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عــة، هــي  نمــط مــن أنمــاط العمــارة التراثيــة فــي الجزيــرة العربيــة. ويشــير  ُمَربَّ
االســم إلــى تلــك المبانــي العريقــة التــي تتكــون مــن أبــراج تصــل بينهــا أســوار 
عاليــة لتكــون مســكنًا وحصنــًا آمنــًا. وغالبــًا مــا تكــون المربعــة نقطــة مركزيــة 

تتحــول مــع األيــام إلــى مكــون أساســي لهويــة محيطهــا. 



حكاية أرويها لكم

مرحبــًا بكــم فــي مســاكن المربعــة ، هــذه الجوهــرة المعماريــة المتأللئــة علــى 
الهــال الشــرقي لنخلــة جميــرا. إنهــا تشــكيلة هندســية ال تزيــد عــن 46 شــقة 
و4 شــقق بنتهــاوس، كل منهــا مصمــم بوجهــة متميــزة تتيــح أوســع إطالــة 
وأوضــح رؤيــة علــى امتــداد ميــاه البحــر، وتشــرف مــن فوقهــا علــى األفــق 
البعيــد  لمدينــة دبــي بأكملهــا.  منــذ اللحظــة األولــى كانــت رؤيتنــا منصبــة 
علــى تصميــم مشــروع غايــة فــي التفــرد. مشــروع ال يرقــى فحســب إلــى تفــرد 
الموقــع ومشــهدي شــروق وغــروب الشــمس الخابيــن فــي المــكان الســاحر، 
بــل ويجســد أيضــًا طريقــة معينــة مــن التفكيــر؛ تفكيــر يتســم بتذوقــه للفلســفة 
المعماريــة األكثــر تقدمــًا بالتــوازي مــع االهتمــام البالــغ بالتفاصيــل الدقيقــة. 
ولهــذا انطلقنــا فــي تصميمنــا لهــذا المشــروع الســكني »مــن الصميــم إلــى 
المحيــط«، واضعيــن مالــك البيــت المســتقبلي فــي المقــام األول. اهتممنــا 

عنــد توزيــع المســاحات بأكبــر قــدر مــن التفاصيــل، ليــس بنــاء علــى نســبها 
وعاقتهــا ببعضهــا البعــض وحســب، بــل وأيضــًا بنــاء علــى الســلوك الضوئــي 
للنــور طــوال النهــار مــن الشــرق إلــى الغــرب ومــن الفجــر إلــى الغــروب. لقــد 
كان مــن الممتــع حقــا المشــاركة فــي العمــل علــى تطويــر هــذا المفهــوم 
المعمــاري لنــرى فــي النهايــة ثمــرة تلــك المقاربــة الفنيــة المتميــزة للجــودة 
الهندســية. وفــي كل األحــوال، مــا كان لنــا أن ننســى أن أي مبنــى مهمــا 
كانــت جــودة عمارتــه ال يمكــن لــه أن يكــون بيتــًا ألهلــه حقــًا مــا لــم يكــن لهــم 
ســكنًا للنفــوس قبــل كل شــيء- بــل وملهمــًا لهــا أيضــًا - ولوحــة جميلــة 
تحتضــن بيــن حناياهــا ذكريــات مــن يعيشــون فيهــا. تلــك هــي غايتنــا التــي 
بتجربــة  لتســمتعوا  معنــا،  حكايتهــا  لتعيشــوا  ندعوكــم  أن  اليــوم  يســعدنا 

الحيــاة هنــا فــي دبــي، علــى النخلــة، فــي قلــب المربعــة.  

إبراهيم الغرير 



الموقع
الحياة على جزيرة النخلة تعني الحياة في عالم ليس مثل غيره

حيــن ُأعلنــت فكــرة جزيــرة جميــرا ألول مــرة فــي 2001، قوبلــت تلــك الرؤيــة 
بمشــاعر مختلطــة مــن الدهشــة واالســتغراب. غيــر أنهــا نهضــت بعــد ذلــك 
مــن قلــب البحــر لتصبــح واحــدة مــن أشــهر بقــاع العالــم التــي يتنافــس النــاس 
للســكنى عليهــا والعيــش فيهــا. كمــا أصبحــت أيضــًا حيــًا ســكنيًا ذا شــخصية 
بالغــة التميــز. الحيــاة علــى النخلــة ليســت كالحيــاة علــى غيرهــا. هــواء نقــي 

وآفــاق مفتوحــة وشــواطئ وادعــة، ومــا هــي إال دقائــق معــدودة وتكــون 
فــي مناطــق دبــي الحــرة وقلبهــا التجــاري. ولكونهــا الواجهــة البحرية الســكنية 
األكبــر فــي دبــي فهــي تشــهد طلبــًا كبيــرًا مــن ســكان اإلمــارة لاســتمتاع بمــا 
توفــره لهــم. إذ ال يمكــن أن ننســى أن ليــس هنــاك ســوى نخلــة جميــرا واحدة.



دبي، المدينة العالمية في الجزيرة العربية

دبــي ليســت مجــرد مدينــة، إنهــا ظاهــرة. مــا هــي إال عقــود قليلــة حتــى نمــت 
مــن بلــدة وادعــة علــى شــاطئ خــور بحــري إلــى مدينــة عالميــة تضــج بالنشــاط 
بفضــل طموحهــا  وتتحــول  والســفر  لألعمــال  رفيعــًا  عالميــًا  مركــزًا  لتكــون 
وحماســها إلــى وجهــة مرموقــة مــن أرقــى المســتويات العالمية لاســتثمارات 
والســياحة وموطنــًا مفضــًا لإلقامــة الطويلــة لوافديــن أتــوا مــن أكثــر مــن 
190 دولــة. ولكننــا حيــن نتجــاوز اإلنجــازات وقصــب الســبق الــذي أحرزتــه دبــي 
علــى كل صعيــد، فقــد شــهدنا المدينــة وهــي تتطــور وتنضــج لتكــون مدينــة 

“حقيقيــة”. إلــى جانــب البنيــة التحتيــة األرقــى، صــارت المدينــة اليــوم مكانــًا 
يوفــر لســاكنيه فرصــة االســتمتاع بحيــاة عالميــة- مــن الفــن إلــى الرياضــة ومــن 
الموســيقى إلــى الضيافــة - لتحقيــق ذلــك التــوازن الجميــل بيــن روح المبــادرة 
التجاريــة ومتعــة االســترخاء مــع العائلــة واألصدقــاء فــي بيئــة نشــطة وآمنــة. 
وبحضــور  التجاريــة،  فطنتهــا  قاعــدة  علــى  اقتصادهــا  دبــي  أرســت  طالمــا 
إنجــازات كبــرى مثــل إكســبو 2020، فــإن هــذا الزخــم سيســتمر ليوفــر فرصــًا 

مجزيــة لــكل أولئــك الراغبيــن فــي المبــادرة.



جاِور النجوم

كل شــقة فــي مســاكن المربعــة مصممــة بحيــث تواجــه األفــق مــن الشــرق 
إلــى الغــرب تمامــًا وتتمتــع بشــرفات خاصــة ليمتــع ســاكنوها أبصارهــم ببدايــة 
ونهايــة النهــار كل يــوم. فــي الصبــاح ســترون الشــمس وهــي ترتفــع فــوق 
المدينــة أمامكــم مباشــرة. كمــا ســيكون غــروب كل يــوم متعــة ألنظاركــم مــن 

الغــرب. إلــى الشــرق مــن كل شــقة ترتفــع تلــك الصــروح الشــهيرة فــي دبــي، 
مــن مثــل بــرج العــرب وبــرج خليفــة لترســم أفقــًا لمشــهد خــاب. وإلــى الغــرب 

يلــوح أتانتــس جميــرا أعلــى هــال النخلــة.



المسكن
جودة التصميم هي حالة ذهنية أواًل

لدينــا كلنــا حــواس خمــس لنتواصــل عبرهــا مــع العالــم مــن حولنــا. مفاتيــح  
اإلدراك، كمــا يقــال. لكــن مــاذا عــن الحــواس األخــرى؟ إحســاس المغامــرة، 
إحســاس اإلنجــاز، إحســاس الرفــاه، التــوازن، الفخــر بــاألداء؟ هــذه األحاســيس 
هــي التــي نبنــي علــى قواعدهــا عالمنــا. لقــد صممنــا الشــقق التــي أبدعناهــا 
وبدخيلتنــا إحســاس خــاص. الجماليــة البصريــة  كان لهــا اعتبــار خــاص بالتأكيــد، 
ــًا، أن نرســي  ولكنــه كان مفعمــًا أيضــًا برغبــة واعيــة فــي أن نبــدع جــوًا إيجابي
محسوســة.  أو  ملموســة  بطريقــة  ســواء  حولنــا،  مــن  البيئــة  مــع  رابطــة 

طالمــا كان مــد البصــر نحــو األفــق ملهمــًا للنفــس. أن تراقــب الشــمس وهــي 
ترتفــع فــوق المدينــة- مدينتــك- هــو أمــر مــن شــأنه أن يحفــز حدســك ويبلــور 
أفــكارك. ولهــذا فــإن الضيــاء عنصــر ال غنــى عنــه. أو لنقــل تطــور هــذا الضيــاء 
عبــر النهــار. كيــف يتحــرك فــي أرجــاء الغرفــة مــن حولــك. الغرفــة مفتوحــة، 
ولكنهــا توفــر لــك الخصوصيــة فــي آن. أن تكــون فــي بيتــك يعنــي أن تنعــم 
بالدعــة المطلقــة مــع محيطــك. الفســحة واالنســيابية، فــي تناغــم مطلــق. 

هــذا هــو جوهــر مــا نرغــب فــي أن نجعلكــم تعيشــونه. 



مدخل الحديقة

يستقبلكم مدخل بيتكم الذي يقابل الغرب عبر حديقة خاصة منمقة ومظللة. أما مواقف 
السيارات فتقع تحت المبنى السكني مباشرة. وتم تخصيص ردهة مصاعد لكل شقتين 

فقط لتتشاركا بها.



غرفة المعيشة

النوافذ الزجاجية من األرض إلى السقف توفر أوسع إطالة بانورامية ممكنة على األفق 
فوق مدينة دبي وتقلص إلى الحد األدنى من ذلك اإلحساس االنتقالي بين الداخل 

والخارج. إذ أن من أهم عناصر التصميم المعماري للمبنى هو التوصل لذلك التوازن المتقن 
بين أقصى قدر من اإلطاالت وبين الخصوصية المطلوبة لكل شقة. وهذا ما يتحقق 

بفضل استخدام تقنية الزجاج األبجوري المبتكرة في الواجهات الخارجية لكل شقة. وتحقق 
هذه التقنية لكل ساكن أوسع رؤية على األفق أمامه مع الحد إلى أقصى درجة ممكنة 

الرؤية الخارجية من الزوايا األخرى. 



المطبخ وغرفة الطعام

الخطوط المبسطة والفسحة المفتوحة واالهتمام البالغ بتوزيع الضوء هي المعايير 
األساسية لتوزيع المساحات. كل مكون من مكونات الشقة ينساب بساسة بالغة نحو 

المكون المجاور له. وهذا يعني أن كل فسحة من الشقة، على الرغم من خصوصيتها 
الوظيفية الواضحة، تعطي اإلحساس بالترابط مع المكان المتكامل بحيث ال يفقد الساكن 

أبدًا ذلك الشعور بالتجربة المعيشية الكلية.



الحمام الرئيسي

االهتمام البالغ بالتفاصيل يعطي مكانًا للحياة يتصف بالمعاصرة والحميمية أيضًا. وقد كان 
التحدي المعماري هو الحفاظ على اإلحساس بالضياء واالنفتاح على المحيط الذي نعيشه 

مع باقي أرجاء البيت مع توفير الخصوصية حينما نريدها. وهذا ما تحقق بفضل التركيز 
على جودة الخطوط والملمس والتعامل مع الضوء باعتباره مكونًا معماريًا جوهريًا. ولهذا 
حرصنا بتخطيط معمق على اختيار كل عنصر ليوفر فسحة تكون في الوقت نفسه “جزءًا” 

من الشقة ومستقلة عنها.



البنتهاوس
كل مكــون مــن مكونــات مســاكن المربعــة هــو تجســيد ألقصــى درجــات 
العمــق فــي التصميــم والكمــال فــي التنفيــذ ضمــن إطــار جمالــي عالمــي 
ســلس. وتتــوج أربــع شــقق بنتهــاوس هــذا المبنــى الفريــد ألولئــك الراغبيــن 
بأن يبلغوا بســكناهم في مســاكن المربعة قصوى درجات التميز. تتمتع كل 
شــقة بنتهــاوس بمســاحات فســيحة جــدًا داخليــة وخارجيــة تشــمل أربــع غــرف 

نــوم مزدوجــة )اثنتــان بشــرفات خاصــة بهــا( ومســاحات موســعة للمعيشــة 
وردهــة مصعــد خاصــة بهــا. مســاحات المعيشــة الخارجيــة الفســيحة مصممــة 
لتوفر القدر نفســه من االســترخاء والخصوصية. ومنها، ســتكون الرؤية بهجة 
لألنظــار نحــو إطــاالت ال مثيــل لهــا علــى مدينــة دبــي والســماوات المفتوحة 
با حدود فوق مياه الخليج العربي التي ستصبح البيئة الدائمة لمعيشتكم.



صالة الطعام والمطبخ

إن أردت أمسية رائعة تستقبل فيها األصدقاء واألصحاب فا حدود للمتعة والخيارات. 
صحيح أن كل الطهاة يعرفون أهمية تصميم المطابخ للدعوات والوالئم- أن يكون كل 
شيء في مكانه الصحيح والمناسب- ولكن حينما تستقبلون ضيوفكم في البيت تظهر 
حينها أهمية الحفاظ على ساسة ترتيب المناسبة بقدر ساسة الدردشات واألحاديث. 

وهنا أيضًا ستعرفون أهمية االنسيابية الطبيعية للحركة في المطبخ وفي غرف السفرة 
الداخلية والخارجية وصواًل إلى أنوار المدينة في األرجاء.



غرفة النوم الرئيسية

صممنا جناح غرفة النوم الماستر لتوفر التسلسل الطبيعي لألشياء ابتداء من غرفة 
المابس إلى الحمام ثم غرفة النوم بحيث تكون فسحة متناغمة تنتهي بالشرفة الخاصة 

المطلة على األفق فوق النخلة. والنتيجة إحساس مفعم بالتوازن والوضوح ليكون 
الطريقة المثلى لبداية يومكم أو خاتمته. 



المرافق
توفــر  إذ  للمســير طويــًا.  بحاجــة  تكونــوا  فلــن  باالســترخاء  ترغبــون  حينمــا 
مســاكن المربعــة منطقــة لحــوض ســباحة جميــل يطــل علــى الخليــج العربــي 
ومدينــة دبــي مــن جهــة الشــرق. يمتــد حــوض الســباحة علــى عــرض واجهــة 
المعــدات.  بأحــدث  المــزودة  الداخليــة  الرياضيــة  بالصالــة  ويرتبــط  المبنــى 

ســبا  بكــم  ســترحب  ذروتــه  واالســتجمام  االســترخاء  يصــل  أن  أجــل  ومــن 
إكســبيريانس  وحمــام  ســتريم  كريســتال  وقاعــة  االستشــفائية  فيتاليتــي 
حصــرًا.  المربعــة  ســكان  الســتخدام  متاحــة  المرافــق  تلــك  كل  شــاور. 



صالة رياضية مجهزة بالكامل

الصالة الرياضية مزودة بأحدث التجهيزات التي تحيط بها النوافذ العالية من األرض وحتى 
السقف ليتمكن السكان من التمرين وهم يتمتعون بإطالة تشرف على حوض السباحة 

واألفق من ورائه.



حمام االستجمام المنعش

أطلق العنان ألفكارك وإبداعاتك لتتدفق، فيما يكون ذهنك وجسمك في أقصى درجات 
االسترخاء والهدوء. ففي قلب حمام االستجمام تجد حوض سباحة لاستشفاء المائي، 

إضافة إلى تجهيز كل حمام برشاش ماء يأخذك إلى أجواء الغابات المطيرة.



رؤية المعماري

بــل هــو ثمــرة عــدة فنــون تضافــرت معــًا  “االبتــكار ال يأتــي عفــو الخاطــر، 
لتعطــي أفضــل مــا عندهــا بعــد دراســة معمقــة وموســعة. وفــي الهندســة 
المعماريــة، غالبــًا مــا يشــار إلــى االبتــكار وكأنــه شــأن ســطحي، أو ربمــا شــيء ال 
صلــة لــه إال بالتصميــم فقــط. غيــر أننــا لــن ننجــح فــي إنجــاز االبتــكار الحقيقــي 
ــر الفكــرة، فــي  ــا بالعمــل عليــه منــذ اللحظــة األولــى لتطوي فعــًا إال إذا بدأن

برنامــج المشــروع نفســه وفــي المــواد وتقنيــات البنــاء؛ ســنحصل عليــه فقــط 
إن كان حاضــرًا معنــا منــذ االنطاقــة األولــى لعملنــا، حينمــا تكــون الحاجــة 
المشــاركين  الســؤال علــى كل  ذلــك  يطــرح  ردودًا، حينمــا  يتطلــب  ســؤااًل 
القتــراح الــردود. ال شــيء يمكــن لــه أن يكــون مبتكــرًا بالفعــل مــا لــم ينجــح 

ــًا.” ــرًا نوعي ــاة اإلنســان تطوي ــر حي فــي تطوي

رافائيل أراندا، آر سي آر أركيوتيكتس



النجاح يكمن في التفاصيل

المتقنــة والفســحات  البســيطة واإلكســاءات  الخطيــط  لهــذه  اختيارنــا  مــع 
المفتوحــة للنــور الطبيعــي، فــإن االهتمــام البالــغ بالتفاصيــل الدقيقــة يحتــل 
أهميــة بالغــة. لقــد اخترنــا كل المســتلزمات والتركيبــات والتجهيــزات فــي كل 
شــقة بعنايــة كبيــرة لتنســجم انســجامًا متناهيــًا مــع الفكــرة العامــة للتصميــم. 
حرصنــا فــي أبــواب ونوافــذ الّســحاب الرقيقــة جــدًا علــى أن تقلــص إلــى أدنــى 

حــد ممكــن ذلــك الفاصــل البصــري بيــن المســاحات الداخليــة والخارجيــة مــع 
أن  البيئــي والوظيفــي. صحيــح  التحكــم  مــن  قــدر ممكــن  بأكبــر  االحتفــاظ 
الفكــرة هــي شــيء وتنفيذهــا شــيء آخــر، غيــر أن االهتمــام بالتفاصيــل ه 
ــز المربعــة ريزيدنــس عــن غيرهــا مــن المشــاريع وســيبقى يميزهــا  حقــًا مــا يمي

ــة. ــة مقبل لســنوات طويل
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