن ســيريس ويصــا
واصــف بعــض الزجــاج الملــون  .تــم بنــاء كال المســكنين مــن
الحجــر الجيــري المقطــوع مــن المحاجــر المجــاورة بلــغ ســمك
الجــدران  0.7متــر  ،بالنســبة للمــاط اإلســمنتي لمســكن ســيريس
ويصــا واصــف تــم اســتخدامه حتــى الطابــق الثانــي مــع مــاط
الطيــن أعــاه  ،ألنــه كان يخشــى أن جــدران الطابــق العلــوي ال
تصمــد أمــام الدفــع الجانبــي لألقبيــة والدعامــات  ،بالنســبة لمســكن
منيــر نصحــي تــم عمــل إضافــات بعــد التصميــم األولــي وبــدء
البنــاء وتــم اســتخدام مــاط األســمنت .
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مسكن منير نصحي

مساكن النساجين ..
أعطــى رمســيس ويصــا واصــف ســنة  1972فرصــة لســبعة مــن الفنانيــن الحرفيــن العامليــن
بالمركــز حديثــي الــزواج وال يملكــون مســاكن خاصــة فرصــة يصممــون مســاكنهم الخاصــة
ويبنونهــا بأيديهــم  ،كان مــن المأمــول أن تمنحهــم فرصــة امتــاك مســاكنهم إحسا ًســا باالســتقاللية
قــام رمســيس ويصــا واصــف بشــراء األرض  ،ثــم أعطــي كل مــن النســاجين الســبعة قطعــة مــن
الطيــن لتصميــم مســكنه  ،وطلــب رمســيس مــن كل منهــم عمــل نمــوذج مــن الطيــن لرؤيتــه للمســكن
بمــا يتطلــب مــن احتياجــات مــن نســيج خيالــه  ،وأعطــى للنســاجين الحريــة الكاملــة ليقــروا كيفيــة
توزيــع تلــك المســاكن  ،لــم يكــن االختيــار غيــر مقيــد تمامـا ً ألن المجموعــة كانــت قــد عملــت بالفعــل
فــي ســاعات طويلــة مــن المناقشــة  .شــمل كل مســكن فنــاء مــع غرفــة معيشــة علــى جانــب واحــد
ومطبــخ وحمــام مــع مرحــاض مــن جهــة أخــرى  .ويحتــوي الفنــاء علــى حظيــرة دجــاج وفــرن
خبــز  .تــم منــح النســاجين الحريــة الكاملــة فــي تقريــر كيفيــة توزيــع الوظائــف وكيــف ســيتم وضــع
المدخــل والســاحات  ،تــم التخطيــط لمنطقــة تخزيــن مقببــة ومــكان للنــوم علــى ســطح كل مســكن
وفــي النهايــة  ،لــم يكــن هنــاك مســكنان متشــابهان  ،ومــع ذلــك فــإن جميــع غــرف المعيشــة بهــا قباب
تحتــوي علــى إيوانــات تحتــوي علــى مصاطــب  .كانــت الجــدران مصنوعــة مــن الحجــر الجيــري
مــع مــاططينــي وأقبيــة فــي الطابــق األرضــي مــن الطــوب األحمــر مــع مــاطاإلســمنت وتحتــوي
الطوابــق العلويــة علــى أقبيــة مــن الطــوب الطينــي الموضوعــة فــي مــاطالطيــن .

المســاكن وذلــك لعــدة ســنوات لكنهــا ـ لألســف ـ القــت بعــد وفــاة رمســيس ويصــا واصــف ســنة
 ، 1974اإلجهــاض واإلخفــاق فــي النهايــة  ،وذلــك ألســباب متداخلــة وغامضــة أو مثيــرة للدهشــة
واإلخفــاق المجتمعــي حينهــا الســتيعاب مصداقيــة التجربــة ومضمونهــا اإلنســاني والمجتمعــي
الحقيقــي  ،وقــد حــدث ذلــك ألن النســاجين الصغــار تعرضــوا لضغــوط كبيــرة مــن عائالتهــم
للمغــادرة  ،حتــى اآلن مــن بيــن المســاكن الســبعة  ،يعيــش ثالثــة فقــط بشــكل دائــم مــن قبــل
المســتفيدين  .وبهــذا المعنــى  ،ربمــا كانــت التجربــة ســابقة ألوانهــا .

ربــط رمســيس مجموعــة المســاكن الســبعة بقريــة الحرانيــة بواســطة ممــر مســور عمــل خصيصـا ً
لهــذا الغــرض لضمــان التواصــل بينهــم وبيــن القريــة نفســها ومجتمعهــم الطبيعــي ؛ وانفتحــت تلــك
المســاكن علــى حــوش مفتــوح مجمــع فــي وســط المســاكن  ،مــع توفيــر الخصوصيــة األســرية لــكل
مســكن منهــا  ..فحقــق بذلــك ارتباطــا قوي ـا ً بيــن اإلنســان وبيــن بيئتــه وعملــه  ،وهــو مــا يفتقــده
أهــل الحضــر الذيــن يســكنون مــدن مســبقة التصميــم والتشــييد دونمــا أيــة مشــاركة فاعلــة منهــم
فــي التصميــم والبنــاء  ،ومعــه أصبحــوا مســتهلكين بــدالً عــن كونهــم مبدعيــن  ،متلقيــن ألفــكار
خارجــة عنهــم قــد تفقدهــم هويتهــم وانتمائهــم وقدرتهــم الذاتيــة علــى اإلبــداع والتنميــة المســتدامة ..
هــذه التجربــة الرائــدة اســتطاعت أن تمــر وتنجــح بالرغــم مــن محدوديــة عــدد المســتفيدين مــن هــذه
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عمارة في مجال مركز الحرانية للفنون والحرف ..
جذبــت تجربــة الحرانيــة ونجاحهــا مبدعيــن آخريــن للقــدوم للســكن وممارســة عملهــم اإلبداعــي
بالحرانيــة  ،وبالقــرب مــن مركــز رمســيس ويصــا واصــف نفســه  ،وقــام رمســيس بتصميــم وعمارة
بعضـا ً منهــا  ..مســكن الفنــان آدم حنيــن  ،ومســكن وورشــة الخــزاف محــي الديــن حســين  ،ومســكن
األنبــا مقــار  ...... ،وغيرهــا .

مسكن الفنان آدم حنين بالحرانية ..
كانــت تطلعــات الفنــان آدم حنيــن بعــد تخرجــه وبدايــة مشــواره وممارســته الفنية  ،في عمارة مســكن
خــاص بــه وورشــة يمــارس بهــا أعمالــه الفنيــة فــي مجــال النحــت خــارج المدينــة فــي الحرانيــة
فــي تجــاور مكانــي مــع مركــز رمســيس ويصــا واصــف  ،حيــث كانــت تجربتــه الفنيــة والحرفيــة
والمعماريــة تحقــق نجاحــات مشــهودة  ..وحقــق تصميــم رمســيس للفنــان الشــاب آدم حنيــن هــذا
الحلــم وفــي حــدود اإلمكانــات الماديــة المتواضعــة المتاحــة لــه  ،وقــام رمســيس فــي إطــار متطلبــات
كل مــن العنصريــن المســكن والورشــة الفنيــة بتشــكيلهما معـا ً فــي تناغــم مــع روح وطبيعــة البيئــة
المحيطــة للموقــع وتفاعــاً مــع رؤيــة الفنــان صاحــب المســكن وحلمــه لصــورة مســكنه  ،أتجــه
رمســيس إلــى البنــاء بحوائــط حاملــة مــن الطــوب اللبــن وأساســات حجريــة مــن المنطقــة  ،وتقنيــات
البنــاء بالقبــاب والقبــوات مجــدداً فيهــا بمــا يتوافــق مــع رؤيتــه وتصميمــه لعمــارة هــذا المســكن فــي
ذلــك المــكان  ،وقــد بــدأ رمســيس ويصــا واصــف فــي وضــع التصميمــات المعماريــة والتنفيذيــة
لمســكن الفنــان آدم حنيــن فــي ســنة  ، 1967وانتهــي مــن البنــاء خــال ســتة شــهور في ســنة 1968
معتمــداً فــي التنفيــذ علــى المعلــم البنــاء فــؤاد حمــزة ومعــه اثنــان مســاعدين مــن ســكان المنطقــة ،
وكان اســتمرارية ضمــن منظومــة تجربتــه الحرفيــة الفنيــة والمعماريــة فــي الحرانيــة ولألســف
تعــرض المســكن مؤخــراً لمشــاكل إنشــائية بســبب ارتفــاع منســوب الميــاه الجوفيــة وتأثيرهــا الســلبي
علــى األساســات والحوائــط  ،ممــا أدى إلــى هــدم المبنــى بالكامــل ســنة . 2010
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مسكن الخزاف محي الدين حسين بالحرانية ..
كان الفنــان محــي الديــن حســين وهــو مــن تالميــذ رمســيس ويصــا واصف
بكليــة الفنــون الجميلــة وقــد عرفــه عــن قــرب وآمــن بفلســفته وأفــكاره
فــي مجــال الفــن والحرفــة وقبلهــا العمــارة ؛ كان حلمــه بعــد تخرجــه فــي
عمــارة مســكن خــاص بــه  ،وورشــة يمــارس بهــا أعمالــه الفنيــة فــي
مجــال الخــزف ويبــدأ فيهــا مشــواره الفنــي  ..وحقــق تصميــم رمســيس لــه
هــذا الحلــم فــي األرض التــي اشــتراها حينهــا الفنــان محــي الديــن حســين
بالحرانيــة  ،وقــام رمســيس فــي إطــار متطلبــات كل مــن العنصريــن
المســكن والورشــة الفنيــة بتشــكيلهما مع ـا ً فــي تناغــم وتكويــن واحــد مــع
الفصــل االنتفاعــي بينهمــا  ،وهــي ذات التجربــة التــي عاشــها ومارســها
رمســيس ويصــا واصــف نفســه فــي مركــز الحرانيــة  ..بــدأ رمســيس
ويصــا واصــف فــي وضــع التصميمــات المعماريــة والتنفيذيــة لمســكن
الفنــان الخــزاف محــي الديــن حســين فــي ســنة  1969وانتهــي مــن البنــاء
فــي ســنة  ، 1970وبالفعــل أســتقر بــه الفنــان ســنة  .. 1971وكان
المســكن تناغمـا ً مــع روح وطبيعــة البيئــة المحيطــة للموقــع وتفاعـاً مــع
رؤيــة الفنــان صاحــب المســكن وحلمــه لصــورة مســكنه أتجــه رمســيس
إلــى البنــاء بحوائــط حاملــة مــن الطــوب اللبــن وتقنيــات القبــاب والقبــوات
مجــدداً فيهــا بمــا يتوافــق مــع رؤيتــه وتصميمــه لعمــارة هــذا المســكن ..
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إجمــاالً ..
الحرانيــة هــي المجــال العلمــي والعملــي الــذي مــارس رمســيس ويصــا واصــف فيهــا تجربتــه
وحقــق مــن خاللهــا مســيرته اإلبداعيــة المعماريــة والفنيــة التلقائيــة والتنميــة المجتمعيــة ؛ فــكان
حلــم رمســيس الفنــان واإلنســان فــي أن يصبــح كل إنســان فــي قريــة الحرانيــة فنــان بالفطــرة
يخــرج أعمــاالً متفــردة تحمــل المعنــى الحقيقــي لإلبــداع الفنــي البعيــد عــن التنظيــر والمنهجيــات
المفروضــة علــى الحرفــي مــن خارجــه  ،وكان يســعى أن يكــون فــي كل بيــت فــي القريــة نــول
يعمــل عليــه فنــان مــن هــذه النوعيــة  ،وهــو مــا تحقــق وكانــت اســتمراريته حتــى بعــد أن رحــل
رمســيس بجســمه عــن عالمنــا  ،ولكــن بقيــت أفــكاره وتعاليمــه التــي زرعهــا فــي الحرانيــة تنمــو
وتتكاثــر بالفطــرة الذاتيــة والطاقــات التــي فجرهــا أيــوب الحرانيــة وفتــح لهــا آفــاق مــن الحريــة
لالنطــاق  .وكانــت مــن نجاحــات التجربــة فــي الحرانيــة باإلضافــة إلــى تنميــة القــدرات اإلبداعيــة
عنــد ســكان القريــة هــو مــا نتــج عنهــا مــن تنميــة مجتمعيــة وارتقــاء بالوعــي المجتمعــي واإلنســاني
عنــد هــؤالء الســكان وخاصــة المــرأة التــي اكتســبت وضعيتهــا وحقهــا فــي الوجــود داخــل المجتمــع
القــروي العــام والخــاص األســري  .مــن جهــة أخــرى كان نجــاح التجربــة فــي الحرانيــة جعــل
منهــا نقطــة جــذب لمبدعيــن محترفيــن آخريــن مــن النــزول للســكن بالقريــة واســتيطانه تفاعـاً مــع
ذات التجربــة اإلبداعيــة وتجــاوراً وتناغم ـا ً مــع البيئــة الطبيعيــة  ،وكأن رمســيس ويصــا واصــف
بمبادرتــه واختيــاره للخــروج مــن منظومــة الحضــر بــكل تراكيبهــا بنــى النمــوذج وفتــح الطريــق
لآلخريــن بشــكل مباشــر  ،ومنهــم الفنــان أدم حنيــن وشــقيقه  ،والخــزاف محــي الديــن حســين ،
والمهنــدس منيــر نصحــي  ،والســيدة ســيريس ويصــا واصــف  ،وغيرهــم ولــو بشــكل غيــر مباشــر
أمثــال الفنــان نبيــل درويــش  ،والمعمــاري فايــد شــكري  ،وبذلــك أصبحــت قريــة الحرانيــة الفقيــرة
المهمشــة علــى جانــب الــوادي والحيــاة مركــزاً للفنانيــن والحرفيــن المحترفيــن فــي مجــاالت متنوعــة
واحــة جديــدة وبــؤرة خرجــت إلــى النــور مــن ظــام الفقــر والجهــل وظلــم التهميــش والتجاهــل .
الحرانية تجربة على المسار جمعت بين الفن والحرفة والعمارة
ومحورها اإلنسان والتنمية المجتمعية
في إطار بنيوية فكرية لفلسفة وإبداعية رمسيس ويصا واصف
زرعها هناك لتبقى الشجرة مزهرة ومثمرة ومتطورة
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يقول أيوب الحرانية عن تجربته ..
إن الفكرة أو اإلحساس الذي دفعني
لخوض هذه التجربة كان في حقيقته حلما ً
مثاليا ً مجتمعيا ً ومهنيا ً  ،ولكنه أصبح
واقعا ً يشكل حياتي وفلسفتي في الحياة بل
وفى حياة المجتمع المحيط بي ..
مع بداية التجربة تملكني اعتقاد غير
محدد المالمح بان كل إنسان مولود
وبداخله فنان يحمل طاقة إبداعيه معينة
بفطرته  ،إال انه ال يمكن لتلك الطاقات
الكامنة أن تنطلق إال بوجود الحافز الذي
يفجر المواهب الدفينة لتشجيع منتج فني
وذلك من خالل ممارسة حرفية ال سيما
من مراحل الطفولة المبكرة .
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االسـتمرارية والجيل الثاني للتجربة اإلبداعية إلى المنتهى ..
إن ســياق التجربــة المجتمعيــة واإلنســانية واإلبداعيــة الفنيــة لرمســيس فــي الحرانيــة أنتجــت مفاهيــم
مفتاحيــة فــي شــخصية مجتمــع القريــة عمومــا ً وفــي شــخصية هــؤالء ممــن عايشــوا التجربــة
وشــاركوا فيهــا معاصريــن لرمســيس فــي حياتــه وحتــى بعــد رحيلــه مــن خــال تلــك البــذرة التــي
زرعهــا داخلهــم لتبقــى للتجربــة اســتمراريتها وديمومتهــا  ،وهــذه المفاهيــم فــي عموميتهــا يمكــن مــن
قراءتنــا مــع أيــوب الحرانيــة والحدوتــه المصريــة تجريدهــا فــي ..
•الــذات  ..تولــدت لــدى كل مشــارك بالتجربــة وعلــى تتابــع األجيــال  ،مفهــوم ذات عالــي داخلــه
فقــد أصبــح ينظــر لنفســه علــى إنــه فنــان  ،فقناعتــه بنفســه إنــه مبــدع وليــس مجــرد فــاح أجيــر
علــى هامــش المجتمــع  ،شــعر بإنســانيته وطاقتــه الكامنــة المتجــددة .
•الكرامــة  ..تتمثــل لــدى كل منهــم فــي إحساســه بالعمــل وقيمــة وجــوده مــن خــال مــا يقدمــه
وقدرتــه علــى اإلبــداع واإلنتــاج  ،عالقــة عمــل جماعــي يجمــع بيــن كل منهــم وبيــن مفجــر
الحالــة وصاحــب الحلــم  ..عالقــة يســودها احتــرام متبــادل تســوده المحبــة دون ابتــذال يفقدهــم
كرامتهــم  ،بــل اعتــزاز وإحســاس بقيمــة وجــوده اإلنســاني المطلــق .
•الحريــة  ..ليــس هنــاك حــدود أو قيــود علــى الخيــال أو الحركــة والعمــل  ،كانــت الرغبــة
واإلرادة وحدهمــا الدافــع للعمــل واإلبــداع  ..أصبــح العالــم الخارجــي الممتــد هــو مادتهــم
اإلبداعيــة  ،مشــاهد يرونهــا بعيــن جديــدة  ،روايــات تســتوعبها ذاكرتهــم  ،رؤى لعوالــم جديــدة
مــن خــال رحالتهــم مــع صاحــب الحلــم وصانعــه فــي الداخــل والخــارج  ،يتجمــع كل ذلــك
ويمتــزج مــع موروثهــم الثقافــي والخيــال الذاتــي فيظهــر العمــل اإلبداعــي الفنــي للوجــود يحمــل
شــخصية صاحبــه وتجربتــه ورؤيتــه .
•االنتمــاء  ..أكتشــف هــؤالء تراثهــم الحضــاري ومحيطهــم الثقافــي  ،بــل ثــراء تلــك المعطيــات
داخلهــم وخارجهــم  ..فتحركــت قدراتهــم علــى تســجيل هــذا المــوروث فــي أعمالهــم الفنيــة
وانعكســت علــى حياتهــم المجتمعيــة  ،لترســم بتلقائيــة حالــة مــن االنتمــاء إلــى الــذات فــي حالــة
إبداعيــة قــد ال تتكــرر ؛ هنــا كانــت االســتمرارية واالســتدامة لتنميــة الفــرد والجماعــة فــي إطــار
مجتمعــي متطــور ومتطلــع لألفضــل لبنــاء حضــارة وترســيخ ثقافــة وهويــة وانتمــاء .
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إن حيويــة تجربــه مركــز رمســيس ويصــا واصــف تلــك والتــي مازالــت مســتمرة إلــى مــا يقــرب
مــن ســبعين ســنة تعــود إلــى توافــر ثــاث عناصــر أساســية وهــى ..
•حرية وحب واحترام الطفل
•ثقة الطفل في قدراته
•الصبر ومنح الوقت في العمل
إن كل طفــل فــي حاجــة إلــى الوقــت الــذي يلزمــه لتنميــة وتطويــر إمكانياتــه الطبيعيــة الكامنــة
بداخلــه  .وبتوافــر هــذه العناصــر الثالثــة يظهــر األطفــال القــدرة علــى الخلــق واإلبــداع  .لقــد أخــذ
رمســيس ويصــا واصــف األطفــال مــن أيديهــم فــي رحلــه إلــى عالــم اإلبــداع  .ومــن خــال الخيــوط
قادهــم إلــى إبــراز التفاصيــل المتنوعــة والالنهائيــة للجمــال فــي الحيــاة وهــو األمــر الــذي يشــارك
فيــه كل مــن يعملــون فــي المركــز مــن خــال أعمالهــم  .مــن جهــة أخــرى كان رمســيس يؤمــن بــأن
العمــل الفنــي يولــد ويتحقــق مــن خــال التعامــل المباشــر مــع الخامــة مهمــا بــدأ ذلــك مــن مخاطــرة
بأتبــاع هــذا النهــج فاالعتمــاد علــى التصميــم لــن يكــون ســوى وســيله بديلــه لــن يكــون مــن شــأنها
ســوى عــزل وإضعــاف عمليــه الخلــق  .ويوضــح رمســيس أهميــه أتبــاع هــذه الوســيلة ..
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الفنانة كريمة علي واحد أعمالها في 2005
إن الجهــد المتواصــل المبــذول خــال التعامــل المباشــر مــع الخامــة  ،يقــوم
إلــى إحــداث تنويعــات مســتمرة فــي أعمــال هــؤالء الفنانيــن الصغــار وتنطلــق
قدراتهــم اإلبداعيــة الحــرة فــي تلــك اللحظــة  ،عندمــا يتبيــن الطفــل بفطرتــه
وبانفجــار مــن الفــرح والســعادة الفكــرة التــي ســتطرحها القطعــة التــي يقــوم
بنســجها .

الفنان علي سليم واحد أعماله في 1990

منــذ رحيــل رمســيس عــام  1974عملــت زوجتــه الفنانــة «صوفــي حبيــب جورجــي» وابنتاهــا
«ســوزان» و«يوانــا» مصريــن علــى اســتمرار التجربــة اإلبداعيــة الفنيــة والمســيرة المجتمعيــة كما
خطهــا رمســيس أيــوب الحرانيــة وزرعهــا فــي القلــوب قبــل أن يزرعهــا فــي المــكان ؛ ومــا زالــت
هــذه الجهــود تنبــض بالحيــاة حتــى اليــوم ويوجــد حاليــا مــا يقــرب مــن  45شــخص يعملــون بمركــز
الفنــون وفيهــم بالغــون ومراهقــون وأطفــال  ،ومــن األربعــة عشــره طف ـاً والذيــن بــدأوا العمــل
مــع رمســيس مــازال أربعــة منهــم كريمــة وعلــي يمارســون النســيج حتــى اليــوم وهــؤالء تتــراوح
أعمارهــم بيــن  60و 70ســنة ويعملــون مؤمنيــن بالتجربــة ومعتزيــن بحريتهــم التــي اكتســبوها
وبذاتهــم التــي اكتشــفوها مــع رمســيس يعزفــون علــى خيــوط النــول مــوال أيــوب الحرانيــة .
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بتنويعاتهــا  ،والتــي تبــدو كمــا لــو كانــت قــد قفــزت فجــأة إلــى ومــع اإلنســان والطبيعــة  ،ومازالــت
األرض الطيبــة منتجــة الحيــاة بإبداعيــات الفنانيــن الحرفييــن  ،وبالبســاتين الخضــراء بمــا تحتويــه
مــن أشــجار ونباتــات الصبغــات الطبيعيــة المختلفــة الالزمــة لصباغــه خيــوط الصــوف والقطــن .
قــررت ســوزان بنــت رمســيس ويصــا واصــف ســنة  1972أن تكــون مجموعــه مــن النســاجين ،
ومــن أجــل هــذا بنــى لهــا والدهــا غرفــة كبيــرة بعيــدا عــن ورش عمــل الجيــل األول مــن النســاجين .
ووقــع اختيــار ســوزان الطبيعــي علــى أطفــال وأبنــاء الجيــل األول لتكــون منهــم مجموعه مشــروعها
كان كثيــر مــن هــؤالء األطفــال قــد رافقــوا آبائهــم وأمهاتهــم خــال الســنوات األولــى مــن أعمارهــم
وكانــوا يجلســون بجوارهــم علــى األنــوال  .وكثيــرا مــا كانــوا يعطــون بعــض الخيــوط لجعلهــم
ينشــغلون بالعمــل علــى أنــوال صغيــرة .

رمسيس ويصا واصف األب مع بناته سوزان ويوانا

تواصــل ســوزان االبنــة الكبــرى لرمســيس ويصــا واصــف عملهــا مــع الجيــل الثانــي مــن نســاجي
الصــوف كمشــروع خــاص بدأتــه وأخذتــه فــي حيــاة والدهــا علــى عاتقهــا منــذ ســنة  ، 1972وهــي
أيضــا مســئولة عــن أنتــاج الخــزف الــذي تصممــه  .بينمــا تتولــى االبنــة الصغــرى يوانــا مســئولية
رعايــة واســتمرارية أعمــال الباتيــك ومنســوجات القطــن الرفيــع  .ورغــم توســع المركــز منــذ
األيــام األولــى مــن إنشــائه فمازالــت فلســفته وروح العمــل التــي تســوده إلــى يومنــا كمــا كانــت ،
ومــازال المركــز يحتــل موقعــه المؤثــر فــي مجــال إظهــار العناصــر المكونــة لحــرف وفنون النســيج
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ولــم يمــض وقــت طويــل قبــل أن تكتشــف ســوزان أنهــم يقلــدون تصميمــات الكبــار  ،وكثيرا مــا قالت
لهــم أنــا أود أن أرى مــا تشــعرون أنتــم بــه وليــس أن تكــرروا مــا ســبق أن فعلــه آبائكــم وأمهاتكــم
وأدى نقــص الفطــرة العفويــة فــي أشــغالهم إلــى أن تعيــد ســوزان النظــر فــي اختيارهــا فصرفــت
هــذه المجموعــة وقامــت بتكويــن مجموعــة أخــرى مــن األطفــال اختيــروا ممــن لــم يتعرضــوا مــن
قبــل إلــى النســيج  .وكان التحــدي أمــام هــؤالء األطفــال  ،وأمــام ســوزان راعيتهــم  ،هــو التمكــن مــن
تحريرهــم مــن الميــل الطبيعــي إلــى التقليــد واالعتمــاد علــى أنهــم مــن خــال تعلــم حرفــة النســيج
ســيمكنهم العثــور علــى تكوينــات جديــدة  .عندمــا بــدأت ســوزان عملهــا مــع هــؤالء األطفــال بذلــت
مجهــود لتخليصهــم مــن الرغبــة الملحــة لديهــم فــي محــاكاة الطبيعــة وجعلهــم يفكــرون فــي تلــك
التفاصيــل ذات الطبيعــة الشــخصية التــي يرغبــون فــي التعبيــر عنهــا  ،وتصــف ســوزان آمالهــا
بالنســبة للنســاجين الجــدد ꞉
« لقد كنت أنسج من سن الثامنة إلى السادسة عشر واكتشفت أنه فن يسمح بإمكانيات كثيرة ،
وكلما زاد انصرافي إلى النسيج كلما تبينت مدى الحرية التي يستطيع بها الفرد التعبير عن نفسه
على النول  ،وأصبح هدفي حين تبينت ذلك أن أبعث في أطفالي المزيد من الشعور بالحرية
الكتشاف سحر اإلبداع »
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وكان مقــدرا لهــذا الحــب للخــزف أن يســتمر هــذا الفــن بعــد رحيــل والدهــا  ،وهــي تصــف دورهــا
مــع الخزافيــن الصغــار ꞉
«نظرا ألن هذه الحرفة لم تكن تشكل جزءا من تقاليد قرية الحرانية كانت تصميمات األطفال
وتشكيالتهم تنقصها الناحية العملية  ،وكان دوري توجيه موهبتهم نحو تشكيل أعمال خزفية
عملية  ،مع احترام حريتهم الذاتية وترك ليونة الخامة في أيديهم لتحدد الشكل األنسب».
تمكنــت ســوزان بهــذه الطريقــة كذلــك مــن توجيــه هــؤالء األطفــال الذيــن أتقنــوا الحرفــة ولكــن كان
ينقصهــم حســن التصميــم الضــروري  .وكان أحــد الخــواص المميــزة لعملهــا هــو اســتخدام تقنيــة
الشــعلة الواحــدة للفــرن  ،الــذي مكــن لوالدهــا مــن قبــل باســتخدام هــذه التقنيــة مــن الحصــول علــى
منتــج نهائــي يتميــز بذاتيــة طبيعيــة  ،ولكــن ظــل التحــدي الــذي واجــه ســوزان هــو إعــادة اكتشــاف
معرفــة والدهــا فــي ضبــط تشــغيل الفــرن  .فهــذا النــوع مــن األفــران ذات الشــعلة الواحــدة شــديد
التعــرض لتغييــرات درجــة الحــرارة فــي أثنــاء التشــغيل  ،ولــم تكــن تســتعمل أجهــزة قيــاس ˮ
البيرومتــر“  ،وأعتمــد ضبــط درجــة الحــرارة علــى ضبــط لــون لهــب الشــعلة ؛ وهــذه مســألة مثيــرة
كمــا تقــول ســوزان بالنظــر إلــى عنصــر المفاجــأة المصاحــب لعمليــة فتــح الفــرن .
سوزان رمسيس ويصا واصف األبنة مع احد فناني الجيل الثاني في مركز رمسيس ويصا واصف للفنون

بوضــع هــذه الفكــرة نصــب أعيــن األطفــال جــاءت النتائــج مثيــرة  ،فقــد وجــدت ســوزان أن مجــرد
أن يتعلــم األطفــال التفكيــر ألنفســهم  ،يتمكنــون مــن خلــق مناظــر كاملــة موزعــة علــى مســاحات
واســعة  ،وســرعان مــا تمكــن نســاجو الجيــل الثانــي مــن العثــور علــى تكوينــات جديــدة بأســاليب
ذات صفــة شــخصية  .ومــن الجديــر مالحظــة أن هــذا الجيــل مــن نســاجي الجيــل الثانــي مــن
النســاجين الصغــار كانــت تحوطــه ظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة تخالــف تمامــا الســابق  ،وعمومــا
كانــت أحــوال النســاجين االقتصاديــة عامــة أحســن حــاال بالمقارنــة بأحــوال جيرانهــم فــي القريــة ،
وكانــت بيوتهــم علــى تواضعهــا وبســاطتها نظيفــة  ،وكانــت احتياجاتهــم المعيشــية قابلــة للتحقيــق
ويعمــل اليــوم مــع ســوزان  15نســاجا تتــراوح أعمارهــم مــن  34إلــى  48عامــا  .مــن جهــة
أخــرى كانــت ســوزان تبــدى اهتمامــا بحرفــة وفــن الخــزف مــن متابعــة جهــود ومحــاوالت والدهــا
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كمــا قــررت يوانــا بنــت رمســيس ويصــا واصــف ســنة  1975التوســع فــي تجربــة نســيج القطــن
الرفيــع فــي المركــز  ،وبــدأت مــن حيــث انتهــت جهــود والدهــا ؛ وتصــف يوانــا دورهــا مــع الجيــل
الثانــي مــن نســاجي القطــن الرفيــع ..
«عندما انضممت للعمل بمركز رمسيس ويصا واصف للفن بعد رحيل والدى  ،قررت إحياء
النسيج الدقيق بالقطن  ،بالعمل مع  51طفال لم يكن لهم أي قرابه لألطفال السابقين  .وبدأ
األطفال سعداء باالنضمام إلى المركز ولديهم قبوال أكثر لمواجهه الصعوبات الحرفية الجديدة
س وربما شعروا ببعض الفخر بكونهم لم يعودوا يعتبرون فصيال من نساجي الصوف  ،وأنهم
يكونون مجموعه جديده لها خصائصها  .وقد لفت انتباهي إنني وجدت في منسوجاتهم بعض
السمات التي نجد نظيرا لها في المنسوجات القبطية والمصرية القديمة  ،والتي لم يتسن لهم
بالطبع رؤيتها من قبل» .
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الفن والحرف وجهان لعمل إبداعي واحد تتناغم فيه القدرة الخيالية واإلمكانية لتحقيق هذا الخيال
سواء في العمارة أو النسيج أو النحت أو الخزف  ......الخ
بدأت التجربة في الحرانية مع مجموعة من أطفال القرية
عمد رمسيس ويصا واصف لحمايتهم من التدخالت الخارجية لبناء قواعد إبداعية تعتمد على فكرة
التلقائية اإلبداعية التي آمن بها
كانت إبداعات هؤالء األطفال تفوق كل التوقعات بل وأثارت دهشة رمسيس أحيانا ً
مما يؤكد صدق الفكرة وإمكانية تطبيقها واستمراريتها تلك األحاسيس المرهفة التي تولدت مع
األطفال وشعورهم بذاتهم وبقدرتهم الخاصة على بناء وتشكيل حياتهم بأنفسهم

كانت تجربة إبداعية وتنمية مجتمعية إنسانية
معها تفتحت آفاق جديدة ومتجددة
ومستمرة للممارسات الفنية والحرفية اإلبداعية
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