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 بسم هللا الرحمن الرحيم

وع مبنى مجمع مكتبة أمدرمان المركزية بىح الموردة بإمدرمان  مشر

 : الموقع

وع قطعة    2 -4أرض بمرب  ع خصصت للمشر
 
 من مدينة بىح الموردة الشهير الواقع ف

ى
ف  الركن الجنوبى الشر

ى.  -أمدرمان العريقة مساحة القطعة ثالثة أالف و واحدة من ثالثة مدن تشكل عاصمة البالد الخرطوم الكيى

. و 
ً
 مربعا

ً
ا ضلعها . وارع من كل جوانبها شو ىه محاطة بال . مثلثأقرب إىل الشكلها ستمائة و تسعة عشر ميى

 
ى
ف  طوله إذ يزيد و هو األطول الشر

ً
ا  المدينةطل عىل يو عن التسعير  ميى

 
شارع  -أعرض و أهم شارع ف

 وارع فرعية. شو الجنوب من ناحية الشمال و الغرب بالموقع تحيط و . الموردة

الجزء الشماىل منه مرب  ع غرب أحدها تابع لجامعة القرآن الكريم. من ناحية العامة شمال الموقع مباب  تقع  

 و الجنوبى به 
من برج مبن  ية الغربالطوابق العليا من الواجهة . تصميم (الرشاد األساسية)مدرسة سكن 

اح خصوصية المنطقة السكنية المجاورة. تراىع ولج بطريقة خاصة المكتبة الرئيس ع   عدم إجيى

وع  موقع ى النيل المشر  من مدخل المدينة من ناحية كيى
ً
. فهو قريب جدا  مدينة أمدرمان بالغ التمير 

 
ف

ة عىل شارع الموردة  ،األبيض  الجنوب الموقع من ناحية أهم شوارع المدينة. قبالة أحد و يطل مباشر
ى
ف  الشر

 البال مبنيير  يضمان أهم المؤسسات و الغرب 
 
يعية ف لمان و مو  أالمجلس الوطن   -دالتشر لس جاليى

قاالواليات. يج و يفصل بينهما شارع الموردة. أهمية هذا مجمع مسجد النيلير   ور الموقع من ناحية الشر

 
 
  المسجد الرسىم للدولة. ضم نهاية السبعينات ليالمجمع ذو الطابع المعمارى بالغ التمير  أنه صمم و شيد ف

 النيلير  األبيض و األزرق ةع المكتبة المركزيقمما يمير  مو 
. فالمتطلع هنا قربه من نهر النيل و منطقة ملتقى

 عناق دراماتيىك 
 
 ف
ً
من طوابق مبن  المكتبة العليا يمكنه أن يمتع برصه بمنظر مرج النيلير  و هما يلتقيان معا

 
ا
 شماال

ً
المائية النهرية النادرة من  ليكونا نهر النيل. و قد تم إستثمار هذه الظاهرة و يواصالن مسارها معا

 ركن 
 
. المصعد الكهربابى الشفاف المركوز ف الجنوبى الرئيس المبن  برج خالل أحد مكونات تصميم المبن 

 إطاللة بانورامية بديعة
ً
 و هبوطا

ً
 حركته صعودا

 
 يتيح ف

ى
ف   . عىل ملتقى النياين الشر

 مكتبة أمدرمان المركزية مجمع نات مكو 

 أحدها كبير و رئيس و اآلخرى أصغر و ىه مخصصة للخدمات بأنواعها. يتكون 
 المجمع من عدة مباب 

ة الموقع و يضم بير  حمن سبعة طوابق يحتل حواىل رب  ع مساعىل شكل برج مبن  هو المكون الرئيس و 

 تلك المساحة تم دفتية 
 
األرض   هتعويضه بإقتتطاع جزء كبير من مساحة طابقجل أقسام المكتبة. تمدده ف
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 المصمم بشكل شبه مفتوح
ً
 متاحمما يجعله لساحات المجمع الخارجية . بذلك يصبح إمتدادا

ً
للجمهور و  ا

 . الرواد 

ة   متوسطة الحجم و صغير
ج الرئيس عدة مباب  جلها يقع عىل الجانب ذات طابع خدىم تتوزع حول مبن  اليى

  . ها مبن  المقصفمن الجنوبى . ذو الطابقير  و ملحقاته المحيطة به من وحدات مظالت أهمها و أكيى

مباب  . و تكتمل منظومة مستلزمات القرطاسية و خدمات النسخلبيع مركز بجواره و كجزء مكمل له 

 الخدمات الثانوية بمبن  المصىل المجاور لها. 

ة االمباب  لمجموعة باإلضافة  ة و الصغير هناك عدد من المساحات الخارجية المظللة  ،هنا إليها لمشار الكبير

 األساس إستجابة لدواىع مناخية. باإلضافة إىل ذلكالمكشوفة موزعة بينها. الساحات و 
 
 ،فكرتها نبعت ف

اء و الشجرية و المائية تصميمها  إضفاء لمسات جمال فاتنة عىل أجواء قصد منه و إختيار عنارصها الخرص 

لوظائف و مكمل تلك المساحات المظللة و الساحات المكشوفة  توزي    عوظيفية، جاء  المجمع. و من ناحية

  . لمباب  المجاورة لها اأدوار 

 وصف تفصيىل ألجزاء و مكونات المجمع

 البوابات و المداخل

وع يتم عيى عدد من البوابات و المداخل الموزعة عىل عدة جوانب.   واحد منها مخصص  لكالدخول و الخروج لموقع المشر

يحة محددة  المطل عىل شارع الموردة الرئيس بوابتان و رواد و زوار المكتبة و المتعاملير  معها من  لشر
ى
ف . عىل الجانب الشر

سيارات مخصصة لدخول الجنوبية للجمهور و رواد المكتبة.  ةمخصصاسعتان يفصل بينهما مكتب إستقبال. الشمالية 

 . مهيئة بشكل أنيق مهيب إلستقبالهممظلة عىل جانبه خىل قود لشارع داتو كبار الزوار 

. أحدهم يقع بالجزء  وحدة خدمات تجهير  اإلصدارات الكائنة بجزء من الطابق األرض  و بطابق القبو مخدمة بمدخلير 

 لدخول و خروج شحنات اإلصدارات. يستخدم و هو مخصص للعاملير  بالوحدة و للموقع الشماىل من الجانب الغربى 
ً
أيضا

تجهير  مخصص للعمالء و المتعاملير  مع وحدة للموقع الغربى من الجانب الشماىل قرب الركن المدخل الثاب  عىل 

 و يفض  لمكتب مديرها. اإلصدارات 

. االجنوبى من مقربة من الركن عىل   الصغير
لجانب الغربى للموقع مدخل خدمات تابع للمقصف. و هو يفض  لفنائه الخلق 

الفرىع وضع المدخل عىل هذا الجانب و الشارع  و يستخدم هذا المدخل لدخول المواد التموينية و خروج النفايات. 

 الخلق  متسق مع طبيعة إستخدامه. 

 مكشوفةالخارجية الساحات لما
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اء منجلة و  و ىه موزعة عىل أرجاء . للعنارص المائية ألزاهير آخرى تتمدد فيها االموقع و كافة جوانبه. بعضها ساحات خرص 

ك الساكنة و   اليى
 
موقع المجمع حدات النوافير المتقافزة. حظيت واجهة و  المتدفقة و أحواض المياه تواجد بائن متمثل ف

 بالذات سوره 
ى
ف  و المطل عىل شارع تسعون الممتد بطول الشر

ً
ا  األسد. بنصيب بإهتمام خاص و الموردة الرئيس ميى

 تنافس فيها عنارص البستنة البهية بعضها  مائة و خمسون  تقدر الجزء األوسط من ذلك السور تحتله مساحة 
ً
 مربعا

ً
ا ميى

 
ى
ف  شكل يطوقها سورالمجمع من ناحية الغر  موازى  لشارع الموردة. البعض. طرف هذه المساحة الشر

 
ب و يحتضنها ف

 
ً
 خفيفا

ً
، فهو منكق  و منحدر إنحدارا

ً
ناحية  قوس منفرج. سطح المساحة المفروش باألزاهير ليس بمسطح مستوى تماما

ض ‘اإلهتمام بهذا  خارج الموقع، و  زاوية رؤية جيدة من . هذه اإلنكفائة تتيح شارعال ره. المفيى أن ترسم الوان األمر له ما ييى

     مكتبة أمدرمان المركزية.  -لوحة رلئعة مكتوب عليها الزهور و تشكل

و تكتمل روعة المنظر بعنارص البستنة المحيطة بلوحة الزهور تلك. تطوقها عىل الجانب الغربى المحفوف بسور الموقع 

 خيالء. و بير  تلك األشجار تتوزع النوافير الالنخيل المقوس صف من أشجار 
 
متقافزة. الملوىك السامقات الباسقات ف

 فتكتمل هنا الصورة البهية بتكامل عنارص البستنة المدهشة.   

 
ً
 مربعا

ً
ا ج  لوحة آخرى رائعة تحتل رقعة مكشوفة من الموقع مساحتها ثمانون ميى ة جنوب المبن  الرئيس ذلك اليى تقع مباشر

كبير نرلع  وسط هذه المنطقة حوض العاىل الذى يضم كل مكونات و أجزاء المكتبة. العنرص المابى هنا هو سيد الموقف. تت

ة و أصغر موزعة حوله و تحته. مثلث إىل أحواض أطرافه  ينسكب الماء من ترسم منظومة األحواض هنا تشكل نجمة كبير

لوحة هندسية رائعة تعيد مجد تراث العمارة اإلسالمية التليد. عىل أركان ذلك التشكيل النجىم تتوزع أربعة مجموعات من 

فة الجمال. تالمقاعد   أجواء ميى
 
 أحواض الزهور ستوعب عدد مقدر من رواد المكتبة ف

ى
ة هنا وجود فاعل متمثل ف و للخرص 

ة الو تكمل المتناثرة.    نخيل الباسقات النى تؤطر المنطقة و تحرس أركانها. البأربعة من أشجار صورة الخرص 

اء الموزعة   المسطحات الخرص 
 
ة المتمثلة ف  بمبن  المصىل و تتمدد مساحات الخرص 

ً
هنا و هناك. جزء منها يحيط جزئيا

طب أجوا  مساحات إضافية تستوعب مزيدئهفير
ً
 . و يوفر أيضا

ً
. ا ة الصباحية و األشجار  من االمصلير  ظل المباب  خالل الفيى

اء ة حامسالتهنى هذه طقة نالمنتصبة حول المالمجاورة و أعمدة اإلضأة  ة و الحر  قرأةمكان الو تجعلها أنسب الخرص 

 اإلستذكار. 

 

 المظللةة يالخارجالمساحات 

 و أماكن مناسبة 
ً
ة مالذات آمنة مناخيا  الموقع المحاطة بالخرص 

 
طقسنا الحار يجعل من المساحات الخارجية المظللة ف

المكملة لدور المكتبة المركزية نشطة المعارض أماتها تتمدد فتغىط اإستخد صل الصيف الطويل. فللقرأة و اإلستذكار خالل 

. و تزيد عن الثمانمائة بالغ األهمية. لهذه األسباب خصصت مساحة مقدرة من الموقع لألجزاء الخارجية المظللة 
ً
 مربعا

ً
ا ميى

ج ىه   مبن  المكتبة الرئيس و المباب  الثانوية الخدمية اآلخرى. و تشكل إمتداأو موزعة عىل جنبات موقع المجمع  بير  اليى
ً
دا

 لكل واحد من تلك المباب  
ً
 سياق و إطار المبن  طبيعا

 
 جاور لها. مال. لذا يصبح من األنسب إستعراض كل مجموعة منها ف



 
 

4 
 

 الثانوية الخدمية
ى
 المبان

 مجمع المقصف 

يحة الطالب ممن يرتادون المكون لعدة أسباب مقنعة. هو مخصص بشكل أساىس  هناك إهتمام خاص بهذا  و يستهدف شر

 الطرف الجنوبى للموقع . لهذا السبب أفرد له مكان قض حيث يقضون الساعات الطوال هناك المكتبة بغرض اإلستذكار 
 
ف

ة  رئيس. المكتبة المن مبن  أبعد ما يكون  ة أطول من فيى  لرواده عيى مدخل جاننى لفيى
ً
 و متاحا

ً
 يجعله مفتوحا

 
موقعه الطرف

ة الفنسبة لإلعداد الغ عمل المكتبة.  الكلية مساحة حير  مقدر من ال مخصص لهو تستخدمه لهذا الغرض مه آنى يتوقع أن تير

 مائة و ثمانون ملحقاته الخارجية مساحتها تقارب الالمقصف و مبن  المكتبة. لمجمع 
ً
 مربعا

ً
ا توعب الجلسات تس و  . ميى

 . يزيد عىل المائنى شخصالمعدة هناك لما 

 و هو األكيى 
ى
مخصص المساحة الكلية لمجمع المقصف قرابة الخمسمائة ميى مرب  ع. جزء منها مخصص للخدمات و الباف

  تها حمسا و أجزائه متنوعة. منها الداخىل المكون من الصاالت و الغرف ألجالس رواده. 
ً
ا ون ميى   مائة و عشر

ً
موزعة مربعا

 . عىل طابقير  األرض  و األول
ً
 و محاطتان مظللتان بالطابق األعىل القنى السطح حدي و خناك أيضا

ً
مائة تهما مساح . جزئيا

 
ً
 مربعا

ً
ا المحيطة بمجمع المقصف من ة المظالت قلمنظومة منطا.  وتكمل هذه لإلجالستشكالن إضافة مقدرة و بذا ميى

 مناحية الشمال و مساحتها 
 
 الملها تصل إىل جف

ً
 مربعا

ً
ا  أجز الموزعة الجلسات  . مائة ميى

 
تستوعب اء المقصف و ملحقاته ف

 قرابة المأئنى قاربى 

و حزء خلق  منه عىل الجانب الجنوبى الغربى للموقع عدد من أجزاء مجمع المقصف الخارجية و الداخلية ذو طابع خدىم. 

. هذا مطل عىل شارع فرىع   مخصص لعدة أغراض منها عملية الطبخ الخارجى
ً
ا ون ميى عبارة عن فناء صغير مساحته عشر

 الطابق 
 
 ركن المطبخ سلم حلزوب  مخصص للعاملير  يقود لمطبخ مشابه ف

 
الفناء يقود لمطبخ مجاور بنفس المساحة. ف

تفتح عىل و تقدم الخدمات من خاللها لصاالت رواد  -كاونيى   -األعىل. مطبخ الطابق األرض  تجاوره منطقة سطح خدمة

 المقصف. 

 الطابق 
 
 ف
ً
 ركن الطابقلمبن  المقصف األعىلنفس الصورة مكررة تقريبا

 
 منطقة خلفية ف

 
 ف
ً
و متصل  . المطبخ هنا أيضا

 الطابق األرض  مما 
 
. المطبخ يفض  لمنطقة الخدمة  بسلم حلزوب  مع المطبخ ف يسمح بتكامل األدوار بير  المطبخير 

تطالن  هي سطح عىل جانبنى بق حديق. تتوزع حول هذا الطاللطابق األول و الكاونيى المطل عىل الصاالت الداخليةالمجاورة 

 الطابق األرض  و عىل حديقة المجمع. 
 
 عىل الوحدات المظللة ف

 بوحدبى حمامات مخصصتان 
ً
اسل غم هلنساء. مدخل الوحدة فياآلخر لللرجال و أحدهم مجمع المقصف مخدم أيضا

 
 
 المقدمة تاأليدى. وجوده ف

 
. منطقة المغاسل ف دورات المياه الخصوصية لجزء  ؤمن مزيد منتخدم غرضير  مهمير 

 . الكري  هة قلل من تشب روائح منطقة دورات المياهتعمل كمصيدة تإذ  خدم غرض آخر تو . الداخىل

 وحدة بيع مستلزمات القرطاسية و خدمات النسخ
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 ركن 
 
 المطل عىل شارع الموردة الرئيسموقع المجمع موقع هذه الوحدة ف

ى
ف المقصف . و ىه مجاورة لمجمع الجنوبى الشر

ة من مرتاديه من الطالب و الذين يتواجدون بشكل  يحة الكبير  المقام األول تلك الشر
 
و هو ترتيب مناسب إذ أنها تخدم ف

 األماكن ا
 
 لكل عابر سبيل هناكلكثيف ف

ً
 خارجية المجاورة. موقع الوحدة بإطاللته عىل شارع الموردة يتيح خدماته أيضا

 . م و المدارس المجاورةبالذات طالب جامعة القرآن الكري

 مساحة الوحدة قرابة الستير  
ً
ا . و اجهاتها الطويلة ميى

ً
قال عىلمربعا . الغربية تفتح عىل منطقة يةو الغربية ناحية الشر

قية تطل عىل شارع الموردة حيث يمكن أن تقدم خدماتها عيى نوافذ بيع،  و هذا األمر المظالت التابعة للمقصف. و الشر

              . ة اإلقتصادى  و يرفع قيمتها اإلستثمارية لصالح مؤسسة المكتبةيعزز جدوى الوحد

 المصىل

اء. ا  جلها مسطحات خرص 
ً
لمصىل مبن  صغير عبارة خصص للمصىل و ملحقاته مساحة من الموقع تبلغ أربعمائة ميى مربعا

 و عن قاعة للصالة مساحتها حواىل الست
ً
ا  ن ميى

ً
 من أربعير  مصليا. مربعا

 بمنطقة مظللة المبن  و  تتسع ألكير
ً
محاط جزئيا

اء المحيطة بالمبن  يمكن أن تستوعب ضاض  ؤ مخصصة للم ف عدد المصلير  بالداخل. هذه ع. المسطحات الخرص 

 كأما هالمسطحات تخدم أهداف آخرى مهمة. فاألشجار الظليلة المزروعة حولها و أعمدة اإلضاة هناك تؤ 
ً
كن يها تماما

  إضافية للقرأة العامة و اإلستذكار. 

   

وع و المجمع الخارجية و شبه الخارجية:   تخطيط الموقع و مكونات المشر

تقوم فلسفة التخطيط العام و التصميم المعمارى بشكل عام عىل مبادى و أهداف مجتمعية محددة. و 

 تخطيط مجمع المكتبة ىه ردة فعل الرؤى 
 
ه المجتمع و شملموس يعيمستشفة من واقع المتجسدة ف

يحة الطالب  مواسم التحضير لإلمتحانات ةماالنى تتدفق مجاميعها صوب الحدائق الع بالذات شر
 
. لذا ف

جمع الخارجية و كذلك أجزاء طابق نات المو توزي    ع مكو تخصيص و فقد جائت أسس التخطيط العام 

مجتمع المدينة و سعت كلها لدعوة المبن  الرئيس األرض  جائت كلها مؤجهة لخدمة هدف ساىم محدد. 

و يكش الحواجز الفاعل و المستمر أن يتمدد وجودهم عىل أطيافه التواقة للعلم و المعرفة و حضهم 

 بعض أعماقه. الوهمية 
 
 ليعمروا أرجاء موقع مجمع المكتبة و يتوغلوا ف
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 المصمم عىل شكل برج المبنى الرئيس

يتكون مبن  المكتبة الرئيس من برج متعدد الطوابق تتوزع فيها أجزائها و وحداتها و أقسامها المختلفة. و هو 

المشوق( المطل عىل الطابق )مكون من سبعة طوابق باألضافة لطابق القبو )البدروم( و ذلك الطابق  

 السابع . 

 البدروم -طابق القبو

. جزء من إرتفاع الطابق تحت مستوى األرضأربعمائة و ثمانون تبلغ مساحة هذا الطابق 
ً
 مربعا

ً
ا و القصد  ميى

هذا الطابق مخصص بكامله نوافذ عالية تسمح ببعض التهوية و اإلضأة الطبيعية. من ذلك أن تفتح به 

 إطار مجال المكتبات بإسم يلجزء مهم من أجزاء المكتبة 
 
 عملها األساىس هو وحدة العمليات. عرف ف

ائط فيديو النى ترد للمكتبة و ع كافة أنواع اإلصدارات مالتعامل  من كتب و أسطوانات عادية و مدمجة و شر

ها بشكل خاص   . خصصة لها توطئة ألرسالها ألقسام المكتبة المتجهير 

كل منها معن  بواحد من العمليات الخاصة بتجهير  اإلصدارات. أجزاء هذا الطابق ىه عبارة عن أقسام  جل 

ميم بالنسبة لإلصدارات النى و التغليف أجزائه المستودع و قسم من   باليى
ً
 و تحتاج هو معن  أيضا

ً
تبىل نسبيا

 لصيانة و إعادة تغليف
ً
 تتم فيه عملية ي. و هناك أأحينا

ً
 اإلجراءت ضا

ى
وضع األساسية مثل الفهرسة و باف

 طابق القبو األقسام و من . م و لصق الديباجاتاختاأل 
 
ق المهمة ف وحدة سلم و مصعد العاملير  النى تخيى

 من طابق القيو حنى الطابق السادس. باإلضافة إلنتقال العاملير  و المبن  بكاملة 
ً
و تمر بوسطه صعودا

 لنقل اإلصدارات 
ً
 . خاصة بها ألقسام المكتبة البعد إجرأات كافة العمليات عليها يستخدم المصعد أيضا

 الطابق األرضى 

 عدة أجزاء و مكونات متباينة  هذا الطابق يتكون من
 
  الف  طبيعة إستخداماتها. مساحته الكلية تبلغ ف

ً
ا ميى

. لعل أهم ما يمير  هذا الطابق أن قرابة 
ً
مساحة شبه مفتوحة تتدفق و تنساب إىل الهذه أكير من ثلث مربعا

المعالجة مع المساحات و الساحات الخارجية المجاورة المظللة و المكشوفة. هذه ملتحمة   الخارج

كش الجدار النفىس قوامها   ترجمة لفلسفة تشكل حجر الزاوية لتخطيط و تصميم هذا المجمعالمعمارية 

 مالوهىم 
 
ائح المجتمع و المؤسسات الرسمية المتجسدة هنا ف  . ؤسسة المكتبةبير  شر

 وحدات الساللم و المصاعد
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 حنى طوابقه العليا. النها متكررة نبداء بهذه الوحدات 
ً
ج صعودا ق هذا اليى

ها  أهمو تخيى هذه الوحدات و أكيى

 و موقعه
ً
 مربعاا

ً
ا  الركن  ا مخصص لرواد المكتبة و للجمهور بشكل عام. مساحتها تفوق الثمانون ميى

 
ف

 يم. الجنوبى الغربى من برج المكتبة. هذه الوحدة بأجزائها الداخلية المتعددة مصممة عىل شكل بهو كبير فخ

 متصل ببوابة المجمع الرئيسة 
ى
ف . أحدهم شر الوصول لوحدة سلم و مصاعد الجمهور يكون عيى مدخلير 

 جنوبى مطل عىل حدائق المكتبة. 
يفض  لصالة دخول كل واحد من المدخلير    عىل شارع الموردة. و الثاب 

 صالنى الدخول تطالن  الالزمة. مجهزة بأجهزة التحكم 
ً
شكل نقطة ي إستقبالأو سطح عىل مكتب داخليا

 . تحكم مهمة

جانبيه سلم عريض و ثالثة مصاعد. الحركة المتوقعة كثيفة. لهذا توزع عىل يمنطقة األستقبال تقود لبهو 

 الركن فالسبب البهو 
 
ة. واحد من المصاعد و موقعه ف سيح و السلم عريض و المصاعد ذات سعات كبير

 من وحدة السلم و المص
ى
ف اعد من النوع البانوراىم الشفاف. موقعه يسمح بإطاللة رائعة عىل الحنوبى الشر

ق موقع المجمع.   الواجهة النهرية الواقعة شر

 النها مخصصة فقط للعاملير  بالمكتبة. لهذا السبب جاء 
ً
ة نسبيا وحدة الساللم و المصاعد الثانية صغير

 كل الطوابق ب
 
ة ف  قلب الطابق مما يجعلها متصلة مباشر

 
الذى يتواجد  منها الخلق  الجزء المكتنى موقعها ف

فيه العاملير  و مالزىم المكتبة. الوحدة مكونة من سلم و مصعد. السلم ليس بعريض نسبة لقلة الحركة و 

محدودية عدد مستخدميه. المصعد متوسط الحجم و السعة و  يستخدم بشكل خاص لنقل اإلصدارات 

 طابق القبو.  وحدو المستودعات طابق آلخر و بالذات من من 
 
ها ف  ة تجهير 

 من أول إىل آخر و أعىل طابق فيه بذلك السلم 
ً
ق المبن  راسيا و تكتمل منظومة الساللم النى تخيى

. و كواحد   الطرف الغربى من الجانب الشماىل للمبن 
 
ان. موقعه ف  حالة إشتعال النير

 
المخصص للهروب ف

 النهاية 
 
 الشارع الفرىع الواقع شمال الموقع. و الطابق األرض  إىل من إجرأات السالمة، هذا السلم يقود ف

 الصاالت و المرافق المخصصة للقرأة العامة

 مرحلة 
 
يحة الطالب من كافة المراحل الدراسية ف من الظواهر الملحوظة تدافع أعداد مقدرة من شر

الجماىع. مع محدودية سعة اإلستعداد لإلمتحانات نحو كل األماكن النى توفر ظروف مالئمة لإلستذكار 

اتها ىه المآوى و المال  . مثل هذه ذ المكتبات العامة المتاحة، صارت الحدائق العامة رغم ضعف تجهير 

 توفير البئية 
 
يحة ف  عجز أماكن سكن الغالبية العظىم من هذه الشر

 
الظواهر تدلل عىل أزمة حادة تتجسد ف

 ئمة لهذا الغرض. المال 
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ها  خطة إعداد جانب كبير من  يحة المكتبة و تجهير  و بالتاىل تصميمها فيه أستجابة واضحة إلحتياجات شر

 طبيعتها. 
 
تتباين بير  صاالت الطالب المشار إليها هنا. األماكن المعدة إلستذاكارهم متعددة و متنوعة ف

 إىل مساحات خارجية مظللة أو مكشوفة. شبه مفتوحة  مغلقة مكيفة إىل أروقة )برندات(

 الركن الجنوبى الغربى مكرسة لهذا الغرض.  مساحة مقدرة
 
بعدها من مساحة هذا الطابق األرض  تقع ف

 هذا الركن مساحة ت
 
زيد عىل المائة و النسنى من شارع الموردة يؤمن له درجة معقولة من الهدوء. ف

 شكل رواقات )برندات( شبه مفتوحة. 
 
 معدة ف

ً
 مربعا

ً
ا دعوة  هو بمثابةتصميمه عىل النحو خمسون ميى

. مساحة هذا ذات الصفة الرسمية المكتبةأجواء بير   و عىل كش الحواجز الوهمية بينهم تقوم مرحبة للقراء 

ها بالطاوالت و المقاعد تالركن  . عند تجهير 
ً
 شخصا

ً
 سمح بإجالس مائة و ستونا

 شكل مصطبة ليستوعب 
 
 ف
ً
 إضافية من القراء. جزء من منطقة الرواقات يتمدد خارجيا

ً
المظالت  أعدادا

عة الم . حدائق المجمع و العنارص و عند هطول األمطار  هنا تسمح بإستخدام المكان طوال ساعات النهار شر

منطقة   اتج عن ساعات اإلستذكار الطويلة. نتنعش أجوائه و تبدد الملل الالمكان المائية المحيطة بهذا 

  .
ً
 مربعا

ً
ا منظومة المقاعد المصطبة المظللة مقسمة ألربعة وحدات و إجماىل مساحتها يصل لستون ميى

 عمل المجموعات. و ىه إىل حد كبير نظام تناسب المصفوفة هنا 
 
مجملها يمكن أن تستوعب أكير من ف

 .
ً
 ستون طالبا

 إتجاه الجنوب. و كإمتداد للمصطبة مكان آخر  و تتمدد المرافق المجهز للقرأة العامة الحرة و اإلستذكار 
 
ف

 ما من تلك  لنفس الغرضنى مهعىل مستوى منخفض 
ً
 و لكن بشكل مختلف نوعا

ً
. هذه المنطقة مظللة أيضا

.  هذه المنطقة مقسمة إىل تسعة 
ً
 بائنا

ً
ة و الطبيعة تشكل حضورا النى تجاورها من جهة الشمال. الخرص 

تظللها حلقة من المقاعد من  ةمكونمنها . كل وحدة شكل جلسات أقسام ستة منها مصممة عىل عىل

ة عرائش  فة الظاللكل حلقة من المقاعد و   . باتات المتسلقةنالتحمل صغير . تتلف حول شجرة باسقة ميى

عة باإلتوفر هنا تبذلك   .  لكآنه جزء من حديقة الدار  و )الداخلية(المكان   تجعللفة إجواء ميى

. الجلسات الموزعة منطقة المظالت الم
ً
ا  مساحة تصل إىل مائة و ثمانون ميى

 
لتفة حول األشجار تتمدد ف

ددينجالس مصممة إل يها ف  كما   مجوعات من الميى
ً
 ذلك اإلطار، فيها إيمكن أيضا

 
ستعمالها بشكل فردى. ف

 نفس الوقت. 
 
ون شخص ف  يز ببذلك تساهم هذه المنطقة  متسع لحواىل المائة و عشر

 
الفرصة ادة مقدرة ف

 المتاحة لمن يقصدون المكتبة للقرأة الحرة و اإلستذكار. 

 من قوقع منطقة الم
ً
ات خاصة مهمة. فهو قريب جدا رأة العامة المظللة المشجرة الوسىط يمنحه مير 

مدخل المجمع الرئيس عىل شارع الموردة. و هو مجاور من ناحية الجنوب لمنطقة المقصف و إمتدادتها 
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مركز بيع مستلزمات مثل  من مرافق خدمات آخرى مهمةلذلك هو ليس ببعيد باإلضافة المظللة. 

 المصىل.  كذلك القرطاسية و خدمات النسخ و  

 ضر المرافق و المساحات المخصصة ألنشطة المعا

 
 
 مجتمعها المصغر ف

 
 السودان متمثلة ف

 
ت الحياة الثقافية ف منذ زمان بعيد و قبل نيل اإلستقالل تمير 

ى بنشاط العاصمة الخرط . كانت البدايات األوىل بسيطة و مبتشة كان مكانها بعد األندية وم الكيى  ممير 
 
ثقاف

 المجتمعمحدودة العدد و بيوت بعض الشخصيات المحوري
 
. و تصاعد النشاط و إنداحت دائرة فعله ة ف

 خطوة متقدمة أنشئت المنتديات بجهد شعنى و مع تزايد 
 
و توزعت و  طوىعنسبة التعليم و الوىع. و ف

 أركان العاصمة. 
 
ت الحيوية الثقافية ف  نير

 إطار 
 
 ف

 
ت معارض الكتاب. بعضها موسىم و البعض اآلخر أوشك أن يكون ذلك الزخم الثقاف إنتشر

ايدة من الشباب النى تبحث عن  . و شجع من رواجها األعداد الميى 
ً
لكتاب الجامىع. و تزايد نشاط امستديما

 األماكن المهئية إلستيعابه. الموجودة منها و معدة بشكل الئق محدودة معارض الكتاب لم يقابله 
 
زيادة ف

 أطراف المدينة.  ةبعيد ا قعهامو  العدد 
 
دقات. كل ايمارس نشاطه داخل إطار خيىم داخل ش العديد منها و ف

ر إهتمام أولينا هذا األمهذا لهذه المعطيات تشير لحوجة ملحة لمرافق عرض حسنة اإلعداد و التهئية، و 

 إطار 
 
 . أمدرمان المركزية مع مكتبةجمخاص و أفردنا له حير  مقدر ف

المعارض الفنية تعاب  من نفس ما تعاب  منه معارض الكتاب. الحركة الفنية تتسارع خطاها. و الدولة فشلت 

 الهذا المجال صاروا يعتمدون عىل ال
 
 إيجاد مرافق بمواصفات مقبولة. و الناشطون ف

 
ليل من قحنى اآلن ف

 تشكل تفية األجنبية لعرض أعمالهم. تجهير  و االمراكز الثق
ا
صميم مكتبة أمدرمان المركزية يقدم حلوال

التعامل مع هذا األمر تم وفق نظرة إقتصادية عملية. نشاط إستجابة لمثل هذه اإلحتياجات الملحة. 

 نفس المرافق المخصصة ل
 
ب. و الجمع بير  النشاطير  يمكن عارض الكتامالمعارض الفنية يمكن إستيعابه ف

و المهم أن العائد من تنظيم بعض المعارض التجارية الطابع يمكن أن يحقق  تحقيقة وفق برمجة محكمة. 

اتية المكتبة.   يدعم مير 
ً
 مقدرا

ا
 دخال

. من حيث حتل جزء مقدر من موقع المجمع تض عار ممرافق ال و أكير من رب  ع مساحة الطابق األرض 

. جزء منها شبه داخىل معد  اتها تنقسم إىل نوعير  و جزئير  شكل رواقات )برندات(  عىل نوعيتها و تجهير 

 من الطابق األرض  من برج مبن  المكتبة الرئيس. 
ى
ف الجزء الثاب  من مجمع مرافق تحتل الركن الشماىل الشر

 خ المعارض
ً
 المسافة بير  مبن  المكتبة الرئيس و يشكل إمتدادا

ً
قه مباشر مجشا  للجزء األول يقع شر

ً
ارجيا

 شارع الموردة المجاور للموقع. 
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ون المتعددة يحتل الداخلية الجزء األول الداخىل من مجمع مرافق المعارض بمكوناته   مر مائة و عشر
ً
ا  بميى

ً
عا

 . شكل عىل مصممة مزدوجة اإلرتفاع رض رحبة من أهم مكوناته صالة عمن إجماىل مساحة الطابق األرض 

مخصص العرض مخدمة بمكتب  ةمساح . بأقل عدد من األعمدة الوسطيةو  ةشبه مفتوحرواقات 

 صالة العرض و له باب خلق  ع صغير مطل عىلد و مستو إلستخدام الجهة المنظمة للمعرض. و مالصق له 

 المعروضات.  مما يسهل عملية إدخاليفتح عىل الشارع الشماىل الفرىع 

 حالة  قالشر ناحية موقع هذه الصالة أختير بعناية. تجاورها من 
 
مساحات العرض الخارجية المظللة. ف

 مرن للغاية. العدد المحدود من 
ً
 بشكل متصل. تصميم الصالة أيضا

ً
ة يمكن إستخدامهما معا المعارض الكبير

 للمعارض الفنية. باإلض 
ً
افة إىل ذلك، منطقتها الوسىط الخالية من األعمدة داخلها يجعلها مناسبة جدا

ة إحتفالية الطابع النى تنظم عند إفتتاح العارض األعمدة تسمح  . كما بتلك التجمعات المراسيمية الصغير

 يمكن 
ً
 مناسبا

ً
 تكون مكانا

ً
ات العرض. لأيضا امنة مع فيى  حلقات النقاش و الندوات الجانبية الميى 

يقع عىل طرف الموقع المطل عىل شارع لصالة الداخلية المجاور لالجزء الثاب  الخارجى من مرافق العرض و 

 مجاور ل
ً
يقرب المسافة دخل المجمع المخصص للجمهور و رواد المكتبة. كل ذلك مالموردة. و هو أيضا

  للجمهور و يزيد من إقبالهم عىل المعارض. 

ستخدم فيه أنواع حديثة من القماش تقاوم مغىط بنظام خياىم عارض مهذا الجزء الخارجى من مرافق الم

عوامل الطقس. تصميمها يسمح بالتهوية و اإلضأة الطبيعية بطريقة تحميها من تشب مياه األمطار. فكرة 

 المدن العربية  قتحاىك األسوامريحة غير رسمية منح المكان أجواء و نظام تصميمها يالخيام 
 
الشعبية ف

 المعروفة بإسم )البازار(. ة القديم

. بملحقاتها منطقة المعارض الخارجية 
ً
 مربعا

ً
ا مدخلها يقع تتمدد عيى مساحة شاسعة تزيد عن األربعمائة ميى

 الممىسر و الممر الذى يربط بير  بوابة دخول الجمهور و مدخل مبن  المكتبة الرئيس. 
 
عليه فإن موقعها ف

يان  األقرب لشارع الموردة و ه الرئيس المؤدى لمدينة أمدرمان و الذى ال تنقطع الحركة فيه طوال الشر

 يسمح ب. ساعات اليوم
 
 هذا المكان الطرف

 
ة عمل المعارض خارج موقع منطقة المعارض ف تمديد أيام و فيى

 محدوديكون رواد هنا الج و نظام المكتبة ألن نطاق حركة مإطار برنا
ً
 داخل الموقع.  ا

يلتف حول جزء وسىط كبير إىل حد  مصمم عىل شكل حلقى المظللة خارجية منطقة المعارض الخطيط ت 

ما. الحلقة عبارة عن رواقات محفوفة بوحدات عرض و أرفف. الدخول لمنطقة المعارض من أحد الروقات 

الجانبية يقود لجزء مثلث صغير عبارة عن نقطة إستقبال و تحكم. عىل جانب من نقطة اإلستقبال و خلفها 

 تسعة أمتار و تقع المنط
 
مغطأء ق الوسىط و ىه بمثابة القلب. و ىه مربعة الخارطة و أبعادها تسعة أمتار ف
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ة و شكلها الممير  يجعلها مه  ئبعرش خيىم عىل شكل قبة. مساحتها الكبير
ً
لتلك التجمعات المصغرة يأة تماما

 عارض. ممراسيم إفتتاح الالنى ترتبط ب

 المطل عىل شارع 
ى
ف منطقة العرض الخارجى مخدمة بغرف جانبية آخرى مهمة موقعها عىل الجانب الشر

ة إلستخدام الجهة المنظمة للمعرض. و اآلخرى الجزء الداخىل  الموردة. واحدة منها عبارة عن مكتب صغير

لغرفة عىل الشارع إطاللة هذا ا معينات خدمات الضيافة. لمنها يستخدم كمستودع و الخارجى فيه مجال 

 األغراض اآلخرى. 
ى
 الفرىع الجاننى يسهل دخول و خروج المعروضات و باف

ى اإلصدرات  الطابق األعىل لوحدة عمليات تجهي 

المكان ن أإرتينا لطبيعة و نوعية عمل وحدة عمليات تجهير  اإلصدارات و النى تشبه بيئة المطابع فقد نسبة 

 طابق أعىل و عىل قسام بعض أظل ت. لكن األنسب لها هو طابق القبو 
 
ورة أن تكون ف جه و منها تقتض  الرص 

 اإلصدارات نفسها تجلب للموقع بالعربات و الشاحنات، مما يعن  أن أنسب 
ا
التحديد األرض  منها. فمثال

ها  و مكان إلستالمها  خصص لها مدخل خلق  يقع قرب فقد . لذلك األرض   الطابقهو تسليمها بعد تجهير 

 .  خفيف الحركة مما يسهل عملية مناورة الشاحنات  الغربى للمبن  الرئيس عىل شارع جاننى الركن الشماىل

 لدخول العاملير  بوحدة العمليات. بجانبه و عىل يساره جهة 
ً
نقس المدخل الغربى ذاك مخصص أيضا

ة و مكان لتناول الوج احة صغير
 وحدة  الخدمات الخاصة بهم. عند مدخلها إسيى

 
بات الشمال الجغراف

وبات. بالجزء الداخىل فيه دورات المياه و الحمامات و غرف    غيار. اللبس و الالخفيفة و المشر

ة أعداد الجامعات و المؤسسات الشبية  السنوات اآلخير
 
 عدد المثقفير  ممن يهوون إقتناء ، تزايدت ف

ً
و أيضا

 حالكتب و الص
ى
 غالف ورف

 
يعزز الحوجة هذا الوضع  . ف و المجالت. و المالحظ أن جل ما يطبع يصدر ف

 بالذات النوع المقوى منه. لخدمات التغليف 
ً
 حاالت الجامعات و المؤسسات الشبية و أحينا

 
تكون هناك ف

 حوجة 
ً
لخدمة الفهرسة. بالدنا و العاصمة بشكل خاص تعاب  من جهات تقدم مثل هذه الخدمات أيضا

 .
 
اف تعمل و تسد هذا النقص ا جهزت بمستوى عاىل أن عليه يمكن للوحدة التابعة للمكتبة إذبمستوى إحيى

. و بذلك بشكل تجارى إستثمارى 
ً
 ثابتا

ا
 تدر دخال

ات معينة.  مدير الوحدة ال يتوقع الدور و النشاط التجارى لوحدة عمليات تجهير  اإلصدارات يحتاج لتجهير 

 طابق القبو. 
 
 عملياتها ف

 
العمالء و الجهات النى تطلب تعامله لحد بعيد مع أن يكون له دور مباشر ف

 الجزء الخاص بالوحدة. موضع و تصميم هذا طبيعة هذه العالقة تم تقنينها من خالل  خدمات الوحدة. 

 الطابق األرض   موقع
ى
 الركن مدير الوحدة مكانه المناسب ف

 
لتسهيل وصول العمالء. خصص لهم مدخل ف

  تب مدير. الغربى للجانب الشماىل يقودهم عيى صالة إستقبال لمك
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 المستودع الرئيس

 مقام 
 
لحفظ و مستودعات  أمدرمان المركزية( بال شك تحتاج لسعة تخزينية مقدرةمكتبة )مؤسسة ف

 ال. تها الفائض و التالف من أجهزتها و آالتها و متعلقا
ً
ها بعد فأيضا ائض من اإلصدارات و النى لم يتم تجهير 

اف أمير  أو أمناء مستودعات.   لعرضها بأقسام المكتبة العديدة. التعامل مع هذه األشياء كلها يكون تحت إشر

 للحفظ كل هذه األشياء ما عدى إلصدارات. و 
ً
 مربعا

ً
ا خصص مستودع رئيس عام كبير مساحته أربعون ميى

 الجزء الجنوبى الغربى له كان أنسب مكان 
 
 الطابق األرض  ف

 
المدخل عىل الشارع الغربى الفرىع  قريب منف

 هذه الحالة، يكون مكتب أمير  المستودعات بجوار المدخل لتأمير  المتابعة اللصيقة. مستودع 
 
هناك. ف

ها و  اإلصدارات يفضل أن  طابق القبو مجاور و مالصق ألقسام الوحدة النى تقوم بخطوات تجهير 
 
يكون ف

  إعدادها للعرض بأقسام المكتبة. 

 لمكتبية المخصصة لجمعيات المجتمع األهليةالوحدة ا

 مدينة أمدرمان و مدن العاصمة اآلخرى العديد من جمعيات المجتمع المدب  األهلية الطوعية المعنية 
 
ف

 مجمل ذلك الزخم و الحراك 
 
 ف
ً
 ملموسا

ً
 و جهدا

ً
 مهما

ً
بالثقافة و بالكتاب. مجهوداتها المقدرة تشكل رافدا

 هذه الحال أن تضطلع الفكرى. العديد منها يفت
 
قر إىل المقر و المنيى الذى يمارس فيه نشاطه. من المهم ف

 رعاية مثل هذه الجمعيات و الكيانات. 
 
 مؤسسة المكتبة المركزية بدورها ف

 الطابق 
 
فرد لهذه الجمعيات حير  ف

ُ
 ألهمية هذا األمر أ

ً
 مكان يسهل الوصول بدون األرض  إستشعارا

 
ف

 من مبدأ أساىس إستند جاليوم و أيام األسبوع. و قد اساعات  ألطول عدد منو حواجز 
ً
اء هذا القرار إنطالقا

اثحه.  -عليه تصميم المكتبة بشكل عام   هو اإلنفتاح عىل مجتمع المدينة بكل شر

وحدة الجمعيات المكتبية تتكون من إستقبال صغير يقود لمكتب كبير يتسع لطاولة إجتماعات متوسطة 

. مساحة الحجم. و 
ً
 مربعا

ً
ا  حدود الستون ميى

 
القكرة تقوم هنا عىل أن تستخدم  لعدد من الوحدة الكلية ف

قات القرأة العامة الوقعة جنوب هذه الوحدة يمكن أن االجمعيات بالتناوب وفق برمجة محددة. رو 

 مناسبات معينة يمكن أن 
 
 لتنظيم نشاطت الجمعيات وفق برمجة محددة. بذلك و ف

ً
تمدد تتخصص أحينا

 المساحة المخصصة للجمعيات. 

 

 الجهاز اإلدارىمكاتب : الطابق األول 
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رات لوضع   برج المبن  الرئيس المكون  ز الجهامجمع هناك عدة ميى
ى
 ف
ً
 هذا الطابق المنخض نسبيا

 
اإلدارى ف

 غلشارع الموردة كثيف الحركة ليس بأمر بالته مجاور عن تعرض لبعض من إزعاج ناتج المن تسعة طوابق. 

ر إ ذا قارناه بأجزاء المكتبة اآلخرى النى تحتاج لدرجة عالية من الهدوء. كما و أن الجهاز اإلدارى بطبيعة الرص 

ائح عديدة من الناس ليس لها كبير شأن و إهتمام مبأومه عمله ت شر بالقرأة و المطالعة. و عليه يصبح من اشر

 طابق مرتفع بعض من إزعاج المهم أن نجعل إدارة المكتبة قريبة لألرض حنى ال يسبب 
 
وصولهم إليها ف

 طوابق
 
 سفىل.  ها لقراء المكتبة ف

 مجموعة مكاتب و قاعات الجهاز اإلدارى. و تضاف إليهم ئالطابق مكون من جناحير  ر 
ً
يسير  يكونان معا

 
ً
عدة وحدات بعضها مخصص لحركة الناس الراسية بير  طوابق برج أو مبن  المكتبة الرئيس. و هناك أيضا

 .  الشماىل الغربى
 الركن الخلق 

 
واقع الحال أن أنواع و توزي    ع هذه الوحدات يتكرر وحدة خدمات إضافية ف

 
 
  كل طوابق المبن  العليا. ف

 تقود إىل بهو رحيب شاسع فخيم. و 
ى
ف  الركن الجنوبى الشر

 
وحدة سلم و مصاعد الجمهور الموجودة ف

. ت سيم الطابق لجناحير  قتتوزع عىل جاننى البهو جناج الطابق يفصل بينهم وحدة سلم و مصعد العاملير 

 اإلدارة و نوعية المتعاملير  
 
  معها. نابع من طبيعة العمل ف

 اىل الشر مالركن الش 
ى
مير  العام للمكتبة مخصص بكامله لأل المطل عىل شارع الموردة من الطابق و  ف

. مساحته الكلية  . مائتان و ستون المركزية و كل الوحدات التابعة له بشكل مباشر
ً
 مربعا

ً
ا كون المهم مالميى

لطاولة ارة عن مكتب و بجواره مكان جزء منه عبذو إطاللة رائعة رحيب فسيح منه مصمم عىل شكل جناح 

ة و منطقة حسنة اإلعداد  مكتب كبير مكتب األمير  العام  . و بجانبوالضيافة ستقباللإل إجتماعات كبير

ة و اإلنتظار. و ملحق بجناح االمير  العام وحدة حمام و نقطة للضيافة.   للسكرتير

ة عىل جانبها قاعة فسي  مدخل جناح األمير  العام عيى صالة صغير
ً
ا  حة متعددة األغراض مساحتها أربعون ميى

 
ً
. يقابل و يجتمع فيها األمير  العام بالعاملير  معه و مرؤسيه و المهتمير  و المهمومير  بأمر الكتاب و مربعا

 المدينة وة البلد بشكل عام. و 
 
 ف

 
 لنشاطات مثل الندوات و حلقات الشأن الثقاف

ً
يمكن إستخدامها أيضا

 العام يبقى من ير  لحراك الدائم النابع من نشاط األملضمان متابعة ااألدوار و  كتكملة لكل هذهالنقاش.  

 الصورة. لذا كان من المهم أن يكون مق
 
 ف
ً
 قلب و مكاتبه ه ر المهم أن يكون قسم العالقات العامة دائما

 
هنا ف

    الحدث.  

 هذا الطابق 
 
. ثالثمائة تبلغ مساحته الجناح اآلخر و الجزء الرئيس الثاب  ف

ً
 مربعا

ً
ا تتوزع فيه مكاتب ميى

. هناك و الشئون اإلدارية من أهمها مكتب المدير التنفيذى و اإلدارة الماليةاآلخرى. الجهاز اإلدارى وحدات 
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 و  فالتكيية و و تآمير  الكتب و الهندس اآلمنعدة مثل انب و معنية بج وحدات آخرى بالغة األهمية 

 إعداد الماصقات و الدعوات و ما إىل ذلك. األعمال الفنية مثل تصميم و 

 كل اإلتج
 
. هات. خدمة سكانها امدينة أمدرمان ما فتأت تتمدد ف

ً
بمكتبة مركزية واحدة قد ال يصبح عمليا

 إطار فإن عليه، 
 
إبتداع فكرة المكتبة المتجولة قد يصبح هو الحل الناجع. و هو أمر يستدىع وجود وحدة ف

ىع هذا الشأنمؤسسة المكتبة المركزية   ب ليى
ً
ة تبامتابعة العديد من المكو النى ستكون معنية أيضا ت الصغيى

 المدينة. 
 
 النى ستنشأ ف

منسوبى الجهاز اإلدارى الموزعير  عىل جناج الطابق و من يزورهم من المتعاملير  مع المكتبة بحوجة  

 الركن الشماىل الغربى لبعض الخدمات األساسية. لهذا السبب خصصت وحدة خلف منطقة الجناحير  و 
 
ف

 حمامات و دوالرات مياه للجنسير  و مطبخ  و مستودع. من الطابق 
 بها وحدبى

 ما تهزم المظهر الحضارى لبيئة 
ً
ا وبات داخل المكاتب كثير العمل عادة تناول العاملير  للوجبات و المشر

 و رفيع. كبالذات المهئية منها 
ى
 مبشكل راف

 
ة مجهزة ببعض عالجة لهذه الظاهرة السالبة أف ردت مساحة صغير

وب بارد أو ساخن. وحدة الخدمات   هذا الجانب الخلق  مقاعد أمام المطبخ لتناول وجبة شيعة و مشر
 
ف

ة. توفره هنا يخفف بها مستودع صغير للطابق  مخصص لمواد القرطاسية و الملفات و أشياء آخرى صغير

 من النظام. يضق  عىل أجوائها الدعىل أضابير المكاتب و  ءالعب
ً
     اخلية مزيدا

 

  

 

 

 :
ى
ى  الطابق الثان  منطقة اإلعارة و متحف تراث أمدرمان و مكتبة المكفوفي 

 المقدمة منطقة اإلعارة الرئيس
 
مصممة عىل ىه و  ةهذا الطابق فيه أربعة من أهم مكونات مبن  المكتبة. ف

امية األطراف تبلغ مساحتها   مأبى شكل بهو أو صالة ميى
ً
ا   ميى

ً
. و فيه ذلك الجزء المهم الذى يمنح مربعا

ها   ظاهرة تمير  آخرى ترتكز عىل  . أمدرمان متحف تراث مدينة -خصوصيتها المفرطة و المكتبة تمير 
 
و ف

يحة مهمة من ذو الحاجات الخاصةئو حس إنساب  مرهف و إستشعار كامل بروح المس خصص  لية تجاه شر

. تقع بجانبها و خلفها مكتبة الصحف و الدوريات. مكتبة المكجزءا من هذا الطابق إلستيعاب    فوفير 
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 المخصص 
ى
ف  الركن الجنوبى الشر

 
ج الصغير ف  كل طوابق المبن  العليا هناك ذلك اليى

 
كما هو الحال ف

 الركن الشماىل الغربى الجزء الخاص 
 
لساللم و مصاعد الرواد و الجمهور. و يقابله عىل خط الوتر ف

ق يالنسق المتكرر بالخدمات.  و عىل نفس   تالمبن  و طابق خيى
 
وحدة مخصصة فقط للعاملير   هلبققع ف

 . ساىس لنقل الكتب و اإلصداراتأمخصص بشكل  مصعد بها سلم صغير و 

يحة الرواد و طوابق المكتبة و األقرب إىل األرض من الطابق الثاب  هو األول  المخصصة للتعامل مع شر

رات مقنعة. لذات منطقة اإلعارة و بافيه . وضع هذه المكونات القراء   إىل له عدة ميى
ً
رحلة القارى صعودا

 من المنطقى أن 
ً
من ناحية ثانية  . الجزء الخاص باإلعارةفيها يكون طوابق المكتبة تبتدبى بهذا الطابق، إذا

 بالطابق الثاب  و هو آخر 
ً
طابق من فإن القراء الذين يقصدون طوابق المكتبة العليا تنتىه رحلتهم هبوطا

 من المنطقى أن تنتىه هذه الرحلة بمنطقة و مرحلة اإلعارة. 
ً
 طوابق المكتبة الفعلية. إذا

 لرواد و المكتبة. عليه تم إستثمار هذا 
ً
 هذا الطابق تجعله األكير إجتذابا

 
واضح أن وجود منطقة اإلعارة ف

ت اإلنتظار هنا تشجع و تتيح ااألمر بشكل جيد. هو بال شك أنسب طابق لمتحف تراث مدينة أمدرمان. فيى 

 هذا الطابق. طبيعة و أجواء زيارة المتاحف 
 
ر وضع المتحف ف الفرصة لزيارة المتحف. ثمة أمر آخر ييى

 طوابق و أجزاء المكتبة. 
ى
 باف

 
 عىل درجة الهدوء العالية المطلوبة ف

ً
 خصما

ً
منطقة اإلعارة وجود تكون أحينا

 مكان مجو مكتبة الصحف و المجالت 
 
 اور ف

ً
 يعتيى أمرا

ا
تعايش إىل حد ما مع هذا تإذ أنها يمكن أن  مقبوال

  الوضع. 

النى تقدمها تعتيى من  ةمنطقة اإلعارة الرئيسة النى تقع عند مدخل هذا الطابق بطبيعة الخدمات المتنوع

. و لقد صممت بشكل شبه لذا خصصت لها مساحة شاسعة تبلغ مائة ميى مرب  عأهم مكونات المكتبة. 

اىم عدة أجزاء كل واحد مخصص  . مهيب بحيث تكون بمثابة بهو إستقبال وحمفت  وسطه و عىل جانبيه تيى
 
ف

   و تقديم خدمة مكتبية مهمة. محددة  لعملية 

ات  -أسطحول خلبهو الدتحتل الجزء األوسط    -كاونيى
ً
ا ين ميى  اإلعارة النى يبلغ طولها قرابة العشر

ً
مما طوليا

ها مع عدد مقدر من هنا المتواجدين  المكتبة ىملمالز يسمح  هناك مساحة خلف  األشخاص. بالتعامل عيى

خلفية منفصلة و بوحدة مكتبية  ةخدمباإلضافة لذلك، هذه المنطقة ماألسطح تستوعب طاوالت مكتبية. 

ثالثة مكاتب أحدها مخصص لخدمات النسخ للجمهور و القراء لذا فهو مطل عىل بهو الدخول. متصلة بها 

 تدة مالمإلعارة وحدة سلم و مصعد العاملير  ل ةصصخمالمنطقة ال ههذتوسط ت
ً
مما بإرتفاع المبن  راسيا

        طوابق المكتبة. تربط العاملير  و رسائل اإلصدارات بسالسة بير   ا علهجي

 كل جانب و توجد عىل جاننى أسطح اإلعارة و مدخل الطابق 
 
 مفتوحة أو صالة مساحة ف

 
مشابه ف

 وسط الصالة  و لثمانية أشخاص.  مكان لمقاعد لإلنتظار هناك  .  مخصصة لعدة أنشطةتصميمها و 
ى
طاولة ف
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. و عىل جانب الصالة مكان لوحدة أرفف للفهارس طويلة  تخصص تتسع إلستخدام ثمانية من المتصفحير 

    إلستعراض اإلصدارات الجديدة. 

 ألمور الكفوفير  كان من المنطقى أن تكون مكتب
ً
ا لمنطقة اإلعارة لمدخل الطابق و نا ىه األقرب هم هتتيسير

الواحد منهم حنى يصل لما يريده من الكتب. يوجد مكتب  ها ، بذلك نقلل من المسافة النى يسير الرئيسة

ف شبه مفتوح عند مدخل المكتبة حنى يتمكن من مساعدة القراء و متابعتهم أثناء تعاملهم مع  للمشر

 عمله.  . و المكتبة نفسها تصميمها األجهزة
 
 مفتوح حنى تعينه ف

. مصفوفة بها عدد من طاوالت األجهزة 
ً
 مربعا

ً
ا المساحة الكلية لمكتبة المكفوفير  تصل  إىل تسعون ميى

. و عدد المقاعد حول الطاوالت   ما لتسهيل حركة المكفوفير 
ً
ستون يكق  إلجالس بشكل متباعد نوعا

. و األرفف الموزعة عىل جدران المكتبة تستوعب ما يزيد عىل الف عنوان.  
ً
    متصفحا

ره كما بينا من قبل. فالقرأة وجود قسم الصحف و المجالت و الدوريات  بالقرب من منطقة اإلعارة له ما ييى

. تو تصفح الصحف هنا ال  كير 
صحف و المجالت كتبة المالمساحة الكلية ل حتاج لدرجات عالية من اليى

. ارففها تسع ألكير من ألف مجلد. باإلضافة تصل 
ً
 مربعا

ً
ا األعداد الحديثة عرض وحدات للمئة و خمسير  ميى

ات منها  للصحف و المجالت ون . و فيها متسع للعشر  المكان هنا متسع لما يزيد عن الخمسة و عشر
 
و ف

 أرجاء المكتبة مقاعد جلوس قاربى حيث 
 
     . سات محيطة بالطاوالت و جلمريحة تتوزع ف

. فهذا الطابق هو أول طوابق عىل جانب من منطقة اإل متحف تراث أم درمان هنا وضع 
ً
عارة أمر مقنع تماما

 منطقة اإلعارة لسبب أو آخر قد كتبة و هذه المنطقة تجتذب أكيى عدد من روادها. مال
 
إنتظار الرواد ف

 الجزء المجاور. حيشجعهم عىل زيارة المت
 
 باألزعاج  ف ف

ً
 هذا الطابق ىه األكير تأثرا

 
منطقة المتحف ف

 ةمكنالمستمر من شارع الموردة كثيف الحركة القريب منها. لكن طبيعة التعامل مع مثل هذا النوع من األ 

. الشخص بطبعه هنا ينصب جل همه و ت ه عىل ما يشاهده من أعمال فتقلل من مثل هذا األثر السلنى كير

 قديمة و أثرية. 

. صممت من الداخل الم
ً
 مربعا

ً
ا ساحة المخصصة لمتحف تراث مدينة أمدرمان تفوق المائة و ستون ميى

 نظام العرض بشكل مفتوح بقدر اإلمكان إلتاحة أكيى قدر من المرونة
 
ره، إذ . ف آنه ليس و هو أمر له ما ييى

 النهاية منظوم
 
ة المعروضات بالمتحف. من باإلمكان منذ البداية التنبو بمجموعة األشياء النى ستشكل ف

 مثل من المرشدين بصالة المتحف.  د مزايا التصميم المفتوح أنه يسهل عملية المتابعة بأقل عد
 
بالطبع ف

بالغة  مكتب صغير هو عبارة عن نقطة تحكمعيى منها  هذه الصاالت يجب أن يكون الدخول إليها و الخروج

    . األهمية
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 كتبة الفلمية و السماعيةمركز الطفل و الم -الطابق الثالث

 هذا الطابق مثل وحدات الألدراج و المصاعد و الوحدة الخدمية مشابة 
 
أنواع و مواقع المكونات خدمية ف

 الطواب
ى
 باف

 
 توجد  عليا. ال قلتلك الموجودة ف

ً
 هذا الطابق عدد من مكونات المكتبة الرئيسةأيضا
 
المكتبة  -ف

 الطابق السمعية البرصية و مركز الطفل. 
 
رات مقنعة حتمت وضع هذا المكونات و أجزاء المكتبة ف ثمة ميى

 ما من شارع الموردة الثالث. 
ً
 و قريب نوعا

ً
ج التسعة منخفض نسبيا  طوابق اليى

ى
هذا الطابق إذا قارناه مع باف

ت له أجزاء و المجا اج. و هذا المكتبة النى تحتمل درجة معقولة من اإلزعو أقسام ر كثيف الحركة. لهذا أختير

نا إليه اتيجية التنطيق النى أشر  من قبل.  ا ما عنيناه بأمر إسيى

 طابق منخفض
 
 طابق أعىل كان سيجعل كان من المهم أن يكون الجزء المخصص لألطفال ف

 
. وضعها ف

 إزعاج نتيجة تو وضعهم فوق طوابق الرحلة أطول. 
 
و  همطلوعلعملية حتاج لهدوء شديد كان سيتسبب ف

 الطابق الثالث و جع  
 
 ل الجزء الخاص بهم هو األقرب من بهو الدخول. نزولهم. لهذه األسباب وضعناهم ف

 هذا الطابق ألن طبيعة إستخداماتها ال تحتاج لدرجات حدد موقع 
 
مكتبة اإلصدارات السمعية و البرصية ف

توقع من مركز الطفل الموجود عالية من الهدوء. تم من خالل تصميم الطابق التحسب لبعض اإلزعاج الم

 نفس الطابق. 
 
 و وحدة سلم ف

ا
 منتصف و قلب الطابق تشكل عنرص فاصال

 
و مصعد العاملير  الواقعة ف

 عازل للصوت.    

 
ً
 مربعا

ً
ا  مجملها ثالثمائة و أربعون ميى

 
. خصصت كل هذه مركز الطفل خصصت له مساحة شاسعة تبلغ ف

 لتتماىسر مع النى يمارسونها هنا نوعة المتعدد من النشاطات تستوعب المساحة ل
ً
األطفال و طبيعة ، و أيضا

مكتب شفاف الجدران الطفل مدخل مركز  د . عنبحكم عمرهم المبكر  نهجهم الميال للحركة الدؤوبة

فير  و يتيح لهم بحكم موقع  الدخول و متابعة كل متصميمه و شفافية  همخصص للمشر
 
 يجرىا التحكم ف

 داخل. بال

 الم
 
كان مساحة صممت بدرجة عالية من المرونة لتسمح بممارسة كافة األنشطة النى تقام هنا. وهناك باف

و مستودع صغير لتخزين بعض . رشات األرضية المخصصة للمطالعةفو الطاوالت و ال كاف ألرفف الكتب

 الوسط فراغ كبير بال أعمدة يص
 
لح لبعض قطع األثاث و المعينات السمعية البرصية و األلعاب. و ف

و بعض الجدران الخلفية بعض العروض التمثيلية. ديم قتاألنشطة مثل التجمع لإلستماع للحكاوى أو 

 لعرض اللوحات و أعمال االطفال الفنية. 
ا
   الصماء تركت لتفسح مجاال
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 مكتبة اإلصدارات الفلمية و السماعية الوصول ل
ً
ة من بهو الدخول. و ىه داخليا مصممة بشكل يكون مباشر

 مجملها به مفتوح. الفواصل بير  أجزائها ش
 
تيب و نهج  ةقطع أثاث منخفضف اإلرتفاع. قصد من هذا اليى

  أن يسمح بإدارة العمل فيها بأقل عدد من مالزىمي المكتبة. التصميم الداخىل 

فير  و السماعية و المكتبة الفلمية شأنها شأن اأقسام المكتبة الشبية، يتمركز عند مدخل  مكتب للمشر

ة مهمة إعارة اإلصدارات يسمح لهم بمتابعة كل ما يحدث داخلها المالزمير  موقعه و تصميمه   مباشر
ً
. و أيضا

 تصل إىل مائتان و ستون ميى مساحة المكتبة 
ً
 ا

ً
. تصطف عىل جدرانها الخلفية و الجانبية أرفف سعتها  مربعا

داخل . و تتوزع ائط فيديو شر ط سماعية و ائمدمجة و شر  ما بير  إسطوانة عادية و  عن الستمائة إصدارةتزيد 

  طاوالت تكق  إلجالس قرابة المائة و ستون مستمع و متصفح.  المكتبة عدد من ال

نت)صاالت  -الطابق الرابع  و قاعات المطالعة العامة (اإلنير

 هذا الطابق نفس وحدات الحركة الراسية تلك الخاصة بالجمهور و 
 
اآلخرى المخصصة و  رواد التتكرر ف

 الطوابق العليا. الدخول لهذا الطابق 
ى
 باف

 
 نفس موضعها ف

 
للعاملير  باإلضافة لوحدة الخدمات. كلها هنا ف

 نسق مشابه للعديد من الطوابق عيى بهو دخول
 
يقع عىل جانبيه جناج الطابق  . متوسط الحجم يكون و ف

 لعاملير  و مالزىم المكتبة. لو تفصل بينهم وحدة السلم و المصعد المخصصة فقط 

 هذا الطابق إث
 
قسم صاالت  -ير  من أهم مكونات المكتبةنباإلضافة لتلك الوحدات المساندة نجد ف

نت المخصصة لمتابىع الشبكة العنكبوتية و جزء آخر هو لل الذين الذين المكتبة ادى تلمر العامة رأة قاإلنيى

لجزئير  الرئيسير  مختلف بعض الشنى نسبة لطبيعة تصميم هذين ا يزورونها لمطالعة كتبهم الخاصة. 

 العمل و التعامل مع كل واحد منهم. 

امية األطراف  نت مكتب صغير شفاف الحوائط يطل عىل صالة ميى عند مدخل الجزء الخاص باإلنيى

 ال ثمساحتها 
ً
ا  مرابع ثمائة ميى

ً
 وسطها و أركانها و أطرافها طاوالت األجهزة المحفوفة بالا

 
مقاعد و . و تتوزع ف

 مجملها تستوعب حواىل ال
 
 متصفحمائتان و أربعون النى ف

ً
الغربى لهذه الصالة الفسيحة الركن الجنوبى ب. ا

 . احة للمتصفحير 
فة تطل عىل حدائق المكتبة الغرض منها أن تكون بمثابة إسيى  باب يفض  لشر

نت من حيث التصميم الداخىل صالة  امية األطراف هنا مهئية عىلاإلنيى نظام التخطيط المكتنى  الميى

تصميم   ، و بالتاىل هناك تواصل برصى بال حدود. المفتوح. ال توجد حوائط أو فواصل عالية بير  الطاوالت 

فير  عند مدخل هذا الجزء حوائطه شفافة فير  هنا من الشفافية حكمة . المكتب المشر من أنها تمكن المشر

نت بدون ما يحد لمتابعة ك  صاالت مكتبة اإلنيى
 
أن يبارحوا مكان عملهم. بذلك يمكن إدارة العمل بأقل ث ف

 عدد من مالزىم المكتبة و هو أمر له مردود إقتصادى بأئن. 
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ة من بهو الدخول. و الجزء الثاب  الرئيس من هذا الطابق المخصص للقرأة العامة  يكون الوصول إايه مباشر

نت( المجاورة من حيث اهو ال   عن مكتبة )اإلنيى
ً
ا لمساحة و التصميم المعمارى و الداخىل. عند يختلف كثير

مخصص   لالمدخل مكتب صغير
ى
فير  عىل هذا القسم. باف الجزء المخصص مالزم أو مالزىم المكتبة المشر

امية األطراف تبلغ مساحتها ت لقسم عبارة عن صاال لهذا ا  ثالثمائة  ميى
ً
ا  ميى

ً
 ةتتوزع فيها طاوالت القرأمربعا

 ع ستالنى ت
 
 قار مائتان و أربعون  سإلجال مجملها ف

ً
نت( تقع عند الركن  . ئا و عىل نحو شبيه بمكتبة )اإلنيى

ة عىل  احة صغير
 إسيى

ى
ف فة )بلكونة( مطلة عىل منطقة العرض الخارجية و شارع شكل الشماىل الشر شر

 الموردة. 

 أقسام المكتبة اآلخرىمكتبة القرأة العامة طبيعة العمل و إستخدامات 
ى
و ال ال توجد  أنهإذ ، تختلف عن باف

 من أنواع إصداراتها. تعرض فيها أى نوع 
 
و لكن بالرغم من ذلك فإن متابعة مالزمير  المكتبة لما يدور ف

ورى أن لذا لة من الهدوء و النظام. و عىل اإلقل للمحافظة عىل الدرجة معقصاالته تبقى مهمة.  من الرص 

 الدخول و 
 
المتابعة. شفافية الحوائط هنا تسهل من تلك يكون هناك عند مدخلها مكتب صغير للتحكم ف

  المهام. 

 من من القسمير  الرئيسعىل نسق مشابه لتصميم الطوابق العليا، فإن 
 هذا الطابق ير  الجزء الخلق 

 
 ف

 هذه المنطقة الحمامات و مطيبخ 
 
. توجد ف  الركن الشماىل الغربى

 
تفضيان لمنطقة الخدمات الواقعة ف

 حالة الحربق. صغير لمالزىمي المكتبة و 
 
 السلم المخصص للهروب ف

ً
  مستودع. و يوجد هنا أيضا

 صاالت القرأة للمجموعات الطابق الخامس: 

 هذا الطابق مشابه من 
 
وحدات اإلنتقال الرأىس لرواد المكتبة و العاملير  بها و تلك الخاصة بالخدمات ف

 طوابق المبن  العليا ا
 
آلخرى. واحد من أوجه التشابه أن وحدة حيث أنواعها و مواقعها لتلك الموجودة ف

هذا الطابق يختلف الجمهور و الرواد تفض  إىل بهو فسيح يقود بعد ذلك إىل أجزاء الطابق.  سلم و مصاعد 

 أنه كله مكرس لنوع واحد من خدمات المكتبة. 
 
ففيه جل مخزون المكتبة من مجمل عن الباقيات ف

وب المعارف الخاص  شنى رص 
 
ة بها. و هو مخصص بكامله لقرأة تلك المجموعات مجموعات الكتب ف

 المعروضة هنا حسب مجاالتها المتعددة. 

. قطبيعة ال  الطوابق العليا من المبن 
 
كير  عاىل لذا جاء موضعه ف

 الطوابق رأة هنا تحتاج ليى
ى
و يختلف عن باف

أجزاء و صاالت عبارة عن  هو ف بأن نظام العمل فيه و إستخدامه واحد. من حيث مكوناته و تقسيماته 

وب متصلة عديدة  ب من رص  و لكنها منفصلة لحد ما بحيث يكون كل جزء و مجموعة أرفف مخصص لرص 

 تسلسل سلس. 
 
 المعارف و العلوم ف
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فير  عليه مكتبة المجموعات عند مدخل   يعينون القرأ و يساعدونهم الذين مكتب بحوائط زجاجية للمشر
 
ف

 ذلك يبتغون من كتبالبحث عن ما 
 
 كنقطة تحكم مهمةو إستعارتها إن رغبوا ف

ً
 . و هذا المكتب يعمل أيضا

 شكل جناحير  متصلير  يكاد تفصل بينهما وحدة سلم و مصعد لاألجزاء العديدة  . 
 
لمجموعات تتمدد ف

 .  العاملير 

 .
ً
 مربعا

ً
ا بة يتم وفق تكوزي    ع األثاث داخل المت المساحة الكلية لمكتبة المجموعات تبلغ ستمائة و أربعون ميى

امية األطراف تكون صفوف األرفف   تلك المساحة الداخلية الميى
 
 مخطة محددة. ف

 
الجزء األوسط  ركزة ف

 . حيث عىل أطراف الطابق وزع أما طاوالت القرأة و التصفح فتالملتف حول وحدة سلم و مصعد العاملير 

 .
ً
 تكون درجة اإلضأة الطبيعية عالية نسبيا

 هذا الطابق. عليه كان يجب أن يكون فيها متسع لتلك 
 
المكتبة تحتفظ بجل مخزونها من الكتب ف

لقرابة لخمسة و أربعير  وحدة سعتها تصل المجموعات. العدد الكبير من وحدات األرفف هنا تصل 

ون ألف عنوان  صاالت المطالعة و . الطاوالت المصفالعشر
 
مسون مائتان و خكق  إلجالس تفة و موزعة ف

 .
ً
  قارئا

 نفس 
 
 مكتبة المجموعات أماكن ف

 
وي    ح. خصصت خصصت للقراء ف الطابق لقضاء بعض من الوقت لليى

فات زجاجية مطلة عىل   و الجنوبى الغربى عىل شكل شر
ى
ف  الركن الشماىل الشر

 
لهذا الغرض وحدتير  ف

 جزء الخلق  من جناج
 
ة ف احة صغير

 المكتبة مخدمة بالمطيبخ حدائق المجمع. إضافة إىل ذلك هناك إسيى

 الصغير هناك. 

 مكتبنر الكتب المرجعية و الرسائل و أقسام المقصورات الطابق السادس: 

ها من الرئيسة المكتبة المهمة و أجزاء هذا الطابق فيه بَعض  من مكونات  النى تمنحها صفة التمير  عىل غير

 مكونات أأنواع المكتبات اآلخرى. 
ً
الساللم و المصاعد.  -للخدمات و الحركة الرأسيةى خر و هناك أيضا

 كل طوابق المبن  العليا. 
 
الدخول لهذا الطابق يكون عيى بهو رحب تتوزع  أنواعها و مواقعها مشابه للوضع ف

  .  عىل جانبيه جناحير  يضمان جزئيه المهمير 

 هذا الطابق هو مكتبة المراجع. 
 
تستدىع  ها طبيعة إستخدامتواحد من مكونات المكتبة المهمة الموجودة ف

 قلب 
 
 ف
ً
. و جاء موقعه هنا أيضا  واحد من أعىل طوابق المبن 

 
كير  لهذا السبب وضع ف

درجة عالية من اليى

 الشوارع المحيطة. مساحة هذا الجزء الكلية 
 
المبن  مما يحصنه من أى إزعاج ناتج من الحركة الدؤوبه ف

ون   مائة و عشر
ً
ا   ميى

ً
 يتكون مربعا

ً
فير  . داخليا ف أو المشر  المقدمة مكتب للمشر

 
ة تحرسها ف من صالة كبير
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 صالة المكتبة عىل هذا الجزء
 
األثاث داخل الصالة ىه . محاط بحوائط زجاجية تسمح بمتابعة ما يجرى ف

 متصفحستون طاوالت للمطالعة تتسع إلجالس عدد 
ً
 من مأتير  أل لعرض المراجع أرفف و  ا

 عنوان. كير

 
 
 تحتاج  الجزء اآلخر المهم ف

ً
 حالة مشابه لمكتبة المراجع ىه أيضا

 
هذا الطابق هو مكتبة الرسائل. ف

كير  مما جعل من المهم التعامل معها بنفس الطريقة 
. ميمها من الداخلصتمن حيث لدرجات عالية من اليى

 و مساحتها مائتان و أربع
ً
 مربعا

ً
ا يد من حيث األرفف تصل ألكير من خمسمائة عنوان و سو سعتها ن ميى ير 

 
ً
ونيا    العدد مع إنتشار ظاهرة تدوين الرسائل إلكيى

ى
الرسائل تستوعب طاوالت مكتبة  . كبديل للنظام الورف

 .
ً
  ستون قارئا

ائح   المكتبة مهئنر  بطريقة مثالية للباحثير  من شنى األنواع و الشر
 
 إلتفاتة مهمة تم تخصيص حير  مقدر ف

 
ف

ة المقصورات )الكبائن(و ذلك من خالل توفير عدد مقدر من  ات الصغير . بال أدب  شك هذه أو الحجير

يحة من ال  واحد من أعىل طوابق قالشر
 
راء تحتاج ألعىل درجات الهدوء لذا جاء موضع و مكان مقصوراتهم ف

 أجزاء المكتبة النى ت مبن  المكتبة. 
ى
مها أعداد أو باألضافة إىل ذلك فإن موضعها معزول إىل حد كبير عن باف

 ة من القراء. كبير 

 حدود الثالثة أمتار مربعة تتسع لطاولة 
 
ة زجاجية مساحتها ف قرأة و مقعد و بعض المقصورة ىه حجير

هذه تأمير  أعىل درجات من الهدوء. لعزل الصوت و مزدوجة الطبقات الزجاجية حوائطها بابها و أرفف. 

ات تؤمن للباحث ظروق مثالية لعمله مثل الهدوء و الهواء ال و توفر خدمة الشبكة العنكبوتية  مكيفالحجير

نت(.  ة بالغة األهمية.  )اإلنيى  قرب  ها و مجاورتها لمكتبنى المراجع و الرسائل مير 

ة. من المقصورات جموعتير  موزعة عىل جاننى هذا الطابق م ون حجير  كل واحدة منهم عشر
 
إحدامها عىل ف

. و جاء تو   و اآلخرى الجنوبى الغربى
ى
ف تحيطان بالجزء و زيعهما عىل أطراف الطابق الجانب الشماىل الشر

 الداخىل و القلب حيث توجد مكتبنى المراجع و الرسائل. 

و الساعات الطوال النى يقضيها الباحثون  تصميم و إعداد جزبى المقصورات فيه مراعأة لطبيعة إستخدامها 

ات ترويحية. لكل جزء هناك فة خارجية منها  موعةجو م. عليه خصصت أماكن لمستخدميها لقضاء فيى شر

 ركن الطابق عىل شكل 
 
فة ف )بلكونة( تطل عىل حدائق المكتبة و الشوارع المحيطة بالموقع. مساحة شر

فة تتسع لعدد  مقاعد إضافية موزعة حول المطيبخ ك اللذلك هنمقاعد جلوس مريحة. باإلضافة أربعة الشر

 وحدة الخدمات 
 
 الجزء الخلق  من الطابق. هذه الموجود ف

 
 ف

ً
ة يستفيد من خدماتها أيضا احة الصغير

اإلسيى

  مستخدىم مكتبة المراجع و الرسائل. 

ى و الصالة المتعددة األغرض الطابق السابع:  ات الكير  قاعة المحاضى
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 الطوابق بأن أنواع األنشطة 
ى
 المبن  الرئيس. و يتمير  عن باف

 
يه مختلفة فهذا الطابق هو إىل حد ما األعىل ف

. فالمكونير  الرئيسير  هنا هما قاعة و الضيق ذاك للمطالعة بمعناها المحدد إذ أنه ليس مخصص 

ات و تلك الصالة المتعددة األغراض.  طات مثل المعارض و حلقات امن ضمن هذه األغراض نش المحارص 

. طبيعة إستخدامات هذه القاعة و الصالة و ش )السمنارات( و اللقأات أو ما يعرف بحفالت األستقبالاالنق

 الطابق العلوى. فق  هذا الطابق تم اإلستغناء عن األعمدة األع
 
ة النى تؤمها حتمت وضعها ف داد الكبير

  الوسطية لخلق فراغات داخلية شاسعة. 

 هذا الطابق هو 
 
ات الكيى مجمع أهم مكون ف النى تتكون من عدة أجزاء. أهمها صالة ى قاعة المحارص 

ات و  المشاهدين دخول إليها يكون عيى بهو. و عىل الملحقات مكملة لدورها. فلها  ألنها مكتملة التجهير 

 . لكبار الزوار جانبها األماىم صالون 

ات يكون عيى بهو دخول المشاهدين و الجمهور  من وحدة السلم و المصاعد المخصصة لهم لقاعة المحارص 

 ثمانون مرتفع و فسيح مساحته 
ً
ا   ميى

ً
ر لإلرتفاع المزدوج هو طبيعة إسمربعا و إحتشاد عدد تخدام البهو . الميى

 الجزء األوسط من البهو تستوعب آالت 
 
من الناس هنا. هذا اإلرتفاع سمح بوضع غرفة إسقاط عليا ف

اشات المثبتة بالجزء األماىم من صالة شالعىل كان تسقط الصور مالعرض السينمابى و من ذلك ال

 صالة. الىل الجزء الخلق  من لمشاهدين إيصل بها اعدة درجات المشاهدين. هناك عىل جاننى بهو الدخول 

 ثالثة مائة و خمسون شخصصالة المشاهدين سعتها  
ً
و لها ملحقات  و ىه مجهزة بكل الخدمات المطلوبة.  ا

عىل مستوى مرتفع تقع غرقة اإلسقاط. و أرضية الصالة مدرجة لىك تساعد عىل مكملة لدورها. فخلفها و 

 فع مرتالجزء األماىم الرؤية السليمة. 
ا
 عىل شكل منصة. قليال

ات و الندوات مدخل منفصل هو عبارة عن حجرة   المحارص 
 
خصص للشخصيات المهمة و المشاركير  ف

. موقعها مالصق للجزء األماىم من و ىه قريبة من المطبخ لتسهيل عملية الضيافة إستقبال ملحق بها حمام

  يفض  إىل منطقة المنصة. لصالة هنا باب حجرة اإلستقبال المؤدى لصالة المشاهدين. 

 للمعارض 
ً
 هذا الطابق هو مجمع الصالة المتعددة األغراض. و ىه معدة أساسا

 
المكون الرئيس اآلخر ف

 إلستخدامات آخرى مثل إستضافة حلقات النقاش و حفالت اإلستقبال. ئهو بكافة أنواعها. و ىه م
ً
ية أيضا

ة. الدخول إليه من وحدة سلم و مصاعد الجمهور عيى و المجمع يتكون من عدة أجزاء بجانب الصالة الرئيس

ة ىه عبارة عن نقطة تحكم مهمة.   المجمع صالة دخول صغير
 
الصالة المتعددة المستودع جزء مهم ف

الصالة متصل بله باب خارجى .  ، ففيه يخزن األثاث و األعمال الفنيةستخداماتاإل تعدد نسبة لاألغراض 

  عىل صالة المعارض. يفتح داخىل المجاورة و آخر العامة 
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 اإلستخدمات هنا إنعكس عىل نوع و طبيعة الخدمات 
 
 هذا الطابق. و الوحدات الخاصة بها اإلختالف ف

 
ف

 منتصف الطوابق العليا و ذلك إلفساح المجال 
 
 إختفت وحدة سلم و مصعد العاملير  الموجودة ف

ا
مثال

ة.  ات بسعة كبير  الساللم شم لقاعة محارص 
 
لت السلم الصغير المخصص للهروب عند إشتعال التعديالت ف

السابع بالطابق العلوى المشوق المخصص كإمتداد  الحرائق. فهو هنا مستخدم لربط هذا الطابق

 للمقصف.  

  
 
 الطوابق التعديالت ف

ى
 باف

 
احة التابعة له المتكررة ف  وحدة المطيبخ و اإلسيى

ً
مكون الخدمات شملت أيضا

 عدد المخدمير  
 
ات و العليا. التعديالت هنا و التوسعة فرضتها الزيادة الملموسة ف من رواد قاعة المحارص 

ددين عىل صالة المعارض. لذلك كيى  .  و المطيبخ الميى
ً
احةصار مطبخا ة زادت مساحتها  و تلك اإلسيى الصغير

دة بعرض الطابق و الواقعة بير  مجمع قاعة تلتشمل كل تلك الصالة الممتمددت بقدر ملموس و 

ات و صالة المعارض. تصمي جعلها أشبه بالمقىه. و بذلك يتوفر اإلطار لمنتدى يها و تهئيتها هنا مالمحارص 

  . قفة كامل الدسمامث

 يزيد عن الستة أمتار. لكن بعض تجعل طبيعة إستخدامات الطابق السابع 
ً
 جدا

ً
ا إرتفاعه بشكل عام كبير

أجزائه الخدمية مثل وحدبى الحمامات و المطبخ و المقصف ال تحتاج لكل هذا اإلرتفاع. لذا كان باإلمكان 

 .  هذا الحير 
 
 وضع طابق آخر فوق تلك األجزاء من الطابق. فنبعت فكرة عمل ما يعرق بالطابق المشوق ف

 . مطل عليهو ال الطابق المشوق التابع للطابق السابع              

الطوارى المخصص لحاالت من الطابق السابع يكون عيى الجزء األعىل من سلم لطابق المشوق الوصول ل

 الطابق السابع و منطقة المقىه النى تخدمها. مساحإمتداد لهذا الطابق معد ك. الحريق
 
 تهنقطة الخدمة ف

 مصممثمانون النى تبلغ المحدودة 
ً
 مربعا

ً
ا ات و فيه فعىل شكل مقصف بكل ملحقاته.  هميى المطبخ و تجهير 

وبات و الماكوالت   و فيه  . مساحة لتناول المشر
ً
 وحدات مغاسل و دورات مياه. أيضا

وبات و الوجبات الخفيفة تحيط بيتوسط الطابق   منطقة سطح خدمةه مطبخ إلعداد المشر
ً
 -كاونيى   -جزئيا

 المساحة عبارة عن صالة مقاعد عاليةعىل حولها لجالسير  ا تخدم
ى
 أربعون تها مساحطعام . باف

ً
 مربعا

ً
ا ميى

ون بها طاوالت إلجالس  . مما يزيد من حيوية أجواء هذه الصالة إنعشر
ً
عىل طل جانب منها ي شخصا

 الطابق السابع المتمددة منطقة المقىه 
 
ات و صالة المعارض. مبير  قاعة الف  حارص 

 ثمة جزء مهم مكمل 
 
 المنطقة الخلفية و للمقصف ف

 
وحدة حدبى حمامات. هذا الطابق. عىل الجانبير  و ف

ة بها مغاسل تفض  إىل دوربى مياه.  عند مدخل كل وحدة للنساء. اآلخرى للرجال و  ةمخصص   صالة صغير

 خاتمة و ملخص
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المتنوعة. و إضفنا إليها ما  ها إستخداماتأنواع الخاصة ب مكوناتكل الالمكتبة المركزية  حاولنا أن نجمع بير  دفنى مجمع 

 هذا الشأن تجاوزنا ما هو متوقع و بحق تضطلع بدور ريادى بالغ التمير  قومية ة مؤسسيرتقى بها و يؤهلها لتكون 
 
. و ف

قة. أردنا و العريأمدرمان خصوصية اهل و مجتمع مدينة فيه تفاعل نابع من لشامخ اهذا الرصح  مول. تخطيط و تصميمآم

 زءا عضويجأجتهدنا أن تكون المكتبة بكامل عدتها و عتادها 
ً
. كيانهم   و  من حياة الناس ا

 
سعينا و نسيجهم المجتمىع الثقاف

. إجتهدنا من خالل تخطيط الموقع و  بقدر المستطاع لكش الحواجز الوهمية بير  المؤسسة الرسمية و الزخم الشعنى

اىم األطراف. وب ذتحم و تتصميم المبن  أن نجعل الناس تل  حنايا و ثنايا مجمع المكتبة الميى
 
 ف

 من مجمع المكتبة ال
َ
ة جدا  مواقع كثير

 
ة ىط قدم امو  نا جعلشاسع ف أفسحنا لهم المجال . ة من الطالبير فغلجموع منتشر

 بسخاء 
 
ة و محفوفة باألشجار و المكشوفة الخارجية الساحات عدد من الف  مخرص 

 
مواقع مسقوفة وريفة الظالل. ف

يحة الشبابية  تفردأأريحية التصميم باإلضافة إىل ذلك، فإن   مهئيأماكن إضافية لهذه الشر
ا
شبه مكشوف تحت مبن  بثكل  ة

 المجمع الرئيس. 

ه و تهيئته   . من المؤسسات الرسميةئح من المجتمع لم تنل كبير إهتمام اشر لعناية خاصة أولت تصميم المبن  و تجهير 

يحة آخرى كان لها وضع خاص. . األشارة هنا لفئة المكفوفير  الذين وفرت لهم مكتبة خاصة بهم الباحثون الجادون، و و شر

هم، كانت لهم حظوة مقدرة.   الطابق السادس ما أكير
 
ات جهزت عىل ما أحسن ما يكون. وجودهم ف خصصت لهم حجير

 أجواء عالمهم الفكرى ذاك. ليس ببعيد عن المخصص لهم 

ة السابع  ق الطابق  ف ت مكتبة أمدرمان المركزية نفسهما بمعلم مهم هو من واقع تراثها و تاريخها المجيد. األعىل مباشر مير 

 شكل . للمدينة ذكريات ذلك العرص الذهنى اء أحيكانت ىه   تهأساس فكر 
 
 ممر داخىل فسيح و ترجمت ف

ً
مهينى تماما

 األربيعنات و كم
 
ة روح المآمول هنا أن . و الخمسيناتنتديات و مقاىه أمدرمان ف يعزز من أجوائه الفكرية و  يرفع من وتير

ت و صالة المعارض المجاورة.    المثاقفة فيه رواد قاعة المحارص 

     


