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بع�ض 
الكت���ب تاأت���ي عل���ى هيئ���ة اح���داث ثقافي���ة، تاريخ 
الأ�صي���اء قب���ل �صدوره���ا، مل يع���د كما ه���و من بعد 
�صدوره���ا، هك���ذا وج���دت كت���اب الدكت���ور خال���د 
ال�صلط���اين ال�ص���ادر موؤخرًا حتت عن���وان )عمارة 
احلداث���ة يف بغ���داد - �صن���وات التاأ�صي����ض(، حيث 
و�صع املوؤلف بني اأيدينا اول كتاب منهجي يتوجه 
بغ���داد،  ملدين���ة  والعمراني���ة  املعماري���ة  للذاك���رة 
مبعن���ى اننا ا�صبح باإمكاننا ان نعرف منابع افكار 
عماراتنا، التي �صكلت او كادت ت�صكل منط حياتنا، 
وكان ون�صتون ت�صر�صل يقول”اننا ن�صمم املباين 

التي ت�صمم طريقة حياتنا.”
// اأ�صبحن���ا نع���رف نتاجنا احل�ص���اري احلديث، 

و�ص���ار لدين���ا ار�صي���ف 
اأويل ع���ن ق�ص���ة هويتن���ا املدني���ة. ار�صي���ف كتب���ه 
معم���اري واكادمي���ي خب���ر، و حل�صن احل���ظ، انه 
مهموم ب�ص���كل عميق بالعم���ارة البغدادية، مهموم 
ب�ص���كل حزين اي�ص���ا، للماآلت الت���ي اأ�صحت عليها 

تلك ال�صواخ�ض املهملة.
// ميي���ز املوؤلف بني مرحلتني مهمتني، يرى اأنهما 
�صكلت���ا مفه���وم وم�صمون عمارتن���ا احلديثة، تبداأ 
املرحلة الوىل يف ع�صرين���ات القرن املا�صي حتى 
الأربعين���ات. بينما تبداأ املرحل���ة الثانية مع نهاية 
احل���رب العاملي���ة الثانية حت���ى اخلم�صينات. وهو 
بظن���ي تق�صيم واقعي وقد وفق املوؤلف ب�صكل جيد 

يف تربيره تاريخيا وفنيا.
// وقب���ل ان يبا�ص���ر املوؤل���ف رحلت���ه يف هات���ني 
املرحلت���ني، اج���رى م�صحا ممتعًا جل���ذور العمارة 
يف العه���د العثم���اين )وقبله���ا احيان���ا(، متلم�ص���ا 
اأ�ص����ض )القطيع���ة الب�صتملوحي���ة( بينه���ا وب���ني 
عمارة احلداثة، را�صدا تغلغل الأفكار واملمار�صات 
الت���ي متكنت من الت�صرب من عمارة ما قبل الدولة 
احلديث���ة اىل عمارة، احلداثة، ليقرر فيما بعد، انه 
لي����ض بالإم���كان التاكيد عل���ى خط فا�ص���ل �صريح 
وحاد، او )قطيع���ة حقيقية( مع ما تركته عمارة ما 
قبل الدولة مع العمارة التي اجنزت حتت رعايتها. 
ولكي ل يتوه بعيدا يف تلم�ض جذور هذه العمارة 
ما قب���ل احلداثية، فان���ه ي�صع خطا فا�ص���ا ن�صبيا 
لدرا�صت���ه، يب���داأ من الرب���ع الخر للق���رن التا�صع 
ع�ص���ر حتى حلظ���ة دخول الق���وات الربيطانية اىل 

بغداد عام 1917. 
اوىل  عل���ى  �صريع���ة  تاريخي���ة  معاين���ة  بع���د   //
ارها�صات التحول امل���دين يف املجتمع وعاماته، 
يتوقف الكاتب عند خطط الوايل العثماين مدحت 
با�ص���ا واإ�صاحات���ه املعروف���ة، وم���ن بينه���ا قيامه 
باإدخال نظ���ام ال�صج���ل العقاري )الطاب���و(، حيث 
يع���د ذلك من اهم ال�صباب التي �صكلت بنية املدينة 
العمراين اجلديد. ل�صباب تتعلق بو�صوح امللكية 
وحدوده���ا، ونهاي���ة ع�صر الع�صوائي���ة املفرط يف 
التجاوز على الر�ض // كما ل يفوت املوؤلف هنا، 
ان يوؤ�صر لنا اهم اخلرائط احلديثة واأقدمها ملدينة 
بغداد، انطاقا من تلك التي و�صعها ر�صام اخلليفة 
�صليم���ان القان���وين لدى دخوله بغ���داد عام 1537 
وتل���ك التي تركه���ا الرحال���ة الدمنارك���ي كار�صتني 
نيب���ور ع���ام �صن���ة 1766، م���رورا باخلارطة التي 
و�صعه���ا الرحالن فيليك�ض جون����ض وكولينكوود 
يف منت�ص���ف القرن التا�ص���ع ع�صر، ولي����ض انتهاء 
باخلارط���ة الت���ي و�صعها �ص���اره و هرزفيل���د �صنة 
1908 كاآخ���ر خريط���ة و�صع���ت لبغ���داد قب���ل قيام 

الدولة.  
لعم���ارة  التاريخي���ة  ال�صياح���ة  تتوق���ف  مل   //
والقوان���ني  اخلرائ���ط  عن���د  العثم���اين  العه���د 
والتكنولوجي���ات، الت���ي ب���داأت تت�صل���ل اىل حياة 
العا�صم���ة، فثم���ة ق���راءات جمالي���ة م�صوق���ة لأهم 
لناحي���ة  ال�صكني���ة،  وال���دور  العمومي���ة  املب���اين 
ت�صاميمها ومعاجلاتها وموادها وتاأثرات البيئة 
واملناخ عل���ى اطرزتها، وهي بحق ق���راءات نقدية 
غ���ر م�صبوق���ة يف الغالب، تب���ني لنا تل���ك احللول 
الفريدة التي ابتكرها )معماريو( بغداد وحرفيوها 
م���ن اج���ل عم���ارة ت�صتجي���ب لبيئته���ا وثقافتها، و 
تعتمد املت���اح وال�ص���روري يف معاجلاتها. م�صيدا 
بخ�صو�صيتها وناأيها عن الذوبان بالدخيل الوافد 

من ظروف وبيئات اخرى.
“القب���اب واملنائ���ر القائم���ة يف بغ���داد، مل تتاأث���ر 
بالطراز العثم���اين امل�صتوحى من الفن البيزنطي، 
برغ���م ان معظمها ق���د �ُصيد يف ف���رات خمتلفة من 
حكمه���م الطوي���ل لهذه الب���اد ، وهذا م���ا يوؤكد لنا 
اأ�صال���ة الف���ن البغ���دادي وقدرت���ه عل���ى المت���داد 

والبقاء”
الدول���ة  الوىل،  احلداث���ة  الع�صرين���ات..  عم���ارة 

والعمارة.
// ير�ص���د املوؤل���ف يف هذا الق�ص���م، ال�صباب التي 
نتج���ت عنه���ا عمارة احلداث���ة، ويعزوه���ا اىل اهم 

خم�صة اأ�صباب وهي :
1- التح���ولت التي ط���راأت على البيئ���ة البغدادية 
اثناء فرة الحتال الربيط���اين، وت�صكيل الدولة 

واملتطلبات التي اأفرزتها تلك الظروف.
٢- حاج���ة بغ���داد كعا�صمة لبلد يف ط���ور الت�صكل 

ملختلف املباين الإدارية.
3- تاأ�صي����ض دوائر عام���ة معنية مبا�ص���رة بال�صان 

املعماري.
٤- ظهور املواد الن�صائية احلديثة. 

5- وج���ود معماري���ني مهني���ني موؤهل���ني اكادمييا 
لأول مرة على م�صرح العمارة البغدادية.

يعد املوؤلف هنا، منج���زات هذه الفرة باأنها الأهم 
يف تاري���خ بغ���داد املعم���اري احلدي���ث، ويطال���ب 
باحلف���اظ عليها كجزء من امل���وروث الثقايف الذي 
اجن���زه العق���ل العراق���ي. لكنه ي�صتك���ي من �صعف 
امل�صادر الت���ي تقودنا اىل تتبع هذا املنجز وتعقب 
اث���ره ب�صكل اكرث دق���ة، ل�صباب متع���ددة تتعلق و 
ب�صكل اأ�صا�صي بعزوفنا كثقافة حملية عن الهتمام 

بالأر�صفة والتوثيق.
حل���م جيم����ض ول�صون: �ص���رح جامع���ي اأم �صريح 

ملكي. 
// كاد �ص���رح - جامعة اآل البي���ت - ومن�صَاتها يف 
الأعظمي���ة، ان ي�صكل حدثا معماريا فريدا، فقط لو 
ان���ه توا�ص���ل وقفز على تل���ك الظ���روف الغام�صة، 
التي حالت دون تنفيذه، حيث يعد ل�صباب متفرقة، 
اول ت�صميم ثوري يف عم���ارة احلداثة يف بغداد. 
وق�ص���ة البن���اء الت���ي بطاه���ا امللك في�ص���ل الول، 
واملعم���ار الربيط���اين ول�ص���ون، ه���ي واح���دة من 
ق�ص����ض جناحاتنا وخيباتنا املعماري���ة يف اآن، اذ 
ان هذا املخطط العماق، الذي و�صع حدا لاطرزة 
التقليدية البغدادية، لناحية ا�صتحداث الف�صاءات 
واملم���رات، و الركي���ز عل���ى الأ�صل���وب الوظيف���ي 
يف بن���اء اول عمارة تخ�ص�صي���ة يف تاريخ الدولة 
احلديث���ة، لتك���ون اول موؤ�ص�ص���ة جامعي���ة، تهت���م 
بتهيئ���ة كوادر الدولة الفتي���ة، مل ينجز على النحو 

الذي اراده امللك واملعمار ل�صباب غر وا�صحة.
// بال�صاف���ة اىل تناول���ه ظ���روف بن���اء الكلي���ة 
الدينية، وتاأجيل باقي مرافق اجلامعة، فان املوؤلف 
ل يفوت���ه يف ه���ذا املج���ال، تق���دمي تلك الق���راءات 
الأ�صلوبية للغة املعمارية، التي افر�صها للت�صميم 
املفق���ود او للبناي���ة الوحي���دة القائمة من���ه. ولعل 
هذه القراءة”اجلمالي���ة – املعرفية”من القراءات 
الن���ادرة الت���ي يفي���د منه���ا كل املهتم���ني بالعم���ارة 
البغدادي���ة يف جمال التعاطي مع الظروف البيئية 
واملناخية وامل���واد وال�صتغ���ال المثل جلغرافية 
امل���كان حي���ث املوق���ع الفريد عن���د منعرج���ات نهر 
دجل���ة. لق���د انتهت تلك القف���زة املعماري���ة اىل ماآل 
حزي���ن وحل حمل �صرحها املرك���زي �صريح امللك، 
كما لو ان القدر اأراد ان يقدم در�صا يف العاقة بني 

نهايات الأ�صياء ونهايات اأ�صحابها.
عم���ارة احلداث���ة يف الثاثين���ات )ع�صي���ة احل���رب 

الكونية واأثنائها(.
“اذا كان���ت عم���ارة الع�صرين���ات هي ن���واة الفكر 
احلداثي���ة،  بالقي���م  امل�ص���وب  اجلدي���د  املعم���اري 
ف���ان عم���ارة الثاثين���ات ه���ي مرحلة ن�ص���وج تلك 
الأف���كار وتكوي���ن مبادئها وقيمه���ا والتمتع بقطف 

ثمارها.”
// وف���رت عم���ارة الع�صرينات الر�صّي���ة الثقافية 
و املزاجي���ة لتقب���ل فك���رة عم���ارة احلداث���ة الت���ي 

كر�صتها عمارة الثاثينات ب�صكل ملمو�ض، وبظني 
)انطاق���ا من تقري���رات املوؤلف( ان ه���ذا العقد هو 
حلظ���ة مف�صلية لي����ض على �صعيد حداث���ة العمارة 
فح�ص���ب، ف���ان الخرة كان���ت ت�صتجي���ب ل�صروط 
حداثي���ة لبلد اأخ���ذ ينه�ض ب�صرعة م���ن غفلة قرون 
طويل���ة من الزمن، ليلتحق بالعامل احلديث، واإمنا 
هو حلظ���ة فا�صلة يف تاريخ ت�ص���كل الدولة ب�صكل 
ع���ام، فالع���راق هنا ع�ص���و موؤ�ص����ض لع�صبة المم 
املتحدة، ويتمت���ع ب�صيولة مالية منا�صبة من جراء 
تدفق كمي���ات جتارية من النف���ط، ويبني باجتهاد 
موؤ�ص�ص���ات الدول���ة الت���ي ج���اء الوق���ت املنا�ص���ب 

لتنفيذها. 
// وكان ل�ص���دور قان���ون البلدي���ات ال���ذي �ص���رع 
�صن���ة 1931 وقانون الط���رق والأبنية �صنة 1935 
اآثارهما العماقة على جميع مراحل تطور العمران 
والعم���ارة يف البلد. مما جعل الظروف مهياأة امام 
�صن���اع وُمبدعو عم���ارة الثاثين���ات للعب دورهم 
الرئي����ض يف ه���ذه النتقال���ة الثوري���ة اىل ع�ص���ر 
العم���ارة احلديث���ة، و�صادف يف ه���ذا العقد ظهور 
اول مهند�ض معم���اري عراقي موؤهل اكادمييًا، هو 
احمد خمتار ابراهيم لتعقبه كوكبة من املعماريني 
ال�صب���اب، اأمثال حازم نام���ق وجعفر عاوي وعبد 
الل���ه اح�صان كام���ل ومدحت علي مظل���وم و�صامي 

قردار و�صواهم. 
الذي���ن  الربيطاني���ني  املعماري���ني  اىل  بال�صاف���ة 
ا�صهموا ب�صكل كبر يف عملية التحديث هذه وكان 

لوجودهم كل هذا الندفاع لبناء مدينة حديثة.. 
// يف ه���ذه الف���رة، ظهر مطار بغ���داد عام 1931 
على يد املعمارين الربيطانيني ويل�صون ومي�صون، 
كواحد من مطارات معدودة يف العامل اآنذاك، التي 
�صيدت على اأ�ص�ض وظيفية حديثة، مل تكن معروفة 
كث���را يف العامل حينها، ورمب���ا هو اقدم مطار يف 

املنطقة كلها.
// كم���ا ظه���ر يف م�صه���د املدينة ه���ذا العق���د، اول 
ج�صري���ن ثابتني يف بغداد، ود�صن اول ق�صر ملكي 
حداثي الط���راز، بال�صافة اىل مبان مهمة من مثل 
املعر����ض الزراع���ي، ومكتبة الأوق���اف، وال�صريح 
امللك���ي، وكلي���ة الهند�ص���ة، كما �صهدت بغ���داد لأول 
مرة يف تاريخها ظهور العمال النحتية امل�صتقلة، 
كتمث���ال املل���ك في�ص���ل الول، و متث���ال اجل���رال 
م���ود، و متثال عب���د املح�ص���ن ال�صع���دون. )رمزية 
هذه الن�صب ت�ص���ر اىل مراكز القوى التي تتحكم 
بالدولة حينها، حيث الحتال الربيطاين والعائلة 

املالكة والقبيلة.( 
// يف ه���ذا الف�صل، قدم املوؤلف واحدة من قراءته 
الن���ادرة يف جمال ا�صتنطاق لغ���ة املباين ولهجتها 
املحلي���ة، يف عم���ل توثيق���ي فريد، وجه���د وا�صح 
يف احل�ص���ول عل���ى تفا�صي���ل كادت ان تك���ون من 
ح�صة الن�صيان، ل���ول ت�صديه ب�صكل �صخ�صي لهذا 
امل�ص���روع احليوي لنعا����ض الذاك���رة والدفاع عن 
وجودها، وباعتقادي فان عقد الثاثينات، ي�صتحق 
كتاب���ا لوحده من اجل م�صح ذل���ك الرثاء العمراين 
واملعم���اري، ال���ذي ح���دث يف هذا العق���د، حيث ان 
ال�صفح���ات التي �صطره���ا املوؤلف هن���ا، ت�صتوعب 
اأ�صع���اف ا�صعافها م���ن التاأوي���ات اجلمالية، لكل 
تف�صي���ل من تلك الت���ي ا�صطر املوؤل���ف على املرور 
عليه���ا، دون ان يطي���ل التوق���ف عنده���ا وذل���ك هو 
�صرط كتاب بعن���وان عري�ض وغر خم�ص�ض لعقد 

واحد. 
�ص���واء  واملعم���اري،  العم���راين  التن���وع  ان   //
العمومي من���ه اأوال�صكني، الذي �صه���ده هذا العقد 
ه���و منعطفن���ا الول نح���و تلم����ض طري���ق املدنية 
احلقيق���ي والذي �صكل فيما بع���د الكثر من مامح 

مدينتنا.

 
• عم���ارة اخلم�صينيات..”العقد البطويل”عمارة 

احلداثة يف مرحلتها الثانية والأخرة 
* يحتفي املوؤلف يف هذا الف�صل باملنجز املعماري 
املتحق���ق، وذل���ك الذي ظ���ل َط���ي اأوراق الت�صميم، 
يداعب خي���ال البغداديني يف بن���اء مدينة ع�صرية 
ناه�ص���ة، وي���رى الدكت���ور ال�صلط���اين ان مرحل���ة 
اخلم�صيني���ات ر�صم���ت ح���دودا حادة ت���كاد ت�صكل 
قطيع���ة وا�صح���ة مع عم���ارة م���ا قبلها،”لي�ض فقط 
يف ا�صتخدام تكوينات عمارة احلداثة يف معاجلة 
املب���اين الت���ي نف���ذت، واإمن���ا يف التغي���ر ال�صامل 
والوا�صع لطبيعة هذه املباين ومقيا�صها املعماري 
وتوظي���ف خمتل���ف الأ�صالي���ب وامل���واد الن�صائية 
ادخ���ال  عل���ى  ع���اوة  وا�ص���ع،  ب�ص���كل  احلديث���ة 
منظوم���ات اخلدمات الهند�صي���ة املعقدة يف �صميم 

ن�صيج املبنى للمرة الأوىل".
* ويع���زو املوؤلف النجاحات التي حدثت يف جمال 
املغام���رات الت�صميمة اىل تلك املوجة العاملية التي 
اجتاح���ت عامل ما بعد احل���رب الكونية الثانية يف 
الذه���اب بالت�صامي���م احلداثية اىل تخ���وم مل تكن 

معروفة قبل هذا التاريخ.
* يف متابع���ة عميقة ملنج���زات املعماريني ال�صباب 
الذي���ن ع���ادوا للتو م���ن جامعات عاملي���ة ليبا�صروا 
دوره���م يف بن���اء مدينته���م، يتوق���ف املوؤل���ف عند 
جناحات هذه النخبة حيث جعفر عاوي ومدحت 
علي مظلوم واإح�ص���ان عبدالله كامل وحممد مكية 
ون���زار ج���ودت الأيوب���ي وال���ني ج���ودت الأيوبي 
ورفع���ت اجلادرج���ي وقحط���ان ع���وين وقحط���ان 
املدفع���ي و�صواه���م ليق���دم تل���ك الق���راءات النقدية 
املمي���زة يف م���ا ترك���وه م���ن �صواخ����ض عمراني���ة 
توزعت يف اأنحاء املدينة، لعل ابرزها تلك الظاهرة 
اجلدي���دة يف تاري���خ املدينة، التي جتل���ت بظهور 
املب���اين متعددة الطوابق، من مث���ل عمارة �صوفر 
ملدح���ت مظلوم، وعم���ارة الدامرج���ي لنيازي فتو، 
وعمارة الدفردار التي اأ�صهم يف توجيه ت�صميمها 
عبدالل���ه ح�صان كامل، وم�ص���رف الرافدين لفيليب 

هر�صت و�صواها.
العلوية  يف  الأحمر  الهال  • م�صغل 

�صخ�صي���ا لي����ض ل���ديَّ اأ�صب���اب وجيه���ة ت���ربر ذلك 
خال���د  الدكت���ور  يكن���ه  ال���ذي  ال�صدي���د  الإعج���اب 
ال�صلطاين لواحدة من اكرث البنايات جمهولية لغر 
املتخ�ص�صني يف تاريخ العمارة، واأق�صد هنا بناية 
م�صغ���ل اله���ال الأحم���ر يف منطقة العلوي���ة، التي 
قام���ت بت�صميمها ال���ني جودت الأيوب���ي وزوجها 
ن���زار الأيوب���ي، حي���ث اأفرد له���ا املوؤل���ف �صفحات 
اإياها”احل���دث  ع���ادًا  التف�صيلي���ة،  الق���راءة  م���ن 
التخطيط���ي الأب���رز يف مكون���ات تخطي���ط بغداد 
اآنذاك”و"�صدم���ة مفاجئة للم�صه���د الثقايف ب�صكل 

قصة مدين��ة ترويه��ا البنايات 

“عامرة الحداثة يف بغداد - هي 

ذلك النشاط البنايئ الذي بدأ 

يظهر جليًا يف املشهد املعامري 

البغدادي والعراقي، ابتداء من 

عرشينات القرن املايض، اي 

بالتساوق مع تأسيس الدولة 

العراقية أوائل خريف 1921 , 

وكان ظهوره متسام بالجدة 

واالختالف، وحتى القطيعة عن 

سياق املامرسة البنائية السابقة 

له.”

الدكتور خالد السلطاين

◄

"العامرة هي أم الفنون. م��ن دون عامرة خاصة بثقافتنا، فان حضارتنا 

ستكون خاوية وبدون حياة”

فرانك لويد رايت
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خالد الحلي 

يف كتاب���ه »روؤى معمارية”ال���ذي ج���اء اقرب اىل 
مو�صوع���ة من���ه اىل كت���اب، يق���دم الدكت���ور خالد 
 � العربي���ة  للعم���ارة  جدي���دة  ق���راءة  ال�صلط���اين 
ال�صامي���ة، عرب النظ���ر بعم���ق وا�صت�صراف اىل 
نتاجها املعماري الغني واملتميز واملتنوع بو�صفه 
حالة ابداعي���ة تختزن قيما تكوينية متفردة قابلة 
للتف�ص���ر والتاأويل، عرب م���ا تنطوي عليه من قيم 
ومفاهي���م مبقدوره���ا ان تل���ون امل�صه���د العرب���ي 
املعماري املعا�صر بنكهة خا�صة، قريبة من اذواق 
م�صتخدميه���ا، وغ���ر بعي���دة ع���ن مفهوم���ه ل���دى 
متلقيه���ا، ف�صا ع���ن اغنائها للف�ص���اء الت�صميمي 

العاملي واثرائه بن�صيج تكويني متميز.
ويف تقدميه للكتاب يقول املعماري جعفر طوقان 
الذي ام�ص���ى اربعني عاما وه���و يعمل يف ميدان 
العم���ارة يف معظ���م ال���دول العربي���ة، ان رحلت���ه 
العملي���ة الطويلة اف���رزت �صورا مقلق���ة عن حالة 
العم���ارة العربي���ة املعا�صرة، مردها تل���ك العاقة 
الع�صوي���ة العميقة ب���ني الثقافة والعم���ارة، وانه 
ب���داأ يت�ص���ح له تدريجي���ا ومع م���رور اليام مدى 
ارتباطهم���ا احلمي���م، واخلط���ورة الكب���رة التي 
يتعر�ض له���ا الناجت املعماري ب�صب���ب النحبا�ض 

الثقايف.
ويعرب املعماري طوقان عن �صعادته ب�صدور كتاب 
الدكت���ور ال�صلط���اين، لطرحه مو�ص���وع العمارة 
ال�صامية لي�ض بالط���ار املتواتر املاألوف، وامنا 
م���ن منظ���ور جدي���د ايجاب���ي، ي�صل ه���ذا الراث 
بفعل احلا�صر، م�صرا على انطاقة حرة لعمارتنا 
ذات املامح الع�صرية الوا�صحة ت�صتلهم العملية 

البداعية للراث ولي�ض حرفيته.
ولع���ل هذا ل يبدو غريبا اذا م���ا عرفنا ان املوؤلف 
يحم���ل �صه���ادة اخت�صا�ض عليا يف ه���ذا امليدان، 
وان���ه عمل ا�صت���اذا للهند�صة املعماري���ة او رئي�صا 
لق�صمه���ا يف كليات الهند�ص���ة بجامعات بغداد، اآل 
البي���ت، البلق���اء التطبيقي���ة، وان »العمارة« تظل 
متث���ل بالن�صب���ة الي���ه »ظاه���رة ح�صاري���ة نافذة، 
ت�صتم���د ح�صوره���ا وتاأثره���ا من فع���ل الغايات 
املزدوج���ة الت���ي توؤديه���ا: فع���ل حتقي���ق النفعية 
الفطن���ة، وفعل م���ا يولده ذلك م���ن �صعور جمايل 
رفي���ع يك���ون مفعم���ا بالبهج���ة واملفاج���اآت غ���ر 

املتوقعة«.
ان كنوز العمارة العربي���ة � الإ�صامية ومناذجها 
قد تناولها بالبحث كث���ر من الكتاب و الآثاريني 
واملعماريني من الع���رب وامل�صت�صرقني الجانب. 
ويوؤك���د املوؤلف ان اح���كام وا�صتنتاج���ات هوؤلء 
عنه���ا ج���اءت مت�صارب���ة ا�ص���د الت�ص���ارب بحك���م 
يرتك���زون  الت���ي  والثقاف���ات  املن���ازع  اخت���اف 
عليه���ا، اذ جاءت اآراء امل�صت�صرقني الذين تناولوا 
مو�ص���وع العمارة العربية يف وق���ت مبكر قيا�صا 
بالباحث���ني الع���رب، مت�صم���ة يف اغل���ب الحيان 
بالامو�صوعي���ة والتحلي���ات املبت���ورة بتعمد، 
ب���ل انه ي�ص���ف احيان���ا اىل م�صت���وى الفراءات 

املف�صوحة وغ���ر العلمي���ة، ول ي�صتثني من ذلك 
�ص���وى قل���ة منه���م تناولت ه���ذه الروائ���ع بروح 
نزيهة تن�صد الو�صول اىل نتائج منطقية وعلمية 

متجردة.
م���ن  اول  ان  اىل  احلال���ة  ه���ذه  �صب���ب  ويع���زى 
ال�صامي���ة ب�ص���ورة   � العربي���ة  بالثقاف���ة  اهت���م 
عام���ة والروائ���ع املعماري���ة العربي���ة عل���ى وجه 
الوروبي���ون  امل�صت�صرق���ون  ه���م  اخل�صو����ض، 
واملعني���ون بالآث���ار منه���م، ويف وق���ت وظ���رف 
كان���ا يت�صمان ب���روح املغالة والعت���داد بالثقافة 
الوروبية وحم���اولت تزييف الثقافات الخرى 

وطم�صها وال�صعي اىل اذابتها.
ويف اط���ار ت�صدي���ه اىل تف�صر العم���ل املعماري 
ان  املوؤل���ف  يق���ول  تاأويل���ه،  ورمب���ا  وادراك���ه، 
هنال���ك تع���ددا يف التفا�صر وال���روؤى يكون معه 
م���ن ال�صعب مب���كان اجل���زم باأهلية ه���ذا املفهوم 
املفه���وم ونقائ�ص���ه.  ذاك  وايجابيات���ه و�صلبي���ة 
فامله���م هو �ص���كل التعاطف ال�صخ�ص���ي لي طرح 
من تل���ك الطروح���ات املتنوعة. وطبق���ا لهذا فمن 
املربر ان يثر املنت���ج املعماري املحدد ردود فعل 
متباين���ة ل���دى متلقيه، المر الذي يب���دو معه ذلك 
املنت���ج وكاأنه فعالية م�صوب���ة بالغمو�ض، وحدث 

غر قابل لاف�صاح.
ويرى ان �صرورة جتاوز ظاهرتي عدم الو�صوح 
وال�صتغ���اق اللتني تكتنف���ان الفعالية املعمارية، 
دفعت منظري العمارة )واحيانا م�صمميها(، اىل 
الداأب على تبيان مرامي تلك الفعالية ومقا�صدها 
عرب كتاب���ات ن�صي���ة حر�صت عل���ى ت�صهيل مهمة 
ادراك الفع���ل املعم���اري وتو�صي���ح ناجته، حتى 
بات���ت ظاه���رة الكتاب���ات املعماري���ة يف ثقاف���ات 
بع����ض املجتمع���ات ظاه���رة ماألوف���ة ومعروف���ة، 
تك���ون عادة مواكب���ة للن�صاط املعم���اري واحيانا 
ت�صبق���ه موؤدية دور الب�ص���ر والداعية ملا �صياأتي، 
الم���ر ال���ذي ا�صه���م ا�صهاما عميق���ا يف ادراك كنه 

املمار�صة املعمارية وجاء مقا�صدها.

وعل���ى ط���رف نقي����ض اآخ���ر، يب���ني ان »العمارة« 
بقي���ت يف جمتمع���ات كث���رة ا�ص���رة الغمو����ض 
والبه���ام، حت���ى ب���ات الن�ص���اط املعم���اري فيه���ا 
يع���د ن�صاطا »نخبويا« يهم فئ���ة حمدودة جدا من 
النا����ض، فئة مكتفية بذاته���ا ومقتنعة باجنازاتها 
ومولع���ة بطقو�صه���ا، خالق���ة يف الوق���ت نف�ص���ه 
لغته���ا ال�صطاحية وتعابره���ا اخلا�صة وحتى 
رطانتها، مم���ا ادى اىل قطيعة تام���ة بني منتجي 
تل���ك العم���ارة ومتلقيه���ا، و�صاه���م يف ح�ص���ور 
التبا�ص���ات عدي���دة عن فح���وى العم���ل املعماري 

ومهامه.
ومن هنا جاء الكتاب ب�709 �صفحات من احلجم 
الكب���ر، ح���ي التوا�صل يف جم���ال تخ�ص�صه، ثر 
وال�صتنتج���ات  والآراء  والف���كار  الت�ص���ورات 
يف ميدان���ه وق���د ا�صتن���د املوؤلف في���ه اىل العديد 
من امل�ص���ادر العربية والجنبي���ة املهمة وت�صمن 
�ص���ورا وتخطيطات معمارية جميلة ومعربة من 
املا�ص���ي واحلا�صر، لي����ض لا�صت�صه���اد فقط، بل 
للمناق�صة وابداء الراأي وال�صتنتاج واملحاججة 

اي�صا.
يتاألف الكتاب من ثاث���ة ف�صول رئي�صية، ت�صعب 
عنها واحد وثاثون جزءا غطت املو�صوع ب�صكل 
�صام���ل وواف. وق���د كر�ض املوؤل���ف الف�صل الول 
ملنجزات العمارة العربية ال�صامية، م�صرا اىل 
ان هذه العمارة ما فتئ ينظر اليها واىل اجنازها 
ع���رب خط���اب يت�صم بق���در كب���ر م���ن ال�صطحية، 
وبتن���اول ل يتع���دى مه���ام توثي���ق الت�صجي���ات 
الو�صفي���ة � الت�صويرية. اذ يحولها هذا اخلطاب 
اىل كياين، جتري���دي، ما�صوي، �صري، ل ميكنه 
باأي حال من الحوال ان ميد تاأثراته يف العمق 
الزمن���ي، المر ال���ذي ادى اىل تكري�ض �صيء من 
»القطيعة« الثقافية بني منتج تلك العمارة وهموم 

املمار�صة الت�صميمية الآنية.
وهك���ذا تعاطى املوؤلف مع تلك الطروحات ب�صيغ 
جديدة تن���زع اىل تخطي تل���ك »القطيعة« وتعمل 
جاه���دت  الت���ي  »الفجوة”الزمني���ة  ردم  عل���ى 
الدرا�ص���ات الكثرة واخلا�صة بالعمارة العربية � 
ال�صامية اىل تكري�ض ح�صورها وتثبيت قيمها. 
وقد تناول يف ه���ذا الف�صل عمارة م�صجد قرطبة 
الكبر، مباين الق�ص���ور الموية، عمارة امل�صجد 
الم���وي الكبر يف دم�صق، عم���ارة قبة ال�صخرة 

يف القد�ض، م�صجد املدينة املنورة، عمارة م�صجد 
الكوف���ة، مبن���ى ق�ص���رة عم���رة �ص���رق العا�صمة 
الردنية، وعم���ارة خربة املفجر )ق�صر ه�صام يف 

اريحا(.
للعم���ارة  الث���اين  الف�ص���ل  املوؤل���ف  وخ�ص����ض 
العراقية احلديثة، فبعد درا�صة يف عمارة العراق 
احلدي���ث ما بني احلرب���ني العامليت���ني حتدث عن 
امل�صروع التخطيطي والجناز جلامعة اآل البيت 
للعم���ارة  الول  التاأ�صي����ض  ودر����ض  بغ���داد،  يف 
احلديثة يف العراق، وال�صياق املعماري والن�صق 
الت�صميمي لعمارة الثاثينات يف بغداد، وعمارة 
اخلم�صينات يف العراق، وواقع العمارة العراقية 
املعا�ص���رة يف العقدي���ن ال�صتين���ي وال�صبعين���ي 

وت�صاميم جامع الدولة الكبر.
وه���و اذ يتن���اول ه���ذه العم���ارة كن���اجت زمن���ي 
مر�ص���ود بتتابع زمني، فانه يوؤكد انه على الرغم 
من اهمية الجناز الثق���ايف )واحل�صاري اي�صا( 
للعمارة العراقي���ة احلديثة كاحد املرتكزات التي 
نه�صت عليه���ا احلداثة العربية، فان منجزها ظل 
ام���را من�صيا بعي���دا عن دائرة �ص���وء الهتمامات 

التي حظيت بها مرتكزات احلداثة الخرى.
ومل يك���ن هدف���ه م���ن تن���اول العم���ارة العراقي���ة 
احلديث���ة اخلروج ب�صجل توثيق���ي ي�صمل جميع 
النتاج���ات املعمارية من�ص���اأ وراء من�صاأ او مبنى، 
بل قدم مناذج مهمة من النتاج املعماري العراقي 
احلدي���ث، وجنح يف جت�صيد ما �صكله ذلك النتاج 
من عط���اءات مهمة، ورمبا ظواه���ر جلية زخرت 

بها امل�صرة التطويرية للعمارة العراقية.
كر�ص���ه  فق���د  الكت���اب  م���ن  الثال���ث  الف�ص���ل  ام���ا 
في���ه  وتن���اول  املعماري���ة،  »اللغ���ة«  لتنويع���ات 
موا�صيع متنوع���ة ومتعددة وقد تك���ون متباينة 
يف اهميته���ا ومرجعيته���ا، ولكن���ه �صع���ى اىل ان 
تك���ون »الثيمة”ال�صا�صية له���ا مطبوعة بهاج�ض 
الهتم���ام والح���رام والتبجي���ل، ال���ذي ح���اول 
ان ي�صجل���ه للعم���ارة الناجزة ولولئ���ك املبدعني 

ا�صحاب املنجز املعماري املتناول.
وق���د حاول من خال التناول الوا�صع والعري�ض 
الذي انطوى عليه الف�صل تكري�ض ظاهرة ثقافية 
� نقدية، عرب عن حر�صه يف ان يكون ح�صورا يف 
ال�صلوك الثقايف العرب���ي، وهي وجوب اللتزام 
باملنتج املعماري كونه حدثا ثقافيا وح�صاريا يف 
اآن، كم���ا ينبغي لزوم العتن���اء بامل�صممني ذاتهم 

خالقي هذا املنتج ومبدعيه.
متيز هذا الف�صل الخر من الكتاب بوقفات ذكية 
عن���د بع�ض العم���ال الف���ذة لعدد م���ن املعماريني 
يل  ال�صوي�ص���ري  بينه���م:  والجان���ب  الع���رب 
كوربوزي���ه، العراق���ي عب���د الل���ه اح�ص���ان كامل، 
الردين جعفر طوقان، العراقي رفعة اجلادرجي، 
الفنلن���دي الف���ار الت���و، العراقي جعف���ر عاوي، 
العراقي قحط���ان عوين، الهندي جارل�ض كوريا، 

العراقية زهاء حديد.

ف��ي  المعماري��ة  اللغ��ة  تنويع��ات 
العمارة العربية اإلسالمية

كتاب يحاول تقديم قراءة 
مختلفة تسعى لردم القطيعة 
الثقافية مع فن جليل

ع���ام واملعم���اري بوج���ه خا�ض”و”العم���ارة التي 
�صتوؤ�ص����ض لجت���اه جدي���د ي�ص���ي بنقط���ة انطاق 
مغاي���رة يف م�ص���ار العم���ارة العراقي���ة احلداثي���ة، 
وه���ي ب�صفتها ال�صتثنائية هذه تكون قد لبت على 
وجه اكم���ل نداءات ارها�ص���ات التغير”ويخل�ض 
الكات���ب بع���د كل ه���ذه الإط���راءات الت���ي تزدح���م 
بلغ���ة الإعجاب الكبرة، لي�صرن���ا بب�صاطة اىل ان 
املرجعي���ة النظرية لهذه البناية تعود يف جوهرها 
اىل اأطروح���ة لوكوربوزي���ه يف عم���ارة احلداث���ة، 
والتاأوي���ل ال�صخ�صي الذي اعتم���ده امل�صممان يف 
ل ه���ذه الأطروحة، التي تتلخ����ض بعنا�صرها  تاأُوّ
املعروف���ة وه���ي ؛ املبن���ى املرف���وع عل���ى اأعم���دة، 
الواجه���ة احل���رة، النواف���ذ ال�صريطي���ة، واأخ���را 

ال�صطح امل�صتوي.
يف الواق���ع ان���ا مل اأتاأم���ل ب�ص���كل �صخ�ص���ي ه���ذه 
البناية، التي ا�صتحوذت على كبر اإعجاب ا�صتاذنا 
الدكتور خالد، ومل انتبه يوما لقيمتها الت�صميمية 
برغ���م مروري املتك���رر قريبا منها ورمب���ا زيارتها 
اكرث م���ن مرة، لكني مل اأجد حت���ى بعد ال�صتغراق 
يف التفا�صي���ل الت���ي اأورده���ا الدكت���ور، م���ا يث���ر 
اعجاب���ي بها، وباعتق���ادي ان و�صفة لوكوربوزيه 
احلداثي���ة، لي�صت كافية لت�صمي���م عمارة ال�صدمة، 
حتى لذائق���ة خم�صينيات القرن املن�صرم، ومل اجد 
فيها رون�ص���ان العمارة العراقية كم���ا ذهب املوؤلف 
يف حم���ل اآخ���ر، كما اأنن���ي ل اأعده���ا متثيا ملرحلة 
مف�صلية، وال لكان تاريخ العمارة يق�صم زمنيا، ما 
قبل هذه البناية وم���ا بعدها. ولعلي اتفق معه يف 
تقييمه لثانوية احلري���ري التي عدها مف�صلية يف 
تاري���خ ت�صميم املدار�ض العراقية، وذلك امر ميكن 
القب���ول به، مل���ا لهذه املدر�صة من ممي���زات حداثية 
وا�صح���ة، ا�صتم���رت تعم���ل يف الذائق���ة البغدادية 
حتى يومنا هذا، وليعذرين الدكتور عدم اقتناعي 
بفائقي���ة بناية م�صغ���ل الهال الأحم���ر، لأنني اول 

واأخرا متلقي للغة املعمارية ولي�ض اكرث.
بغداد  يف  العاملية  العمارة  • عمالقة 

بعد قراءات متنوعة يف اهم ال�صواخ�ض املعمارية 
التي نفذها معماريو الع���راق، يتوقف املوؤلف عند 
تل���ك الظاه���رة الفري���دة، واللغ���ز الغام����ض ال���ذي 
ا�صتدع���ى ح�ص���ور اأه���م اأ�صاطني العم���ارة العاملية 
اىل مدين���ة متوا�صع���ة تنف�ض عنها غب���ار ما�صيها 
الأ�صط���وري، بع���د ان خرجت من ع�ص���ور الظام، 
ودخل���ت قبل ثاثني عاما فقط اىل العامل احلديث، 
واغل���ب بنايات ه���وؤلء املعماريني الت���ي ا�صتهرت 

يف الق���رن الع�صري���ن، ه���ي يف الواق���ع اق���دم م���ن 
تاري���خ الدول���ة العراقي���ة احلدي���ث، فران���ك لوي���د 
راي���ت، لوكوربوزي���ه، غروبيو�ض، جي���و بونتي، 
دودوك، ولي���م دون���كل وكوب���ر العائد م���ن جديد، 
بال�صافة اىل الفار الت���و و�صواه، كل هوؤلء حلوا 
�صيوف���ا على بغداد، َتَرُك���وا تواقيعهم على ار�صها 
وم�ص���وا، با�صتثن���اء فران���ك لويد راي���ت، فقد ترك 
احام���ه تراكم اح���ام مدينة الف ليل���ة وليلة، تلك 
الأح���ام التي لو ق���در لها ان تنوج���د لكانت بغداد 
تكت���ب ق�ص���ة جدي���دة، و�صردي���ة مغاي���رة ع���ن تلك 
الت���ي �ص���اءت الأق���دار ان تكتبها، جزي���رة عدن )ام 

اىل  تتح���ول  كادت  اخلنازي���ر( 
واح���دة من عنا�صر ت�صكل املدينة على نحو جديد، 
فقط لو ان تخطيطات راي���ت ا�صتحالت اآىل واقع، 
تلك اجلزي���رة احللم باأوبراها وموله���ا وهارونها 
ونوافره���ا ومتحفه���ا، بقيت تتنف����ض الغبار على 
الأوب���را  دار  انبثق���ت  بينم���ا  ال�صكت�ص���ات،  ورق 
املطابق���ة لت�صميمه���ا يف ولي���ة كاليفورني���ا، يف 
املكان الذي يع���رف ان دار اأوبرا وحدها، بامكانها 
ان حتق���ق ازاح���ة ثقاف���ة يف تاريخ مدين���ة.. قلبي 
يتقط���ع اأمل���ًا، وان���ا اتابع احل���روف الت���ي �صطرها 
الدكت���ور خالد، وهو يقراأ جماليات هذه الت�صاميم 

وروعتها.. كيف ميكنني ان 
اأخُل�صها هنا، وه���ي بال�صبط مثل خطوط امل�صمم 
العظي���م، اأيقونة العم���ارة يف القرن املا�صي فرانك 
لويد راي���ت، ل، ل ميكن اختزالها، لي�ض لدّي قدرة 
عل���ى بع���رثة تلك ال�صط���ور التي دونه���ا ا�صتاذ لغة 
العمارة الدكتور خال���د ال�صلطاين، وهو ي�صتنطق 
اخلط���وط والزواي���ا واملناظ���ر الطبيعي���ة.. تع�صًا 
الت���ي قطع���ت عل���ى مدينت���ا الطري���ق،  لل�صيا�ص���ة 
فلي�ض كل ع�صكري هو ون�صت���ون ت�صر�صل، ولي�ض 
ليتعل���م  ت�صر�ص���ل،  ون�صت���ون  ه���و  �صيا�ص���ي،  كل 
الدر����ض، ال���ذي يق���ول ان العم���ارة الت���ي نبنيه���ا 
�صتبنين���ا بدوره���ا.. بدل دار الأوب���را حتّول بلدنا 
وق�ص���ور  مع�صك���رات،  تزاحمه���ا  مع�صك���رات  اىل 
�صاذج���ة تزاحمها ق�صور اك���رث �صذاجة.. لقد قتلت 
احلداث���ة على ورق ال�صكت�صات، وما بقي من اإرث، 
تركه لنا جي���و بونتي ولوكوربوزي���ه وغروبي�ض 
و�صواه���م، ه���و يف احلقيق���ة جمرد ج���زر جمالية 
يف حمي���ط كئي���ب وغريب عنها متام���ًا.. لقد ماتت 
احلداثة هناك، لقد قتلها البيان رقم واحد.. ولكنها 
موجودة هنا يف هذا الأر�صيف الأ�صيل، يف قراءة 
الدكت���ور خالد ال�صلطاين، بانتظار ان متتد لها ي��د 
مث���ل ي�����د امللوك وزمن مث���ل زمن املل���وك، لتنف�ض 

عنها غبار ال�صنوات ودموع التغريب. 
// عل���ى كل بغدادي، ول���د قريبا من �صفاف دجلة، 
يف كرخه���ا او ر�صافته���ا، ان يحتف���ظ بن�صخ���ة من 
هذا الكت���اب يف بيته،، لن بغ���داد هي جمرد حلم، 
او ذك���رى،،، او ال���ف ليلة وليل���ة، ويف هذا الكتاب 
ق�ص���ة الليلة الثانية بع���د الألف، �صهرزاد اجلريحة 

هنا.. 
بع���د حداث���ة اخلم�صين���ات، تركت بغ���داد حداثتها 
وراءه���ا، متام���ًا، لول تل���ك الق�صة الن���ادرة لولدة 
�ص���ارع حيف���ا، لكن���ا يف �صح���راء عم���ارة الن�صف 
الثاين من الق���رن املا�صي. لقد �صاخت بغداد متامًا 
كما �صاخ ابناوؤها املعماريون ال�صباب، الذين كانت 
احلداثة ت�صكل حلما جميدا يف وجدانهم، و مدينة 

اأنيقة تليق بذاك اخليال الأنيق.. 
// بق���ي ان اأق���ول، ان ولدة هذا الكتاب - الوثيقة 
يف ه���ذا الوق���ت ام���ر �صيحتار مع���ه املوؤرخون يف 
امل�صتقب���ل، حي���ث من الغراب���ة ان ت�ص���در للعمارة 
البغدادية �صهادة مياد ع�صية احت�صارها وافولها، 
ان ال�صواخ�ض التي يحتفي بها الدكتور ال�صلطاين 
ه���ي الن مبان هرمة ومتعبة وتذرف دموعها على 
امل���ارة يف م�صهد خرائبي ق���ل ان عا�صته مدينة يف 
تاريخه���ا، مدين���ة منكوب���ة يف عمرانه���ا وثقافتها 
وجذوره���ا. مدينة با مدنية، ه���ي بالأحرى قرية 
منكوب���ة، يح���ف به���ا التخل���ف م���ن كل اجلهات، و 
ينع���دم فبه���ا ال���ذوق. ويكرهها من يت���وىل امرها. 
لي�ص���ت هن���اك مدين���ة يف التاري���خ تعاق���ب ب�صبب 

تاريخها مثل بغداد.

◄◄

بناية ادارة كهرباء النا�سرية - ت�سميم ال�سلطاين )1979(
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م��ح��س��ن ال��غ��ال��ب��ي 

الكت���اب  مو�صوع���ة  اإ�صكالي���ة  فح����ض  اأج���ل  وم���ن 
و�صامل���ة،  مو�صوعي���ة  ب�ص���ورة  ومعاينته���ا 
ارت���وؤي تق�صي���م م���ن الكت���اب اإىل ف�ص���ول، طبق���ًا 
تل���ك  معه���ا  تعاط���ت  خلا�صية”الثيمات”الت���ي 
الف�صول. كما اأن وجهة نظر املوؤلف جاءت متوائمة 
مع وجه���ات نظر الكثر م���ن الدار�ص���ني القائلة باأن 
احل���دث الإبداع���ي ل ياأتي م���ن فراغ، م���ا مل يكن قد 
�صبق���ه وجود مثمر ملا ي�صم���ى ب�”تراكم اخلرب«. كما 
اأن”النطاق”ال�صلي���م وال�صائ���ب يتع���ني دوم���ًا اأن 
يب���داأ من تل���ك النقطة التي توقف عنده���ا الآخرون، 
الت���ى  اجلدي���دة  احلواف���ز  باحل�صب���ان  الأخ���ذ  م���ع 
توفره���ا طبيعة املناخ���ات ال�صيا�صي���ة والجتماعية 
والقت�صادي���ة اجلدي���دة احلاثة لاب���داع. اإن اإدراك 
قيمة املنج���ز املعماري املتحق���ق يف عمارة الق�صور 
الأموية، ينبغ���ي اأن ميتحن يف �صوء تاأثراته على 
ما تبع���ه من منت���ج ت�صميمي، مف�صول عن���ه زمنيًا. 
بعب���ارة اأخ���رى، رتب���ت ف�ص���ول حمتوب���ات الكتاب 
بحي���ث تعك����ض بو�صوح خلفيات احل���دث البداعي 
ملنج���ز الق�ص���ور الأموي���ة، واإدراك قيمة هذا احلدث 
العم���ارة، وتق�ص���ي تنويعات���ه  تل���ك  الإبداع���ي يف 
احلا�صل���ة يف تطبيق���ات عم���ارة الق�ص���ور لحق���ًا، 
وتاأث���ر ذلك احل���دث على امل�صار التط���وري للعمارة 
الإ�صامية. اإن درا�صة �صامل���ة، ومو�صوعية، تتبنى 
مث���ل تل���ك املقارب���ة البحثي���ة كفيل���ة، يف اعتقادن���ا، 
بتبيان غاي���ة الكتاب وهدفه واأهميت���ه ومو�صوعه. 
ه���ذه الدرا�ص���ة تع���د كذلك اإمي���اءة اح���رام وتقدير 
لذلك املنج���ز املهم والريادي الذي ندعو اإىل درا�صته 
واإع���ادة قراءته، وفق اأدوات املقاربات النقدية التي 
توفره���ا مناه���ج النق���د املعا�صر. وانطاق���ًا من تلك 
ال���روؤى، جرى تق�صي���م الكتاب اإىل خم�ص���ة ف�صول. 
ومت تكري�ض الف�صل اخلام�ض )والأخر( ملو�صوعة 
تاأثرات املنج���ز الت�صميمي للق�ص���ور الأموية على 
املمار�ص���ة الت���ى تبعت ظه���ور زمن الق�ص���ور اإياها. 
اأن اأهمي���ة عم���ارة الق�ص���ور ل تكم���ن يف  ونعتق���د 
ذاتها فح�ص���ب، برغم اأهمية ح���دث الظهور وريادته 
وفرادت���ه، واإمنا فيما ميك���ن اأن يوؤثر ت�صميميًا على 
املمار�ص���ة الاحق���ة اأي�ص���ًا. فالفك���رة، اأي���ة فك���رة، ل 
ت�ص���ح بذاته���ا، واإمنا يف قدرتها عل���ى التاأثر، ويف 
خلقه���ا اإمكان���ات للتوا�ص���ل والتفاع���ل، واج���راح 
تكف���ل   ،Intertextuality»ن���وع من”تنا�صي���ة
ظهور مقارب���ة خاقة، تتم���رد �صد”مركزية”املعنى 
الواح���د والفهم الواحد، وتكون ق���ادرة على التاأثر 

امل�صتقبلي على �صياق املمار�صات املعمارية الاحقة. 
وه���ذا الف�ص���ل معن���ي يف التعاط���ي م���ع تاأث���رات 
عم���ارة الق�ص���ور الأموي���ة املفر�صة عل���ى املمار�صة 
مناط���ق  يف  ظه���رت  الت���ى  املماثل���ة  الت�صميمي���ة 
جغرافي���ة اأخ���رى، بي���د اأنه���ا تظ���ل تدي���ن لظهورها 
الأ�صا�صي���ة  التكويني���ة  عنا�صره���ا  ت�ّص���كل  وتع���زو 
اإىل ذل���ك الن�ص���اط الرائ���د واملوؤ�ص�ض ال���ذي اجرح، 
الكت���اب  الأم���وي. وي���ورد  الع�ص���ر  م���ا، يف  يوم���ًا 
اأمثل���ة عدي���دة، وم���ن �صمنها”ق�ص���ر الأخي�صر”يف 
والعميق���ة  الوا�صح���ة  التاأث���رات  حي���ث  الع���راق، 
تب���دو جلي���ة عل���ى عم���ارة ه���ذا الق�ص���ر املبن���ى يف 
بادي���ة الع���راق، بعيد �صقوط الدول���ة الأموية، وبدء 
ن�ص���وء احلك���م العبا�ص���ي. كم���ا يتط���رق الف�صل اإىل 
ق�ص���ور �صامراء )�صر م���ن راأى( التي تظهر باأ�صلوب 
عمارتها وتزييناته���ا الداخلية، تاأثرات نوعية عما 
اأنت���ج �صابقًا يف الع�ص���ر الأموي. اأم���ا تاثرات تلك 
املمار�صة الفطن���ة ونوعيتها التى ظهرت من قبل يف 
العم���ارة الأموي���ة، ونعني بها عم���ارة الق�صور، فقد 
جتل���ت بو�ص���وح يف”ق�ص���ر احلمراء”بغرناطة يف 
الأندل����ض، اآخر ق�صور اأم���راء بني ن�صر الذين ظلوا 
دومًا )كما ظ���ل اأمراء املمال���ك الأندل�صية( حري�صني 
على الت�صب���ه مبا اأنتج يف عه���د اأجدادهم حكام باد 

ال�صام ال�صابقني. 

تع���ود ملكية غالبية ال�صور الفوتوغرافية املن�صورة 
يف الكت���اب للموؤل���ف �صخ�صي���ا، ال���ذي يكت���ب ع���ن 
ذل���ك مايلي:”لق���د عمل���ت عليه���ا وعل���ى جتميعه���ا 
طيل���ة �صنني عدي���دة، منذ اأن �صغفت به���ذا املو�صوع 
املعم���اري ب�صورة عميق���ة يف منت�صف الت�صعينات، 
عندم���ا �صاه���دت ميداني���ًا، وللم���رة الأوىل،”ق�صر 
عمرة”ومنج���زه املعم���اري والفن���ي الرائ���ع ال���ذي 
اإىل  بعدئ���ٍذ  ال�صغ���ف  ثم”�صرى”ذل���ك  ي�صاه���ي.  ل 
مو�صوعة”الق�ص���ور الأموية”بوج���ه عام، فتعقبت 
اأمكنته���ا وزرت مواقعه���ا قدر امل�صتط���اع يف بوادي 
حا�صرت���ه  ويف  ال�ص���ام  وب���وادي  ومدن���ه،  الأردن 
وموق���ع  الأموي���ني  عا�صم���ة  دم�ص���ق،  العظيم���ة 
جناحاته���م املعمارية، ويف بادية العراق عند”ق�صر 
الأخي�ص���ر«، م���رورا عل���ى ق�صور �صام���راء، عا�صمة 
العبا�صيني”الأ�صطوري���ة«، و�صول اإىل الأندل�ض يف 
اإ�صباني���ا. وقد �ص���وّرت تلك الق�صور م���رات عديدة، 
حت���ى ت�صن���ى يل جمع لقط���ات متنوع���ة تخ�ض تلك 
املواق���ع املعماري���ة طيل���ة عقدي���ن م���ن ال�صن���ني يف 
متابع���ة تظهر التغيرات التى ط���راأت على مناذجها 
املبني���ة. ويف اأحيان كثرة كن���ت اأجل�ض اأمام الأثر، 
اأو عن���د حائطه اأو يف فنائ���ه الو�صطي، كي ميكنني 
اأن ا�صت�صع���ر مب���ا يحيطني م���ن روائ���ع ت�صميمية، 
وا�صتح�ص���ار توق املعمار املجته���د وطموحاته، مع 

عمال���ه احلرفي���ني البارع���ني، لتحقي���ق تل���ك الأمثلة 
املعمارية املبهرة، التي تع���د الآن فخرمنتج العمارة 
الإ�صامي���ة، ومنتج العمارة العاملية على حٍد �صواء. 
ولي�ص���ت م�صادف���ة اأن غالبية تلك الأمثل���ة املعمارية 
املث���رة، ه���ي الآن �صم���ن لوائ���ح >اليون�صك���و<، 
الواجب���ة احلف���اظ وامل�صمول���ة يف قائم���ة ال���راث 
الثق���ايف الإن�ص���اين. كن���ت )ولزل���ت!( اأج���د متع���ة 
كب���رة، واأنا يف ح�صرة تلك الأمكن���ة، اأتابع ب�صغف 
كب���ر نوعية امل���ادة الن�صائي���ة امل�صغول به���ا الأثر، 
واأتاأمل مليًا قرارات املعم���ار املتخذة، املرتكزة على 
خربة وا�صعة ترثيه���ا وتغنيها معلومات عديدة عما 
مت اجن���ازه �صابق���ًا، لت�ص���ار اإىل من���اذج ت�صميمية، 
حتم���ل يف ذاته���ا نوع���ًا م���ن اجلمالي���ات اخلبيئ���ة. 
يف بع����ض الأحي���ان اأح����ض بتم���اٍه خا����ض م���ع تلك 
اجلماليات الت�صميمية، واأ�صعر بانتمائي لها واأنني 
ذو �صل���ة وثيقة به���ا. لقد اأحببتها كث���رًا، ومتاهيت 
معه���ا وم���ع عمارته���ا. ولف���رط متاه���ّي م���ع املكان، 
كن���ت اأحيانًا، >اأحتدث< م���ع �صاغلي، تلك الق�صور 
م���ن اأمراء ورج���ال دول���ة.. ون�صاء جمي���ات، �َصكّن 
تل���ك الأحياز وبقي���ت اأنفا�صهن، مثلما ظل���ت اأنفا�ض 
م���رور  برغ���م  للم���كان،  اأولئك”ال�صاكنني”مرابط���ة 
ه���ذا الك���م الهائل م���ن ال�صنني، بل ق���رون عديدة من 

ال�صنني!
لقد بيّنا اأهداف هذه الدرا�صة ومراميها، وراأينا اأنها 
لي�صت �صجًا تاريخي���ًا، اأو توثيقيًا جلميع الق�صور 
املبني���ة يف الع�ص���ر الأم���وي، بق���در م���ا ه���ي قراءة 
معماري���ة لذل���ك املنج���ز املت�صع���ب والبال���غ ال���رثاء. 
وبناًء على ذلك، اعتمدنا اعتمادًا كبرًا على احلقائق 
والوقائ���ع التي اأ�صح���ت الآن معلومة ومتداولة عن 
تاري���خ الق�صر الأم���وي واأبع���اده ومقا�صاته وتعدد 
فراغات���ه ونوعي���ة اإ�صغال���ه، وغ���ر ذلك م���ن الأمور 
الت���ي تطرق اإليه���ا ال���رواة الأقدم���ون واملخت�صون 
احُلَدث���اء باإ�صهاب، يف العديد م���ن اأبحاثهم وكتبهم. 
لقد اعتمدنا على هذه احلقائق كخلفية لزمة للحدث 
املعم���اري املدرو�ض، باعتقاد اأنه���ا متتلك �صدقيتها، 
الأم���ر الذي جعلنا نخت���زل كثرًا م���ن امل�صادر التي 
تكرر احلقائ���ق الآثاري���ة و«الكرونوغرافية”ذاتها، 
العربي���ة  امل�ص���ادر  اإىل  الإ�ص���ارة  حاولن���ا  كم���ا 
والأجنبية، حت���ى يتمكن القارئ، ب�صهولة، الرجوع 
اإليه���ا، وال�صتفادة منها يف اأبحاث ودرا�صات لحقة 
�ص���واء ما يخ�ض هذا اجلان���ب الإبداعي من العمارة 

الإ�صامية اأم يف جوانبها الأخرى املتنوعة«.

وتمثالت  »العمارة المدنية« اإلسالمية
السلطان����ي

يهدي الدكتور خالد الس��لطاين كتابه الجديد بعنوان >القصور األموية: 

تجيل”العامرة املدينة”اإلسالمية ومتثالتها< اىل”البناة االوائل وفنانيهم، 

الذين اجرتحوا لنا مفهوم”العامرة املدنية”اإلس��المية، مؤسسني بذلك 

االجرتاح احد تجليات منجز العامرة اإلسالمية الحصيف، ومرسخينه يف 

املش��هد... والخطاب. والكتاب الصادر عن دار االديب )عامن / اإلردن(، 

جاء ب��� 464 صفحة من القط��ع الكبري )28 × 29.5 س��م(، وبغالف فني 

س��ميك. وتعد املوضوع��ة التى يتعاط��ى معها الكتاب، م��ن املواضيع 

الهام��ة والرائ��دة يف منجز العامرة اإلس��المية، لكنها، مع االس��ف، مل 

تحظ باهتامم كاف من قبل الدارس��ني العرب وحتى االجانب، يتس��اوق 

م��ع اهميتها وريادتها.  ونرى بانه ق��د آن االوان، لتناول هذه املوضوعة 

املعامرية الرائدة والذكية، التى اغنت منتج العامرة اإلسالمية بتنويعات 

تصميمية عديدة، ساهمت  يف اثراء الثقافة االنسانية واضافت الكثري اىل 

الحضارة العاملية.

حسام السراي

اآخر العنقود يف العائلة مل يتفق مع ال�صائد اآنذاك 
بالذه���اب اىل »دار املعلمني”عق���ب اإكمال »الثالث 
متو�صط”ك���ي يتوّظ���ف ويت�صّلم راتب���ًا، بل اأكمل 
املرحل���ة الثانوية مقاومًا �صغ���ط الأقارب وفقره 
املدقع. ه���ذا الإ�صرار العفوي كان يعني النتقال 
اىل مدينة الك���وت. هناك حدثت النقل���ة الثقافّية 
م���ع تعّرفه اإىل املكتبة العاّم���ة وال�صينما، ومنهما 
ك���ّون زاده املعريّف وبداأ يط���ّل على عوامل اأرحب 
يف كت���ب واأف���ام خم�صيني���ات الق���رن املا�ص���ي. 
وا�ص���ل الدرا�صة، حّت���ى ح�صوله عل���ى بعثة اىل 

مو�صكو عام 1959.
النتق���ال للعي�ض يف مو�صك���و كان يعني الطاع 
عل���ى املع���ارف العاملّي���ة والخت���اط بالآخ���ر مع 
اكت�ص���اب �صداق���ات مبثقف���ني رو����ض وعراقّي���ني 
وع���رب، م���ن بينهم غائ���ب طعمة فرم���ان، ح�صب 
ال�صي���خ جعف���ر، اأحم���د ما�ص���ي، مع���ني ب�صي�صو، 
ج���ال املا�صطة، ميخائيل نعيم���ة، وحممود اأمني 
الع���امل... ه���ذه العاق���ات اجلدي���دة اأبعدت���ه عن 
تفا�صي���ل احلي���اة الجتماعّي���ة لاأه���ل و�ص���ات 
الن�صب، لكّن امل�صادفة �صاءت اأن يلتقي ال�صلطاين 
اأحد اأقربائه يف مقهى يف جوار الكرملن، في�صاأله 
القري���ب: »م���ن هو �صي���خ ع�صرتك���م؟« بينما كان 
ال�صلطاين قد ن�صي هذه العوامل وانتقل اىل بيئة 

تختلف كلّيًا عن تلك التي ن�صاأ فيها.
انخ���رط يف مدر�ص���ة العم���ارة يف مو�صك���و التي 
اأ�ّص�صه���ا معماري���ون »بنيوّيون« غ���ّروا املفاهيم 
���ًا بهم يف عمارة  املعمارّي���ة واأوجدوا نهجًا خا�صّ
احلداثة، التي ظّلت مثار اهتمام وبحث يف �صّتى 
اأنح���اء العامل. زها حديد تع���ّد نف�صها اأحد تامذة 
ه���ذه املدر�ص���ة، وت�ص���ر دوم���ًا اىل اأّنه���ا تنطل���ق 
م���ن النقط���ة الت���ي و�ص���ل اإليه���ا البنيوي���ون يف 
الع�صرينيات من القرن املا�صي، لكن توّجهه نحو 
درا�صة هذا الفّن، مل يكن خمططًا له م�صبقًا، بل جاء 
بع���د ح�صوله على درجات عالية مّكنته من الظفر 
مبنحة درا�صّي���ة. اأما قيمة العم���ارة وجمالياتها، 
فاكت�صفهما خال الدرا�ص���ة التي حّددت م�صارات 
حيات���ه واهتمامات���ه املهنّي���ة وال�صخ�صّية. لقاوؤه 
�ص���ه اأفاده  بع���دد م���ن املنّظرين يف جم���ال تخ�صّ
بعد �صنوات يف تاأليف كتابه »مئة عام من عمارة 
احلداثة« )دار املدى �� ٢009(. واأنت تتحّدث اإليه 
تتلّم����ض ثقاف���ة مو�صوعّية ل تنح�ص���ر يف جماله 
الأكادمي���ي. مبعث ذلك ت���رّدد الكثر م���ن الأدباء 
والكّت���اب الع���رب عل���ى مو�صك���و، وتعّرف���ه اإليهم 
واطاع���ه عل���ى نتاجاته���م اآن���ذاك. �صبع���ة اأعوام 
كان���ت كافية للح�ص���ول على املاج�صت���ر ومن ثّم 
الع���ودة اىل بغداد عام 1967، ليجند �صابطًا يف 

اخلدمة الحتياط.
�صه���د املعمارّي انقاب مت���وز 1968: »كان حدثًا 
غريب���ًا وقته���ا«. لك���ن حل�ص���ن حّظ���ه اأّن���ه جاءته 
بعث���ة جدي���دة لدرا�ص���ة الدكت���وراه يف مو�صكو، 
فاأبعدت���ه عن متابع���ة امل�صهد الدم���وي يف بغداد. 
بعده���ا، اأنهى درا�صت���ه وعاد اىل الع���راق اأُ�صتاذًا 
يف ق�ص���م العم���ارة يف كلية الهند�ص���ة يف »جامعة 
بغداد”ليك���ون �صباط )فرباير( العام 197٤ �صهر 

حتّقق رغبته يف مزاولة املهنة يف جمتمع الن�صاأة 
قبل اأن يغادر العراق اإىل الأردن عام 1996 ومنها 

اإىل الدامنرك حيث يقيم منذ عام ٢00٢.
ميل���ه اإىل ن�ص���ر الثقاف���ة املعمارّية جعل���ه يكّر�ض 
جهده يف الكتابة والرويج ملا تلقاه على ح�صاب 
الن�صغ���ال بت�صميم مباٍن و�ص���روح هنا وهناك. 
»ه���ذا الطم���وح ه���و ال���ذي دفعن���ي اإىل اأن اأكون 
اأ�صتاذًا لأّنها الو�صيل���ة الأمثل لتحقيق م�صروعي 

الثقايّف يف املجتمع«، يعّلل �صبب اهتمامه بكتابة 
البح���وث وتاأليف الكتب ع���ن العمارة وحداثتها. 
يتذّكر بفرح اّنه اأ�صهم يف تخريج ٢000 مهند�ض 
���ة تاحقه اليوم  معم���ارّي يف العراق، لكّن الغ�صّ
وه���و يجده���م ق���د توّزع���وا يف بل���دان �صّتى من 
ركي���زة  يكون���وا  اأن  ج���ّدًا  ممكن���ًا  »كان  الع���امل. 
للنه�ص���ة املعمارّية يف البل���د، بينما هم اليوم يف 

م�صر ي�صوبه الغمو�ض«.

ب���ني التوا�ص���ل م���ع طلبت���ه حّت���ى ه���ذه اللحظة، 
مل  واملوؤلف���ات،  الكت���ب  ن�ص���ر  يف  وال�صتم���رار 
يتوق���ف ع���ن حماولة اخ���راق اأ�ص���وار اجلامعة 
ككي���ان اأكادميي نخبوي، به���دف حتويل الدر�ض 
الأكادمي���ي اىل ثقاف���ة جمتمعّي���ة ع���ن العم���ارة 
ونتاج���ات مبدعيها. العم���ارة احلداثّية، ومنجز 
املعمارّي���ني العراقّي���ني، وقب���ول الآخ���ر يف ه���ذا 
املج���ال، ومتابع���ة ما يدور يف الور�ص���ة العاملّية، 
كّله���ا ق�صايا تناوله���ا يف »تنا�ض معم���ارّي« )دار 
امل���دى ����� ٢007(، و»عم���ارة ومعماري���ون« )دار 
ال�ص���وؤون الثقافّي���ة �� ٢009(. يذّكرن���ا ال�صلطاين 
النا�صري���ة  كهرب���اء  دائ���رة  مبن���ى  �صم���م  باأّن���ه 
يف  الأردن.  يف  البي���ت«  اآل  و»جامع���ة   )1979(
امل�ص���روع الأخ���ر، ح���اول اإدخ���ال كّل العنا�ص���ر 
�صيك���ون  وهن���ا  الأكادمي���ي،  للن�ص���اط  املازم���ة 
لوكوربوزيي���ه، ولوي�ض كان، رفعت اجلادرجي، 
اأمثلت���ه املحّبب���ة ع���ن املعم���ارّي ال���ذي يدح����ض 
التناق�ض املزعوم بني وظيفت���ي املنّظر واملهنّي. 
اأهّم ما حاولت كتاباته اأن تلفت النتباه اإليه، هو 
تفّرد املعمارّي العراقّي يف تطويع �صروط البيئة 
وامل���كان يف املنت���ج احلداثي. هو يفه���م العمارة 
عل���ى اأّنها نتاج التقني���ة والفّن، بني ما هو مفهوم 
للجمي���ع ويحم���ل ال�صبغ���ة العاملّية، وم���ا ي�صفي 
عل���ى التقني���ة تف���ّردًا وخ�صو�صي���ة يف امل���كان، 
لتكون تقّبًا لاآخر مرتهنًا بالبيئة ودرجة تفاعل 
املعني���ني مع املنتج اجلديد. غ���ر اأّنه ينتقد غياب 
املعمارّيني العراقّيني عن امل�صهد العام وجتاهلهم 
لن�ص���ر الثقاف���ة املعمارّي���ة يف املجتم���ع »ال�صاع���ر 
ال�صعبّي واملغني من الدرجة العا�صرة اأ�صهر رمّبا 
م���ن اأف�ص���ل املعمارّي���ني العراقّيني ب�صب���ب توافر 
موؤ�ّص�ص���ات ت�صّوق هذا النت���اج«. ما يحزنه اليوم 
يف مراأى بغداد التي يحفظ ت�صاري�صها واأبنيتها 
ع���ن ظهر قلب، ذلك الذوق املتدين ال�صائد الذي ل 
يتحّمل م�صوؤوليته املعماريون فقط، بل اأ�صحاب 
الق���رار اأي�ص���ًا. يح�ص���ر يف ذهن���ه راأي لرفع���ت 
اجلادرج���ي مف���اده اأّن »املنتج املعم���اري متكّون 
من ق�صمني، الأّول يخ�ّض خلق العمارة، والثاين 
هو املجتمع الذي ي�صتطيع اأن يحافظ على املنتج 
وي�صون���ه، وبغ���ر ذل���ك، نفق���د الذاك���رة وتراكم 
اخلربة الت���ي تدفعنا اإىل ال�ص���ر اإىل الأمام واإل 

نبداأ من ال�صفر دائمًا«.
بينم���ا نتبادل اأطراف احلدي���ث يف كلية الهند�صة 
يف »جامع���ة بغداد”الت���ي ع���اد اإليها ه���ذا العام، 
يلق���ي نظرة فاح�ص���ة على طلب���ة ق�ص���م العمارة. 
يق���ول اإّنهم »اأذكي���اء يحّبون التجدي���د واكت�صاب 
املعرف���ة اإل اأّنهم يعي�ص���ون واقعًا األيم���ًا وقا�صيًا، 
فا يرون جتّلي���ات العمارة احلداثّي���ة، وبالتايل 
ه���م معزولون عّما ي���دور يف الور�ص���ة املعمارّية 
العاملّي���ة«. يرى خالد ال�صلطاين يف عودة الطبقة 
الو�صط���ى وح�صورها يف املجتمع �صبيًا ليقاف 
كل هذا اخلراب املعمارّي والنف�صّي والبيئي، فما 
ح�صل يعّده نتيج���ة منطقّية لق�صاء هذه الطبقة 
التي هرب���ت اإىل اخلارج »رغم اأّنه���ا تتوق اليوم 

للعودة اىل الديار«.

خالد الس��لطاني: منّظ��ر العمارة 
العراقية الحديثة

وفاة والده، نقلته من أزقة بغداد اىل

 قضاء الصويرة )محافظة واسط( طفاًل 

رضيعًا ال يتخّطى األسابيع، لتبدأ حياة 

من املعان��اة وتحارص طفولت��ه بالفقر والتعاس��ة »نعم 

أتذك��ر تلك األّيام بأمل« يس��تعيد خالد الس��لطاين فرتة 

ُيتمه بنربة خافتة. يف مدرس��ة قريبة م��ن القرية التي كان 

يسكنها، لفتت رسوم الصبي معّلميه مّمن كانوا ينتظرون 

تخطيطات��ه التي كان يرس��م فيها أرجله��م كأرجل البط؛ 

ألّن��ه مل يكن يتقنه��ا. مع نضجه أكرث، أدرك أّن الرّس��ام 

املوهوب هو الذي يعرف كيف يرسم أطراف اإلنسان.
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عالء المفرجي

اإن  ومعماري����ون(،  )عم����ارة  كتاب����ك  يف  ذك����رت 
العم����ارة هي نتاج امتزاج العلم والفن.. نت�صاءل 
ع����ن ت�ص����ورك للمفه����وم، بو�صف����ه ي�تاأرج����ح بني 

تقنية العلم واآفاق املخيلة الإن�صانية.
- نع����م هذا �صحيح، العمارة ن����اجت امتزاج العلم 
والف����ن. م����ن هن����ا  تتب����دى ف����رادة ه����ذا اجلن�����ض 
البداع����ي و�صعوبت����ه يف اآن، فه����و وان اعتم����د 
عل����ى العل����م ومبادئ����ه الوا�صح����ة والثابت����ة م����ن 
جان����ب، لكنه اي�ص����ا يتكئ على املخيل����ة الوا�صعة 
الت����ى يتيحه����ا الفن، وهذا المت����زاج غر العادي 
يف مفه����وم العم����ارة، ه����و ال����ذي يطب����ع العمارة 
بطاب����ع خا�����ض. وله����ذا فانه����ا جتمع م����ا ل ميكن 
جمع����ه. انها كم����ا قل����ت مرة،”ال�صي����ف وال�صتاء 
عل����ى �صطح واح����د!«. واعتقد ان ه����ذه اخلا�صية 
الت����ى ت�صم العم����ارة جتع����ل منها جن�ص����ًا ابداعيًا 
عاب����را للتق�صيات الواقعي����ة وامللمو�صة امل�صغول 
به����ا العل����م، يف الوق����ت ال����ذي جتم����ح ت�صورات 
املخيل����ة الفني����ة و�صروده����ا يف ع����وامل متخيل����ة 
وغ����ر واقعي����ة. وله����ذا ف����ان املعمار الك����ف عليه 
الط����اع على معارف متنوع����ة وعديدة، تتطلبها 

خ�صو�صية املهنة التى نتحدث عنها.

نب����داأ من حيث �صرورة تكري�����ض ثقافة معمارية، 
جند اإنها بانح�صار رغم املنجز املعماري الوا�صح 
على يد مبدعي هذا الفن مبختلف اأجيالهم وعلى 
م����دى مراحل تاريخية خمتلف����ة.. ما تعليقك على 

ذلك؟.
- نعم، ثمة انح�ص����ار يف الثقافة املعمارية. وهذا 
النح�ص����ار فاجع حقًا. انه، ي����ا �صديقي، انعكا�ض 
ملا يح����دث يف اخلط����اب الثقايف ب�ص����ورة عامة. 
فغي����اب الطبقة الو�صط����ى ومبدعيه����ا، وتغييبهم 
الق�ص����ري عن امل�صهد، هو الذي اأف�صى و�صيف�صي 
اىل ذل����ك النح�ص����ار املعي����ب، لي�����ض يف ال�ص����اأن 
املعم����اري، وامن����ا فيم����ا يخ�����ض اله����م الثق����ايف 
بعامة. وتاأثر ه����ذا النح�صار، )او عدم املبالة، 
اذا �صئ����ت(، له����و تاأثر مزدوج، فه����و من ناحية، 
يق����ود اىل افق����ار املنجز الثقايف بع����دم الكراث 
ب����ه وبع����دم متابعته، وم����ن ناحية اأخ����رى، يتيح 
وج����ود مثل ه����ذا النح�صار او ع����دم املبالة، اىل 
مترير الرديء يف املنتج املعماري، وعدم قراءته 

نقديا او تبي����ان قيمته ال�صلبية. ومبرور الوقت، 
�صيق�ص����ي ال����رديء من العم����ارة جيده����ا، متامًا، 
مثلم����ا ت�صر املقولة القت�صادي����ة اإىل”اإن العملة 

الرديئة تطرد العملة اجليدة!«.
لقد عمل كرث من املعماريني العراقيني املجتهدين 
على غياب الهتمام مبنجزهم. ولنا ان نت�صور لو 
ان حركة نقدية جادة واكبت اعمالهم، لكانت تلك 
الأعمال اك����رث بريقًا، واأعمق تاأثرًا يف املمار�صة 
املعمارية املحلي����ة. املمار�صة التى حققت مع ذلك 
النح�صار النق����دي، جناحات مرموقة اجرحتها 

اجيال عديدة من املعماريني العراقيني.

م����ن هنا نرى انك تكاد تنف����رد يف هذا امليدان يف 
توظي����ف معارفك بالعم����ارة من خال بحوثك يف 
خل����ق وعي وذائقة للجمهور يف ه����ذا الفن.. اإىل 
اأي مدى نح����ن بحاجة اإىل اإ�صاعة الوعي باأهمية 

وخطورة هذا اجلن�ض املعريف املهم.
- �صكرا على اهتمامك مبا اكتب. واحلقيقة فاين، 
ومعي كرث من الزم����اء املهنيني املعنيني بال�صاأن 
املعماري، نحاول جهد الإم����كان تو�صيع مدارات 

تع����رف،  كم����ا  فالعم����ارة،  بالعم����ارة،  الهتم����ام 
متواجدة يف جمي����ع الأن�صط����ة والفعاليات التى 
جنريه����ا يف احلي����اة. انه����ا حا�ص����رة يف ال�صكن، 
ويف ف�ص����اءات العم����ل، ويف مناط����ق الروي����ح، 
ف�ص����ا عن اإنن����ا نلتقي به����ا يف الأبني����ة ال�صحية 
والثقافي����ة والدينية الخ..؛ من هنا تنبع الأهمية 
العالي����ة الت����ى اأراه����ا يف اإدراك جمه����ور عري�ض 

لهذة الفعالية بجوانبها املتعددة.
اإن املعرف����ة بالعم����ارة واإمكان����ات نقده����ا من قبل 
م�صتغليه����ا، يوف����ران مناخات �صحي����ة لتقييمها، 
وبالت����ايل حت�ص����ني اأدائها، ف�صا ع����ن ان انت�صار 
الوعي بالعمارة ي����رثي ثقافة الإن�صان، وي�صيف 
اإىل خزين����ه املعريف دراية جدي����دة. وهذا هو ما 
كر�صت له جه����دي املهني وال�صخ�ص����ي. فانا، كما 
تعرف،”معلم«، ومهنت����ي وواجبي يحتمان علّي 
عدم اقت�صار ن�صاط����ي على طلبة اجلامعة، واإمنا 
يحث����اين عل����ى تو�صيع دائ����رة املتلق����ني. واعتقد 
ب����ان ذل����ك ل يخ����رج كثرا ع����ن متطلب����ات مهنتي 
واهتمامات����ي. لكني، اعرف لك، ب����اين، اأ�صا�صًا، 
حم����ب للعمارة؛ ومهت����م بق�صاياها. كم����ا ما زلت 
اأوؤمن ب����ان ن�صر الثقافة املعماري����ة هو م�صروعي 
املهن����ي وحتى ال�صخ�صي،  واأ�صعى وراء حتقيقه 
بكل ال�صبل املتاحة، ومن كل الأمكنة التى اأتواجد 
به����ا. كم����ا م����ا انفككت اأث����ق ب����ان �صي����وع الثقافة 
املعمارية، يغني اخلطاب الثقايف، ويرثي املهنة 

يف اآن واحد.

كنت قد اأ�صرت يف ندوة لك مع عدد من املعماريني 
اإىل ظاه����رة تتمثل يف ال�صمت املازم لاإبداعات 
الأعم����ال  يف  كان  اإن  املعماري����ة،  والنتاج����ات 
الرديئ����ة اأو ذات القيمة العالي����ة.. ما الذي ترمي 

اإليه بال�صبط؟
-اعتق����د ان ج����واب �صوؤالك هذا، يكم����ن جزء منه 
يف اجابتي عن ال�صوؤال ال�صابق. وال�صمت الذي 
ا�صرت الي����ه ازاء املنتج املعماري، ينتج عنه عدم 
اهتم����ام مبا حتقق؛ �ص����واء كان املتحق����ق عمارة 
رديئ����ة ام ذات قيم����ة عالي����ة. فف����ي كا احلال����ني، 
علين����ا التنبيه اىل م����ا يجري، قائل����ني كلمتنا فيه 

مبو�صوعي����ة، ليت�صن����ى تق����ومي العم����ل ال�صلب����ي 
وح�صره يف مواقع حم����ددة ومقننة، والحتفاء 
باليجاب����ي والت����كاء علي����ه لل�ص����ر قدم����ًا نح����و 
الم����ام، نحو عم����ارة ممي����زة، ذات قيم����ة، ميكن 
لها ان ت����رثي املنتج املعم����اري املحلي، وبالتايل 
العامل����ي. وال�صمت، يف هذه الأحوال،  مبقدوره 
ان يحج����ب عن����ا امكان����ات الت�ص����اوؤل واملراجعة، 
وبالت����ايل يحرمن����ا من فر�����ض التق����دم ويجعلنا 
ا�صرى لت�صوراتن����ا الذاتية، وهي غالبا ما تكون 

غر مو�صوعية، جتاه ما ننتج او نعمل.

اإىل اأي ح����د �صكل الراث املعم����اري ال�صعبي يف 
الع����راق معين����ًا للمعماري����ني الكبار خلل����ق نتاج 

معماري متقدم وللتعجيل بتطور هذا الفن؟.
- �صك����رًا على ه����ذا ال�صوؤال، ال����ذي اراه مهمًا. اذ 
ان ق�صي����ة الراث وا�صكالياته، ا�صبحت الآن من 
المور التى تت����داول بكرثة لدى البع�ض.  وكاأن 
ال����راث، ه����و املج����ال الوح����د لف�ص����اء املمار�صة 
املعماري����ة. وعلي����ه ان يح�ص����ر، وف����ق راأي كرث، 
ح�صورا واجب����ا يف جميع املمار�صات املعمارية. 
وارى ان ثم����ة خلط����اأً معرفيًا يجري يف التعاطي 

مع ا�صكالية الراث ومفهومه.
يتع����ني التفريق بني �صرورة احلفاظ على مناذج 
ال����راث املادي، )وان����ا اتكلم عن من����اذج الراث 
توظي����ف  امكاني����ة  وب����ني  حتدي����دًا(،  املعم����اري 

الراث ب�صفته العتبارية، يف املمار�صة املعارية 
املعا�صرة. ل جدال يف وجوبية و�صرورة حفظ 
الراث، وترميم����ه وتن�صيطه واعادة ا�صتخدامه 
وغرها م����ن المور التى يعرفها املهنيون جيدا. 
ه����ذا ام����ر مرحب ب����ه، وواج����ب. واج����ب الدولة 
وواج����ب منظم����ات املجتمع امل����دين اي�صا. تبقى 
امل�صاأل����ة الآخ����رى، وهي عملي����ة توظيف الراث 
او ا�صتخدام����ه ت�صميم����ًا. ومب����ا اإن تل����ك العملية 
ه����ي ن�صاط معريف، فهي اذن، تتحمل تعددية يف 

الفهم والدراك.
وكما تعرف، فان املمار�صة املعمارية تعتمد كثرا 
على ما مت حتقيقه �صابقًا. �صحيح، ثمة انعطافات 
ك����ربى وتغيرات مفاجئة ميك����ن ان تتعر�ض لها 
العم����ارة يف م�صاره����ا التط����وري، بنق�����ض ماهو 
�صائ����ع وماأل����وف، لكن ه����ذا النق�����ض مافتئ يظل 
مبثاب����ة قطيع����ة ايب�صتيمولوجي����ة، مرده����ا خلق 
مناخ����ات جديدة، تك����ون موؤهلة لج����راح افكار 
غر عادية، تتطل����ع اىل تر�صيخ ح�صورها املميز 
يف امل�صه����د. لك����ن ال�صائ����ع يف املمار�ص����ة، وكم����ا 
ا�صرت، هو تراك����م اخلرب مع جتنب الخطاء يف 
التج����ارب ال�صابق����ة. ويعم����ل ال����راث املعماري، 
هنا مبثاب����ة حا�صنة معلوماتي����ة، ميكن للمعمار 
ان يتفح�صه����ا ويعتم����د عليه����ا يف �صياغ����ة افكار 
او  التفح�����ض  ذل����ك  ان  بي����د  معماري����ة جدي����دة. 
العتماد، يتعني ان يكونا حتت خيمة”التاأويل«، 
ولي�����ض نق����ا حرفيا مل����ا كان �صائع����ا يف ال�صابق. 
وهنا يف اعتقادي، يكمن جوهر ا�صكالية ح�صور 

الراث يف العمل املعماري.
ل ميك����ن، بالطبع تغا�صي اوجتاهل كل ما حتقق 
معماري����ا وهند�صي����ا وان�صائي����ا يف ال�صابق، لكن 
فهم الراث املعم����اري، بانه”خزان”من احللول 
زم����ان  ل����كل  ال�صاحل����ة  اجلاه����زة،  التكويني����ة 
ومكان، هي ت�ص����ورات غر عملية وبالتايل غر 
�صحيحة، كما انها غر عقانية اي�صًا. والرويج 
له����ذه الطروح����ة مبثل ه����ذه ال�صيغ����ة اجلامدة 
لفه����م الراث، يدفع يف النتيج����ة اىل التخلي عن 
ايجاد حلول ناجعة ومقنع����ة للكثر من امل�صاكل 
الت����ى نواجهه����ا يف الوقت الراه����ن، اذ انها تقود 
ل حمال����ة، كما ا�صرت اىل ذل����ك  مرة، اىل التخلي 
عن التحديث وال�ص����اح وتق�صي فكر احلداثة، 
ومث����ل ه����ذا الفه����م او الدراك، يج����د رواجا عند 
ق����وى وم�صالح تتبنى اف����كارا وقيم����ًا غارقة يف 

ما�صويتها و�صلفيتها.
من هنا، ارى، بان املوروث البنائي وقيمه، ميكن 
ا�صتدعاءهم����ا فق����ط ع����رب عملية”التاأويل”الت����ى 
متن����ح املنت����ج املعم����اري خ�صو�صي����ة الح�صا�ض 
مفهوم����ا  وجتعل����ه  املمي����زة،  وثقافت����ه  بامل����كان 
وقريبا من م�صتخدمي����ه ومتلقيه. وهذه املقاربة 
منج����ز  �ص����ك،  دون  م����ن  تغن����ي،  ان  مبقدوره����ا 
الثقاف����ة الن�صاني����ة وتو�ص����ع تنويعات����ه. مبعنى 
اآخ����ر، يتعني فهم الراث، ع����رب مو�صور التاأويل، 
واع����ادة الق����راءة، وم�صاءلته ونق����ده وجتاوزه، 
حت����ى ميكن له ان يكون ذا اثر وذا فائدة للعمارة 
العراقي����ة  العم����ارة  رواد  ق����دم  وق����د  وللثقاف����ة. 
احلديث����ة، امث����ال اجلادرج����ي وقحط����ان ع����وين 
واملدفع����ي وحمم����د مكي����ة وغره����م م����ن الرواد 
وبقي����ة املعماري����ني العراقي����ني الخري����ن كمع����اذ 
اللو�ص����ي و�صاه����ر القي�صي ويا�ص����ر حكمت عبد 
املجي����د، من����اذج معماري����ة متمي����زة، حت�ص����ر يف 
تكويناته����ا قي����م ال����راث البنائي املحل����ي، ولكن 
قي����م ال����راث املدرك����ة بالتاأويل، واملنظ����ور اليها 
ع����رب ا�صراتيجي����ات اع����ادة الق����راءة وامل�صاءلة 

والتجاوز يف بع�ض احلالت.

اأثرت اأك����رث من مرة، ق�صي����ة الت�صويه والبتذال 
ال����ذي تتعر�����ض ل����ه العم����ارة العراقي����ة، ب�ص����كل 
يتجاوز اإطارها املهني البحت، اإىل كونها ق�صية 

�صاأن ثقايف بل ووطني.
- نع����م، اإنه����ا لق�صي����ة موؤمل����ة وحزين����ة، عندم����ا 
تتعر�����ض مناذج العم����ارة العراقي����ة اىل الهمال 
والت�صوي����ه والتغي����ر التع�صفي وحت����ى الزالة. 
وا�صع����ر بالأ�ص����ى العميق ملا و�صل����ت اليه احلالة 
اإياها، احلالة الت����ي، اعترب الهتمام بها يتجاوز 
اطاره����ا املهني، لت�صكل ق�صية ه����م ثقايف وحتى 
وطن����ي، نظرا مل����ا متث����ل تداعياته����ا ال�صلبية من 

ت�صويه وحمو للذاكرة اجلمعية.
يف كل دول الع����امل الفق����رة منه����ا والغني����ة، ثمة 
اهتم����ام جدى ي����وؤدي اإىل الأثر الثق����ايف املادي، 
ب�صمنه����ا العمارة. وه����ذا الهتمام، ه����و اهتمام 
م�صروع ومفهوم، ومطل����وب؛ اذ ان المر يتعلق 
بالرث الثقايف الواج����ب احلفاظ والبقاء، حتى 
ميكننا، كما ا�صرت يف اجابتي عن �صوؤال �صابق، 
لل�ص����ر قدم����ا نحو الف�ص����ل والح�ص����ن والكرث 
فائدة وجمال. بال�صاف����ة طبعا اىل ان املحافظة 
عل����ى تل����ك النم����اذج البنائي����ة، م�صوغ����ة ثقافي����ًا 
ومطلوب����ة مهني����ًا، كونه����ا جت�صد ذاك����رة ملراحل  
تاريخية تخ�ض اجن����ازات ما�صي البلد و�صعبه، 
وه����ذه الذاك����رة �صتعم����ل جي����دًا وتوؤث����ر عميق����ا، 
عندم����ا تك����ون حا�ص����رة دوم����ا وحمافظ����ًا عليه����ا 
جي����دا. ويف هذا ال�صدد حت�ص����رين مقولة لرفعة 
اجلادرجي، املعم����ار العراقي الرائد، عندما كتب 
مرة:”.. انني اأوؤمن باأن البناء احل�صاري يوؤلف 
الن�ص����ف الأول يف عملية الإجن����از، واأن الن�صف 
الث����اين، ورمب����ا الأه����م، ه����و �صيانت����ه واحلفاظ 
عليه باعتب����اره من ذاكرة املجتمع وامتدادًا لهذه 
الذاك����رة يف الزم����ن. واعتق����د اأن ال�صعب الذي ل 

يتمك����ن م����ن �صيان����ة اإبداعه، هو �صع����ب ل ميتلك 
ذاك����رة ي�صخرها يف املزيد من البناء احل�صاري، 
ب����ل ل يع����ي باأن الذاك����رة هي اأ�صا�����ض يف تكوين 
وجدان املجتم����ع”. وهو قول ل ميكن للمرء، ال 

ان يتفق معه.

عل����ى ه����ذا الأ�صا�����ض هل للم����زاج ال�صعب����وي كما 
و�صفت����ه ان����ت والذي يحف����ل به امل�صه����د العراقي 
الأن م����ا ي�ص����وغ وي����دمي ظاهرة الت�صوي����ه هذه.. 
والنم����وذج ال����ذي نتح����دث عن����ه ه����و م����ا حل����ق 
باحل�ص����رة احل�صيني����ة والعبا�صي����ة م����ن ت�صويه 

لاإرث املعماري الرا�صخ يف الذاكرة اجلمعية.
- اآه، من هذا”املزاج«!. اللعنة عليه!.. اعرف انه 
ط����ارئ وغريب على امل�صهد و�صيزول قريبا، لكنه 
الن، مثر للقل����ق، انه موؤث����ر، وتاأثراته فاجعة 
وعميق����ة، واملح����زن اي�ص����ا، �صامل����ة. لق����د �ص����وه 
بابتذال مبانينا التى نعتز بها، وامل�صممة من قبل 
روادنا املعماريني، وانته����ك حرمتها. لقد دعوته 
ب�”املزاج ال�صعبوي«، املمجد لابتذال وال�صاخر 
م����ن احلل����ول اجل����ادة واملهني����ة، واملتهك����م عليها 
وعل����ى ا�صحابه����ا. انه ي����روج حلل����ول تب�صيطية 
ع����ادة ما تكون وهمية وكاذب����ة، للم�صاكل املعقدة 
الت����ى تواج����ه املجتمع. وه����ذا امل����زاج ال�صعبوي  
يتمث����ل معماري����ا يف �صيغة انحط����اط يف الذوق 
الفن����ي، وي�صع����ى وراء الع����اء من �ص����اأن رموز 
�صائع����ة ومتداولة بكرثة لدى فئات منحدرة، يف 
الغل����ب، من ق����اع املجتمع، والتبج����ح باظهارها 
با�صالي����ب فا�صحة وم�صتف����زة. وغالبا ما يحتفي 
ه����ذا امل����زاج بال�صدفوي����ة ويتقبلها عل����ى ح�صاب 
العم����ل املهني املح����رف. وما ن�صاه����ده الن من  
ت�صويه����ات ظاملة وتغيرات جمحفة بحق مناذج 
العم����ارة العراقي����ة، اث����ر رواج ه����ذه الظاه����رة، 
الوطني����ة  م�صوؤولياتن����ا  ام����ام  جميع����ا  يجعلن����ا 
والثقافية واملهني����ة، يف تبيان تبعاتها الكارثية، 
والعمل على احلد منها وايقافها ورف�ض  ماترتب 

عنها.

ن����راك توؤك����د عل����ى غي����اب النكه����ة املحلي����ة ملعظم 
امل�صاري����ع والت�صاميم يف الع����راق، رغم متيزها 
بال�صدقي����ة واجلدي����ة.. هل اأنت مع ال����راأي الذي 
يذه����ب اإىل ا�ص����ر النت����اج املعم����اري يف املحلي����ة 

وخ�صو�صية اجلغرافية؟.
- ل، مل اوؤك����د غياب النكه����ة املحلية يف امل�صاريع 
امل�صمم����ة. واعتق����د ان ح�ص����ور تل����ك النكهة، او 
غيابها، رهن مبقاربة املعمار امل�صمم، وخياراته 
احل����رة يف ا�صطف����اء اجتاه����ه املهن����ي. بالعك�ض 
ان����ا اطم����ح اىل روؤي����ة املنجز املعم����اري العراقي 
وه����و زاخر بتعددية منهجية، ه����ذا المر يرثيه، 
ويبعده من الوقوع يف ا�صرى”دوغما”املحلية، 
اعتق����د،  كم����ا  اآخ����رى.  اية”دوغما”مهني����ة  او 
النكه����ة  مقارب����ة  ح�ص����ور  ان  وبعم����ق،  اي�ص����ا 
املحلي����ة يف الت�صاميم، ه����ي واحدة من مقاربات 
يتيحه����ا  الت����ى  الوحي����دة(،  متعددة،)ولي�ص����ت 
اخلطاب املعماري املعا�صر؛ احلافل، كما تعرف، 

بالتعددية والتنوع.

األي�ص���ت مفارق���ة اأن ل حتظ���ى العم���ارة عندن���ا 
بالهتم���ام، رغ���م اإن الع���راق حاف���ل بالأ�صاطني 
خمتل���ف  يف  املهم���ة  املعماري���ة  والأ�صم���اء 

اأجيالها؟.
- اإنه���ا ملفارق���ة حقًا. وهي بالن�صب���ة ايّل مفارقة 
موؤملة، ان ل حتظى العمارة بالهتمام. لقد عمل 
كرث من املثقفني على ترويج و«ت�صويق”منجزهم 
اع���راف  وباآخ���ر،  ب�ص���كل  ونال���وا،  الثق���ايف. 
املجتمع بح�صورهم واأهميتهم. لكن املعماريني 
ظل���وا مغيب���ني. اع���رف بان عل���ة ه���ذا الغياب 
ب�ص���كل وباآخ���ر، يتحمل���ه املعماري���ون انف�صهم. 

◄

المعماري د.خالدالس��لطاني: اش��عر 
باألسى العميق لما تتعرض له نماذج 

العمارة العراقية من إهمال
مثة انحس��ار يف الثقافة املعامرية، وهذا االنحس��ار فاجع حقًا،انه انعكاس ملا 

يحدث يف الخطاب الثقايف بصورة عامة. ان غياب النكهة املحلية يف املشاريع 

املصمم��ة، واعتق��د ان حضور تلك النكه��ة، او غيابها، ره��ن مبقاربة املعامر 

املصمم، وخياراته الحرة يف اصطفاء اتجاهه املهني.

ه��ذا ماي��راه املهندس املعامري والباحث يف ش��ؤون الع��امرة الدكتور خالد 

السلطاين يف الحوار الذي اجرته معه )تاتو(.
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 أحمد خلف 

لك���ن ثقاف���ة املجتم���ع و�صلوكه م�ص���وؤولن ب�صكل 
اكرب عن ذلك الغياب.

اذ كيف ميكن فهم انفاق املايني من الدولرات )هل 
اق����ول ملي����ارات؟( على الن�صاط املعم����اري، املحدد 
لنوعية وا�صاليب تنفي����ذ ابنية متنوعة الوظائف، 
ول توجد”ميديا”كافي����ة لتغطي����ة ه����ذا الن�ص����اط 
املهم واملكل����ف؟ كيف ميكن ذل����ك؟. فنحن ل ن�صدر 
كتبًا كافية تتابع احل����دث املعماري والعمراين. ل 
توج����د لدينا مواقع الكرونية تهتم بهذا الن�صاط. 
بل ل توجد هيئة علمية )ولي�صت نقابية( تتعاطي 
مع ال�ص����اأن املعماري وق�صاي����اه العلمية واملهنية. 
وتخل����و ثقافتن����ا من وج����ود جوائز تهت����م باملنجز 
املعم����اري ب����كل ت�صعبات����ه املتع����ددة. ومكتباتن����ا، 
ب�صمنه����ا الكادميي����ة، تخل����و م����ن املراج����ع املهمة 
وم����ن الإ�ص����دارات احلديث����ة، وتفتق����ر اىل وجود 
الدوري����ات املتخ�ص�ص����ة. نح����ن ل نع����رف الكث����ر 
ع����ن معماريين����ا، ول ع����ن منجزه����م الت�صميم����ي. 
وبال����كاد نعرف ا�صماء املعماري����ني الرواد، وحتى 
هوؤلء ل نكرث بهم وب�صوؤونهم. ل نعرف هل هم  
موج����ودون يف البل����د ام خارجه، واي����ن يقيمون. 
ه����ل هم احياء ام اموات؟ اين ه����ي مبانيهم،وماذا 
ح�ص����ل له����ا؟. ه����ل ثمة جه����ات حكومي����ة او مدنية 
ترعى منجزه����م وابداعاته����م وت�صونها وحتافظ 
عليه����ا م����ن التل����ف والت�صوي����ه والزال����ة؟  لكن����ي 
بالطبع، لن ا�صر�ص����ل كثرا هنا، بطرح ال�صجون 
منا�صدات����ي  ب����ان  اع����رف  لين  ذل����ك  املعماري����ة؛ 
للم�صوؤول����ني وت�صاوؤلتي هذه، املوؤملة واملحزنة ملا 
و�صلت اليه مكان����ة العمارة يف جمتمعاتنا، رمبا، 
الآن،  هي”حرث يف بح����ر«. اعرف ذلك، واقّر به. 
لكني مع ه����ذا، �صا�صعى مع اآخرين، وبكل جهدي،  
وراء م�صعى انت�صار العمارة وزيادة الهتمام بها. 
ر م�صاري����ع مدرو�صة ومقرحات نطرحها  �صنح�صّ
عل����ى اجلميع: م�صوؤولني وغ����ر م�صوؤولني، تن�صد 
حتقي����ق تل����ك الم����ال وتزي����د م����ن �صي����وع املنج����ز 
املعم����اري يف اخلطاب الثق����ايف ويف امل�صهد. هذا 
وع����د مني، وارجو ان تعا�صدين انت، وغرك من 
املثقفني وم�صوؤويل جريدكت����م الغراء، التى لطاملا 
تبنت م�صاري����ع متنوعة مهمتها ن�ص����ر الثقافة بكل 
اجنا�صه����ا املتنوع����ة و�صع����ت وراء تكري�صه����ا يف 

اخلطاب.

امل�صابق����ة املعماري����ة نه����ج دارج يف خمتل����ف دول 
الع����امل.. وهو ما نفتقده هنا يف العراق.. هل اأنت 
مع هذا النوع يف تطور هذا الفن من خال البحث 
ع����ن الأف�ص����ل اأم ان����ك ت����راه تهمي�صا جله����د اأعمال 

كثرة اإزاء عمل واحد فائز؟.
- ل اأرى، بالطب����ع، ب����ان امل�صابق����ات املعمارية هي 
تهمي�ض جلهد اعمال كثرة، اإزاء عمل واحد فائز، 

كم����ا تقول. لي�����ض المر هك����ذا. فعملي����ة التكليف، 
تعتم����د ا�صا�صا عل����ى ا�صلوبني: ا�صل����وب التو�صية 
املبا�ص����رة، والآخ����ر تنظي����م م�صابق����ات معماري����ة. 
وكلت����ا احلالت����ني ام����ران �صائع����ان ومطلوبان يف 
املمار�ص����ة الت�صميمي����ة. ول����كل حال����ة ايجابياتها، 
وكذل����ك �صلبياته����ا. واختي����ار احداه����ا يعتمد على 
امور عديدة. لك����ن المر الكيد، وكما ا�صرت اليه، 
فان تنظيم امل�صابقات املعمارية هو تقليد متعارف 
عليه معماريًا، وميكن ان يف�صي اىل نتائج باهرة 

وغر متوقعة.

يف كتابك”تنا�ض معم����اري«، ثمة احتفاء بالآخر، 
ماذا ميثل لك، معماريا، الآخر املختلف؟

-اعت����رب نف�ص����ي، م����ن اولئ����ك الذي����ن ينا�ص����رون 
الآخ����ر  >ح�ص����ور  ب����ان  القائل����ة:  الإطروح����ة  
ال����ذات<.  لوج����ود  تكري�����ض  ه����و  يف”انا”�تن����ا، 
عن”الن����ا«؛  ال����كام  ميك����ن  ل  دون”اآخ����ر«،  م����ن 
اويف اح�صن الح����وال، حتديد معناه����ا، ومعرفة 
اجنازاتها..واخفاقاته����ا. وم����ن دون ذل����ك طبع����ا، 
ي�صعب على املرء، ان”يرى”نف�صه، ويقي�ّم اعماله 
اوي�صححه����ا. كما اين اعتقد ب����ان ح�صور الآخر، 
وخ�صو�ص����ا يف الثقاف����ة، وحتدي����دا يف العمارة، 
امر لبد منه، كي ميكن التكاء على خزين املعرفة 
الن�صاني����ة )املنتج����ة م����ن قبل الآخ����ر/ الآخرين(، 
والنط����اق بفعلنا املعم����اري نحو اآف����اق جديدة، 
مبقدوره����ا ان ت�ّصرع ايجاد حلول كفوءة مل�صاكلنا 
العمراني����ة، وبالت����ايل ت�صه����م يف حت�ص����ني بيئتنا 

املبنية.
وكتاب����ي ”تنا�����ض معم����اري” ال�صادر ع����ن املدى 
ين�ص����ر  �ص����وف  )وال����ذي   ،٢007 ع����ام  بدم�ص����ق 
قريب����ا با�صراف”مدر�ص����ة العم����ارة«، التابع����ة اىل 
الكادميي����ة امللكي����ة الدامنركي����ة للفن����ون، والت����ى 
ازورها يف كوبنهاغن حاليًا، بعد ان متت ترجمته 
اىل النكليزي����ة(، يتعاطى مع ه����ذه الثيمة، الثيمة 
الت����ى اراها مفي����دة و�صروري����ة واعتربه����ا اآنية. 

فالآخ����ر، م����ع ال�ص����ف، مغي����ب ب�ص����كل ق�ص����ري يف 
الثقافة العربية. ثمة مترك����ز ذاتي، حتاول بع�ض 
اجله����ات املتنف����ذة تكري�ص����ه يف اخلط����اب بالغ����اء 
الآخ����ر وعدم الع����راف به ومبنجزات����ه واحيانا 
حترمي التعل����م من����ه، بحج����ة مراعاة”الهوية”او 
احلفاظ على التقالي����د والراث، ذلك الراث الذي  
بكونه”معطى”متكام����ًا وثابت����ًا، ل  الي����ه  ينظ����ر 
يقب����ل الإ�صافة او امل�صاءل����ة. ويف الكتاب حماولة 
لر�صد روؤية الآخر املعماري )وحتديدا املعماريني 
العربي����ة(،  منطقتن����ا  العامل����ني يف  الدامنركي����ني 
وكيفي����ة تناوله����م قي����م ثقافتن����ا ومب����ادئ عمارتنا 
وبيئتن����ا ع����رب منظوره����م ال����ذي يتك����ئ عل����ى قيم 
ثقافته����م اخلا�ص����ة. وبالن�صبة ايّل، ف����اين اّعد تلك 
الروؤي����ة مبثابة”ح����وار ب����ني ثقافتني”ميكن عربه 
ان ن����رى عنا�ص����ر عمارتن����ا، وقد اكت�ص����ت مبفهوم 
جدي����د، من خال قراءة الآخر تلك العنا�صر قراءة 
ايب�صتمولوجي����ة، م�صاف����ا اىل ذلك ما مينحه ناجت 
تلك القراءة من اثراءات معرفية ت�صاف اىل خزين 
الآخ����ر نف�ص����ه. اي ان ه����ذا احلوار مه����م للطرفني 

املتحاورين ثقافيا، ومفيد اأي�صًا لهما مهنيًا.

اأراك تك����رث ال�صتع����ارة والإحال����ة ملعم����اري عظيم 
مثل لوكوربوزيه.. ما مدى تاأثرك به؟

- ان����ا مم����ن ل����ك ل�صوؤال����ك ه����ذا؛ فاجابت����ه تتي����ح 
يل ان اع����رب ع����ن اعت����زازي واحرام����ي و�صغف����ي 
بعم����ارة لو كوربوزي����ه: املعمار احلداث����ي الرائد، 
وفيل�ص����وف العم����ارة ومنظرها ال�صه����ر. واعتقد 
ان نتاج����ه الت�صميم����ي �صب����ق ع�ص����ره مبراح����ل. 
فنح����ن ل نزال ننهل من فك����ره النر، ومن عمارته 
باحل�����ض  املفعم����ة  الرهاف����ة،  �صدي����دة  املتمي����زة، 
اجلم����ايل، والتى مابرحت تثرن����ا ومتنحنا متعة 
كب����رة. وهي  له����ذا، فانه����ا الن مبثاب����ة مرجعية 
ت�صميمي����ة للعدي����د م����ن املعماري����ني احلداثيني او 
حت����ى ما بع����د احلداثي����ني. ولي�ض م����ن دون دللة، 
ب����ان ك����رثًا م����ن املعماري����ني يع����ودون اىل املنج����ز 

بقراءات  املعماري”الكربوزيوي”ويتفح�صون����ه 
متنوع����ة، ومبقارب����ات نقدية توفر له����م روؤية ذلك 
املنج����ز الرث من جديد. وامل�صه����د املعماري العاملي 
الراهن، يعطينا برهانا وا�صحا ل�صدق ما نقوله؛ 
وه����و ما يوؤكد اهمية  منجز ذلك الرجل، الذي علم 
نف�صه العم����ارة  بنف�صه، والذي وقف الكادمييون 
موقفا ظاملا منه لهذا ال�صبب، ومل يعرفوا بعمارته 

اجلديدة املبهحة. 

م����ا هي اآخر م�صاريعك املعمارية املبنية، وهل انت 
را�ٍض عنها؟

- يتع����ني الق����ول ب����اين مل ا�صم����م كث����را، ب�صب����ب 
قوان����ني وتعليم����ات فر�صها النظ����ام الديكتاتوري 
ال�صابق عل����ى املهنة وعلى امل�صتغل����ني بها. فبحكم 
م����ا كان ي�صمى”التف����رغ اجلامعي«، ح����ّرم النظام 
عل����ى اأ�صات����ذة اجلامعة ممار�صة العم����ل التطبيقي 
املهن����ي. وه����و اأم����ر اإ�صاف����ة لكونه غ����ر مربر ول 
عق����اين ومل يك����م مهني����ا عل����ى الط����اق، فان����ه، 
اي�ص����ا، احلق اأ�صرارًا كثرة وعميقة يف املمار�صة 
العملية، بخاف جميع التقاليد الأكادميية املتبعة 
يف اجلامع����ات الر�صين����ة والداعي����ة اىل �صرورة 
م�صاهمة ا�صاتذتها يف الن�صاط املهني والتطبيقي. 
لكن����ي مع ه����ذا �صمم����ت. �صممت يف بل����دي، ويف 
الردن، التى عمل����ت يف جامعاتها، وكان ذلك اآخر 
عم����ل ت�صميمي يل. اذ طلب من����ي ان ا�صمم بوابة 
لح����د الق�صام الدرا�صي����ة، بال�صاف����ة اىل تن�صيق 
املوق����ع  كان  الطلب����ة.  جتم����ع  ل�صاح����ة  ف�ص����اءات 
ال�صاب����ق للجامعة التى عملت بها، وهي جامعة اآل 
البيت باملفرق، خم�ص�����ض ا�صا�صًا لثكنة ع�صكرية. 
وبالتايل مل تكن ل البنية ول التخطيط يتاءمان 
ثم����ة نق�����ض يف  م����ع املتطلب����ات اجلامعي����ة. كان 
امكنة جتمع الطلب����ة. وارتوؤي ان يكون الت�صميم 
املق����رح، مت�صمن����ا ايجاد حل����ول  لتل����ك املع�صلة. 
�صمم����ت البواب����ة عل����ى �صكل”ج�صر”وا�صتغلل����ت 
املواق����ع عل����ى جانب����ي اجل�ص����ر وحتت����ه بال�صافة 
اىل اعداد ال�صاح����ة الوا�صعة، كامكنة للقاء الطلبة 
ومكان جتمعهم واحاديثه����م. ثمة احوا�ض زهور 
عدي����دة و�صواقي مياه  ونوافر، ج����رى توظيفها 
بكرثة يف املعاجل����ات الت�صميمية، نظرا لأهميتها 
الق�صوى ورمزية ح�صورها يف مناخ �صحراوي، 
مثل مناخ املفرق. وا�صبحت البوابة مع ملحقاتها 
بعد التنفيذ، املكان املحبب جلميع طلبة اجلامعة، 
وبات، يوم����ًا، �صكل البواب����ة مبثابة”رمز”لبنية 
اجلامعة. وقد مت افتتاحها من قبل ملك الردن عبد 
الله الثاين عام ٢000. لكني مل ا�صاهد، �صخ�صيا، 
املوقع وهو”ي�صتغل”عمليا وب�صورة متكاملة، اذ 
انتقلت اىل جامعة اأخرى؛ وبعدها غادرت الأردن 

نهائيا.

اأخ����رًا م����ا ه����و ت�ص����ورك مل�صتقب����ل العم����ارة يف 
العراق؟

- على خاف كرث، فاين متفائل مب�صتقبل العمارة 
بالع����راق، واراه م�صرق����ا وغني����ًا، وام����ل ان يكون 
متنوع����ًا. ذل����ك لن البل����د ميتل����ك كل م����ا ميك����ن ان 
يجعل من تلك المال املتفائلة واقعا  ملمو�صا. انه 
ميتل����ك الكادر املهني الكف����وء، والقدرة املالية على  
حتقيق مثل تل����ك امل�صاريع امل�صتقبلي����ة، بال�صافة 
اىل امكاني����ة  زج ك����رث م����ن املعماري����ني العاملي����ني 
البل����د يعي�����ض حال����ة  يف ه����ذه املهم����ة. ومب����ا ان 
من«الت�صحر”املعم����اري الآن، وبنيت����ه ال�صا�صية 
متهرئ����ة و�صعيف����ة، ف����اين عل����ى ثق����ة ب����ان العراق 
عن قري����ب �صي�صغل”الع����امل املعماري”مب�صاريعه 
ال�صخمة، وت�صاميمه املميزة  واملتنوعة، و�صيكون 
ن�صاطة العمراين واملعماري  بوؤرتي جذب  للكثر 
م����ن مكاتب اخل����ربة العاملي����ة ومعماريه����ا الكبار، 
م�صاهم����ة منه����م يف ت�صريع وحتقي����ق مهام تعمر 

البلد ونه�صته، التى تاأخرت كثرا.

   وا�صل���ت البح���ث ع���ن كتب���ه وموؤلفات���ه الت���ي 
باهتم���ام  وقراءته���ا  اقتنائه���ا،  عل���ى  ي�صجعن���ي 
وعناي���ة، م���ا يتمت���ع ب���ه ال�صلط���اين م���ن مهني���ة 
عالية وحمب���ة خال�صة لفن العم���ارة )اخت�صا�صه 
املع���روف(، كذلك لغته ال�صردي���ة والو�صفية التي 
لها مق���درة رحبة على الإمل���ام باملو�صوع وحيازة 
معن���اه، هذه اللغة هي مزيج من �صاعرية حميمية 
و�ص���رد �صف���اف، خ�صو�صا حني يك���ون املو�صوع 
قريب���ا جدا م���ن خلجات���ه الذاتية، وظ���ل حري�صا 
وم���ا زال حر�صه وا�صحا عل���ى التعريف بزمائه 
واأ�صاتذت���ه الذي���ن يحم���ل له���م يف اأعماق���ه املزيد 
م���ن العتب���ارات والح���رام، ملا قدم���وه للعمارة 
املناح���ي  املتع���دد  الوا�ص���ع  وف�صائه���ا  العراقي���ة 
والجتاه���ات وامل�صادر، ولعل م���ن اأبرز من كتب 
عنهم يف كتبه ومقالته الأ�صتاذ رفعت اجلادرجي 
وحمم���د مكي���ة واحم���د خمت���ار وقحط���ان عوين 
وجعفر ع���اوي ))جاعا من املمار�ص���ة املعمارية 
مهن���ة  احلدي���ث  الع���راق  تاري���خ  يف  م���رة  لأول 
ح���رة(( �ض189����� اي مهن���ة م�صتقلة عن الوظيفة 
الر�صمي���ة �������� تل���ك خ�صي�ص���ة يذكره���ا ال�صلطاين 
للمهند����ض املعمار م�صمم عمارة مرجان يف الباب 
ال�صرق���ي، تلك العمارة التي ن�صجت حولها الكثر 
م���ن ال�صاطر واحلكايات ال�صعبي���ة التي افرزها 
العق���ل البغ���دادي يف خم�صينيات الق���رن املا�صي 

)1953 ��� 195٤( �ض 19٤.. 
الذاتي���ة  ال�ص���ر  ال�صلط���اين بتتب���ع  ان�صغ���ل       
الأكادميي���ة  العراقي���ني ودرا�صته���م  للمعماري���ني 
وم�صادره���م الثقافي���ة؛ كمقاله اجل���اد عن املعمار 
الأخ���ر  وان�صغ���ال  اجلادرج���ي  رفع���ت  الرائ���د 
بعملي���ة امل���زج ب���ني ال���راث املعم���اري العراق���ي 
واملعطى احل�صاري للعم���ارة احلديثة وما تعلمه 
اجلادرج���ي يف �صن���وات درا�صت���ه يف بريطاني���ا، 
ف�ص���ا عن متتعه مبق���درة املزاوجة بني العنا�صر 
املختلف���ة وا�صتعماله للطاب���وق العراقي يف بناء 
ال���دور ال�صكني���ة اأو العمارات متع���ددة الطوابق 
الرئي�ص���ة  والبدال���ة  ال�صناع���ات  احت���اد  كمبن���ى 
ال�صلط���اين  تتب���ع  خ���ال  وم���ن  بغ���داد..   يف 
ملجم���ل الظواه���ر البنائي���ة يف العم���ارة اأ�ص���اف 
لر�صي���د هذا املج���ال احليوي ذخ���رة ممتازة من 
املعلومات والتعريف مبفردات العمارة العراقية، 
وا�صطبغ���ت تلك الدرا�صات بنكه���ة خا�صة جعلت 
من كتب���ه و�صردياته املعماري���ة وتو�صاته حمط 
اأنظ���ار املتابعني واملهتمني به���ذا الفن احل�صاري 

املميز.  
نقول �صرديات ال�صلط���اين يف كتبه ومقالته ذلك 
لعتقادنا اأن العم���ارة �صاأنها �صاأن الرواية بالذات 
متتل���ك �صرده���ا اخلا�ض، واأنت ح���ني تتحدث عن 
عم���ارة ما فاإن���ك ت���روي تفا�صيل �صردي���ة تتوزع 
ب���ني ثاث���ة اأركان وه���ي: الرواية الت���ي حتتوي 

�ص���ردا وو�صف���ا وح���وارا نعن���ي ب���ه ق�ص���ة تل���ك 
العم���ارة، كما لو كان���ت رواية اأو حكاي���ة،  ثانيا: 
اأن���ت ت�ص���ف البداي���ات الأوىل لن�ص���وء العم���ارة 
وتكّونها وح�صورها امل���ادي الواقعي، عرب اللغة 
الت���ي تنت�ص���ب اإىل فن الرواي���ة ول رواية با لغة 
تخ�صه���ا. ثالث���ا: ان الكتاب���ة ع���ن العم���ارة ل ب���د 
اأن يك���ون له���ا تاريخ معل���وم و�صفح���ات مكتوبة 
ومرئي���ة، والأخ���ر يحتوي ال�ص���رد الروائي بكل 

مفا�صله.. 
 وميك���ن اعتبار كتاب���ه: ))عم���ارة ومعماريون(( 
واح���دا من الكت���ب املهمة التي تعن���ى بعامل يبدو 
لن���ا حديث���ا يف دخول���ه املج���ال الثق���ايف العراقي 
لتزاوج���ه بني الوع���ي الأكادمي���ي والجراحات 
احل���رة يف فه���م وا�صتيع���اب �ص���رورات العمارة 
احلديث���ة وف�صائه���ا وتو�صاته���ا واأب���رز املباين 
املهمة ذات التاريخ العريق يف البناء والت�صميم.. 
والكت���اب ي�صتند اإىل جملة حقائق لعل من اأبرزها 
اإق���راره ان العمارة العراقي���ة قيا�صا بالعمارة يف 
الع���امل واملنطقة العربية تع���د ظاهرة ح�صارية ل 

ميك���ن تغافلها من قب���ل الدار�ص���ني واملعنيني بفن 
العم���ارة، واأعط���ى عناي���ة خا�ص���ة اىل م���ا حازته 
العمارة الدينية من مميزات حداثوية )الإ�صامية 
بال���ذات( عل���ى تقدمه���ا يف الن�ص���اء والتكوي���ن 
والتنفي���ذ،  الت�صمي���م  يف  وفرادته���ا  املعم���اري 
وي���ربز ثاثة مباين اإ�صامي���ة متفردة وهي: بناء 
قبة ال�صخ���رة يف القد�ض ال�صريف ومبنى جامعة 
العظمي���ة وجام���ع احليدرخان���ة  البي���ت يف  اآل 
يف مدخ���ل �ص���ارع الر�صيد من جهة ب���اب املعظم.. 
ويقول ع���ن جامعة ال البيت: ))... تدل تكوينات 
ور�ص���وم التفا�صيل الآجرية امل�صتخدمة يف مبنى 
ال�صعب���ة الديني���ة على مق���درة عالي���ة وفهم عميق 
لطبيعة املادة التي يتعامل بها املعمار، واحلق ان 
الر�صان���ة اجلليلة واحلذق املهن���ي الرفيع اللذين 
يتمتع بهما املبنى مردهم���ا ذلك للرثاء التف�صيلي 
ال���ذي يكتنف���ه ولي�ض ن�ص���ك التخطي���ط او تق�صفه 
فق���ط، ان تن���وع لغ���ة التفا�صيل املع���ربة وغناها 

ووفرته���ا هو ال���ذي يقرر تلك الطاق���ة الآ�صرة من 
ق���وة التاأثر ويجع���ل من خمطط املبن���ى العادي 
واملاأل���وف ت�صميما فريدا ينط���وي على ا�صافات 

تكوينية بليغة(( �ض19
   ينق�صم الكتاب اإىل ق�صمني اأ�صا�صيني هما العمارة 
مب���ا حتمل���ه املف���ردة ه���ذه م���ن تداعي���ات ذهني���ة 
ور�ص���وم وتخطيط���ات تنظري���ة وت�ص���ور دقيق 
لطبيعة املبنى �ص���واء اأكان دارا اأو �صوقا او ناديا 
ريا�صيا او عم���ارة �صكنية.. اما الق�صم الثاين من 
الكتاب فقد خ�ص�صه الدكتور ال�صلطاين ملجموعة 
من املهند�صني املعماريني وما متكنوا من حتقيقه 
عل���ى �صعي���د املنجز املعم���اري وم���ا اأنتجوه على 

�صعيد العمارة العراقية. 
   ثم���ة خ�صي�ص���ة ملمو�ص���ة تتوف���ر لق���ارئ كتاب 
الدكت���ور ال�صلط���اين وه���ي زي���ادة وع���ي القارئ 
بالثقاف���ة املعماري���ة وفت���ح اآف���اق جدي���دة يف تلك 
الثقاف���ة. وي�صر اىل اجلف���وة املزمنة بني املثقف 
العراق���ي وب���ني املعماري���ني العراقي���ني والع���رب 
حتديدا وبهذا يقول: ))... فالن�ض املعماري يكاد 
يكون ن�صا مغيبا يف اخلطاب الثقايف العربي فهو 
على خاف ن�صو�ض بقي���ة الجنا�ض البداعية ل 
يحظى باهتم���ام امليديا العربي���ة احلالية. كما ان 
املتلق���ني ل ي�صعرون ج���راء هذا الغي���اب باأن ثمة 

نق�صا ما يف اجلانب  املعريف(( 80..       
     ن�صتدل من هذه الدعوة لردم الهوة الكبرة بني 
املثقف والأديب من جهة وبني املهند�ض املعماري 
من جه���ة اأخرى رغم وجود العدي���د من الو�صائج 
واملناف���ذ املعرفية والثقافية بينهم���ا، وهي الهوة 
ذاته���ا التي يعاين منه���ا امل�صرحي���ون والفنانون 
الت�صكيلي���ون واف���راق وابتعاد املثق���ف العراقي 
املعن���ي باإنت���اج الأدب والثقافة ع���ن التوا�صل مع 
عاملهم وم���ا يقدمونه من لوحة ت�صكيلية وم�صرح، 
وخال���د ال�صلطاين يعلم اأن ه���ذا الفراق املعريف 
دائما ي�صبقه افراق مماثل واأعني به الجتماعي 
بني الطرفني، وهما اأ�صا�صا ل يلتقيان على �صعيد 
العاق���ات الجتماعي���ة اليومي���ة، فكي���ف لهما اأن 
يتعاي�ص���ا وي�ص���ركا مع���ا عل���ى �صعي���د الإنت���اج 

املعريف؟.
  اإن الكتاب يهدف اىل اإ�صاعة تلك الثقافة املتفردة 
فروعه���ا  ب���كل  اجل���ادة  بالثقاف���ة  املعني���ني  ب���ني 
و�صنوفه���ا الت���ي مرماها و�صع الي���د على جوهر 
ال�صي���اء املحيط���ة بن���ا.. اأخ���را اأردت الق���ول اأن 
ه���ذا املقال ال���ذي �صي�صمه كتابي املقب���ل بالتاأكيد 
كت���ب نتيج���ة لتوا�صلي مع عامل جمي���ل ومده�ض 
ه���و عامل العمارة وفنونها وت�صاميمها وروادها، 
والذي اخذين اليه ابداع  الدكتور خالد ال�صلطاين 
وكتبه ومقالته القّيمة، رمبا �صيكون هو الطرقات 
الأوىل على عامل نحن باأم�ض احلاجة ملعرفة كنهه 

ولإدراك اأ�صراره اجلوهرية اأي�صا.

خالد السلطاني... سرديات المعمار◄◄
  متتد عالقتي بالصديق املهندس املعامر د. خالد الس��لطاين منذ منتصف 

الثامنيني��ات م��ن القرن امل��ايض, تواصلت بأريحية مث��ى ومل أنقطع عن 

متابعة ما يكتبه يف الصحف العراقية يف مجال العامرة, فضال عن نش��اطه 

اآلخ��ر يف التنظري لهذه العامرة وهيكليتها وتصاميمها وموقعها أو مديات 

إف��ادة املعامر العراقي إلنجازات الحداثي��ة, او ما تعلمه ذلك املعامر من 

تصاميم متتاز عن س��واها من تصامي��م األبنية العراقية او ما هو متجانس 

ح��د التناص مع أبنية معامري��ة عاملية معروفة يف مدن العامل الرئيس��ة 

الكربى, فض��ال عن رؤيته الخاص��ة وتصوراته وتوصالته كأس��تاذ مهندس 

ومعامر يف الجامعة العراقية سابقا أوالكندية حارضا..
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*املتاب���ع لكتابات���ك وحما�صرات���ك ياح���ظ لديك 
�صغًفا بالعم���ارة يف بغداد ويف الع���راق ب�صورة 
عاّم���ة، يف عقدي الع�صريني���ات والثاثينيات من 

القرن املن�صرم، فما �صّر هذا التعّلق؟

اأع���رف باأين مفت���وٌن بعم���ارة العق���د الثاثيني 
اأراه عق���دًا ممي���زًا وا�صتثنائي���ًا يف  بغ���داد.  يف 
اأهميته العمرانية واملعمارية، اإذ خال هذا العقد 
حتدي���ًدا، متّكنت بغ���داد من اأن تنتق���ل من مدينة 
يف ولي���ة عثمانية من�صية ومهمل���ة، اإىل عا�صمة 
لدول���ة جدي���دة، به���رت املنطق���ة وم���ا جاوره���ا، 
ببيئتها املدينية احلداثية. كانت مرحلة تاأ�صي�ض 
الع���راق مرحلة م�صنية، وكان العراق بلًدا واعًدا 
يف املنطقة. ففي ذلك الوقت مل يكن �صوى العراق 
وم�صر يف طور التاأ�صي�ض لدولة حديثة، اأّما باقي 
ال���دول فكانت ل تزال تعي�ض مراح���ل ال�صتعمار 

وامل�صاكل املرافقة له.
من ح�صن احلّظ، اأنه كان لدينا امللك في�صل الأّول 
يف ذل���ك الوقت. وب�صكل جمّرد، اأعتربه �صخ�صيًة 
تاريخي���ًة، مثّقفة وحمّبة للعم���ارة. وكان �صديقه 
���ا معمارّيًا، اأراد اأن يرفع م���ن م�صتوى البلد  اأي�صً

اإىل م�صتوي���ات عليا. لكننا، وم���ع الأ�صف اأقولها، 
كان جمتمعن���ا جمتمًع���ا متاأخ���ًرا. اأن���ت تتعج���ب 
اأمام م�صه���د اأن النا�ض توافق على ما كان يطرح، 
وت�ص���ر معه يف م�صاريع حم���ددة، ثم تنقلب رغم 
ذلك عل���ى مواقفه���ا وتفكرها. يج���ب اأن نعرف 
ب���اأن مراح���ل التاأ�صي����ض، يف بادن���ا، عان���ت من 
جهل وتخل���ف منت�صرين، والعملية كانت م�صنية 
ج���ًدا، فلم ي���درك النا�ض ما معن���ى التقّدم يف بناء 
ال���دول. لق���د ع�صن���ا اأوهاًما اأثب���ت التاري���خ اأنها 
اأوهام جميلة. فمن هو الذي ل يريد اأن يرى بلده 

متقّدًما؟ 
قّم���ة الأداء اجلمي���ل كان���ت يف ثاثيني���ات القرن 
يف  الع���راق  تاأ�صي����ض  مرحل���ة  اإن  اإذ  املا�ص���ي، 
الع�صريني���ات كانت بدورها �صعب���ة و�صاّقة؛ فقد 
كان���ت املو�ص���ل يف م���كان اآخ���ر، وم�ص���اكل ع���ّدة 
تع�ص���ف يف مرحلة التاأ�صي�ض تل���ك. وبالرغم من 
ذل���ك، مّت اجتي���از �صعوب���ات كث���رة خ���ال ع�صر 
�صن���وات. ثم جاء العقد اجلمي���ل يف الثاثينيات 
اأن  م���ن املمك���ن  ال���ذي كان زمًن���ا واع���ًدا، وكان 
يقّدم دفًع���ا �صوب الأمام، حي���ث العمارة مميزة، 
وترتق���ي اإىل م�صت���وى ع���اٍل ج���ًدا اإّب���ان مرحل���ة 

الت���ي   ،»Art Nouveau»”نوف���و ال����”اآرت 
واأملاني���ا.  فرن�ص���ا  يف  وقت���ذاك  منت�ص���رة  كان���ت 
كان���ت عمارة الع���راق حينذاك، تت���وق لأن تكون 
وج���ود  ع���دم  ب�صب���ب  لك���ن،  ذات���ه.  بامل�صت���وى 
الكث���ر م���ن املعماري���ني وقته���ا؛ كان احلرفي���ون 
اأي”الأ�صطوات”يح�صرون”كاتالوغات”م���ن 
اليون���ان وفل�صط���ني وال�صام وفرن�ص���ا واإيطاليا، 
بع����ض  م���ع  لك���ن  فيه���ا،  يرون���ه  م���ا  ويقّدم���ون 
التحوي���رات اعتم���اًدا عل���ى خربته���م، م���ن اأج���ل 
ال�صكني���ة،  البي���وت  وكذل���ك  العم���ارة،  ت�صمي���م 
���ا اأن الأبنية العاّم���ة كانت قليلة. اأهتّم  وخ�صو�صً
به���ذه البي���وت وبطريق���ة عمارته���ا. ويف ف���رة 
لحقة �ص���رُت اأر�صل طابي للقي���ام بعملية م�صح 
له���ذه البي���وت يف مناط���ق معين���ة يف بغداد؛ يف 
الوزيري���ة والك���ّرادة. لاأ�ص���ف يج���ب اأن نعرف 
ب���اأن كثًرا م���ن العراقي���ني ل يعرف���ون تاريخهم 
ال�صيا�ص���ي والجتماعي، وتالًيا فاإنهم ل يعرفون 
تاريخه���م املعماري. هدف اهتمامي بهذا اجلانب 
اإىل اإعطاء ت�صّور وفكرة عّما كان قائًما من حداثة 

وعّما حدث بعد ذلك، هكذا نظرُت اإىل مهمتي.

*األحُظ لديك تاأّثًرا باملعماري الإنكليزي، جيم�ض 
ويل�صون، ويف ما بعد بالعراقي، اأحمد خمتار.

دعني اأجي���ب عن هذا ال�ص���وؤال منطلًقا من قراءة 
اأثر الثقافة الإ�صامية. اأن���ا �صخ�ض متاأّثر ومهتّم 
ج���ًدا بالق�ص���ور الأموي���ة، فق���د بن���ى الأموي���ون 
ق�ص���وًرا جميلة جًدا يف اأريحا ويف بادية ال�صام. 
ول���و اأتته���ا داع����ض اليوم، فل���ن تهدمه���ا فقط بل 
�صتحرقها، حي���ث توجد يف تل���ك الق�صور اأعمال 
فنية تت�صّم���ن م�صاهد ت�صويري���ة لل�صيد ون�صاء 
�صب���ه عاري���ات، واأحياًنا ن�صاء عاري���ات بالكامل، 
وكذلك توج���د �صور ل�صخ�صي���ات حاكمة ملونة. 
ه���ذه الق�صور، مبثابة �صورة اأخرى عن العمارة 
الإ�صامي���ة والف���ّن الإ�صام���ي. لق���د �ُصّي���دت يف 
ع�ص���ور اأمراء املوؤمن���ني، وهم موؤ�ّص�ص���و الثقافة 
الإ�صامية. اأظن اأن لدينا نوعًا من اخللل يف فهم 
الإجماع؛ فم���ا اأُجمع عليه لحًق���ا، لي�ض ما اأُجمع 
علي���ه �صابًقا. وم���ا اأُجمع عليه يف الق���رن التا�صع 

خال��د الس��لطاني: الهوية ليس��ت 
نظرة للماضي بل للمستقبل

العرشينيات  من عمران ع��راق 

املن��رم،  الق��رن  يف 

يف  للدراس��ة  موس��كو  إىل 

الخمس��ينيات، ث��م جامع��ات 

بغ��داد وع��امن والخرط��وم، 

يف  كوبنهاغ��ن،  يف  وأخ��رًيا 

الدمناركية  امللكي��ة  األكادميية 

املعامري،  الدكت��ور  للفن��ون. 

شغف  ورحلة  السلطاين،  خالد 

بالعامرة العربية املنفتحة عى 

الحداث��ة محور  اآلخر، حي��ث 

ع��ن  بعي��ًدا  لك��ن،  يشء.  كل 

األوهام، إذ إن الجهل السيايس 

واالجتامع��ي يف مجتمعاتنا أّثر 

يف عامرتنا.

ن����اص����ر ال��س��ه��ل��ي

فعل العمارة.. ونصها 
قراءة في عمارة الحداثة... وما بعدها

من اصدارات 

يف هذا الكتاب الذي حمل عنوانًا «فعل 
العم����ارة... ون�صها« يح����اول املهند�ض 
درا�ص����ة  ال�صلط����اين  خال����د  املعم����اري 
وحتليل الن�صو�����ض املعمارية اخلالدة 
بغية جت�صر الهوة بني الفعل املعماري 
وبني م�صتغلي هذا العمل ومتلقيه«كما 
يذك����ر يف مقدم����ة الكتاب«و�ص����وًل اإىل 
تبيان قيمته واأهميته املعرفية من جهة، 
واإثراء معارف امل�صتخدم واملتلقي لذلك 
الن����اجت مبعلوم����ات اإ�صافي����ة م����ن جهة 
اأخ����رى«. فجاء الكتاب زاخ����رًا بدرا�صة 
وحتلي����ل ع����دد م����ن الن����اجت املعم����اري 
املو�ص����وم باحلداث����ة وما بع����د احلداثة 
واأماكنهم����ا  املتع����ددة  مراحلهم����ا  يف 
املختلف����ة  لعدد م����ن املعماري����ني �صواء 
كان����وا عراقي����ني اأو عرب����ا  اأو اأجان����ب، 
م����زودًا الق����ارئ ب�صور لع����دد كبر من 
ت�صاميمه����م. وتول����ت دار امل����دى طبعه 
وفق موا�صفات عالي����ة تت�صم باجلودة 

يف نوع الورق وطبع الغاف. 
الكت����اب  م����ن  الأوىل  الف�ص����ول  يف    
تط����رق اإىل العم����ارة العراقي����ة، واأبرز 
ال�صخ�صي����ات املعماري����ة العراقية مثل 
جعف����ر ع����اوي وه�ص����ام من����ر ومعاذ 
الألو�ص����ي وعلي ال�ص����وك وزهاء حديد 
رم����زي  وناظ����م  اجلادرج����ي  ورفع����ة 
وغرهم م����ن املعماريني الذي����ن تركوا 
ب�صمته����م املمي����زة يف تاري����خ العمارة 

العراقية. 
     يب����ني يف احلقب����ة الأوىل م����ن فع����ل 
العم����ارة، كيف اأن الع����راق احلديث مل 
يع����رف معم����ارًا عراقي����ًا مهني����ًا اإل بعد 
تاأ�صي�ض الدول����ة العراقية �صنة 19٢1. 
واأم����ا قبل ه����ذه الفرة فق����د عرف نتاج 
خمتلفة.وبع����د  جلن�صي����ات  معماري����ني 
احلرب العاملية الثاني����ة ظهرت اأحداث 
كثرة اأثرت بعمق على منتج املمار�صة 
ا�ص�����ض  لت�ص����ع  العراقي����ة  املعماري����ة 

احلداثة.
   ومتي����زت احلقب����ة الثاني����ة - نهاي����ة 
الأربعين����ات اإىل نهاي����ة اخلم�صين����ات- 
بانت�صار مفه����وم التحديث يف خمتلف 

والثقافي����ة  العلمي����ة  جم����الت احلي����اة 
بغ����داد خمت����ربًا معماري����ًا  واأ�صبح����ت 
القط����ر،  لعم����وم  وطليعي����ًا  جتريبي����ًا 
حديث����ة،  �صكني����ة  مناط����ق  فاأن�صئ����ت 
وم����دت �ص����وارع جديدة،رافقتها حملة 
كبرة لت�صمي����م وتنفيذ مبان بوظائف 
جدي����دة.وكان املعماري����ون العراقيون 
رغم انتمائهم اإىل املرجعية الربيطانية 
الكا�صيكي����ة ادرك����وا اأهمي����ة اللحظ����ة 
التجديدي����ة اإياه����ا، فل����م يقف����وا موقفًا 
معاديًا لدعوات احلداثة التي �صارك بها 
اأمل����ان وفرن�صيون ورو�ض.  معماريون 
بال�ص����ور  ي�ص����ر  ال�صي����اق  ه����ذا  ويف 
والأ�صماء اإىل تل����ك الت�صاميم الأ�صماء 
املعماري����ة الب����ارزة الت����ي اأ�صهم����ت يف 
ن�����ض العم����ارة احلديثة من����ذ منت�صف 

القرن املا�صي. 
   بع����د اأن ي�صل����ط  املوؤل����ف ال�صوء على 
فعل العمارة يف فرة احلداثة وما قبلها 
ينتقل اإىل فرة م����ا بعد احلداثة.ولعل 
م����ن اأب����رز الأعمال املعماري����ة التي تعد 
طفرة نوعي����ة يف هذه الفرة املعمارية 
العراقي����ة زه����اء حديد، تل����ك املعمارية 
الت����ي ه����زت الع����امل العرب����ي والغربي 
املعمارية،وفنه����ا  لغته����ا  بجمالي����ة 
ال����ذي اأعل����ن قطيعة تامة م����ع كل ما هو 
تقليدي ومعروف يف امل�صهد املعماري 
وخطابه م����ن قيم ومبادئ لر�صم نهجًا 
خا�ص����ًا بعي����دًا ع����ن نط����اق الت�صنيفات 

واأن�صاق الطروحات،متوافقة مع روح 
املتحكم����ة  وثقافته،والبيئ����ة  الع�ص����ر 
به����ا الإلكرونيات،مم����ا حف����ز املوؤل����ف 
للوقوف طويًا وبانبه����ار عند اعمالها 
وق����راءة ن�صو�صه����ا وتزوي����د الق����ارئ 
ببع�����ض ت�صاميمها. خم�ص�ص����ا الق�صم 
الكب����ر م����ن الف�ص����ل الأول ع����ن ه����ذه 
الأعمال، ومقرًا بالوق����ت ذاته �صعوبة 
اإي�ص����ال املفاهي����م الزهائي����ة لغويًا اإىل 

املتلقي. 
 فت�صميم زهاء الكثر من امل�صاريع ذات 
الوظائف املتنوع����ة يف جمال الإ�صكان 
والرفيه والأبنية الثقافية والتجارية 
والإداري����ة... الخ غطت بقعة جغرافية 
واأفريقي����ا،  ا�صي����ا واأورب����ا  كب����رة يف 
بخلفيات ثقافية واثنيه متباينة اده�صت 
العامل بلغتها املعماري����ة املتجددة التي 
تبدو كم����ا يذك����ر املوؤلف«فنتازية«، مما 
دع����ا البع�����ض لو�ص����ف اعماله����ا باأنه����ا 
معني����ة  برتيب ال�صكل اخلارجي اأكرث 
م����ن الداخل بكثر. وهن����ا يقف املوؤلف 
لينقل رف�ض زهاء لوجهات النظر هذه 
يف احدى  مقابلته����ا ال�صحفية  )ي�صر 
اإليه����ا يف �ض 161 من الكتاب( م�صرة 
بتج�صي����د  العربي����ة  اللغ����ة  ف�ص����ل  اإىل 
التعبرات املنحني����ة   ومي�صي املوؤلف 
وه����و املهند�����ض املعم����اري بتحليل فن 
وروح العم����ارة الزهائي����ة موؤك����دًا باأن 
مقارب����ة زه����اء ميك����ن اأن ت�صنف �صمن 

املقارب����ات الت����ي تعي����د الب�صري����ة ب����ني 
احلني والآخر.

الكت����اب  م����ن  الث����اين  الف�ص����ل  يف   
لأف����كار  خا�ص����ة  ق����راءة  لن����ا  يق����دم 
وفي����ا  املعماري����ة  لوكوربوزي����ه  
�صودهان يف الهند«اأحمد اآباد”195٢-  
1965باعتباره����ا متعة معمارية فريدة 
يف  املعماري����ني  م����ن  الكث����ر  وظفه����ا  
ق����راءة  يف  وت�صاميمه����م.  م�صاريعه����م 
املوؤلف له����ذه الفيا يركز على «امل�صقط 
احلر« ومفهوم����ه، ومفردة «الكا�صرات« 
الت�صميم����ي. احل����ل  يف  واأهميته����ا 

لينتق����ل بع����د ذل����ك اإىل بي����ان جماليات 
ليع����ود  ال�صح����اب،  ناطح����ات  مب����اين 
بع����د ذل����ك اإىل اأر�����ض الوط����ن ليدر�����ض 
ويحلل تربة قرب زم����رد خاتون ببغداد 
ملميزاته املعمارية والأ�صاطر العديدة 
الت����ي حيك����ت حوله.فبن����اوؤه ال�صاه����ق 
ونوعي����ة توقيع����ه كونه مبن����ى منفردًا 
قائم����ًا بذاته واأ�صل����وب عمارته، جتعل 
من����ه حدث����ًا مهم����ًا يف امل�صه����د العراقي 
احل�صري لبغ����داد يف الع�صر العبا�صي 
ليك����ون حا�ص����رًا عند معظ����م الدار�صني 
وال�صائح����ني والر�صام����ني مم����ن زاروا 
الق����راءة  ه����ذه  و�صم����ن  املبن����ى.  ه����ذا 
ي�صر�صل املوؤل����ف يف درا�صة قرب زمرد 
خات����ون وال����ذي يطلق علي����ه اي�صًا قرب 
ال�ص����ت زبي����دة زوجة اخلليف����ة هارون 
الر�صيد م�صرًا اإىل الكتب التي تناولت 
ه����ذا ال�ص����رح ال�صاهق �ص����واء من كتب 
الراث والرحالة اأو كتب امل�صت�صرقني، 
م�صرًا اإىل خ�صائ�صه ولغته املعمارية 

املتميزة.
 يف مو�ص����وع ل ح����ق يتط����رق املوؤل����ف 
اإىل الت�صويه احلا�صل يف العراق على 
بع�����ض املنج����زات املعماري����ة ال�صابق����ة 
مثل م�صغل اله����ال الأحمر وجامعة اآل 
البيت يف الأعظمية وعمارة الدفردار 
ال�صلط����ة  مطالب����ًا  الر�صي����د  و�ص����ارع 
واجلهات املعنية بوق����ف هذا الت�صويه 

على العمارة وغلق باب النتهاكات.  
 يف الف�ص����ل الثالث من الكتاب )الف�صل 

فع����ل  مفه����وم  اإىل  يتط����رق  الأخ����ر( 
احلا�ص����م  ون�صها،وتاأث����ره  العم����ارة 
يف تغي����ر ظ����روف البيئ����ة، وحتدي����د 
املعماري.ويعرفن����ا  املنت����ج  اهمي����ة 
اي�ص����ًا مبفهوم عمارة  م����ا بعد احلداثة 
اإىل  ا�صتعماله����ا  وو�صالها،مرجح����ًا 
الناق����د الأمريك����ي �صارل����ز جينك����ز يف 
كتابه )لغة عم����ارة ما بعد احلداثة( يف 
�صن����ة 1977. م�ص����را اىل التط����ورات 
الكومبيوت����ر  جم����ال  يف  احلا�صل����ة 
واأنظم����ة الربجميات،وال�صتف����ادة من 
اأح����دث تقني����ات حم����اكاة الكومبيوت����ر 
الت����ي  والبيئي����ة  الفيزيائي����ة  للق����وى 

بامكانها التاأثر على مبنى معني. 
    وم����ن املوا�صيع الت����ي ت�صتوقفنا يف 
”العم����ارة ال�صاخرة«  الثال����ث  الف�ص����ل 
وفي����ه يقدم لن����ا ق����راءة كت����اب «اك�صاك 
�صيخ����ر   �صتي����ف  للمعم����ار  تلف����ون” 
وفي����ه يحثنا عل����ى وج����وب ال�صتمتاع 
باحلياة، والتمعن يف بواعث ال�صحك 
نظ����رة  العم����ارة  اإىل  واإنتاجه.فينظ����ر 
موارب����ة ل تخلو م����ن املراوغة توؤكدها 
طبيع����ة الر�صوم����ات التي توؤل����ف كتابه 
والتي ت�صكل اك�صاك التلفون مو�صوعًا 
رئي�صي����ًا لر�صوماته التي ي�صر اليها د. 
خالد ال�صلط����اين بالتحليل م�صرا على 
تاأث����ره بت�صاميم املعم����ار لوكوربوزيه 
املوؤم����ن باأن الفع����ل املعم����اري لي�ض اإل 
املب����اين  لت�صيي����د  اإن�صاني����ة  ا�صتجاب����ة 
املبتدعة عن طريق التاعب يف ال�صوء 
للكتل املنحوتة. ويف هذا ال�صياق يوؤكد 
ب����اأن طروحاته يف العمارة والتخطيط 
كر�ص����ت قيم عمارة احلداث����ة ومبادئها.

وعند هذه النقطة اتوقف لأترك القارئ 
متابع����ة حتلي����ات د. املعم����اري خال����د 
ال�صلطاين لقراءات����ه للنماذج املعمارية 
املتمي����زة التي جنده����ا يف طيات كتابه 
الر�صوم����ات  بتقدمي����ه  اي�ص����ًا  املتمي����ز 
وبتحليات����ه  املتمي����زة  والت�صامي����م 
لن�ض العم����ارة وروحها ليكون مرجعًا 
مهمًا لطاب العم����ارة بجميع مراحلهم 

خا�صة، وللمكتبة املعمارية عامة.  

 مراجعة: فريدة األنصاري

يف  رس��وم تخطيطي��ة يرس��م املع��امري يف مخيلته 

تصمياًم معامريًا لبيت سكني أو  مدرسة أو جامع..لينفذه 

عى األرض، مضيفًا عليه ما يتطلبه البناء املراد  تصميمه 

وتنفيذه، فينتج تصميام معامريا ش��فهيًا، يتسم بالجامل 

والكامل مؤك��دًا  عى العالقة الوطيدة املتامس��كة بني 

أسلوب الرسم املعامري والناتج املعامري  وارتباطهام 

بالزمن  واملكان والحداثة.
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◄◄
امليادي لي����ض ما اأجمع علي���ه يف قرننا احلايل. 
واخلروج من �صجال الإجماع يحّل لنا الكثر من 
امل�ص���اكل. فالذي���ن يّدعون الي���وم باأنهم ينطلقون 
م���ن اإجماع م���ا، اأع���ّده اأن���ا اإجماًعا م�صك���وًكا يف 
اأم���ره، لأنه لي����ض اإجماع ال�صاب���ق اأ�صًا، وهو ل 

يرّبر ادعاءات من يدعي هذا الإجماع اليوم. 
وما اأق�صده هنا، يف ما يخ�ّض الناحية املعمارية 
حتدي���ًدا، واق���ع اأن���ه مل تكن لدين���ا ثقاف���ة تعتمد 
وج���ود معماريني، كما كان يوجد ل���دى الثقافات 
الأخرى. مثًا ح�صان ب���ن ماهوية الإنطاكي، هو 
اأحد املعماري���ني يف ذلك الزمن، ومثله ح�صان بن 
ثابت بن اأبي ثابت، الذي �صاهم يف اإجناز عمارة 
ق�ص���ر احلر الغربي واخل���ان القريب منه، اأثناء 
حك���م ه�صام بن عب���د املل���ك. والدليل ه���و العتبة 
التي وج���دت على باب اخل���ان، منقو�ًصا عليها ما 
ياأتي:”اأم���ر ب�صنع���ة ه���ذا العمل عب���د الله ه�صام 
اأم���ر املوؤمن���ني، اأوجب الله اأج���ره، عمل على يد 
ثاب���ت ب���ن ثاب���ت يف رج���ب 109 )7٢7م(«. اأم���ا 

املعمار الثالث فهو �صليمان بن عبيد.
لك���ن لحظ، بع���د ذل���ك، كي���ف اأن تغيي���ب اأ�صماء 
املعماري���ني الع���رب وامل�صلم���ني، ج���اء بن���اًء على 
ثقافة تذويب الأ�صماء يف ظّل ثقافة تذويب روؤية 
ال���ذات م���ن خ���ال اجلماعة، ل���ذا فنج���د ؛”العبد 
الفق���ر احلق���ر ق���ام بهذا العم���ل لوج���ه الله«. ل 

ُتذكر الأ�صماء توا�صًعا. 
فال�صوؤال عن ويل�ص���ون ياأتي جوابه،اأن بعد عّدة 
ق���رون من غي���اب اأ�صماء معمارية، ث���م فجاأة جتد 
نف�ص���ك اأمام حدث؛ فم���ن الغريب حًق���ا اأن يجيء 
معم���اري اأجنبي ليق���ّدم ت�صميم���ات يف الب�صرة 
وبغداد وغرها من املدن العراقية. قدم ويل�صون 
اإىل الع���راق من الهند. وقدوم���ه وعمله وتوقيعه 
على تل���ك الت�صميم���ات يعّد خط���وًة مف�صلية يف 
حداثة العراق اآنذاك. لويل�صون مباٍن ذات ح�صور 
ممّيز جًدا يف امل�صهد املعماري احلداثي العراقي 
منه���ا: جامع���ة اآل البيت يف الأعظمي���ة، والباط 
امللك���ي يف الك�ص���رة، وم�صت�صفى م���ود التذكاري 
يف الب�ص���رة، ومط���ار املثّنى يف الك���رخ، ومطار 
الب�ص���رة، ومبن���ى املوان���ئ يف الب�ص���رة كذل���ك، 
واملحط���ة العاملية للقط���ارات يف بغداد، وحمطة 
قط���ار املو�ص���ل، ومبن���ى �صركة نف���ط العراق يف 

كركوك، وغرها من الأبنية املهّمة.
بعده���ا جاء اأحمد خمت���ار كاأّول معماري عراقي، 
فب���دا كاأنه اخ���راق لثقافتن���ا وقيمن���ا، اإذ مل يكن 
ال�صانع���ون واملعماري���ون معروف���ني. اأحّب عمل 
ويل�ص���ون لأن���ه اأ�ّص����ض ثقاف���ة معماري���ة حديث���ة 
الأ�صغ���ال  دائ���رة  وعني”رئي����ض  ليت�ص���ز،  م���ع 
العمومي���ة”يف ذل���ك الوقت، وم�ص���وؤوًل عن بناء 
املب���اين اجلميل���ة يف العراق، ف�صّم���م ق�صر امللك 
ول���و اأن���ه مل ينفذ. وح���ني جاء خمت���ار الذي كان 
يعّرف ع���ن نف�صه كجي اآي، اأي م�ص���وؤول املعمار 
احلكومي واملق�صود ال���وزارات، راح يوّقع على 
الأبني���ة الت���ي ي�صّممها بحرفني : ج���ي اآي، الأمر 
ال���ذي يعن���ي اأن باإمكانه اأن يعّم���ر ويبني. لحًقا 
األغي���ت تلك الثقافة يف معم���ار احلكومة، ودخلنا 

يف الفو�صى. 

ذل���ك العق���د اجلميل، م���ع كّل ما  •ح���ني توّق���ف 
حمله من تطّور واعد، اأين راأيت مهّمتك؟

وجدت مهمتي يف اإعطاء ت�صّور وا�صح ملا حدث. 
وق���د كتب���ُت عن���ه، باعتب���اره ما�صي”الجته���اد 
الآتي”ل���و ج���از القتبا����ض م���ن عن���وان دي���وان 
اأن�ص���ي احلاج”ما�ص���ي الأي���ام الآتي���ة«، حي���ث 
الجتهاد املعماري ُيفر����ض اأن ياأتي. حّتى ذلك 
املا�ص���ي ل���دى اأن�ص���ي احلاج ل���ه جماليت���ه التي 
�صتاأتي يف امل�صتقبل. لك���ن العمران مل يتطّور، 
ل���ذا توّق���ف يف اخلم�صينيات، ثم انقط���ع اإبان 

الراديكالي���ة وع���دم  الث���ورات وتل���ك احل���ركات 
الهتم���ام بالثقاف���ة، والهتم���ام بالدمياغوجي���ة 
ال�صيا�صي���ة فق���ط. �صحي���ح اأن فّن ال�صيا�ص���ة اأمٌر 
جمي���ل، اإل اأنه مّت ا�صتخدامه���ا كطريق للو�صول 
اإىل ال�صلطة فح�صب. لقد �صاهم البعث يف العداء 
بني اأبناء الأم���ة العربية، ففي �صّقيه؛ يف �صورية 
والع���راق، دّم���ر البع���ث العاق���ات ب���ني ال�صعبني 
واأوق���ف التط���ّور. ال�صراكي���ة ه���ي ا�صراكي���ة 
القت���ل، واحلرية ح���ّدث ول ح���رج. يف راأيي فاإن 
البعثي���ني ه���م م���ن يتحّمل���ون دمار العم���ران يف 
العراق. وحّت���ى الآن عند احلديث عن داع�ض يف 
الع���راق، اأجدها حتم���ل يف وجهيه���ا املتناق�صني 

على اجلهتني، ثقافة البعث نف�صه.
طال التخريب الكثر خال دمياغوجية ال�صيا�صة 
م���ن اأجل احلكم. فكثٌر م���ن العراقيني مل يكونوا 
يعرف���ون ل تاريخهم ال�صيا�ص���ي ول الجتماعي، 
وبالت���ايل كانوا يجهلون تاريخهم العمراين. من 
هنا راأي���ت مهمتي يف اإعطاء ت�ص���ّور وا�صح عّما 
ح���دث يف العراق م���ن الناحي���ة املعمارية، ولذلك 
ت���راين مهتًم���ا بتفا�صيل ما كان يج���ب اأن يكون، 

ليكون م�صتقبًا.

*ه���ل احلداث���ة الت���ي تراه���ن عليه���ا يف كام���ك 
تًوا”م���ا كان يج���ب اأن يك���ون«، تعتربها خمرًجا 
لأزم���ات كث���رة؛ عمراني���ة وثقافي���ة و�صيا�صي���ة 

واجتماعية؟ 

ه���ذا �صحيح، اأنا فعًا موؤم���ن باحلداثة، فهي يف 
ت�صوري حت���ّل م�صاكل كث���رة. اإ�صق���اط املا�صي 
عل���ى احلا�ص���ر ل يحم���ل ذكاًء. احلداث���ة حت���ّل 
م�صاكلنا الواقعية. فكيف ميكن اأن حتّل م�صكات 
امل�صلم���ني احلاليني باأطروحات قب���ل األف �صنة؟. 
اأنت اليوم لديك م�صاكل اآنية كثرة منها ؛ م�صكلة 
فقر وم�صكلة الت�صنيع وم�صكلة التعليم والأر�ض 
وم�ص���اكل اأخ���رى جدي���دة. وح���ّل تل���ك امل�صكات 
يجب اأن يتّم بطرق معا�صرة ولي�ض بعك�صها، لذا 
اأهت���ّم باحلداثة. وبت�صوري ف���اإن احلداثة ميكن 
اأن تق���ّدم الكثر للمجتمع، فحّت���ى تلك الت�صاميم 
وامل�صاري���ع هي جزء م���ن الذاكرة وم���ن احللول 
���ا. العهود ال�صيا�صية خّرب���ت الكثر يف تلك  اأي�صً

امل�صاريع. 
نح���ن، اإذن، اأمام عائ���ق كبر يح���ول دون الإملام 
مبعرفة �صاملة ومو�صوعي���ة، ملا حتّقق معماريًا، 
جّراء ندرة الوثائق امل�صّورة وامل�صِجلة لنواحي 
احلي���اة وطبيعة البيئة املبنية. وما زاد يف تاأثر 
هذا العائ���ق، وا�صتفح���ال ح�ص���وره ال�صلبي يف 
اخلط���اب، ه���و تل���ك املمار�ص���ة الت���ي �صت�صحي، 
م���ع الأ�صف،”تقليدًا«. اأق�ص���د املمار�صة التي داأب 
عليها العهد اجلديد، والقائمة على”اإنزال”�صتار 
كثيف من التغا�صي والن�صيان والتغييب املتعّمد، 
ع���ن كّل ما يذك���ّر باحلكم ال�صاب���ق، والقطيعة مع 

تاريخه واإجنازاته.
واأفر����ض اأن اأر�صيف الدولة العثمانية املحفوظ 
يف تركي���ا؛ وكذل���ك ال�صور املن�ص���ورة يف كتب 
امل�صت�صرقني؛ وال�صور املخّزنة لدى املجموعات 
���ة، بالإ�صاف���ة اإىل م���ا يحف���ظ اأر�صي���ف  اخلا�صّ
املوؤ�ص�ص���ات الأجنبي���ة التي عمل���ت يف العراق، 
ا، وكذلك  مثل �صركة نفط العراق IPC خ�صو�صً
اأر�صيف الدولة الربيطانية وغر ذلك من امل�صادر 
الأخرى، هذه امل�صادر كّله���ا �صت�صعف الباحثني، 
من دون �صك، برثوة من الوثائق امل�صورة، التي 
مبقدوره���ا اأن”تك�صف”لن���ا جوان���ب عديدة عن 
طبيعة املنتج املعماري للمدن العراقية، ول �صيما 

يف العا�صمة بغداد.

*اأي دور توؤّدي���ه روح امل���كان وخ�صو�صيت���ه يف 
تاأ�صي�ض احلداثة؟

يف جم���ال ثقاف���ة العم���ارة احلديث���ة يف اأوروبا، 
�ص���اد تي���ار جديد، جاء ليق���ود عملية قط���ع مبالغ 

فيه���ا مع املا�ص���ي والتاري���خ، م�صتن���ًدا اإىل فكرة 
تقول بوج���وب النطاق �ص���وب مراحل جديدة 
تعتم���د عل���ى احلدي���ث. و�ص���اع ه���ذا التي���ار يف 
الع�صرينيات، م���ن دون مرحلة انتقالية، وا�صتمّر 
حّت���ى اخلم�صينيات. لكن، عندم���ا حدث النقاب 
يف ال�صتيني���ات ح���ول الع���امل، من خ���ال تيار ما 
بع���د احلداثة، عاد الهتم���ام باأ�صي���اء بعيدة عّما 
كان �صابًق���ا ومن بني تلك الأ�صياء؛ املكان. اأ�صبح 
امل���كان بالن�صبة لهذا التي���ار، عن�صًرا موؤ�ّص�ًصا يف 
القرار املعماري، بينما مل يكن يف ال�صابق �صوى 
م�صاأل���ة وظيفي���ة، مم���ا اأّدى اإىل وج���ود ت�صاب���ه 
م���ن نيوي���ورك اإىل روما وكوبنهاغ���ن، اأي حول 
الع���امل. لكن التيار اجلديد اأعطى املكان احرامه 
وخ�صو�صيت���ه من الناحية اجلمالي���ة وكذلك من 
ة للمجتمع���ات. فما ي�صّح  ناحية الذائق���ة اخلا�صّ
يف كوبنهاغ���ن مث���ًا، ل ي�ص���ّح يف القاهرة، مما 
يعني اأن���ه يجب مراعاة ذلك اأثناء الت�صميم، واأل 
يعتم���د املعماري على ما ه���و وظيفي اأو تعبري 
حم����ض. فامل���كان ه���و اأحا�صي�ض اأو فه���م امل�صمم 
اخلا����ض، ل���ذا يج���ب اح���رام امل���كان واح���رام 
ثقافت���ه. وهذا ينت���ج عرب درا�صة عميق���ة للتاريخ 
والقي���م والإجن���از املعماري. الإجن���از املعماري 
م�صب���ٌع بقي���م امل���كان. لي����ض يف البن���اء املعماري 
العادي قي���م جميلة، بينما القي���م اجلمالية تكون 
موج���ودة اأو تتجّلى وتظهر من خال ماآثر املكان 

لت�صعر بخ�صو�صية العراق مثًا.

*كتب���َت وحا�ص���رَت ع���ن التلوي���ث املعماري يف 
الع���راق، واأخ���ذت جامعة اآل البي���ت مثاًل على ما 

جرى. فمن اأين جاء هذا التلويث؟

جامعة اآل البيت باملنا�صبة من ت�صميم ويل�صون. 
وكان املل���ك في�ص���ل الأّول مهتًم���ا به���ا. نعم كتبت 
وحتدث���ت عّما جرى له���ا، قلت اإن كنت���م تريدون 
التّو�ص���ع ف���ا تلوث���وا ه���ذا املبنى اجلمي���ل، لأنه 
ج���زء م���ن ذاكرتن���ا وثقافتن���ا. عملي���ة الإ�صافات 
على املبن���ى مل تكن مثقفة معمارًيا، لاأ�صف كانت 
تل���ك الإ�صافات اأدن���ى اإىل ال�صت�صه���ال واجلهل، 
جهل املوظف���ني والإدارة وال�صيا�صيني واأ�صحاب 
ا الذين ي�صعون الأ�صخا�ض غر  القرار، خ�صو�صً

املنا�صبني يف منا�صب ل ي�صتحقونها.

*العراقي���ون مغرمون ب�ص���ارع املتنبي والر�صيد 
ودجل���ة، فكي���ف تقراأ ه���ذه الا مب���الة واخلراب 

الذي اأ�صاب تلك املناطق؟

حتف���ظ مباين �صارع”الر�صي���د”يف اأنحاء عديدة 
من���ه، خ���رة النماذج املبني���ة وفق ط���راز ال� اآرت 
اآرت  ال����  نوف���و”Art Nouveau”وط���راز 
ديك���و”Art Deco«، لي����ض فق���ط يف العمارة 
ا يف  املحلي���ة، اأق�صد الع���راق، بل هي متت���ّد اأي�صً
املنطق���ة، فتج���د الطرازين يف ال���دول املجاورة. 
الأم���ر املوؤ�ص���ف، واملث���ر للح���زن اأي�ص���ًا، اأن تلك 
النم���اذج الرائعة، ق���د مّت ت�صويهها وحّتى اإتافها 
ال�صن���ني  يف  ���ة  خا�صّ لحق���ة  زمني���ة  حق���ب  يف 
الأخ���رة. كث���رون الي���وم ل يق���ّدرون اأهمية ما 
يحتوي���ه ه���ذا ال�صارع اجللي���ل، �ص���ارع الر�صيد، 
م���ن روائ���ع معماري���ة. فف���ي ذاك الزم���كان انبهر 
 Art”ا بطراز ال� اآرت نوفو البغداديون خ�صو�صً
املبني���ة  كان���ت مناذج���ه  ال���ذي  Nouveau«؛ 
ت�صله���م عرب”كاتالوغات”م�ص���ورة، �صادرة من 
بع�ض بلدان حو����ض البحر الأبي����ض املتو�صط. 
البن���اة  داأب  امل�ص���ورة،  البيان���ات  تل���ك  وم���ن 
البغدادي���ون امله���رة، عل���ى القتبا����ض وا�صتلهام 

بع�ض عنا�صرها التكوينية والزخرفية.
والهيمن���ة  بالتع�ص���ف  مليئ���ة  املا�صي���ة  العق���ود 
والإره���اب جت���اه الآخري���ن واحل���روب، امل�صر 

�صار موؤملً���ا. لدينا م�صكلة هن���ا، التع�صف والظلم 
م���ن احلكومات، وه���ذا �صيء مل���يء بالنتهاكات 
حقوقه���ا  وه�ص���م  بالإره���اب  النا����ض  واته���ام 
وجتير القوانني مل�صلح���ة احلاكم. اإذن، كّل ذلك 
يخل���ق �صعًف���ا بالنتم���اء، وع���دم احلر����ض اأمام 
النته���اكات. كّلم���ا طال زم���ن النته���اكات، �صار 
م���ن ال�صهل”�صناعة”�صع���ف النتم���اء. اأظن اأن 
املعماري���ني الع���رب ق���ادرون على تق���دمي الكثر 
م���ن احلل���ول لإعادة اإعم���ار اأوطانن���ا، فيما لو مّت 
اإعطاوؤهم الفر�صة، فهم ي�صتطيعون تقدمي مناذج 
رائع���ة حللول وخمارج منطقي���ة ووظيفية، اإنهم 

موؤهلون للقيام بذلك، واأنا مطمئن لذلك.

*كث���را م���ا يطرح ال�ص���وؤال عن اأر�صي���ف املعمار 
العراق���ي. وموؤخًرا ح�صل معه���د ما�صا�صو�صت�ض 
للتكنولوجي���ا عل���ى اأر�صيف املعم���اري العراقي، 

حمّمد مكية. ملاذا وكيف ح�صل ذلك؟

مّم���ا ل �صّك فيه ب���اأن هناك”فراغًا”ب�صرّي���ًا بّينًا، 
ي�صع���ر ب���ه ك���رث م���ن املتابع���ني لل�ص���اأن الثق���ايف 
ف���راٌغ  منه���م.  املعماري���ني  �صيم���ا  العراق���ي، ول 
يتمّث���ل يف غي���اب �صبه تام لوثائ���ق ت�صرد طبيعة 
و�صواه���د البيئ���ة املبنية للم���دن العراقي���ة، اإّبان 
العق���ود املا�صي���ة، وحتديدًا قبل وبعي���د تاأ�صي�ض 
الدولة احلديثة يف بداية الع�صرينيات من القرن 

املا�صي.
ولئن احتفظ���ت ذاكرة املدن العربي���ة والإقليمية 
الأخرى بخزي���ن وافر من تلك الوثائق املتنوعة، 
امل�صورة منها عل���ى وجه اخل�صو�ض، فاإن بغداد 
ومدن العراق عامة، مل حتَظ مبثل هذا الهتمام، 
من”ت�صّور”خ�صائ����ض  جع���ل  ال���ذي  الأم���ر 
وخ�صو�صية البيئ���ة املبنية املحلية اأمرًا ع�صرًا، 
يلّفه كثر من الغمو�ض وال�صبابية. عندنا نق�ض 
يف جوانب كثرة، واخراق اجلوانب املعمارية 
مل يكن اأم���ًرا �صهًا لنكمل بع�صن���ا. ثمة ح�صابات 
اأهمي���ة  امل�صوؤول���ون  ي���درك  كث���رة ول  واأم���ور 
الأر�صي���ف. وبالرغم من اأن العملية لي�صت �صهلة، 
وبالرغ���م من وج���ود م�صاكل بنيوي���ة وتق�صيمية 
ملنطقتنا، فاإن الأمر يتطل���ب ح�ًصا داخلًيا واأموًرا 
اأخرى يج���ب اأن تكون موج���ودة. كمتابع لل�صاأن 
املعم���اري احلداثي العراقي، عل���ى �صبيل املثال، 
اأج���د فج���وة معرفي���ة وا�صع���ة تن�ص���اأ ج���ّراء هذا 
الغي���اب، فجوة تعيق الو�ص���ول اإىل ا�صتنتاجات 
مو�صوعية ملا حتّق���ق معماريًا، يف فرات لحقة 
على تكّون ون�ص���وء العم���ارة العراقية احلديثة. 
ورغم اأن ال�صورة الفوتوغرافية، ما انفكت متّثل 
الوثيقة الأك���رث �صدقية والأ�صمل �ص���ردًا لطبيعة 
امل�صه���د املدين���ي امل�صج���ل فيه���ا، اإل اأن الهتم���ام 

لي�ض كبًرا ويا لاأ�صف.
فه���و  مكي���ة،  حمّم���د  للمعم���اري،  بالن�صب���ة  اأّم���ا 
بنف�ص���ه اأهدى اأر�صيفه اإىل معه���د ما�صا�صو�صت�ض 
للتكنولوجي���ا. فق���د و�ص���ل اإىل قناع���ة ب���اأن تلك 
املوؤ�ص�ص���ة ق���ادرة على احلفاظ عل���ى اأر�صيفه. اأما 

بالن�صبة لل�صلطات وع���دم توثيق واحلفاظ 
على املب���اين، فقد اأّدت اإىل حال���ة من �صياع كثر 
عل���ى العراق. م���ن ناحيت���ي، فقد اهتمم���ت باأحد 
املب���اين يف بغ���داد، وه���و مبنى معم���اري ولي�ض 
جم���رد �صنع���ة، يع���ود اإىل بداي���ة الق���رن املا�صي 
بت�صمي���م اأمل���اين وعنا�ص���ر اأوروبي���ة م���ن خال 
عاق���ات العثماني���ني وعاقتهم اجلي���دة بالأملان. 
املبنى ه���و الذي كان مت�صرفية بغ���داد ثم اأ�صبح 
مبنى كّت���اب العدل. وقد تعّر����ض للتخريب اأثناء 
ع���ام ٢003، عن���د ف���رة الهج���وم عل���ى املب���اين 
احلكومية. هجمت النا�ض على املباين احلكومية 
بع���د �صق���وط النظ���ام. �صرق���وا كّل �ص���يء، حّت���ى 
الآجر داخ���ل املبنى �صرقوه. املبن���ى اليوم”على 
اأم���ر املبنى  الهيكل”بالتعب���ر املعماري.تابع���ت 
وقّدم���ت حًا من ثاث نقاط: اإم���ا اأن نعيد بناءه، 
وه���و اأمٌر مكلف ج���ًدا، اأو نهدمه وبذا تفقد بغداد 
اأحد رموزها، اأو يت���م تاأهيله وافتتاحه كمعر�ض 
اأو غال���ري اأو م�ص���رح مب���ا اأن���ه يق���ع يف �ص���ارع 
املتنب���ي حيث احلي���اة الثقافي���ة. وميك���ن اإن�صاء 
حديق���ة اأمامه، وبذا ُيحافظ على املبنى كجزء من 

ذاكرتنا.
قمت مب�صابقة معمارية ع���ن املبنى، و�صاهم فيها 
�صّب���ان معماري���ون، وقد اأخ���ذت اأمان���ة العا�صمة 
باقراح���ي، بي���د اأن تط���ورات كث���رة، اأوقف���ت 

امل�ص���روع. ثم �صافرت، ومل جت���ِر متابعة لاأمر. 
اأمتن���ى ل���و يوؤخ���ذ باقراح���ي الي���وم، اإذ ميكن 
املحافظ���ة عل���ى املبن���ى باعتب���اره �صاه���ًدا على 
مرحلة تاريخية من النهب، متاًما مثلما حافظت 
برلني على اإح���دى الكنائ�ض، ف�صّيدوا قربها بناء 
جمي���ًا ل عاق���ة مبا�صرة بين���ه وب���ني الكني�صة، 
فاأ�صح���ت الكني�ص���ة املدمرة م���زاًرا و�صاهًدا على 

تلك احلقبة.

املعماري���ة،  مواطنت���ك  اإجن���ازات  تق���راأ  *كي���ف 
العراقية زها حديد، وما و�صلت اإليه؟

اأن���ا مغرم بعمل زه���ا حديد، واأعتربه���ا اأحد اأهم 
الأحداث يف امل�صه���د املعماري العاملي. اإجنازها، 
اإجناٌز حقيقي؛ فاأنت تعي�ض يف بلد اأوروبي، ومن 
اأ�صول �ص���رق اأو�صطية، واإذ بك تخرق املحظور 
واحلدود واخلط���وط احلمراء وت�صبح نًدا. هذا 
اإجن���از رائع جًدا. لكن لي����ض من دون ثمن، فرغم 
اخلط���وط احلم���راء الت���ي ت�صعه���ا ثقاف���ة بع�ض 
البل���دان الأوروبي���ة يف األ تناف����ض اأو اأن تك���ون 
اأ�ص���ًا خارج ذلك، فقد اخرقت زها حديد كّل تلك 
احلواج���ز. اأنا متاأكد من اأن ت�صحيتها ومعاناتها 
كبرت���ان. لكنها بذكائها وعمله���ا ونكران الذات، 

و�صلت اإىل ما فيه اليوم من جناح ومكانة. 
�صّح���ت زها كث���ًرا يف �صبي���ل الو�ص���ول لو�صع 
ب�صمته���ا يف املعم���ار احلدي���ث، كمقارب���ة وفه���م 
وذائق���ة، فاأثبت���ت للع���امل اأن اأي �صخ�ض ميكن اأن 
يقدم ويبذل ويعطي. لذلك هي عظيمة وعمارتها 

جميلة وممتعة وحداثية.

*كثرا ما يجد املتابع لك تركيزك على فكرة تقول 
���ا يحم���ل بذرة ح���وار ح�صاري،  اإن املعم���ار اأي�صً

فكيف تربط بني الثنني؟ 

اأت�ص���ّور اأن ل وج���ود لفئ���ة م���ن النا����ض ل عاقة 
له���ا بالآخري���ن، اإل اإذا كان���ت تعي����ض يف غاب���ات 

الأمازون اأو يف جماهل اأفريقيا.
التداخ���ل اأو التثاق���ف م�صاأل���ة اأ�صا�صية يف الرقي 
والتق���دم، ومن دونه���ا ل ت�صتطيع ذل���ك، حتى لو 
كان���ت ثقافت���ك عظيمة، وه���ذا غ���ر كاف. لذا من 
ال�ص���روري اأن نك���ون م���ع الآخ���ر. العم���ارة هي 
اأّول العنا�ص���ر يف امل���كان. وال�صخ�ض الذي ياأتي 
بعنا�صر جديدة، خمتلفة عن العنا�صر التقليدية، 
الت���ي نراها يومًيا م���ن دون اأن نقّدره���ا، يجعلنا 
ننتبه اإليها. فه���و ياأتي كمعماري ليقّدم لنا قراءة 
اأخرى ويف�ّصر باإبداعية. وبالتايل”ينزل”اإبداع 
الآخ���ر عل���ى الإب���داع املحل���ي، ويعطين���ا م�صالك 
اأخرى.اأنا مّيال اإىل احل���وار الثقايف بيننا وبني 
الآخ���ر، واأدع���و اإلي���ه يف كّل كتابات���ي وهو جمٍز 
و�صروري. اإنه اأ�صا�ض لنجاح منطقتنا. فالتاأويل 
ي�صف���ي عل���ى الآخر الكث���ر م���ن اجلماليات غر 
املرئي���ة لبن املنطق���ة. فاأنا عندم���ا اأرى العنا�صر 
الإ�صامي���ة اأفاجاأ واأت�صاءل هل حًق���ا لدينا ذلك؟. 
م���ن خال احل���وار مع الآخ���ر، هو ي�صتفي���د واأنا 
ة بنا بطريقة  اأ�صتفيد. هو يف�ّصر العنا�صر اخلا�صّ
اأخ���رى، ت�صتند اإىل ثقافته، وه���ذا يعطي جمالية 

ومتّيًزا واإبداًعا.
انظ���ر اإىل اإب���داع الإ�صكندنافي���ني ح���ني �صّمموا 
مبايَن �صخمة، ك���وزارة اخلارجية يف الريا�ض، 
الكوي���ت  يف  والأب���راج  الكويت���ي،  والربمل���ان 
العا�صم���ة، الت���ي اأ�صبح���ت اأيقونة للبل���د. اأقول 
دائًما اإن الأ�صياء املرتبطة بالهّوية متجددة دائًما. 
الهوية لي�صت نظرة للما�صي بل للم�صتقبل، وهي 
مفارق���ة. وبالرغ���م م���ن اأن الكوي���ت حتتفظ مثًا 
برمزيته���ا حّت���ى عل���ى الطواب���ع الربيدي���ة، عرب 
مركب بح���ري، اإل اأنه���ا يف املقاب���ل غنمت هّوية 

متجددة من خال ت�صميم عاملي.



سعد القصاب

لطامل���ا اأعتربت الثقاف���ة العراقية، موؤ�ص�صات 
وخطابه���ا  العم���ارة  ف���ن  اأن  م���ن  وكتاب���ا، 
اجلم���ايل والفكري �صاأن غام�ض بامتياز. بل 
حقل تخ�ص�صي، وتقني، وطبقي، ينتمي اىل 
نوع خمتلف من املمار�صات ال�صديدة التعقيد 
والباه�ص���ة الكلف���ة. كما ل يوؤم���ن به كخربة 
قابل���ة للم�صارك���ة يف اثراء خيالن���ا وافكارنا 

عن املجتمع، واملدنية، ورح الع�صر.
ت�صور مازال مكر�صا لدينا منذ العقد ال�صاد�ض 
م���ن الق���رن املن�صرم. لك���ن اللحظ���ة الفريدة 
التي ا�صرك���ت فيها روؤية املعم���اري وخيال 
الفنان، اجن���زت لنا”ن�صب احلرية”العتيد، 
وه���ي نت���اج لق���اءات كان���ت قد توط���دت منذ 
اخلم�صي���ات، وعرب لق���اء الفن���ان واملعماري 
يف معار����ض الفن ونقا�صات النخبة الثقافية 

العراقية وقتئذ.
اأ�صتدع���ي مقدم���ات كه���ذه، لا�ص���ادة باجلهد 
الثق���ايف والفك���ري ال���ذي مار�ص���ه املعماري 
ومن���ذ  ال�صلط���اين”19٤1،  خال���د  والناق���د 
اك���رث من ثاثة عقود. جلع���ل ثقافة العمارة، 
وطروحاته���ا،  ونظرياته���ا،  وتاريخه���ا، 
�صل���ب  يف  وبق���وة  حا�ص���رة  واأهميته���ا، 
اخلط���اب الثق���ايف واجلم���ايل العراقي. يف 
ال�صحف، الدوريات، واملواقع اللكرونية، 
حت���ى ع���رب كتب���ه املوؤلف���ة. جهد ري���ادي، مت 
تا�صي�صه بدافعية خاقة، و�صغوفة، وعارفة، 
وحمب���ة، وكف���وءة. يتنقل من خال���ه مابني 
اخلطاب النقدي، و التنظري، والتاريخي، 
والتحليلي،والعلمي املق���ارن، و�صمن حقب 
ح�صارية وطرز للعمارة تبداأ من خ�صو�صية 
البيت الغدادي ول تنتهي اىل عمارة ال�صرق 
العربي يف ال�صام اأو ال�صامي يف �صمرقند، 
اىل  والعبا�صي���ة  الموي���ة  العم���ارة  وم���ن 

طروحات عمارة مابعد احلداثة.
مل تك���ن ال�صواخ����ض املعماري���ة التي حتدث 
عنها وعّرف بها، اأماكن لداء وظائف ال�صكن 
والعم���ل، ولكنها جتارب ابداعية، ومبتكرة، 
حافلة باجلمال، واملعرفة، والتاريخ، واجلهد 

الن�صاين والوطني البّناء واخلاق.

عّرفن���ا كث���را م���ن اأن منج���زات معماري���ني 
يف  ال�صع���راء  جت���ارب  ت�صاه���ي  عراقي���ني 
الق�صي���دة، والدب���اء يف الق�ص���ة والرواية، 
والفنان���ني يف لوحاته���م ومنحوتاته���م. هم 
يحتفظ���ون مع���ا باخلي���ال ذات���ه، واجل���راأة، 
واملغامرة، والتجريب، والبحث عن اجلميل 
واملع���ريف. منه���م : جعف���ر ع���اوي، حمم���د 
مكية، قحط���ان املدفعي، رفع���ت اجلادرجي، 

قحطان عوين واآخرون.
و�صيعرفنا كذلك، باأن احدى م�صكات العمارة 
واملعماري���ني يف العراق، ما اأ�صماه”ال�صمت 
املازم لابداع���ات والنتاج���ات املعمارية”، 
وغي���اب احلك���م وتبيان امل�صم���ون الوظيفي 
واجلمايل للمباين واملن�صاآت. والذي تكّر�ض  
مع غياب دوريات متخ�ص�صة ور�صينة تتعلق 
بثقاف���ة العمارة، والتي ه���ي غائبة كذلك يف 
و�صائل الع���ام املرئي واملقروء وامل�صموع. 
ب���ل �صيخربنا اأي�ص���ا، ان اح���د ا�صباب غياب 
التوافق للمن�صاأ املعماري العراقي احلديث، 
هو يف ع���دم ا�صتثماره للعاق���ة املرجوة مع 
الطبيع���ة احلي���ة واحتواءه���ا يف ت�صاميمه 
لابني���ة، اي ذلك ال�صتعمال اجليد لل�صطوح 
املائي���ة، اخل�صرة، وغره���ا، ما جعلها تفتقد 
تلك العاقة املتناغمة مع حميطها والتوا�صل 
اجلم���ايل مع���ه. وحتى ع���دم انفتاحه���ا على 
الت���ي  والتكنلوجي���ة  التقني���ة  التط���ورات 

اوجدت جتارب معمارية ثورية يف العامل.
ال�صت���اذ الدكت���ور خال���د ال�صلط���اين، ال���ذي 
مار����ض الدر����ض الكادمي���ي وا�ص���رف عل���ى 
الكث���ر م���ن الطروح���ات اجلامعي���ة العلي���ا 
جامع���ات  يف  بغداد،وغره���ا  جامع���ة  يف 
عربي���ة. والذي ا�صتظافت���ه مدر�صة العمارة، 
يف  والفن���ون  للعم���ارة  امللكي���ة  الكادميي���ة 
كوبنهاك���ن كباح���ث وا�صت���اذ زائ���ر، واملقيم 
الدائ���م يف الدمنارك، �صدر ل���ه اأخرا، كتاب 
اآخ���ر ع���ن املعم���اري العراقي الرائ���د حممد 

مكية مبنا�صبة مئويته.
اأقول، حتية لك ايها املبجل.

تحية الى خالد السلطاني


