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إع�������داد ال���م���دى 

رف���ع���ة ال����ج����ادرج����ي *

يحتف���ل املعماريون ه���ذا اليوم بالذك���رى املئوية 
الت�ش���عني مليالد �ش���يخ العم���ارة العراقي���ة الفنان 
املعم���اري رفع���ت اجلادرج���ي، واأ�ش���درت املدى 
كتابا توثيقيا انيقا عن الفنان، وكانت قد احتفلت 
ب���ه يف وقت �شاب���ق يف اإطار »عراقي���ون يف زمن 

التوهج.«
ول���د املعم���اري رفع���ت اجلادرج���ي �شن���ة 1926، 
ق�ش���ى �شباب���ه يف مدين���ة بغ���داد وح�ش���ل عل���ى 
الثانوي���ة العامة منه���ا، ثم اجت���ه اإىل مدينة لندن 
ليدر�س فنون العمارة والت�شميم، هو اأحد طالب 

مدر�شة وجامعة همر�شيمث للفنون الت�شكيلية.
عاد املعماري رفع���ت اجلادرجي اإىل مدينة بغداد 
�شن���ة 1952 ليبا�شر اأعماله، بدايًة قام اجلادرجي 
بتاأ�شي����س �شرك���ة هند�شية ا�شت�شاري���ة بامل�شاركة 
مع عدد من الزم���الء املهند�شني له، قام من خاللها 
بت�شمي���م ع���دد م���ن الأعم���ال الت���ي اأدرجت حتت 
بن���د الأعم���ال الوطني���ة والقومي���ة. اإن الأ�شلوب 
الهند�شي لدى املعم���اري رفعت اجلادرجي ارتكز 
على البحث عن كل ما هو جديد ومثري، من خالل 
اإ�شاف���ة اإ�شقاط���ات هند�شية حديث���ة م�شتمدة من 
املدار����س الغربية ومزجه���ا مع اأ�شل���وب العمارة 

التقليدية.
اأه���م م�شاري���ع املعم���اري رفع���ت اجلادرج���ي يف 
تل���ك الفرتة كان���ت الربملان العراق���ي، مبنى نقابة 
العم���ال، قاع���دة ن�ش���ب احلري���ة، بالإ�شاف���ة اإىل 
م�ش���روع ن�ش���ب اجلن���دي املجه���ول يف �شاح���ة 

الفردو�س يف بغداد.
ا�شتم���ر اجلادرجي يف العم���ل الهند�شي كم�شمم 
وم�شت�ش���ار يف ال�شرك���ة حتى نهاي���ة ال�شبعينات، 
لتبداأ مرحلة جديدة بعد اأن كان قد اكت�شب اخلربة 
الوا�شعة، الت���ي اأهلته ليكون اأحد اأهم الُكّتاب يف 
اأ�ش���ول العم���ارة والفن���ون الت�شكيلي���ة، منتهًج���ا 
اأ�شلوًب���ا اأكادميًيا ينم عن معرفة عميقة، ومن اأهم 
كتب املعم���اري رفعت اجلادرج���ي كتاب “�شورة 
و”الخي�ش���ر  الثمانين���ات،  منت�ش���ف  يف  اآب” 
والق�ش���ر البل���وري” بداي���ة الت�شعين���ات، كما اأن 
ع���دد  ن�شاط���ات عدي���دة ومهم���ة يف  للجادرج���ي 
م���ن اجلامع���ات العربي���ة والغربي���ة مث���ل جامعة 
هارفارد يف الولي���ات املتحدة الأمريكية، ومعهد 
ما�شا�شو�شت����س للتكنولوجيا، بالإ�شافة اإىل عدة 
معار�س فنية يف كل من لبنان، تون�س، ال�شودان 

والإمارات العربية.
جدي���ر بالذك���ر اأن املعم���اري رفع���ت اجلادرج���ي 
حائز على جائزة الآغا خ���ان للعمارة �شنة 1986 
كرئي����س مدى احلياة يف جلنة التحكيم املعمارية 

وذلك تقديًرا لكافة اأعماله الهند�شية.
تاأثرت اأعم���ال رفعة املعمارية بحركة احلداثة يف 
العم���ارة ولكنه حاول اأي�شا اأن ي�شيف اإليها نكهة 

عراقية اإ�شالمية.
معظ���م واجه���ات املب���اين الت���ي �شممه���ا مغلف���ة 
ا�ش���كال  وعليه���ا  العراق���ي  الطين���ي  بالطاب���وق 
جتريدية ت�شبه ال�شنا�شي���ل وغريها من العنا�شر 

التقليدية.
اإن رفع���ة اجلادرجي قد و�شل بالعمارة التقليدية 
امل�شت���وى  اإىل  عليه���ا  يطل���ق  كم���ا  »التحداري���ة« 

ال�شكلي التجريدي، فاأ�شبح ينظر اإليها كمنحوتة 
ح�ش���ب  جم���ردة  تقليدي���ة  خ�شائ����س  له���ا  فني���ة 
مفهومه، لكنه مل يتعامل مع الفراغ املعماري بتلك 
النظ���رة التحداري���ة اأو بتلك اخللفي���ة التقليدية، 
فعندما ن�شاهد م�شاقطه الأفقية جند اأنها يف كثري 
م���ن الأحيان تكون م�شاق���ط اأفقيه م�شتوحات من 

احلداثة.
للجادرج����ي العدي����د م����ن الكت����ب ح����ول العم����ارة 
ومعظم كتاباته يف التنظ����ري املعماري وقد حاول 
العمراني����ة   - الجتماعي����ة  الرتكيب����ة  اإىل  النظ����ر 
يف الع����امل العرب����ي. من كتب����ه »�شارع ط����ه وهامر 
�شيم����ث« و«الأخي�شر والق�ش����ر البلوري« و«جدار 

بني �شفتني«. وهو حاليا مقيم يف لندن.
نال ه����ذا املعماري الكبري جائ����زة »متّيز« لالجناز 
املعم����اري مدى احلياة، لعام 2015، بعد اختياره 
من قب����ل جلنة حتكي����م جائ����زة العم����ارة العراقية 
»متي����ز«. واأعل����ن عميد كلي����ة الهند�ش����ة يف جامعة 
كوفن����رتي الربيطاني����ة، ماي����كل فتزبات����رك، ف����وز 
اجلادرج����ي باجلائ����زة بو�شفه معماري����ًا ومنظرًا 
واأكادميي����ًا ومفكرًا. وعرّب اجلادرجي عن �شعادته 
باجلائ����زة، لأنه����ا حتتف����ي بحرف����ة مل تع����د حتظى 
بالكث����ري من الهتم����ام، متمني����ًا اأن تن����ال العمارة 

رعاية اأكرب يف امل�شتقبل القريب.
وكان ق����د ح�ش����ل عل����ى جائزة اأغ����ا خ����ان للعمارة 

الع����ام 1986. وم����ن اأعماله: مبنى الحت����اد العام 
والبدال����ة  العم����ال  نقاب����ة  ومبن����ى  لل�شناع����ات، 
الرئي�شي����ة يف الربملان العراقي. ول����ه اأعمال فنية 
اأخ����رى، فه����و امل�شم����م للقاع����دة الت����ي عل����ق عليها 
الفن����ان ج����واد �شلي����م ن�ش����ب احلري����ة يف �شاح����ة 
التحري����ر ببغداد، كما قام بت�شميم ن�شب اجلندي 
املجه����ول الأول يف ال�شتينات من القرن الع�شرين 

يف �شاحة الفردو�س.
رفع����ة اجلادرج����ي �شم����م اأي�ش����ا العل����م العراق����ي 
الأزرق املث����ري للج����دل وال����ذي مل يت����م اعتم����اده. 
تاأثرت اأعمال رفع����ة املعمارية بحركة احلداثة يف 
العم����ارة، لكنه حاول اأي�ش����ًا اأن ي�شيف اإليها نكهة 

عراقية اإ�شالمية.
ي����رى اجلادرج����ي ان منهجي����ة العم����ارة تتمحور 

حول معايري ثالثة:
الو�شفية  املعرفة   -1
ال�شياء  خل�شائ�����س 

والظواهر.
املعنوية  املعرف����ة   -2
الجتماعية  للعالقات 
الع����ادات  ي�شمل  مب����ا 
وهوي����ة  والتقالي����د 

املجتمع والدين. 
3- املعرفة مبقايي�س 

ال�شياء والظواهر الطبيعية والجتماعية.
ويرى ان دور املعمار يتحقق بتامني ثالث حاجات 

وهي:
1- الوظيفة النفعية.

2-   الوظيف���ة الرمزي���ة الت���ي توؤمن هوي���ة الفرد 
واجلماعة.  

3- الوظيف���ة اجلمالية التي حتق���ق متعة ادراكية 
وب�شرية من خالل العمارة حيث يت�شمن التكوين 
املعماري فيها قيم���ا تنويعية مركبة توؤمن للنا�س 

املتعة وال�شرتخاء النف�شي. 
معظ���م واجه���ات املب���اين الت���ي �شممه���ا مغلف���ة 
ا�ش���كال  وعليه���ا  العراق���ي  الطين���ي  بالطاب���وق 
جتريدية ت�شبه ال�شنا�شي���ل وغريها من العنا�شر 
التقليدي���ة. وبح�شب و�شف اأح���د املهند�شني، فقد 
زاوج اجلادرج���ي »بني الرتاث 
املحل���ي والتحديث العاملي يف 
املباين، فه���و الذي اأعاد هيكلة 
الرتاث يف ب���الده من امل�شاجد 
وله���ذا  القدمي���ة،  ال���دور  اىل 
ا�شح���ى مدر�شة وا�شع���ة تاأثر 
خم�شرم���ون  معماري���ون  ب���ه 
و�شب���ان عندما و�ش���ع اأمامهم 
البدائ���ل املعماري���ة لالأ�شل���وب 

التقني اجلديد«.
ارتكز الأ�شلوب الهند�شي لدى 
اجلادرجي على البحث عن كل 
م���ا هو جديد ومثري، من خالل 
هند�شي���ة  اإ�شقاط���ات  اإ�شاف���ة 
حديث���ة م�شتمدة م���ن املدار�س 
الغربي���ة ومزجها م���ع اأ�شلوب 
ويذك���ر  التقليدي���ة.  العم���ارة 
الدكت���ور علي ثوين���ي يف مقالته 
»تراثي���ة حممد مكية، وحداث���ة رفعة اجلادرجي« 
ب���اأن اجلادرج���ي كان فنان���ا معماري���ًا حداثيًا، بل 
و�شع���ه يف »خانة« فناين ما بع���د احلداثة اأي�شًا، 
واأ�ش���ار اإىل تاأث���ره ب���رواد احلداث���ة يف عم���ارة 
الق���رن الع�شرين، واإفادته من روؤاهم، وجتاربهم، 
اإىل  بالتحدي���د  واأ�ش���ار  املرتاكم���ة،  وخرباته���م 
الأملاين فالرت كروبيو�س، والأمريكي فرانك لويد 

رايت.
وو�ش���ل رفع���ة اجلادرج���ي بالعم���ارة التقليدي���ة 
»التحداري���ة«، كم���ا يطل���ق عليه���ا، اإىل امل�شت���وى 
ال�شكلي التجريدي، فاأ�شبح ينظر اإليها كمنحوتة 
ح�ش���ب  جم���ردة  تقليدي���ة  خ�شائ����س  له���ا  فني���ة 
مفهومه، لكنه مل يتعامل مع الفراغ املعماري بتلك 
النظ���رة التحداري���ة اأو بتلك اخللفي���ة التقليدية، 
فعندما ن�شاهد م�شاقطه الأفقية جند اأنها يف كثري 
م���ن الأحيان تكون م�شاق���ط اأفقيه م�شتوحات من 

احلداثة.
للجادرج���ي العدي���د م���ن الكت���ب ح���ول العم���ارة 
ومعظ���م كتاباته يف التنظري املعماري وقد حاول 
النظ���ر اإىل الرتكيبة الجتماعي���ة - العمرانية يف 
العامل العربي. من كتبه »�شارع طه وهامر�شميث« 
و«الأخي�ش���ر والق�ش���ر البل���وري« و«ج���دار ب���ني 

ظلمتني«. وهو حاليًا مقيم يف لندن.

مقدمة..
اإن تاريخ العمارة يف جوهرة هو تاريخ التناق�س 
ب���ني املطل���ب الأجتماع���ي واملرحل���ة التقني���ة لتلك 
املرحل���ة. فالعم���ارة هي العلم ال���ذي يتناول حاجة 
اإن�شاني���ة معين���ة، اإن���ه العلم الذي يتن���اول الأيواء 
والتحوي���ط ب�ش���كل اأو باآخ���ر، حلاج���ات يكيفه���ا 
املجتم���ع، بعب���ارة اأخ���رى العم���ارة كقيم���ة مادية 
ه���ي جزء م���ن القاعدة، ج���زء من الأنت���اج. اإ�شافة 
اإىل ذل���ك، فاإنه���ا العلم ال���ذي يتناول اأف���كار البنية 
الفوقي���ة ب�شياغته���ا يف �شكل خم�شو����س ؛ وهذا 
ال�شكل يعك�س ويتخذ دورًا فعاًل يف �شياغة اأفكار 
القاع���دة الجتماعي���ة ؛ اأي اأن العم���ارة كفكرة هي 
اأح���د عوام���ل البنية الفوقي���ة. لهذا فم���ن الوا�شح 
اأن للعم���ارة جانب���ني: الأول اأنها قيم���ة مادية ولذا 
ف���اإن اأنتاجها، اأي البناء، يج���ب اأعتباره كجزء من 
الأنت���اج العام، والآخر اأنها فكرة ولذا فاإن اإنتاجها 
يجب اأعتباره كجزء من البنية الفوقية. فاإذا ح�شل 
جتاهل لأي من هذين الأجتاهني اأو مل نوف قيمتها 
الأجتماعي���ة كام���اًل، ف���اإن نظرية العم���ارة ت�شحى 
اآحادي���ة اجلان���ب ومغالية، وه���ذان اجلانبان هما 

وجهان لنف�س الظاهرة الأجتماعية، العم������ارة.

املطلب الأجتماعي يف العمارة..
ق���د تكون املطال���ب الأجتماعية ه���ي اأفكار 

البني���ة الفوقي���ة الت���ي حتت���اج اإىل ن�شر 
بوا�شط���ة العم���ارة ؛ واأن تك���ون ه���ي 
التحقي���ق  اأي  املادي���ة،  املتطلب���ات 
املادي للعالقات الأجتماعية ب�شيغة 
العمارة، مبعنى العالقة بني ان�شان 
وان�شان ؛ اإن املل���وك ما عا�شوا قط 
يف ظل ظ���روف معماري���ة م�شابهة 
لظروف عبيدهم، ول عا�س الفالح 
يف ظل ظ���روف معماري���ة م�شابهة 
لظروف ال�شانع يف املدينة.. كذلك 
العالق���ة ب���ني الأن�ش���ان والطبيعة، 

فعمارة �شاحل البحر لي�شت متماثلة 
م���ع عم���ارة الريف، ول عم���ارة القرية 

متماثل���ة م���ع عم���ارة املدين���ة، ومناط���ق 
الغاب���ات تنت���ج عم���ارة خمتلفة عم���ا تنتجه 

املناطق احلجرية اأو الربكانية.. كل واحدة من 
هذه تتطل���ب من الن�شان ظرف���ًا معماريًا خمتلفًا ؛ 
بعبارة اأخرى فاإن للمطلب الأجتماعي يف العمارة 
جانب���ني: اجلان���ب العقائ���دي واجلان���ب امل���ادي، 
والأول يتكي���ف م���ن قبل البنية الفوقي���ة ملرحلتها، 
والت���ي ت�شتم���ل على اأف���كار وخميلة تل���ك احلقبة، 
والثاين يتكيف بقاعدة املرحلة ومتطلبات الأنتاج 

فيها.
التقني��ة يف العمارة..

ل يكف���ي اأن ن�شاأل ملاذا اأنتجت عم���ارة ما، بل املهم 
كيف اأنتجت؟، ذلك اأن���ه بالنتيجة ل يتحدد املطلب 
الأجتماع���ي يف العم���ارة لوح���ده مبرحل���ة تطور 
الأنتاج عمومًا، بل تتح���دد كذلك، وعلى الأخ�س، 

الو�شيل���ة التي بها اأمكن حتقيق املتطلبات للمطلب 
الأجتماع���ي ليبل���غ اأق�ش���ى غايته يف تل���ك املرحلة 
املعين���ة. فاإنن���ا اإذا اأخذن���ا بنظ���ر الأعتب���ار املطلب 
الأجتماع���ي، اأي متطلباته العقائدية واملادية معًا، 
وجتاهلن���ا التقنية املطلوب���ة التي حتققه يف البعد 
واملو�ش���ع وال�شرع���ة ودق���ة العمل، ف���اإن درا�شتنا 
�شتك���ون اأحادي���ة اجلانب. اإن املطل���ب الأجتماعي 
يف العم���ارة هو اأح���د القطبني، والقط���ب املواجه 
ل���ه ه���و الق���وى الأنتاجية لتل���ك املرحل���ة � النا�س، 
مهارته���م، وو�شائ���ل الأنتاج �  كلما ح���دث تناق�س 

بني قطب واآخر.
التناق�س اجلديل يف العمارة..

ثم���ة مفهوم���ان اأ�شا�شي���ان للتط���ور، الأول املفهوم 
امليكانيك���ي ال���ذي يعت���رب التط���ور مبثاب���ة زي���ادة 
ب�شيط���ة، تك���رار ب�شي���ط، وتراكم وم���زج لالأ�شياء 
املوج���ودة �شلف���ًا، ل���ذا فاإن ه���ذا املفهوم غ���ري قادر 
عل���ى تف�ش���ري ن�ش���وء اجلدي���د م���ن الق���دمي، كيفية 
و�شبب جمئ عملية ما حليز الوجود، كيفية تطور 

لتغي���ري  الكم���ي اإىل تغيري نوعي ا

وبالنهاي���ة فاإنه �شيطلب العون م���ن �شئ خارجي، 
ع���ن العملي���ات املادي���ة الفعلي���ة، ولذا فاإن���ه ب�شكل 
اأو باآخ���ر يدخ���ل الظاهرة غري املرئي���ة يف عمليات 
تط���ور امل���ادة.. والث���اين املفهوم امل���ادي اجلديل، 
املفهوم ال���ذي ينطلق من وجهة نظ���ر تفيد باأن كل 
�ش���ئ يتطور بوا�شطة نزاع ب���ني اأ�شداده بوا�شطة 
ف�ش���ل، اأنق�ش���ام، ل���كل وح���دة اإىل اأ�ش���داد قائم���ة 
بذاتها ب�شكل متب���ادل … اإنه يقت�شي التغلغل يف 
اأعماق عملية خم�شو�ش���ة، والك�شف عن القوانني 
الداخلية التي هي م�شئولة عن تطور تلك العملية، 
ه���ذا املفه���وم يبتغي ا�شب���اب التط���ور لي�س خارج 
العملي���ة، بل بباطانه���ا ذاته���ا، اإنه ينبغ���ي اأ�شا�شًا 
الك�شف عن م�ش���در احلركة الذاتي���ة للعملية.. لذا 
فال يكفي اأكت�شاف التناق�س الأ�شا�شي يف العمارة، 
بني املطلب الأجتماعي واملرحلة التقنينية، كما اأن 
من املهم على ال�ش���واء اأكت�شاف التناق�س الباطني 
للتناق�ش���ات اخلا�ش���ة والعام���ة ل ب���ل اأك���ر، فمن 
بني مئ���ات التناق�ش���ات اخلا�شة يج���ب ت�شحي�س 
التناق����س الرئي�شي الأ�شا�ش���ي واجلوهري، وكل 
تناق����س خا�س يجب ت�شنيفه ح�ش���ب الدور الذي 
يتخذه يف الظاه���رة مو�شوع الفح�س. ولي�س 
كل وح���دة حتوي لذاته���ا اأ�ش���داد قطبية، بل 
اأن ه���ذه الأ�شداد مرتابط���ة ب�شورة متبادلة 
بع�شها ببع�س، اإن جانبًا واحدًا من تناق�س 
ل ميكنه البقاء بدون الآخر … لي�س ثمة 
عم���ل ميكانيكي ب���دون فعل���ه املقابل، اإن 
الأنح���الل الكيمي���اوي لل���ذرات مرتب���ط 
ب�ش���كل ل ينف�ش���م مع اأحتاده���ا، والطاقة 
الكهربائي���ة تف�ش���ح ع���ن نف�شه���ا على 
�ش���كل كهربائي���ة كتقابل���ة � اإيجابي���ة 
و�شلبية. واإن التجوال الأجتماعي، 
التحوي���ط  داخ���ل  الن�ش���ان  جت���وال 
لبناية م���ا ل ميكن اأن يتحقق يف العمارة 
ب���دون �شب���ق وج���ود التحوي���ط اأو املن�ش���اأ، 
والعك�س بالعك�س، فاإن املن�شاأ، اجلانب الآخر 
م���ن التناق�س لميكن اأن يوج���د بدون املطلب 
الأجتماعي ؛ اإن املن�ش���اأ والتجوال الأجتماعي 
هما �ش���دان ويف توحدهما ونزاعهما تعر على 

م�شدر وجودهما وفنائهما..
اإن جدلي���ة العم���ارة تظه���ر نف�شه���ا عل���ى النح���و 

التايل:
املو�ش���ع الطبيع���ي لبناية ما يق���رره املطلب 
الأجتماع���ي، بتناق�شه م���ع التقنية. وهذا 

التناق�س له جانبان..
اإن املطل���ب الأجتماع���ي لبناي���ة م���ا 
مو�شعها  يقرره 
 � الأجتماع���ي 

اجلغ���رايف، كقربه���ا من نهر اأو ق���رب وقوعها على 
جب���ل …الخ من جه���ة، اأو يف مدين���ة اأو قرية من 
جهة اأخ���رى، هذا اجلانب يقرر توف���ر مواد البناء 
كالطني واحلجر واخل�شب … الخ ويقرر العالقة 
الأجتماعي���ة بني بناي���ة واأخ���رى، باأعتبارها قطبًا 
م�ش���ادًا تنتف���ع من ه���ذه املواد املوج���ودة، فتتقدم 

البناية املعينة وفق مو�شعها.
الطبيع���ة اخلا�ش���ة ملوق���ع البناي���ة: الط���ني الرمل 
احلجر … الخ، والتقنية حتل م�شاألة املوقع لتلك 

البناية يف مو�شعها ذاك املخ�شو�س.
التجوال الأجتماع���ي، اأي حركة النا�س امل�شروطة 
الن�ش���ان  عالق���ة  ناحي���ة  م���ن  وذل���ك  اأجتماعي���ًا، 
بالطبيع���ة وعالقة الن�ش���ان بالن�شان معًا، هو يف 
بناي���ة ما، القطب امل�ش���اد للتقنية يف حل متطلبات 
ه���ذا التج���وال: منط خمتل���ف من التحوي���ط مثاًل 
البي���ت  البي���ت ؛ يف  يك���ون مطلوب���ًا ملعم���ل دون 
الن�شان م�شروط بعالقة الن�شان بالن�شان وعالقة 
الن�شان بالطبيعة، كقطب م�شاد للتحويط املمكن 
تقنيًا، ه���ذا التناق�س يقرر حجم وعدد الغرف … 
الخ يف البيت، هذا هو تناق�س التجوال الأن�شاين، 

ك�شد، للمن�شاأ املمكن تقنيًا.
عالق���ة النواف���ذ ال�شروري���ة اأجتماعي���ًا، الناحي���ة 
ال�شحي���ة، الناحية العقائدي���ة واملادية يف تناق�س 
مع التقني���ة املطلوب���ة لأ�شباع ه���ذه احلاجات. اإن 
التط���ور التقني للنافذة القوطي���ة، مثاًل، قد حتمته 
اأجتماعي���ًا مفاهيم �شحية اأف�ش���ل واأمن اأجتماعي 
اأك���رب، واأ�شتعم���ال النافذة لأغرا����س عقائدية )اأي 

الزجاج امللون(.
اإن احلاج���ة العقائدي���ة ال�شروري���ة اإجتماعي���ًا يف 
تناق����س مع التقنية � هذا التناق�س ل ي�شرتط فقط 
التج���وال الفعل���ي العام، اأو مفه���وم احليز للحقبة 
الزمني���ة … بل ينطوي كذل���ك على الن�شر املبا�شر 
لأف���كار احلقب���ة، مث���ل النح���ت والزج���اج املل���ون 
والأعمدة املذهبة والتيجان والزخارف عامة … 
الأ�شكال القائم���ة �شلفًا بالتناق�س م���ع اأنتاج �شكل 
جديد، اأي ال�شكل القائم �شلفًا، اأ�شتيعاب واأ�شتعارة 
الأ�شكال بالتناق�س مع التقنية، والعك�س بالعك�س، 
التقني���ة القدمية القائمة مع اأنت���اج اأ�شكال جديدة، 
واأ�شكال م�شتوعبة اأو م�شتعارة كما يقت�شيه عامل 
املحت���وى. اإن اأ�شتمراري���ة الأ�ش���كال اأو اأ�شتع���ارة 
الأ�ش���كال القدمي���ة املطلوب���ة م���ن قب���ل املحت���وى، 
املطال���ب املادي���ة والعقائدية معًا للقاع���دة والبنية 
الفوقية للمجتمع � كنتيجة اإما لتخلف اأفكار قدمية 
اأو التزام���ل مع اأفكار قدمية اأو موؤ�ش�شات وعادات 
اأجتماعي���ة قدمي���ة � تناق����س م���ع الظ���روف الت���ي 
تتطلبه���ا التقني���ة اجلديدة يف اإنت���اج �شكل جديد. 
اإن الطرائق القدمية للتقني���ة، مبعنى كونها عاماًل 
يف اأنت���اج ال�شكل، تتناق�س مع املتطلبات اجلديدة 
للمحتوى املتولد حديثًا والبنية الفوقية اأي�شًا يف 

انتاج �شكل جديد.

* عن كتاب )�سارع طه وهامر�سمث(

وهو يحتفل اليوم بميالده التسعين..

رفعة الجادرجي.. شاخص بارز في 
العمارة العراقية

نظري����������ة جدلية العمارة..

أطروحة الجادرجي التي كتبها سنة 1951، 

ونقحها س��نة 1958، ونرشه��ا يف كتابه 

” ش��ارع طه وهامرسمث ” س��نة 1985، 

والفلس��في،  املهني  املانفس��تو  وكانت 

للمع��اري عىل  والتطبيق��ي  التظ��ري 

مدى حياته ومارسته وإنتاجه املعاري 

وكتبه..
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ب����ل����ق����ي����س ش����������رارة

جل�شن���ا يف احلديقة، كان اجل���و معتدًل، يف نهاية 
�شه���ر اأيلول. بعد م���دة ق�شرية، اأط���ل �شاب و�شيم 
الطلعة جميل املحي���ا. نحيف اجل�شم، مرتديًا بدلة 
بني���ة، تخ���رج الكلمات من ب���ني �شفتي���ه الرقيقتني 

ب�شوت خافت بطيء.  
حي���اين و جل����س يف اجله���ة املقابلة م���ن الأريكة، 
�ش���اد ال�شمت بيننا. كان نظري م�شدودًا اإىل اأر�س 
احلديق���ة، ل اأملك الق���درة اإىل النظر اإليه، و عندما 
التقت العيون ابتعدت النظرات حاًل، متجاهلة ما 
حولها. جاءْت م�شيفتنا الدكتورة �شمرية، و قدمت 
لنا ال�شاي. بداأ رفعة بال�شوؤال عن والدي الذي كان 
حمكومًا بال�شجن لعام كامل. اأجبته باقت�شاب عن 

�شوؤاله، ب�شبب حياء غمرين.
ث���م اإنهال عل���ّي ب�شيل م���ن الأ�شئل���ة، باأ�شلوب لبق 
ه���ادئ. لكن الهدوء يف اأعماقي كان قد جانبني يف 
تل���ك اللحظات، اإذ وجدُت نف�شي اأمام حتقيق ا�شق 
علّي من حتقيق مديرية الأمن! اإذ كان يحاول  رفعة 
م���ن خ���الل ا�شئلت���ه اأن يتو�ش���ل اإىل معرفة وجود 
تق���ارب فكري بيننا، فالتق���ارب الفكري هو الكفيل 
ببناء حي���اة م�شتقبلي���ة م�شرتك���ة. اخذنا احلديث 
يف ذلك اللق���اء اإىل املرور على ال�شعراء الإنكليز و 
املو�شيقى الغربية و الف���ن عمومًا. لكنه مل يتطرق 
اإىل العم���ارة، لأن رفعة رمبا �شعر يف قرارة نف�شه 

اأين اجهل هذا املو�شوع.
ع���دت اإىل ال���دار، ماأخ���وذة بجم���ال لقائن���ا الأول، 
لقاء غريب، يف بع���ده و نوعيته، بعيد عن مفاهيم 
جمتمعن���ا املحافظ و تقالي���ده اخلانقة، لقاء يحرك 
الفك���ر و يبعده عن الرك���ود! كانت والدتي اأول من 
اأخربتها عن ذلك اللق���اء. افرتت �شفتيها الرقيقتني 
ع���ن ابت�شام���ة الف���رح و لكنه���ا فاجاأتن���ي بجوابها 
الذي مل اأكن اأتوقع���ه، فاأعادته على م�شمعي قائلة: 
» لن اأتزوج قبل اإكمال درا�شتي اجلامعية يا اأمي!« 
�شحك���ُت قائلة: و لكن �شاأكم���ل درا�شتي اجلامعية 
ي���ا اأمي، و ل���ن تتعار�س مع اق���رتاين برفعة، لأنه 
البن���د الأول يف اتفاقن���ا! هزت راأ�شه���ا موافقة، و 
افرتت �شفتيها عن ابت�شام���ة �شاركتها بها. و هكذا 
اخرتن���ا بع�شنا، رفعة و اأن���ا، دون اأن يفر�س اأحد 

راأيه علينا.
كان لقاوؤن���ا الثاين يف »مقه���ى الربازيلية«، دخلت 
املقه���ى بارتب���اك و جل�شنا يف زاوي���ة منه. مل تكن 
املقه���ى وا�شع���ة كم���ا ت���دل م�شاحتها م���ن ال�شارع. 
كان���ت املقهى ملتقى ملوظفي الدولة و مثقفي البلد. 
و م���ع ذل���ك،   كان وجود ام���راأة يف املقهى خمالف 
للعرف الجتماعي يف العراق، رغم ان رواد املقهى 

ميثل���ون ال�شريحة الجتماعي���ة املتعلمة و املثقفة، 
لكن ريادة املقاهي كانت تقت�شر على الرجال، دون 
الن�شاء، مما اظهر موقفنا كمخالفة لتقاليد املجتمع 

و اعرافه.
تعددت اللقاءات بيننا، بحثنا خاللها دقائق الأمور 
املتعلق���ة باحلي���اة التي كن���ا نخطط له���ا �شوية، و 
اتفقنا على معظمها. تغريت رتابة احلياة و مل تعد 
حم�ش���ورة بني ال���دار و الكلي���ة، و تغريت �شاعات 
امل�شاء، التي �شرت اأترقبه���ا بلهفة، اإذ ما اأن ا�شمع 
ط���رق عل���ى الب���اب حتى اأج���د نف�ش���ي يف مواجهة 

رفعة.
قب���ل بداية العام الدرا�شي باأ�شبوع ذهبت ب�شحبة 
الأ�شت���اذ عبد اجلب���ار ع���رمي، ملقابلة عمي���د الكلية 
الدكت���ور عبد العزيز ال���دوري. كان العميد جال�شًا 
اأم���ام من�شدته الكبرية و بجانبه اأ�شتاذ اجلغرافية 
الدكت���ور اإبراهيم �شوكت. و بداأ عبد اجلبار قائاًل: 
اإن بلقي����س ترغ���ب يف العودة اإىل اإمت���ام درا�شتها 
بع���د اأن انتهت م���دة الف�شل، و هي فت���اة جدية، و 
�شتبداأ �شفح���ة جديدة يف حياته���ا، بابتعادها عن 
العم���ل ال�شيا�ش���ي! و يف ه���ذه اللحظ���ة احلرجة، 
قاطعه الدكتور اإبراهيم �شوكت قائال: »اأبو طبيعة 
مي يجوز من طبيعت���ه/ اأي املعتاد على هذا النهج 
الفكري ل يتمكن من جت���اوزه«! �شعرت بوخز يف 
اأعماق���ي، عندما ت���ربع اأ�شتاذ در����س يف الوليات 
املتح���دة يف التهج���م عل���ّي به���ذا الأ�شل���وب الفج، 
اأ�شتاذ مار�س حرية التعبري التي ميار�شها و يتمتع 
به���ا الطلب���ة يف الولي���ات املتح���دة! و كاأن الراأي 

ال�شيا�ش���ي ه���و طبيع���ة اأو عادة كم���ا يعتقد دكتور 
اجلغرافي���ة! واف���ق عمي���د اجلامع���ة عل���ى عودتي 
اإىل الكلي���ة و اإكم���ال درا�شت���ي، و انتهت بذلك هذه 

املرحلة القلقة من حياتي.
* * *

زيارة دار كامل اجلادرجي
فاجئني ذات يوم رفعة و طلب مني اأن اأزور والده 
كامل اجلادرجي ترددت بادئ الأمر، اإذ كنت اأنتظر 
اأن تنتهي مدة �شجن والدي، قبل اأن اأقدم على مثل 
هذه اخلطوة. و لكن اأ�شر على الزيارة، و طماأنني 
اإن اإع���الن اخلطبة الر�شمي لن يتم قبل الإفراج عن 

والدي! 
التقي���ت برفع���ة، و ذهبن���ا �شوية لدار وال���ده. كان 
والده متحفظ���ًا، حذرًا، متهيبًا يف البداية، يخ�شى 
الفتي���ات الن�شطات يف ال�شيا�ش���ة لتجربته املريرة 
م���ع بع����س الفتي���ات و الن�ش���اء املنتمي���ات ملنظمة 
الرابط���ة الن�شائية، و احلزب ال�شيوعي، و ل�شلوك 
بع�شهن البعيد عن اللياقة اأحيانًا. كانت معلوماته 
عن���ي قليل���ة، مبع���رة، مبال���غ فيه���ا ع���ن ن�شاط���ي 
ال�شيا�ش���ي. و كان يعل���م اأنني ف�شل���ت من الكلية و 

خ�شرُت عامًا درا�شيًا. 
دخل���ُت من املدخ���ل اخلا�س ب�شي���وف اأبو رفعة و 
لي�س من الباب الرئي�شي. وجدته واقفًا قرب النار، 
اإذ كان اللق���اء يف منت�شف �شهر ت�شرين الثاين عام 
1953. �شافحت���ه، و طل���ب من���ي اأن اأجل����س عل���ى 
الكر�ش���ي ال���ذي اأمام���ه، و جل����س رفع���ة بجانبي. 
كن���ت م�شتمعة معظم الوق���ت، ل اأجيب اإل اإجابات 
مقت�شب���ة. كان ال�ش���وؤال الأول ال���ذي وجهه يل عن 
وال���دي و عن و�شعه يف ال�شج���ن. اأخربته اأن مدة 

ال�شجن �شتنتهي بعد ب�شعة اأ�شابيع.
ثم جاءت اأمين���ة �شقيقة رفعة، بعد اأن �شلمْت علّي، 
توجه���ت نح���و املدفئ���ة، و ظل���ت واقف���ة و ظهرها 
مواجه للنار، تتحرك بني حني و اآخر لتغري املوقع، 
تبتع���د تارة عنها و تقرتب تارة اأخرى منها، واقفة 

طيلة املدة حتى ُقدم ال�شاي. 
دخل���ْت اأم رفع���ة، و جل�ش���ت بجانب اأبنته���ا اأمينة 
بع���د اأن �شلم���ت عل���ّي، ظل���ت �شامت���ة، و مل تنب�س 
بكلم���ة، بل ا�شتمرت تتطلع ب���ي، تتفح�شني بدقة، 
ل ترف���ع عينيه���ا عن���ي! فاأم رفع���ة ام���راأة حمافظة 
يف تفكريه���ا، ن�ش���اأت يف بي���ت يتم�ش���ك بالتقالي���د 
ال�شارم���ة حول امل���راأة، كانت راغبة ب���زواج ابنها 
من اإحدى قريباتها، من فتاة تعرف عائلتها معرفة 
جيدة، و هذا موقف طبيعي ين�شجم مع مفاهيمها، 
يف تف�شي���ل اإحدى فتيات العائل���ة، يتيح لها اإقامة 

حفلة قران لبنها يكون مفخرة لها.  
ل اأدري م���ا ه���ي اخلواط���ر و الأف���كار الت���ي دارت 
يف راأ�شه���ا، فق���د تطوعت بع�س الن�ش���وة يف ن�شر 
�شائع���ات غريبة ل يجمعها جامع عني. لكنها باءت 
بالف�ش���ل يف اإث���ارة ال�شكوك الت���ي ميكن ان حتول 
دون اإق���دام رفع���ة على الزواج من فت���اة غريبة عن 

العائلة!  
علم���ُت فيم���ا بع���د من رفع���ة م���ن اأن والدت���ه كانت 
خائف���ة، متوج�ش���ة م���ن تل���ك »الفت���اة الغريبة« عن 
بيته���ا؟ مت�شكك���ة م���ن ت�شببه���ا يف زوال ال�شف���اء 
ال�شائد ب���ني اأفراد اأ�شرتها! وا�شع���ة ن�شب عينيها 
ما �شتثريه »الفتاة الغريبة« عن العائلة من م�شاكل 
باقرتانها من ولدها البكر بعد اأن ف�شلت حماولتها 
املتتالي���ة لإث���ارة اهتمامه ب�شورة جدي���ة و التقدم 
خلطبة اإح���دى فتيات العائلة. م���ع ا�شتمرارها يف 
كي���ل املدي���ح املبا�شر و غ���ري املبا�ش���ر له���ن اأمامه، 
مل ي�ش���ِغ رفع���ة اإىل املديح، ب���ل كان جواب���ه دائمًا 
قاطع���ًا ل جم���ال لل�ش���ك و الرتاجع عن���ه: » ماما اأنا 
اأخت���ار الفتاة الت���ي �شاأقرتن به���ا، و �شاأرافقها اإىل 
دارن���ا لتتع���ريف عليه���ا!«. ظلت تلك الفك���رة تق�س 
م�شجعه���ا و جتعله���ا يف حالة من القلق و اخلوف 
مم���ا ي�شمره امل�شتقب���ل املجهول لها ب���زواج ابنها 
م���ن الفتاة الغريبة عنه���ا! مل ت�شتطي���ع اأن تفهم مَل 
اأق���دم رفعة على مثل ه���ذه اخلطوة، فهي يف حرية 
م���ن اأمره���ا! فالعائلة ه���ي اأهم م���ا يف حياتها، هي 
كيانه���ا التي تتمث���ل به���ا منزلتها الت���ي تكر�س لها 
يف املجتم���ع! و كان �شع���ب عليها خروج ابنها عن 
املفاهيم ال�شائ���دة يف حميطها و التي ن�شاأت عليها 

منذ نعومة اأظفارها!  
اأدخ���ل رفع���ة فت���اة غريب���ة يف حميطه���ا! توؤم���ن 
باملفاهي���م الي�شاري���ة، حكم عل���ى والداها بال�شجن 
ب�شب���ب اآرائ���ه التي ل تك���رتث له���ا، و ل تفقهها اأو 
تعريه���ا اأية اأهمية. فتاة يع���ود اأ�شلها اإىل بلد اآخر 
غ���ري العراق، و طائفة ديني���ة تختلف عن طائفتها! 
فتاة لي�شت بالرية اأو من الطبقة احلاكمة! �شفات 
جتمع���ت يف فت���اة تناق�س ما توؤم���ن اأو ترغب فيه 

لأبنها البكر. 
اأم���ا اأبو رفع���ة فلم تكن تهمه مثل ه���ذه العتبارات 
اأو املعي���ار الأ�شا�ش���ي من وجهة نظ���ر اأم رفعة، يف 
اختي���ار الفت���اة املنا�شب���ة لول���ده. كان يقلقه �شيء 
واحد فق���ط، ا�شتم���راري يف النخ���راط بالن�شاط 
ال�شيا�ش���ي ال���ذي قد يخلق له م�ش���اكل هو يف غنى 
عنه���ا. و ق���د تبدد قلق���ه هذا بع���د ان اأخ���ربه رفعة 
بق���راري اعت���زال العمل ال�شيا�ش���ي نتيجة تداولنا 

مع���ًا بعد اأن بحثنا املو�ش���وع �شوية و بالتف�شيل، 
قبل اأن األتقي بعائلته.

ُقدم ال�شاي لنا باأك���واب من البور�شلني املذهب مع 
الكليج���ة. طل���ب البع����س اإ�شافة احللي���ب لل�شاي، 
و ه���ي ع���ادة مل تك���ن �شائعة يف املجتم���ع العراقي 
اآن���ذاك، اإل بني النخب���ة من النا�س الذي���ن اعتادوا 
ال�شفر لق�ش���اء ال�شيف يف اأوربا، اأو الطلبة الذين 
در�شوا يف جامعات بريطانية و الوليات املتحدة. 
ودعته���م بع���د اأن ق�شيت �شاعة معه���م. خرجت من 
بواب���ة الدار الرئي�شة برفق���ة رفعة، و هو اعرتاف 
�شمني و غري مبا�شر بقبويل، فقد اأ�شبحُت ع�شوًا 

يف العائلة.
* * *

توال���ت اأ�شئل���ة والدت���ي عن���د عودت���ي اإىل ال���دار. 
اأخربته���ا ع���ن التوا�شع و دماث���ة اخللق املالزمني 
لأب���ي رفع���ة، ال���ذي �شجعن���ي عل���ى امل�شارك���ة يف 
احلدي���ث رغ���م اخلج���ل ال���ذي �شيط���ر عل���ّي. فق���د 
كن���ت متوج�ش���ة من  احلدي���ث يف زيارتي الأوىل. 
حدثته���ا عن �شم���ت اأم رفعة و نظراته���ا الفاح�شة 
يل م���ن راأ�ش���ي اإىل اأخم����س قدم���ي! و مل تتوق���ف 
اأ�شئل���ة والدتي عند هذا احل���د، فاأجوبتي مل ت�شبع 
حي���ث  اآخ���ر،  مو�ش���وع  اإىل  فانتقل���ت  ف�شوله���ا، 
بادرتن���ي بال�شتف�ش���ار ع���ن داره���م. و�شف���ُت له���ا 
احلديقة الوا�شعة باأ�شجارها البا�شقة و �شعة غرفة 
اأبو رفعة ال�شخم���ة، التي هي ب�شعة م�شاحة الدار 
ال���ذي كنا نقطنه يف ح���ي الأعظمية! الت���ي   كانت 
اأ�شغر دار ع�شنا بها، بعد اأن �شدر احلكم بال�شجن 

على والدي ملدة عام. 
كان ال�ش���ارع ال���ذي كنا نقطن���ه من ب���ني ال�شوارع 
اجلميل���ة يف ح���ي الأعظمي���ة. حيث يب���داأ ببيوت 
كبرية منف�شلة عن بع�شها بحدائق جميلة وا�شعة 
تط���ل عليها، لينته���ي ببيوت متوا�شع���ة، ملت�شقة 
اجل���دران حيث يق���ع دارن���ا. ل يالع���ب الن�شيم اإل 
ج���دران الإ�شمن���ت و الطاب���وق، و اختف���ت فيه���ا 
الأ�شج���ار التي تزين���ه، و كاأن ال�ش���ارع يتكون من 

ج�شدين منف�شلني ل عالقة لأحدهما بالآخر!
كان���ت غ���رف دارن���ا يف ح���ي الأعظمي���ة، �شغ���رية 
لدرج���ة مل تك���ن تت�ش���ع غرف���ة ال�شي���وف اإىل طقم 
»الكنبات«،  فاحتوت ن�شفه، و وزع الن�شف الآخر 
عل���ى الغرف الأخرى، ف�شاقت امل�شاحات فيها و مل 
يع���د با�شتطاعتنا التنقل يف غرف النوم اإل بحذر، 
ننتب���ه دائم���ا لك���ي ل ن�شط���دم بالأث���اث و نّعر�س 
اأج�شادن���ا ل���الأذى. فال���دار �شن���دوق م���ن طابقني، 
بج���دران م���ن الطاب���وق و اأر����س م���ن الطاب���وق 
الأ�شفر األفر�شي، خال م���ن األوان الطبيعة الزاهية 
و طغ���ى الل���ون الرمل���ي عل���ى م�شاحات���ه، و غابت 

خ�ش���رة الأ�شجار الت���ي كان بع�شنا ي�شتظل بظلها 
و البع�س يجعل منها لعبة مهمة يتناف�س بت�شلقها. 
كانت �شاحة الدار الداخلية �شغرية لدرجة �شاقت 
بها حت���ى رقعة ال�شم���اء، و قلت النج���وم املتالألئة 

التي تر�شعها يف ليايل بغداد ال�شافية.
* * *

اإعالن اخلطبة
بع���د اأن ق�شى والدي مدة ع���ام، خرج من ال�شجن، 
و زاره اأب���و رفع���ة به���ذه املنا�شبة ب�شحب���ة رفعة، 
الأح���داث  ع���ن  و  ال�شج���ن،  ع���ن  احلدي���ث  دار  و 
ال�شيا�شي���ة التي كان ميّر بها البلد اآنذاك. و قبل اأن 
ي���رتكا الدار، التفَت اأبو رفع���ة اإىل والدي قائاًل له: 
تعرف بالطبع �شب���ب زيارتي، اأجابه والدي: نعم. 
و اأ�ش���اف اأبو رفعة يف �شي���اق احلديث، قائال: اإن 
رفع���ة و بلقي����س قد اتفق���ا بينهما و ه���ذا اأمر يعود 

اإىل كليهما.
اأعلن���ت اخلطبة ب�شورة ر�شمية يف يوم عيد ميالد 
رفعة امل�شادف 6 �شهر كانون الأول. و اأخربين اأن 
جم���ع من اأ�شدقائه �شيح�ش���رون هذه املنا�شبة يف 

دار الر�شام حممود �شربي.  

كان العديد من الفنانني يف انتظارنا عند و�شولنا  
دار حمم���ود. بينه���م جواد �شلي���م و زوجته لورنا، 
فائ���ق ح�ش���ن، و اإ�شماعي���ل ال�شيخل���ي و زوجت���ه 
الفرن�شي���ة �شوزان، و معظم اأع�شاء جماعة »الأ�س 
ب���ي S.P.« مث���ل الدكت���ور قتيبة ال�شي���خ نوري و 
زوجته الدكتورة �شمرية و الدكتور خالد الق�شاب 
و الر�ش���ام زي���د �شال���ح و النحات خال���د الرحال و 
املعم���ار قحطان ع���وين و الكاتب ذن���ون اأيوب. و 
اأ�شدقاءه���م، ملع���ان البك���ري و زوجه���ا حممد عبد 
الوه���اب و يو�ش���ف عب���د الق���ادر. كان يل معرف���ة 

ببع�شهم و لكن مل التق مبعظمهم. 
متي���زت اجلل�ش���ة بال�شخب، فامتزج���ت املو�شيقى 
الغربية باأ�شوات و �شحكات و اأحاديث املدعوين. 
كان يو�شف عبد القادر جال�شًا يف زاوية من الغرفة 
يحي���ط ب���ه �شلة م���ن الأ�شدق���اء ي�شتمع���ون لنقده 
املط���رز بالنك���ت الالذعة حم���وًل ب�ش���رده ال�شاخر 
الأح���داث املوؤمل���ة اإىل مله���اة م�شحك���ة. فتت�شاعد 
ال�شح���كات التي تنقلب يف كثري م���ن الأحيان اإىل 
قهقهات مدوية. و يف زاوية ثانية تتحدث جمموعة 
اأخرى بنربة جادة  كاأنها يف ندوة فنية تبحث فيها 

اآخر النظريات الفنية يف اأوربا، فيحتد اجلدل بني 
املوؤيدين و املعار�شني، و ت�شيع اأ�شواتهم يف جلة 

ال�شجة ال�شاخبة.
و عندم���ا دقت ال�شاعة العا�ش���رة، عم ال�شمت فجاأة 
و توقف احلا�شرون ع���ن الكالم، و توىل  حممود 
و زوجته بر�شيا اإع���الن خطوبتنا. فعال الت�شفيق 
و قرع���ت الكوؤو����س، و متن���ى لن���ا اجلمي���ع حي���اة 
زوجية �شعيدة. ثم �شدحت املو�شيقى الراق�شة، و 
�شحب���ُت من يدي مع رفعة لنفتتح الرق�س. غمرين 
اخلج���ل، فتلكاأت يف البداية يف احلركة، و �شعرت 
بخطواتي املتعرة البعيدة عن الر�شاقة و الرباعة 
يف الرق����س، و لك���ن حاولت بجهد جهي���د اأن اأكمل 

الرق�شة مع رفعة. 
عدت بعد منت�ش���ف الليل اإىل دارنا، اأنفلُت من بني 
ذراعي رفعة احلنونتني، و فتحت الباب، فواجهني 
جماز مظلم، �شرت منت�شية على روؤو�س اأ�شابعي، 
حمدقة طوي���اًل يف العتمة التي هيمنت على جميع 
غ���رف ال���دار، �شعدت الدرج به���دوء و لكن �شعرْت 

والدتي بعودتي دون اأن تنب�س بكلمة.
مت التفاق بيننا على اأن نذهب �شوية مع �شاهدين 
اإىل املحكم���ة لعق���د قراننا، فلم يك���ن بو�شع والدي 
اأن يقي���م حفل���ة قران لن���ا، اإذ كان عاط���اًل عن العمل 
بع���د اأن خرج م���ن ال�شجن. بالإ�شاف���ة اإىل  متردنا 
عل���ى تلك التقاليد اأي�شًا فقد تزوج عدد من معارفنا 
واأ�شدقائنا بالأ�شلوب نف�شه. والدة رفعة اقرتحت 
اأن يكون عقد القران يف دارها بدًل من الذهاب اإىل 
املحكم���ة، و رج���ت رفعة قب���ول اقرتاحه���ا و تلبية 
رغبته���ا. اإذ كان رفعة يكن احل���ب العميق لوالدته، 

فوافق على اقرتاحها.!
تاأملت كثريًا عندم���ا غرّي رفعة راأيه، و اأ�شبحُت يف 
موق���ف ح���رج بالن�شب���ة لوالدتي، فلم يك���ن والدي 
يهت���م بهذه ال�شكلي���ات، بل يعتربها اأم���ورًا تافهة، 
ل يعريه���ا اأدن���ى اأهمي���ة. و لك���ن التقالي���د املتبعة 
يف اإقام���ة عقد ال���زواج يكون ع���ادة يف دار الفتاة 
و لي����س يف دار الفت���ى. فا�شتهجنْت والدتي عندما 
اأخربته���ا بالق���رار و مل ترحت اإلي���ه. و قالت: األي�س 
عق���د القران ع���ادة يف دار البنت؟ اأجب���ت نعم، هذا 
ه���و التقلي���د ال�شائ���د يف املجتمع. و لك���ن دارنا ل 
تت�ش���ع للمنا�شب���ة، مم���ا دفعن���ي اإىل املوافق���ة على 
الذه���اب اإىل دارهم. �شكت���ت والدتي على م�ش�س، 
رغم عدم ا�شت�شاغتها ت�شريف يف القفز على تقاليد 

املجتمع التي اعتادت عليها.
* * *

عن كتاب )هكذا مرت االيام( ال�سادر عن دار املدى

هكذا عرْفُت  رفعة الجادرجي

دعتني الدكتورة س��مرة بابان إىل تناول الش��اي يف دارها 

للقاء رفع��ة الجادرجي. إذ كانت يل معرف��ة بها من خالل 

اجتاع��ات الرابطة النس��ائية. تناهى إىل س��معي أن رفعة 

يساري التفكر، واعتقل ملدة شهر بعد عودته من إنكلرتا.

اعتدت عىل رفض جمي��ع املحاوالت التي كانت لها عالقة 

بالخطب��ة أو الزواج. و لهذا كنت م��رتددة يف بادئ األمر، 

مرتبكة قبل املوعد بس��اعات، االرتباك الذي يسبق لقاًء ال 

أدري مدى نجاحه أو إخفاقه. األس��ئلة تتقاذف يف ذهني، 

هل أذهب أم أخلف املوعد؟ لكني صممت عىل الذهاب، 

ففي كل منعطف ميكن لحياة اإلنسان أن تتغر، و كأن شيئًا 

يف أعاقي أمرين أن أذهب.  

ا�سرة كامل اجلادرجي
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م����ح����م����د ع�������ارف

د. صالح القصب 

»للقل���ب اأ�شباب���ه التي ل يعرف العق���ل عنها �شيئًا«، 
»ب���الز  الفرن�ش���ي  الريا�شي���ات  ع���امل  ذل���ك  يق���ول 
با�ش���كال«. وق���د ابته���ج قلبي حني اأخ���ربين را�شد 
العرمي���ي، الأم���ني الع���ام ل�«جائ���زة ال�شي���خ زاي���د 
للكتاب«، بفوز املهند�س املعماري واملفكر العراقي 
رفعة اجلادرجي باجلائزة اخلا�شة بالفنون. وقال 
العرميي اإن هات���ف اجلادرجي املنزيل يف لندن ل 
ي���رد، و�شاألن���ي اأين ميك���ن العثور علي���ه. وعندما 
عرُت على اجلادرجي يف منزله البحري يف لبنان 
مل اأهنئ���ه بالفوز. لقد عجز عقلي عن اإدراك اأ�شباب 
قلب���ي املبتهج، واكتفيُت بالق���ول اإن مكاملة �شتاأتيه 

من اأبوظبي!
وه���ذه لي�ش���ت اأول مرة يبتهج القل���ب باجلادرجي 
ح���رب  ���م  فف���ي خ�شّ العق���ل.  يدركه���ا  ل  لأ�شب���اب 
اخللي���ج ع���ام 1991 ُدعي���ت حل�شور ن���دوة حول 
اأعمال���ه املعمارية. �ش���ارك يف تنظي���م الندوة ق�شم 
الفل�شفة يف »جامعة هارفارد« و«ق�شم العمارة« يف 
معه���د »ما�شا�شو�شت����س« للتكنولوجيا MIT يف 
بو�شط���ن. وناق�س موؤرخ���ون وفال�شفة اأمريكيون 
كان���ت  فيم���ا  العم���ارة،  نظري���ات اجلادرج���ي يف 
حمطات التلفزيون حول العامل تنقل �شور الدمار 
ال���ذي اأحدثه الق�ش���ف اجلوي مبرك���ز الت�شالت 
ال���ذي بناه يف بغداد، وال���ذي بدا كتمثال جتريدي 

متداع يتالعب الهواء باأح�شائه العارية.
مل يذك���ر الأكادمييون الأمريكي���ون �شيئًا عن ذلك، 
لك���ن قلبي لأ�شب���اب ل يدركها العق���ل، كان مبتهجًا 
واأن���ا اأتابع نقا�شهم حول نظري���ة اجلادرجي التي 
تعتم���د على تداخل علوم الأحياء والأنربولوجيا 
واللغ���ة والعل���وم الهند�شية ال�شرفة، م���ع الفل�شفة 
واجلم���ال. وجتّن���ب اجلادرجي نف�ش���ه ذكر بنايته 
املّدمرة، مع اأنها كانت تخيم على حديثه عن ال�شكل 
املعم���اري ال���ذي »يتح���رك م���ا اأن يول���د، ويخط���و 
خطوة ذاتية حرة، وخطوة اأو حركة غري م�شتندة 
اإىل العوام���ل الت���ي ول���دت ال�ش���كل يف الأ�شا�س«. 
وي�شبح ال�ش���كل »عاماًل من عوام���ل تكوين تغيري 
املجتم���ع الذي ولده، بل يب���داأ يوؤثر يف جمتمعات 

اأخرى بعيدة عنه تاريخيًا وجغرافيًا«!
ه���ل تع���ود بهج���ة القل���ب اإىل ياأ����س مطب���ق يقول 
عن���ه الأدي���ب الرو�ش���ي دو�شتويف�شك���ي اإنه »يثري 
ل���ذة �شدي���دة، خ�شو�ش���ًا عندم���ا يك���ون ال�شخ�س 
م���دركًا ب�شكل ح���اد لو�شعه امليوؤو����س منه«؟ وهل 
دف���ع الو�ش���ع امليوؤو����س من���ه اجلادرج���ي اإىل اأن 
ي�شّم���م يف ال�شن���ة الثانية لالحتالل، علم���ًا عراقيًا 
اأث���ار ال�شتياء الع���ام يف الداخ���ل واخلارج؟ وهل 
هن���اك و�ش���ع ميوؤو����س من���ه اأك���ر م���ن م�شاوم���ة 
املجتم���ع العرب���ي والدويل م���ع حمتل���ني انتهكوا 
�شرعة الأمم املتح���دة واتفاقات الحتالل الدولية؟ 
ورغم معرفتي بذلك، �شارك���ُت يف الهجوم بق�شوة 
�شدي���دة عل���ى اجلادرج���ي يف مقالة من�ش���ورة هنا 
يف اخلام�س م���ن يونيو ع���ام 2004، لأنني اأوؤمن 
ب���اأن »احلقيقة �ش���د الع���امل«، كما يق���ول املعماري 
الأمريكي »فرانك لويد رايت«. وهذا الأخري واحد 
من اأهم ثالثة معماريني يف القرن الع�شرين زاروا 
الع���راق وو�شعوا ل���ه ت�شاميم معماري���ة، وتركوا 
ب�شماتهم يف ذهن املهند�شني العراقيني. بني هوؤلء 
املعماريني الأملاين »والرت غروبيو�س« الذي يقول: 
»لي����س �شوى العمل الذي ينبثق عن قوة داخلية ل 
تقاوم، ميكن اأن يك���ون له معنى روحي«. واأمتنى 
اأن ميل���ك هذا املعنى كت���اب اجلادرجي »يف �شببية 

وجدلية العمارة« الذي اختري من بني 15 م�شاركة 
يف ف���رع الفن���ون، وذكر بيان فوزه اأن���ه »جمع فيه 
ب���ني ح�س الفنان وتاأمل املفك���ر، وقّدم فيه منظورًا 
جديدًا ملحددات فن العمارة... ليخل�س اإىل بلورة 
روؤي���ة جدلي���ة للمعا�شرة م�شبعة بالقي���م اجلمالية 

ومنخرطة يف الكونية يف اآن واحد«.
وحظ اجلادرج���ي مع العم���ارة والكتب كحظه مع 
احلياة، يراوح ما ب���ني ال�شجن والق�شر. ففي عام 
1977 اعتق���ل وحكم عليه بال�شج���ن املوؤبد، بتهمة 
تقا�ش���ي عمول���ة ع���ن م�ش���روع تقيم���ه يف العراق 
�شركة »وميبي« الربيطانية. وبعد نحو �شنتني يف 
ال�شجن، ق�ش���ى منها �شهري���ن يف زنزانة الإعدام، 
نق���ل مبا�شرة، وهو مبالب�س ال�شج���ن، اإىل الق�شر 
اجلمه���وري، وطلب من���ه الرئي�س الراح���ل �شّدام 
ح�ش���ني الإ�شراف على خطة معمارية كربى لإعمار 
بغداد! وكان اجلادرجي قد و�شع يف ال�شجن كتابه 

اجلميل عن العم���ارة العراقية »الأخي�شر والق�شر 
البل���وري« الذي �شتتوارثه اأجيال الباحثني وطلبة 
الهند�ش���ة املعمارية. يق���ع الكتاب يف 550 �شفحة، 
وه���و مو�شوع���ة فريدة ت�ش���م معلوم���ات و�شورَا 
فوتوغرافي���ة وتخطيط���ات هند�شي���ة حتكي ق�شة 
تطور العم���ارة العراقية منذ ع�ش���ور ال�شومريني 
الإ�شالمي���ة،  النه�ش���ة  ع���رب ع�ش���ور  والبابلي���ني، 
وحتى نهاي���ة القرن الع�شري���ن. وكمعظم اإبداعات 
العراقي���ني يف اأعقاب حرب اخلليج عام 1991، مل 
ُيحتف بذلك الكتاب ومل ت�شدر منه حلد الآن طبعة 

جديدة.
الثاني���ة  الع���ام  ه���ذا  يبل���غ  ال���ذي  واجلادرج���ي 
والثمان���ني من العم���ر، مثال حي عل���ى اأن »الثقافة 
جتعل احلياة ت�شتح���ق اأن ُتعا�س«، ح�شب ال�شاعر 
الإجنلي���زي »اإليوت«. ول اأعتق���د اأن هناك زوجني 
يف الع���امل يعي�ش���ان حي���اة ثقافي���ة اأكر غن���ًى من 
حياة اجلادرج���ي وزوجته بلقي����س �شرارة، وهي 
باحث���ة �شابق���ة يف جامع���ة هارف���ارد يف مو�شوع 
»انروبولوجي���ا الطع���ام العربي���ة«. ول اأ�شتبع���د 
اأنهم���ا خّططا منذ الآن لعيد اجلادرجي الت�شعيني! 
ففي ال�شبع���ني مل يبداأ اجلادرجي خريف العمر بل 
ربيع احلي���اة، وال���ذي ا�شّتهله باإلق���اء حما�شرات 
يف ن���دوات حول الع���امل، و�شرع بتطوي���ر نظرية 
علمية يت�شمنها كتابه الفائز بجائزة »ال�شيخ زايد 
للكت���اب« والتي تعادل قيمته���ا اأكر من مائتي األف 

دولر.
ال�شيا�ش���ي  ت�ش���ور  وف���ق  »الأذكي���اء«،  كان  واإذا 
الربيط���اين »ون�ش���ن ت�شر�شل«، يب���دوؤون حياتهم 
ي�شاري���ني وينهونه���ا مييني���ني، فاجلادرج���ي بقي 
خمل�ش���ًا لأف���كار »عمارة احلداثة« الت���ي توؤمن باأن 
التقدم التكنولوجي يوفر الإمكانات لإقامة م�شاكن 
م�شيئة ونظيف���ة واإن�شانية جلمي���ع الب�شر. ورغم 
انهيار اأح���الم القرن الع�شري���ن الإن�شانية، وا�شل 
اجلادرج���ي الدف���اع عنها، وف�ش���ح عمليات تلويث 

البيئ���ة »ب�شب���ب ت�شنيع طائ�س يله���ث وراء الربح 
ال�شريع من دون وجود فكر �شيا�شي اأو ديني واع، 
اأو مهتم يوقفه عند حده«. وانتقد بالأ�شماء جنوم 
العم���ارة العاملية اجلديدة الذين »ان�شغلوا ب�شكلية 
ال�شكل بعيدًا عن مواجهة اإ�شكالت التلوث البيئي 
الرب���ح  وال�ش���كاين والذوق���ي... وانق���ادوا وراء 
املعم���ار  وفق���د  وال�شري���ع..  املت�شاع���د  ال�شري���ع 
اإن�شانيته بق���در ما عجز عن التج���اوب مع واقعية 
متطلبات املجتمع، وفق���د املجتمع اإن�شانيته وتبّلد 

بالقدر الذي اأ�شبح فيه يتعامل مع عمارة بليدة«.
ويف �شن ال�شبع���ني، اكت�شف اجلادرجي اأن »املراأة 
البدوي���ة اآخر املعماريني الأ�شليني يف العامل، واأن 
العمارة �شقطت عندما ظهر املهند�شون املعماريون 
اإىل الوج���ود«! فامل���راأة البدوية هي الت���ي »ت�شّمم 
اخليم���ة يف ذهنها وتغ���زل ال�شوف له���ا وحتيكها 
وتن�شبها وتفككها وحتملها على الدابة... وللمراأة 
يف جمتمع���ات الب���داوة موقع مهم، حي���ث تن�شاب 
املعرفة ب�شكل متكامل بني خمتلف مراحل الإنتاج، 
وال���كل مت�شاوون غري متفا�شل���ني، واملعماري هو 

الفرد املاهر بني اجلماعة من دون متييز«.
ويبق���ى ال�ش���وؤال يط���رح نف�ش���ه يف كل ع���ام، ومع 
كل فائزي���ن جدد: من ي�شتحق اأرف���ع جائزة ثقافية 
عربي���ة؟ ول���ن يك���ون العث���ور على اجل���واب �شهاًل 
بالن�شب���ة ملمثل���ي جي���ل جدي���د م���ن مثقف���ني ع���رب 
يدي���رون »جائ���زة ال�شيخ زاي���د للكت���اب«. ذلك لأن 
»احلي���اة لن تتوقف قط«، كم���ا يقول اأهم معماريي 
الق���رن الع�شري���ن، وه���و ال�شوي�ش���ري الفرن�ش���ي 
»يل كوربوزي���ه« ال���ذي �شّم���م ملع���ب ك���رة الق���دم 
يف الع���راق: »و�شتبق���ى معان���اة النا����س اأبدية، ما 
مل تعت���رب وظيف���ة الإب���داع، والعم���ل، والتغي���ري، 

والعي�س املرتع، كل يوم متعة دائمة«.
عن جريدة االحتاد االماراتية
- هذه املقالة ن�سرت بعد ح�سول اجلادرجي على 
جائزة ال�سيخ زايد للكتاب

ن�ش���ب اجلندي املجه���ول حتول ج���ذري يف النقد 
احل�ش���اري لتاأري���خ الن�ش���ان والذي �ش���كل نظامًا 
معماريًا يع���ادل بزوغ اليديولوجي���ة ال�شيا�شية. 
ن�ش���ب اجلن���دي املجه���ول كان �شاخم���ًا يف �شاحة 
الندل����س يف الق���رن الع�شري���ن طاق���ة �شعري���ة يف 
�شردي���ة املعمار الناجتة عن ق���وة جتميع املكونات 
يف املركب املعماري والذي اأطلق في�شًا من الطاقة 
ي�ش���ل كل مكون���ات الن�ش���ب يف املنج���ز املعماري 
)الن�ش���ب( بعالقات ينتظم فيه���ا الن�شان جوهريًا 
م���ع المت���دادات والتوزيع���ات للمكون���ات املادي���ة 
حي���ث خل���ق املعم���اري الكب���ري رفع���ة اجلادرج���ي 
مكونًا هند�شيًا تندرج فيه جميع املكونات مبا فيها 
اجلوهر والذي ه���و الن�شان والذي تتوافق قوته 

الروحية نحو املركز.
املعم���اري الكمي رفعة اجلادرجي جتاوز اليقونة 
الباروكي���ة يف هذا املنجز »اجلن���دي املجهول« يف 
معم���ار كاتدرائي���ة �شان���ت بطر����س م���رورًا بق�شر 
فر�ش���اي وحت���ى ع�ش���ر التعقي���د والتناق����س عند 

روبرت لوي�س يف معمار احلداثة.
اجلادرج���ي يف خطابه املعماري يوؤكد على قد�شية 
ال���روح وق���وة ال�ش���كل ازاء ح�شور ق�ش���اء الطاقة 
وتردداته���ا يف ما بعد احلداث���ة، اذ يوؤكد املعماري 
الكب���ري رفع���ة اجلادرج���ي يف هند�شت���ه املعمارية 
على ترددات الطاقة وموجتها يف تكوينات الكتلة 
و�شعري���ة الق�ش���اء يف انبث���اق الفراغ���ات ورهب���ة 
الق���وة والت���ي ت�ش���ل لعم���ق جتربة اجلمي���ل نحو 
رهبة اجلليل والذي يرتبط مبعادلت ال�شتغالت 
الب�شري���ة وفيزيائيته���ا الرتددي���ة ملوج���ات القوة 
املمتدة ب���ال انتهاء حيث حققت منجزاته املعمارية 
الرادة املطلق���ة يف ق���وة الن�ش���ان كجوه���ر لتحل 
ت���رددات الكتل���ة و�شرعته���ا والت�شكي���ل والتحول 
حم���ل ايقون���ة ال�ش���كل وار�شقي���ة املرج���ع و�شلطة 

املا�شي بو�شفها اليديولوجي املوؤرخ.
اعم���ال املعم���اري الكب���ري رفعة اجلادرج���ي تتميز 

مبي���ل �شديد للحرك���ة نتيج���ة املزج ما ب���ني الكتلة 
والف���راغ ل���ذا ف���ان قوان���ني الفيزي���اء يف املحي���ط 
املعم���اري لن�ش���ب اجلن���دي املجه���ول ه���ي القوى 
ملخيلته الت�شميمية حيث تكون ج�شيمات الفوتون 
ه���ي ج���زء اجل���زء يف ال�شع���ة الب�شري���ة ملكونات 
الروؤي���ا حي���ث توؤك���د منجزات���ه املعماري���ة البحث 

بالعالقة اجلدلية والبتكار ما بني العلم والفن.
املعن���ى  جت���اوز  املجه���ول  اجلن���دي  ن�ش���ب 
اليديولوج���ي ال�شيا�ش���ي اىل منطل���ق ح�ش���اري 
او�ش���ع بف�شاءاته اىل ف�ش���اءات مدينية اىل حرية 
ال���روح و�شموه���ا يف ف�ش���اءات اجللي���ل منطلق���ه 
م���ن اجلميل الروحاين لي�شك���ن املدينة بات�شاعات 
ح�شاري���ة متتلك قوة احلا�ش���ر و�شرعة امل�شتقبل، 

لق���د اعطى هذا املنجز اخلالد و«اجلندي املجهول« 
للذاك���رة العراقي���ة حت���ول يف م�ش���ار الطبيعة من 
و�شفية روؤية ال�شكل اخلارج اىل حد�شية افرتا�س 
الرتكي���ب الداخلي م���ن العامل كنتيج���ة اىل العامل 

كعملية تفاعل م�شتمرة.
ان هند�ش���ة العم���ارة عن���د املعم���اري اجلادرج���ي 
تردد خارج���ي ي�شقط على ال�ش���كل، خطوط ولون 
وم�شاح���ات �ش���وء وكثاف���ة وفراغ���ات وم�شاحات 
ب�شري���ة وت���رددات فيزيائي���ة حتت���وي عل���ى مبداأ 
معي���اري ه���و ان الكتل���ة متتلك تردد اإحت���واء على 

ا�شكال انبهار وده�شة جمالية.
التكوي���ن املعم���اري يف املكون اخلال���د – اجلندي 
املجه���ول انبثق من الداخل ل�شتع���ادة الزمن على 

ا�شا����س وتراك���م كم���ي م���ن التاري���خ امتلكها حقل 
الرتدد. 

ن�شب اجلن���دي املجه���ول تكوين داخ���ل جغرافية 
الف�ش���اء لتاأ�شي����س تاري���خ جدي���د حلرك���ة تاري���خ 

وطاقة وان�شاء هند�شي جديد.
معمارية اجلن���دي املجهول هي جزء من ا�شتخدام 
الطاق���ة فهي تنطلق من احلق���ول املوجبة ونظرية 

الكم ما بني املنجز وف�شاءات املكان.
1- ب�شري���ًا 2- روحي���ًا 3- ا�شتع���ادة تاري���خ 4- 
ح�ش���ور 5- توا�شل 6- تاأمل 7- ترقب 8- الطاقة 

– الفراغ. – الرتدد  – املوجه 
الن�ش���ب »اجلن���دي املجه���ول« حقق���ت  ق���راءة  ان 
املرك���ب الثق���ايف والتاريخ���ي بال�شتي���كا ت�شكيليا 
م���ن خ���الل هند�ش���ة العقل املعم���اري ال���ذي انطلق 
من بع���ده الريا�شي الهند�ش���ي املتناهي اىل البعد 
امليتافيزيق���ي ال���ذي ي�شتح�ش���ر جترب���ة املقد����س 
الالمرئ���ي وبجعل���ه واقع���ًا مرئي���ًا بوا�شطة في�س 

الطاقة التي تغمر طق�س الن�شب.
ان احلق���ول الكمية وه���ي نظرية مركبة من نظرية 
احلق���ول املوجية والتي تركز على حزمات ال�شوء 
ال���رتدد  وكمي���ات  والن�ش���ب  املعم���اري  للمنج���ز 
ال�ش���وري املرئ���ي ل���دى املتلق���ي، لذا ف���ان قوانني 
الفيزياء يف حميط املنجز – الن�شب – ومعادلت 
الك���م يف هند�ش���ة الت�شمي���م ل���دى املعم���اري رفعة 
اجلادرج���ي ه���ي بح���ث يف العالق���ة ما ب���ني العلم 
منج���زه  يف  اجلادرج���ي  واملعم���اري  واملنج���ز. 
اىل  يتو�ش���ل  ان  ا�شتط���اع  والن�ش���ب  املعم���اري 
التوازن واجلم���ايل با�شتخدام امل�شاحات املقو�شة 
ب���دل م���ن امل�شاح���ات امل�شتطيل���ة وكان اق���رب اىل 

املهند�س الباروكي.
ان اعم���ال املعم���اري رفع���ة اجلادرج���ي ذات �شلة 
وثيق���ة مع البيئة بهدف حتويلها اىل منجز مقد�س 
ن�ش���ب اجلن���دي املجه���ول خطاب���ًا وبني���ة �شردية 

ب�شرية وعالقة جدلية ما بني العامل واملنجز.

هل يس��تحق الجادرج��ي أرفع 
جائزة عربية؟

العل��م والمنجز في اعمال المعماري 
رفعة الجادرجي 
»نصب الجندي المجهول أنموذجًا«

الن�سب اأثناء ت�سييده

ن�سب اجلندي املجهول قبل هدمهمع عزيز ابو التمن وزوجة فا�سل اجلمايل يف معر�ض فني
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د.  خالد السلطاني 

خ�����ال�����د م��ط��ل��ك 

عندم���ا انهى رفع���ة اجلادرجي تعليم���ه املعماري 
  Hammersmithهمر�شمي���ث مدر�ش���ة  من 
املتح���دة  اململك���ة   / بلن���دن  والأعم���ال  للفن���ون 
)1946-52(، ب���دء ن�شاطه املهني فورا يف وطنه 
الع���راق، الذي ا�شتمر به لغاية نهاية ال�شبعينات، 
عندما ا�شطر اىل اإيقاف ن�شاطه املهني اإثر واقعة 
�شجن���ه، بدواعي تلفيقات كيدي���ة، افتعلها النظام 

الديكتاتوري التوتاليتاري البغي�س. 
كان ج���و اخلم�شين���ات، عندم���ا ب���دء اجلادرج���ي 
احلداث���ة،  بنف����س  مرتع���ًا  املهن���ي،  م�ش���واره 
وزاخ���را بها. احلداثة، ب���كل جتلياتها واجنا�شها 
الإبداعي���ة. وكان���ت العمارة، بالطب���ع، ت�شتن�شق 
نبع���ه  م���ن  التجدي���دي، وترت���وي  النف����س  ذل���ك 
اخلالق. كان املعماريون ال�شب���اب وقتها، ورفعة 
احدهم، يوؤمنون بان جديدهم الت�شميمي ينبغي 
ان يت�ش���اوق م���ع مقاربات ما يج���ري يف الور�شة 
املعمارية العاملية، ويتماثل مع مناخها الإبداعي.  
يتعني التذكري، بان مفاهيم وقيم املرحلة املعمارية 
ال�شابق���ة، قد و�شل���ت اىل نهاياته���ا، بتوقفها عن 
»اإنتاج« اجلديد، وا�شتمرائها  با�شتن�شاخ وتكرار 
ذات احللول الت�شميمية. كما ان وجود معماريني 
حداثي���ني اب���ان تلك الف���رتة: ف���رتة اخلم�شينات، 
امث���ال عبد الله اح�شان كام���ل، وفيليب هري�شت، 
والني ج���ودة اليوبي، وجعفر ع���الوي ومدحت 
عل���ي مظل���وم وحممد مكي���ه وايغ���ور بالتينوف 
وغريه���م، قد �شاه���م يف تع�شي���د م�شع���ى اأولئك 
ال�شب���اب، وتكري����س قي���م احلداث���ة املعمارية يف 

امل�شهد املحلي. 
لقد اأخ���ذ املعماري���ون ال�شب���اب، وب�شمنهم رفعة 
اجلادرج���ي، )وخ�شو�ش���ا رفع���ة اجلادرج���ي!( 
عل���ى عاتقهم تبن���ي قي���م احلداث���ة املعمارية، من 
خالل مناذج مبنية، ا�شهمت يف تعريف اجلمهور 
البغدادي على جديد ما يجري يف الو�شط املهني، 
م�شاهمني يف تغيري الذائق���ة اجلمالية، وبالتايل 
جعلوا م���ن اجلديد املعماري امرًا مقبول، وحتى 
مرجعيت���ه  ان  رغ���م  ب���ه،  ومعرتف���ًا  م�شتح�شن���ا 
اأخ���رى بعي���دة.  الإبداعي���ة  تع���ود اىل م�ش���ادر 
واأعتقد باأن ماأثرة رفعة اجلادرجي وماأثرة رفاقه 
اي�ش���ًا، كمنت يف هذا اجلان���ب حتديدًا، يف تبني 
تلك املقاربة ا�شا�شًا، وهي اإن قيم عمارة احلداثة، 
مل تع���د ح�شرًا على م�شتنبطيها الوائل، كما انها 
ل تنتم���ى بال�شرورة اىل بيئ���ة جغرافية حمددة، 
وامن���ا هي  فكر جتدي���دي مت���اح  للجميع، وعلى 
املعمار املجد ّ تق���ع م�شوؤولية تطويع تلك الفكار 
وقيمه���ا بحيث تك���ون مت�شاوقة م���ع خ�شو�شية 
ا�شرتاط���ات امل���كان، امل���كان املح���دد ال���ذي يعمل 
ب���ه وله. جت���در الإ�ش���ارة، بان تل���ك الفعالية التي 
داأب اجلادرجي عل���ى تر�شيخ قيمها يف املمار�شة 
املهني���ة، يتع���ني ادراكه���ا كن���وع م���ن حم���اولت 
ته�شي���م »التمركز« املعريف، ولي����س اىل التماهي 
م���ع »املركزي���ة الوربية«، كما فهم ذل���ك، ا�شحاب 
»املركزيات« اخلا�شة، املتغذية من مرويات الذات 
املتوهم���ة بوهم التع���ايل والتماي���ز،  واملتبجحة 
بدع���وات اإق�شاء الخر، واملنادية بالقطيع�ة معه،  

وتعتيم جناحات�ه املهنية والب�شتيمولوجية. 
يف  الفراغ���ات  توزي���ع  ا�شل���وب  اعتب���ار  ميك���ن 
رفع���ة  قب���ل  م���ن  املنف���ذة  الت�شامي���م  تكوين���ات 
اجلادرجي  يف اوائل مراحل م�شاره املهني حدثا 
معماري���ا مهما انطوى على تغيري رديكايل، ميزه 

ع���ن ما كان متبع���ا ً و�شائع���ا ً يف املمار�شة املهنية 
العراقي���ة، اذ ع���د ذل���ك ال�شلوب �شن���وا ومرادفا 
مل���ا و�شل���ت الي���ه عم���ارة احلداثة م���ن اجنازات 
ا�شلوبية يف حق���ل املمار�ش���ة التطبيقية. فعمارة 
» بناي���ة اجلورب���ه ج���ي »  يف �ش���ارع ال�شيخ عمر  
ببغداد )1953( املت�شمة �شرفاتها على  ارتفاعات 
مزدوجة،عل���ى �شبيل املثال،  وكذل���ك عمارة »دار 
كتخ���دا« عن���د �شاح���ة الفردو����س ببغ���داد اي�ش���ا 
)1959(، ا�شتم���دا طريق���ة توزي���ع احيازهما من 
مرجعية ت�شميمية غري معتادة وغري معروفة يف 
الن�شاط املهني املحلي؛ ذلك لن ح�شور عمارتهما 
يف امل�شه���د املعماري، اريد به التذكري مرة اخرى 
بان قيم احلداث���ة، )احلداثة املعماري���ة بالطبع(، 
ميك���ن له���ا ان ت�شتوط���ن ب�شهول���ة وواقعي���ة  يف 

بيئات جغرافية وثقافية  متنوعة.
خ���الل ال�شبعين���ات وبع����س �شن���ني ال�شتين���ات، 
ثيم���ة  عل���ى  ال�شتغ���ال  يف  اجلادرج���ي  انهم���ك 
املعاجل���ات املناخي���ة جم���ددا ً، با�شالي���ب مغايرة 
لتلك املعاجلات التي و�شم���ت ن�شاط�ه الت�شميمي 
يف اخلم�شين���ات،  متوخي���ا ً ان تك���ون تق�شيات���ه 
»�شرب���ة«  مبثاب���ة  املج���ال  ه���ذا  يف  ال�شلوبي���ة 
التكوي���ن وا�شا����س احل���ل الت�شميم���ي مل�شاري���ع 
عدي���دة اجنزت اب���ان تلك الفرتة. فل���م تعد ت�شكل 
مهام تر�شيخ ال�شالي���ب احلداثية يف التكوينات 
امل�شممة وجديد ط���رق توزيعاتها احليّزية، امرا 
ت�شميما مثريا؛ ذل���ك لن هذه املهمة ام�شت مهمة 
عادية و�شائعة يف املمار�شة املهنية املحلية ف�شال 
عل���ى تقبله���ا وال�شتغ���ال عليه���ا من قب���ل  زمالئه 
املعماري���ني العراقي���ني الآخرين.  لق���د وجد رفعة 
ت�شميمي���ا  التماه���ي  مو�ش���وع  يف  اجلادرج���ي 
م���ع امل�ش���كل املناخ���ي فر�ش���ة �شانح���ة لرت�شي���خ 
املعم���اري  اخلط���اب  يف  الت�شميمي���ة  مقاربت���ه 
القليم���ي، واإر�ش���اء خ�شو�شيته���ا ومّتيزها عن 
النه���ج الإبداع���ي ملجايلي���ه.  اذ  انط���وت  فعالية 
الهتمامات املناخية، يف الفرتة التي نتكلم عنها،  
بالن���اأي بعي���دا ع���ن  ا�شتخ���دام وح���دة ت�شكيلية 
رئي�شي���ة ومن ث���م  اللج���وء اىل تكرارها لتحقيق 
مه���ام  �شياغة الواجهات كما �ش���اع �شابقا، وامنا 
التكاء على ا�شاليب بديلة توفرها تبعات احلرية 
الوا�شع���ة لطريقة ر�شم تلك الواجهات بت�شكيالت 
فني���ة ا�شتثنائي���ة. وتن���اوب ذل���ك ال�شتغ���ال م���ن 

ا�شلوب »مبنى داخل مبنى«، وفقا ً لتعبري املعمار 
العاملي ال�شهري »لوي�س كان«، اىل مفهوم ح�شور 
»اجل���دار املتك�ش���ر«، ال���ذي ارت���وؤي ان يك���ون ذا 
مه���ام  وظيفية  وجمالي���ة ً يف اآن، اىل ولع تغيري 
»فورم���ات« الوح���دة املك���ررة افقي���ا ً وعمودي���ا ً 
واملتزامنة  دوما بهاج�س التوق الدائم يف تغيري 
املقيا����س، طمع���ا يف  ح�شور  »امل�شاأل���ة« املناخية 
ح�ش���ورا موؤكدا ً يف الت�شامي���م املنجزة من قبله 

وقتذاك. 
يف  املعتم���دة  اجلادرجي���ة  »الطروح���ة«   تب���دو 
بع����س مرتكزاته���ا عل���ى »اخت���الق« ج���دار اآخر، 
لتل���ك  لواجه���ة »ثاني���ة »، تب���دو تنويع���ا ج���ادا ً 
املفاهي���م التي �شاعت  يف ال�شتين���ات، يف امل�شهد 
املعم���اري العامل���ي. ففي مب���اٍن عدي���دة مثل مبنى  
»احت���اد ال�شناع���ات العراقي« ببغ���داد )1966(، 
ومبن���ى »�شرك���ة التاأم���ني الوطني���ة« يف املو�شل 
)1966(، ومبنى »فرع م�شرف الرافدين« ببغداد 
)1967(، و«عم���ارة ال�شيخ خليف���ة« يف املنامة / 
البحري���ن )1969(، وجمم���ع »جمل����س الوزراء« 
ببغ���داد )1975(، ا�شاف���ة اىل م�شاري���ع ت�شاميم 
مل تنف���ذ مثل مبنى  »الق�ش���ر اجلمهوري«  ببغداد 
)1967(، و«امل�ش���رف الوطن���ي«  يف اب���و ظب���ي 
)1970(، و«جمل����س المة« يف الكويت )1972(، 
و«املبن���ى الداري« يف دب���ي )1975(، وغري ذلك 
م���ن امل�شاريع املنف���ذة وغري املنف���ذة، يح�شر يف 
جميعه���ا مفهوم: مبن���ى داخل مبن���ى  »الكانوي« 
ذائ���ع ال�شيت ح�شورا ً بليغ���ا يف تكويناتها. بيد 
ان معاجلات اجلدار » الخ���ر« املوؤ�ش�س للواجهة 
» الثاني���ة »  يف جمي���ع تل���ك امل�شاري���ع  م�شغ���ول 
هنا، با�شتدع���اءات  هيئاتية  متنوعة، م�شتلة من 
م�ش���ادر »فورمات« البيئة املبني���ة املحلية، ويراد 
بها  ابراز  تعاطف املعمار مع خ�شو�شية �شواهد 
املكان. ومل يكن ا�شلوب اإن�شاء »اجلدار الآخر« هو 
ال�شل���وب الوحيد الذي تعاطى مع���ه اجلادرجي 
يف ايج���اد حل للم�ش���كل املناخي؛ فثم���ة ت�شاميم 
عدي���دة  اجن���زت بالتزام���ن مع اطروح���ة اجلدار 
الخ���ر، ومعظم تل���ك الت�شاميم كان���ت ت�شتح�شر 
بفورماته���ا ال�شلوبية ما كان ي���دور من نقا�شات 
داخ���ل ور�شة املمار�شة املعماري���ة العاملية، والتي 

ظل رفعة اجلادرجي احد متابعيها املجدين. 
الن�ش���اط  ب���ان  مبك���را ً  اجلادرج���ي  رفع���ة  ادرك 

املعماري املمّي���ز ي�شتقيم جيدا بالعمل اجلماعي. 
عددي���ن،  معماري���ني  جه���د  ع���ن  الن���اجت  العم���ل 
متنوع���ة؛  هند�شي���ة  اخت�شا�ش���ات  ومب�شارك���ة 
ف�شع���ى م���ع رفاق���ه: املعم���ار عب���د الل���ه اإح�ش���ان 
كام���ل، واملهند����س اإح�ش���ان �ش���ريزاد والإن�شائي 
ارت���ني ليف���ون اىل تاأ�شي�س »املكت���ب ال�شت�شاري 
العراق���ي«  يف بداية اخلم�شين���ات، مر�شني بذلك 
تقلي���دا جدي���دا  يف املمار�ش���ة املهني���ة املحلي���ة. 
وظ���ل املكتب يرف���د احلرك���ة املعماري���ة العراقية 
عل���ى امتداد عقدي���ن وني���ف بنم���اذج ت�شميمية،  
�ش���كل ح�شورها الفريد حي���زا ً اأ�شا�شيا من حركة 
الإب���داع املعماري العراق���ي، لقد �شاهم يف اجناز 
وحتقيق الت�شاميم الت���ي ا�شرنا ايل بع�سٍ  منها  
يف هذه الكلم���ة، معماريون كث���ريون، عملوا مع 
رفع���ة اجلادرجي، وكانت مداخالتهم الت�شميمية 
�شبب���ا يف اي�شال الفكرة املعمارية اىل م�شتويات 

مهنية رفيعة من التقان واجلمالية.
عندم���ا كتب���ت درا�شتي يف ع���ام 2006، مبنا�شبة 
بل���وغ اجلادرجي الثمانني م���ن عمره املديد، قلت 
فيه���ا:  ه���ل مبقدور مف���ردات مقننة وحم���ددة ان 
تع���رّب بو�ش���وح ورمزية  ع���ن منجز معم���ار  ما؟ 
-  نعتق���د ذلك؛ ويف حال منجز رفعة اجلادرجي، 
يتطل���ب الم���ر حم����س مفردت���ني ل غ���ري، وهما: 
احلداث���ة ومتثالتها. التمثي���ل التائق للتعبري عن 
احلداث���ة  با�شل���وب خا����س ومتف���رد، كان دوم���ا 
مرتعا بح�ش���ور روح املكان،  او م���ا يدعوها هو 
ب���� »القلم���ة »، وهات���ان املفردتان كافيت���ان، فيما 
نعتق���د، ل�ش���اءة  مقارب���ة هذا املعم���ار املجّد بكل 
�شريورتها املبدعة وتنقالتها ال�شلوبية املفاجئة. 
ثمة،اذًا، ح�ش���ور طاغٍ  للحداثة يف منجز املعمار 
العراق���ي املع���روف، ح�ش���ور يزي���ده تر�شيخ���ا ً 
يف امل�شه���د املعم���اري املحل���ي والقليم���ي نوعية 
ثقاف���ة املعمار الر�شين���ة، املتابع���ة، بجد، حلراك 
التجدي���دات »الفنغاردويه«  يف املمار�شة املهنية 
العاملي���ة، القادرة على ح�ش���ن الختيار، واملوؤهلة 

لالنتقاءات الطليعية.!
بعد �شبع �شنوات، من ذلك الت�شريح، اأجد نف�شي 
م�شيبًا يف قراءة منجز رفعة اجلادرجي: املنجز 
التجدي���دي، والطليع���ي، وع���ايل املهني���ة. وه���و 
به���ذه ال�شف���ات، جع���ل م���ن عمارت���ه تل���ك، نبعًا، 
ومثاًل، وق���دوة لنا، نحن املعماري���ني العراقيني، 
لال�شتمرار  يف نهج التجديد وال�شالة والبتكار 

لعمارة جليلة، ومبدعة،.. وجميلة اي�شًا.
كلم���ة  م�ش���در  ب���ان  اللغوي���ة،  املعاج���م  تفيدن���ا 
يف  ج���ذر  اىل  يذه���ب   ،Architect »معم���ار« 
 ،αρχι :اللغ���ة الغريقي���ة، يتك���ون من لفظت���ني
ومعناها:كب���ري، ب���ارز، رئي�شي، رائ���د، اأ�شا�شي؛ 
وم���ن لفظ���ة: τέκτων، وتعني: بن�ّ���اء، معلم، 
كب���ري  معم���ار:  معن���ي  يك���ون  وبه���ذا  ا�شط���ه. 

ال�شطوات، او املعلم البارز. 
فايه���ا ال�شدي���ق، ايه���ا املعم���ار: معلمن���ا الب���ارز، 
متتعن���ا،  عمارت���ك،  �شتظ���ل  والرائ���د،  وامله���م 
وتر�شدنا، وتلهمنا لجرتاح عمارة اكر ا�شراقًا، 
واكر جماًل، واكر طليعي���ًة، متجاوزة العادي، 

وال�شاكن، واملاألوف. 
واذ نحتفي بك، ايها ال�شديق العزيز، ايها املعلم، 
فانن���ا نحتف���ي، اي�ش���ًا، مبثق���ف عمي���ق الثقاف���ة، 
وباإن�ش���ان، م���رتع باحل����س الإن�ش���اين وبتقب���ل 

الآخر.

لع����ل اجلادرج����ي، ميتل����ك الكث����ري م����ن احلق يف 
الذه����اب اىل هذا اخللل البني����وي يف تركيبة اي 
جمتمع يتطل����ع لتاأ�شي�س دولة حديثة، واأعني به 
غياب الراأ�شمالية الوطنية، غياب القطاع اخلا�س 
الق����وي، الذي علي����ه ب�شكل اعظم تق����ع م�شوؤولية 
تاأ�شي�����س اي جمتمع مدين. لذل����ك تعرت الدولة 
طوي����ال قبل ان تنتج جمالها القت�شادي اخلا�س 
وبن�شخته ال�شناعية حتديدا، لتت�شكل على وفق 
معطيات ال�شوق نخب برجوازية غري اإقطاعية.

على الرغم من ذلك، فقد دخل العراق امللكي بحياء 
دورة اقت�شادية متوا�شعة، حني بداأت ال�شركات 
العاملي����ة والبنوك وال����وكالت التجارية الدولية 
بالت�شل����ل اىل ال�شوق النا�شئة، مم����ا اأتاح فر�شة 
لظه����ور بوادر جمتم����ع مدين متوا�ش����ع من قلب 
الربجوازي����ة ال�شناعي����ة ال�شاعدة بب����طء، لذلك 
لي�����س غريبًا ان يرتبط ا�ش����م ال�شيا�شي املعروف 

حممد حديد ب�شناعة الزيوت النباتية مثال.
كان ميك����ن للتجرب����ة احلداثي����ة ان تنج����ح ول����و 
ببطء �شديد، لول هوؤلء )الع�شكر(، �شواء اولئك 
الذين تركهم العثمانيون خلفهم، ام اولئك الذين 
هم نت����اج الدول����ة الوطني����ة، البع�س م����ن هولء 
الع�شك����ر، ولال�ش����ف ال�شدي����د كانوا كلم����ا واتتهم 
الفر�ش����ة، ي�شع����ون )ب�شاطيله����م( الثقيل����ة عل����ى 

راأ�س الدولة. 
لي�����س هذا ه����و كل �شيء يف ق�ش����ة ف�شل احلداثة 
العراقي����ة فعل����ى راأي اجلادرج����ي: » اإن ال�شع����ب 
العراق����ي مل يك����ن متهيئ����ًا لتاألي����ف دول����ة تتمت����ع 
بالقلي����ل م����ن التقب����ل الدميقراطي » هن����اك اي�شا 

اجلهل والفقر والمية والهويات الالتاريخية.
هن����اك ق�شة الع�ش����رية وتراثها التقلي����دي ب�شقيه 
الب����دوي واملرتي����ف، وهن����اك مراك����ز ثق����ل دينية 
قوي����ة، تتمتع بخربة العمل والبق����اء وال�شيطرة 
بعيدا ع����ن هرمية الدولة، لي�ش����ت فوقها ولي�شت 
الديني����ة،  املوؤ�ش�ش����ة  جانبه����ا.  اىل  ب����ل  دونه����ا، 
بخربته����ا التي تعود اىل الف ع����ام ي�شبق وجود 
الدولة نف�شه����ا. بنظامها امل����ايل املعقد والداري 
الغام�����س و�شبكة م�شاحلها العميق����ة، برمزيتها 
ت�ش����رب  الت����ي  املقد�ش����ة  وهالته����ا  و�شعارات����ه 
جذوره����ا عميق����ا يف ار�����س املجتم����ع العاطفية. 
ت�شتطيع هذا القوة )الهام�شية( من جعل م�شروع 
اي دول����ة حديثة امرا بعي����د املنال، لذلك كان على 

الدول����ة الفتية احيانا ان تنحن����ي و تقبل يد هذه 
العج����وز احلكيم����ة، لي�����س لكي تك�ش����ب ر�شاها، 
فه����ذا غري ممكن كم����ا يتك�ش����ف لن����ا تاريخيا، بل 
لكي تتجن����ب الحتكاك املبا�شر به����ا او حتييدها 

يف الأقل.
يف الدول اخلم�س امل�شابهة للحالة العراقية على 
ح����د علمي، ف�شلت ثالث منه����ا )من بينها العراق( 
يف اإيجاد حل لهذه العالقة امللتب�شة مع املوؤ�ش�شة 
الدينية العميقة بداخلها، ف�شلت ال�شعودية عندما 
تقا�شم����ت الهيمنة م����ع الوهابي����ة العنيفة، عندما 
اأخذت )ال�شلطة والروة( للعائلة املالكة و�شلمت 
ال�شع����ب للوهابيني، ذهب����ت ال�شرة احلاكمة اىل 
الغ����رب، فيم����ا اأخذت الوهابية النا�����س اىل ثقافة 
قرون ال�شلف ال�شالح يف جتربة م�شوهة نادرة. 
جتمع ب����ني احلكم البطريارك����ي وال�شوق احلرة 
ي�شنده����ا اقت�ش����اد ريع����ي متن����ام وهيئ����ة ح�شبة 
)تاأم����ر باملع����روف وتنه����ى عن املنك����ر( ومتار�س 
خطابا اأ�شوليا جافا بال حياة، �شكل اكرب م�شنع 

معا�شر لإنتاج العنف العقائدي.
ملا ح����اول �ش����اه اي����ران تبن����ي م�ش����روع احلداثة 
بال موارب����ة، مت�شلحا بالواجه����ة املدنية لل�شعب 
الإيراين، ركب����ت املوؤ�ش�شة الديني����ة ظهر الدولة 
بر�شاق����ة وباأ�شاليب حداثية واقامت على ركامها 
دول����ة غيبي����ة ت�شتم����د �شحره����ا م����ن امل����اوراء، و 
ت�شع����ى يف ذات الوقت لمت����الك خمالب نووية. 
دول����ة تنتخ����ب النخب����ة الت����ي عل����ى ال�شع����ب ان 
ينتخ����ب منه����ا حكومت����ه، يف خلط����ة دميقراطية 
ع�ش����رية على اله�ش����م. دولة يخط����ب رئي�شها من 
على من�ش����ة المم املتحدة، ليب�شر العامل بظهور 
املخل�����س للق�ش����اء عل����ى ح�ش����ارات ه����ذه المم، 
انت�ش����رت املوؤ�ش�شة الديني����ة العميقة واأ�شبحت 
دول����ة احلداثة اليرانية م����ادة اأر�شيفية، و�شرنا 
ب����اإزاء خلط����ة غرائبية وتناق�����س مفاهيمي بني » 
جمهوري����ة » و » اإ�شالمي����ة » )للمزي����د عن �شورة 
ه����ذه الدول����ة الهجين����ة اق����راأ موؤلف����ات داريو�س 

�شايغان(.
يف اإ�شرائي����ل، يتطابق مفهوم الدولة الدينية مع 
الدول����ة القومية يف متاه تاريخي - ثقايف فريد، 
لذل����ك مل ت�شه����د �شراع����ا عميقا يف بنيته����ا، كانت 
فكرة قيام هذه الدولة هي )املقولة( الكربى التي 
تبناها الآباء املوؤ�ش�ش����ون، حيث معظم املقولت 

التاريخي����ة الت����ي رافقته����ا، بخا�ش����ة التوراتي����ة 
منها، كان����ت تتوجه للوج����دان القومي اليهودي 
ولي�����س اىل امل�شاع����ر الدينية بالتحدي����د. من هنا 
ول����دت الدول����ة العلماني����ة التي طامل����ا ت�شتمد من 
اليهودية )الدين - القومي����ة( كل �شرعيتها، لذلك 
لي�ش����ت هن����اك موؤ�ش�ش����ة دينية تعم����ل اىل جانب 
الدول����ة، املوؤ�ش�شة الدينية هي ج����زء من كينونة 

هذه الدولة يف جوهرها.
ذل����ك  الإيطالي����ة،  التجرب����ة  التاري����خ  يف  بقي����ت 
النم����وذج الفري����د ال����ذي ح����ول اع����رق واق����وى 
موؤ�ش�ش����ة دينية �شهدها الع����امل الغربي، موؤ�ش�شة 
كان����ت تخل����ع على املل����وك والأباط����رة الأوربيني 
�شرعيته����م او تخلعه����ا عنهم )حت����ى و�شع معظم 
ف����وق  الكني�ش����ة  الو�شط����ى  الع�ش����ور  فال�شف����ة 
الدول����ة(، حتولت تلك الق�ش����ة الفريدة للفاتيكان 
العل����م واحلداث����ة  �شلط����ة مطلق����ة حت����ارب  م����ن 
والع����داء الوثني����ني، حتول����ت اىل جمرد متحف 
ملايكل اجنلو ودافن�شي ورفاييل وحديقة خلفية 

وا�شعة خلطب البابوات التلفزيونية املمتعة.
يف الع����راق، ل تفكر الق����وى الدينية ومعها بقايا 
الع�شائري����ة يف ت����رك الدول����ة تنمو قوي����ة، وهي 
اي�ش����ا ل تريده����ا �شعيف����ة حل����د ان ت�شق����ط يف 
الفو�ش����ى، هي تف�شله����ا موج����ودة ولكنها ه�شة 
بالق����در ال����ذي ل ميكنه����ا التع����ايل عل����ى ابوته����ا 
حي����ث  العري�����س  الع����وام  ملجتم����ع  التاريخي����ة 
متت����ع بق����وة معنوية وع����دة رمزية تف����وق العدة 
البريوقراطية التقليدي����ة للدولة لناحية تاأثريها 
يف جمري����ات الأم����ور، و لطامل����ا حافظ����ت ه����ذه 
املوؤ�ش�ش����ة عل����ى وجودها وجمهوره����ا بعيدا عن 
الهيمنة املطلقة للدول����ة عندما يقرتب من رقبتها 

�شيف ال�شتبداد. 
كان رفع����ة اجلادرجي حمق����ا، عندما �شّدر ملقالته 
عن الف����ن والعم����ارة بتحميل غي����اب ال�شوق، او 
غياب الطبق����ة الربجوازية كما ي�شميها يف تعر 
ا�شتم����رار دول����ة احلداث����ة، كان باإم����كان ال�شوق، 
وال�شوق وحدها ان تنتج �شبكة م�شالح مبا�شرة 
تبن����ي عل����ى ا�شا�شه����ا دول����ة حداثي����ة وجمتمع����ا 
براغماتي����ا به����ذه الدرج����ة او تل����ك، يع����ود في����ه 
الع�شك����ر اىل ثكناته����م وتبتع����د فيه����ا املوؤ�ش�شات 
الدينية ع����ن ال�شاأن ال�شيا�ش����ي املبا�شر، وي�شبح 
احلديث عن امل�شال����ح الآنية هو �شيد الأحاديث، 

عندها �شن�شهد ع�شر افول الدين كموؤ�ش�شة حني 
يتح����دث القت�ش����اد بلغ����ة ال�شياح����ة وان كان����ت 

بن�شخة )دينية( هذه املرة. 
بع����د ع����ام 2003، كان����ت هن����اك فر�ش����ة جدي����دة 
لت�شكل هذه ال�شوق، لكنها لال�شف اأ�شحت �شوقا 
لالم����وال الفا�ش����دة، الت����ي ل تبتك����ر دورته����ا من 
ان�شاء �شناعة وطنية يديرها قطاع خا�س، كانت 
يف اغلبه����ا العم، اأموال �شهلة بيد طبقة طفيلية، 
انانية واأمية، تعمل على تهريبها اىل اخلارج يف 
اك����رب حملة نهب م����ال وطن����ي يف التاريخ. راأ�س 
املال العراقي يف طبعت����ه اجلديدة هو راأ�س مال 
�شاف����ل ولئيم بتقاليد طبق����ة جاهلة بال قيم، طبقة 

ت�شكل منوذجا للتخلف واخلواء الخالقي. 
لدين����ا دورة اقت�شادي����ة م�ش����خ ل �شبي����ه له����ا يف 
اقت�ش����ادات العامل، مبا يف ذل����ك اقت�شادات دول 
الكوكاي����ني، دورة ت�شال����ح فيها الف�ش����اد والدين 
ال�شيا�ش����ي واأط����راف حكومية ناف����ذة، وقد �شكل 
الع�شكر برتبهم اخليالية ج����زءًا من هذه الدورة 

الناق�شة او - املربع - العفن للف�شاد. 
ف����وق ه����ذا وذاك، لدينا نخ����ب )ثقافي����ة( مرتهلة 
اخالقيا، وطبقة )�شناع راأي( يعتقدون ان �شرقة 
)ثالج����ة( امر تافه وميكن تربيره، من املعيب ان 
نخو�س فيه. بل من العار ان نت�شدى له. جمتمع 
)ثقايف( ي�شع املذاه����ب والأهواء اجلهوية فوق 
الأخالق والقانون. حتى لو تاأ�ش�شت هذا املذاهب 

على �شبكة مقولت اخالقية يف ال�شا�س. 
ان جترب���ة الدول���ة احلديث���ة، تل���ك الت���ي عل���ى 
تعراته���ا اأنتج���ت لن���ا ام���ال يف خل���ق التوازن 
اله����س طويل المد، ه���ي الآن حمل رثاء �شمني 
م���ن قبل رفع���ة اجلادرجي، ذل���ك الأب النادر من 
اآب���اء احلداث���ة. وخري دلي���ل على ذل���ك ان مقاله 
يف جريدة امل���دى مر مرورا عاب���را، كاأننا نقول 
ل���ه: ع���ن اي دولة و حداث���ة تتحدث ايه���ا ال�شيد 

الأنيق! 
احلدي���ث ع���ن الدول���ة واحلداث���ة ا�شح���ى مهنة 
العراقي���ة،  اململك���ة  �ش���رية  املوؤرخ���ني، وكت���اب 
اأم���ا مهم���ة هذه الأجي���ال املخبولة ه���ي تاأ�شي�س 

م�شتقبل ل مكان فيه للم�شتقبل. 
واإذا كنت ت�شاألني عن احلل، �شاأ�شعل �شيجارتي، 
اأنفث دخاين يف الهواء، واأقول لك، القانون، ثم 

القطاع اخلا�س، وقليل من الأخالق.

رفعة الجادرجي.. العمر المديد، 
لك، ايها الصديق العزيز!.

عن الدولة والحداثة ورفعة الجادرجي 
واقتصاد السوق

كي��ف تكونت دولتن��ا الحديثة؟ ماهي املعوق��ات التي رافقت ذلك 

التأس��يس اله��ش الذي مل ميدها بس��حر البقاء واالس��تمرار الذي 

عاشت عليه دول كثرة شهدت ظروفا مشابهة؟ 

يكتب رفعة الجادرجي، املفكر املعاري املعروف، و من أبرز آباء 

الحداثة يف العراق يف مقال له نرش يف املدى قبل عدة ش��هور: » 

عند تأس��يس الدولة العراقية، ضمن االستعار الربيطاين، مل يكن 

هنالك دور لطبقة برجوازية تقود سياسة الدولة. و لذا أصبح غالب 

ق��ادة الدولة العراقية ضمن الوصاية الربيطانية، من رجال عس��كر 

عثاين. فألف هؤالء معوق��اً يف نقلة الدولة إىل نظام دميقراطي، 

رمب��ا توافق هذا مع املصالح االس��تعارية العس��كرية الربيطانية 

آنذاك. كا أن الش��عب العراقي مل يكن متهيئ��ًا لتأليف دولة تتمتع 

بالقليل من التقبل الدميقراطي »
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شكيب كاظم 

زي����ن����ب ع���س���اف

تعرف���ت على �شدور هذا الكتاب ي���وم ا�شرتت جملة )الت�شامن( الذي 
توىل رئا�ش���ة حتريرها ال�شحفي )فوؤاد مطر( حق ن�شر ثالثة ف�شول 
م���ن ه���ذا الكتاب، وهي الف�ش���ول التي تعر�شت حل���وادث مهمة مرت 
بالع���راق، الأول ارخ لل�شن���ني م���ن 1952 حت���ى 1956، والثاين من 
�شن���ة 1956 من ح���وادث تاأميم قن���اة ال�شوي�س والع���دوان الثالثي، 
الربيط���اين الفرن�شي ال�شهيوين �شد م�شر خريف ذلك العام، وحتى 
مت���وز 1958، لتنته���ي احللق���ات املن�ش���ورة م���ن ه���ذا الكت���اب امله���م 
للحدي���ث عن املدة من ا�شق���اط حكم عبد الكرمي قا�ش���م يف الثامن من 
�شب���اط 1963، حت���ى الع���ودة الثاني���ة للبعثي���ني يف مت���وز 1968، 
ومازلت احتف���ظ بهذه احللقة الثالثة والخ���رية، التي ن�شرتها جملة 
)الت�شام���ن( يف 14/ من ايل���ول 1985 وبالعدد املرق���م 127. اهمية 
ه���ذا الكت���اب ال���ذي و�شم���ه موؤلف���ه املهند�س املعم���اري، رفع���ة كامل 
اجلادرج���ي ب�)�ش���ورة اب. احلي���اة اليومي���ة يف دار ال�شيا�شي كامل 
اجلادرج���ي( وتولت ن�شر طبعته الوىل )موؤ�ش�شة البحاث العربية( 
واراه قد َنِفَد من ا�شواق الكتب راجيا ال�شتاذ رفعة ان يعيد طباعته، 
اق���ول اهمية الكت���اب متاأتية من ان كاتبه هو الب���ن البكر لل�شخ�شية 
ال�شيا�شية العراقية النزيهة واملخل�شة وال�شادقة مع الذات والنف�س، 
ال�شتاذ كامل اجلادرجي )1897/4/4/ اخلمي�س الول/ من �شباط 
1968( موؤ�ش�س ورئي�س احلزب الوطني الدميقراطي، الذي يعد من 
العالمات ال�شاخ�ش���ة واملهمة باحلياة ال�شيا�شية العراقية، منذ عقود 
خل���ت ول�شيم���ا بع���د ال�شم���اح بتاأ�شي����س الح���زاب واط���الق حري���ة 
ال�شحاف���ة والتظاهر بالعراق �شنة 1946، اثر انتهاء احلرب العاملية 
الثانية )1939 – 1945( بانت�شار احللفاء ودول الدميقراطية، وما 
كان���ت ت�شتدعي���ه ظ���روف احل���رب م���ن بع����س الت�ش���دد والتوج�س، 
فاج���ازت وزارة الداخلي���ة، تاأ�شي����س احلزب الوطن���ي الدميقراطي، 
ف�ش���ال على حزب ال�شتق���الل برئا�شة ال�شيد حممد مه���دي كبة، الذي 
كان ميث���ل التي���ار القومي العروب���ي يف العراق. اهمية ه���ذا الكتاب 
لي�شت جائية من ان موؤلفه هو البن البكر لكامل بيك اجلادرجي، بل 
لن كام���ال كان ي�ش���ع ثقت���ه يف جنله الك���رب، فكان يعم���ل على تنمية 
�شخ�شيت���ه من���ذ �شب���اه الول، وَي�شَرَك���ُه يف كث���ري م���ن ام���ور البيت 
واحلي���اة، وازدادت هذه الثقة، وهذا التاأ�شي�س واحلفر يف الذات مع 
الي���ام، حتى اذا تزوج رفعة من بلقي�س كرمية الباحث حممد �شرارة 
كان���ا؛ رفعة وبلقي�س م�شتودع ا�ش���رار كامل بيك، ومو�شع م�شورته، 
وارائ���ه. الكثري من كت���ب املذكرات تاأتي جمامل���ة ومرت�شة، ول�شيما 
يف عاملن���ا العرب���ي وال�شرق���ي، بخ���الف الغربي���ني، ولن رفعة عا�س 
طوي���ال يف لن���دن لغر����س درا�شة الهند�ش���ة املعمارية ف�ش���ال على انه 
يحي���ا فيها منذ ان اطل���ق �شراحه �شنة 1981، اثر و�شاية مغر�شة من 
بع����س ا�شح���اب النفو����س املري�ش���ة وهو م���ا ف�شله يف كتاب���ه املهم 
)ج���دار بني ظلمت���ني( الذي كتب���ت عنه حديث���ا نقديا ن�شرت���ه جريدة 
)امل���دى( يف ملحقه���ا )اوراق( ي���وم الح���د 11/11/ 2012 وه���و 
�شيك���ون اح���د ف�شول كتاب يل قي���د الن�شر عنوان���ه )يف م�شغل النقد 
الب���داع ناظرا.. البداع منظ���ورا اليه(. فلقد كان يف كتابه هذا الذي 
ي���وؤرخ حلياة ابيه وحلياة ال�ش���رة على مدى عقود منذ )1929( يوم 
كان���وا ي�شكن���ون حمل���ة احليدرخان���ة يف ر�شاف���ة بغ���داد، حيث ولد 
كام���ل، ف�ش���ال على جده رفع���ة، وحتى يوم اخلمي����س الول من �شهر 
�شب���اط 1968، حيث ت���ويف كامل بيك اثر نوبة قلبي���ة حادة، �شربته 
وكان يف ا�شتقب���ال عدد من �شيوف���ه وكانت النوبات القلبية قد بداأت 
تط���رق حياته من���ذ �شي���ف 1959، والفو�شى التي �شرب���ت العراق، 
والت�شيي���ق على ن�شاطات احل���زب الوطني الدميقراطي، ومازال يف 
الذاك���رة العتداء الهمجي على م�شرية فالحي���ة كان ينظمها احلزب، 
متجه���ة اىل وزارة الدفاع حيث مقر رئي�س الوزراء عبد الكرمي قا�شم 
�شح���ى ي���وم الول من حزيران 1959 فانهالت جم���وع الغوغاء على 
ه���وؤلء امل�شاكني بتحري����س من حزب كان يرى احل���ق معه فقط، ول 
�ش���وت يج���ب ان يعلو على �شوت���ه، فانهالوا عليه���م �شربا بالع�شي 
ب�ش���كل ب�ش���ع، فكانت هذه احلادث���ة وحوادث اآخر �شبب���ا يف مراجعة 
قا�ش���م حل�شاباته معهم، وهو ما اظه���ره يف خطابه يف افتتاح كني�شة 
م���ار يو�شف يف مت���وز 1959. فا�شط���ر كامل بيك واثر ه���ذه النوبة 
القلبي���ة لل�شفر اىل مو�شك���و لغر�س العالج، ف���كان يتحدث لحقا عن 
ا�شتيائ���ه من املعاجل���ة الطبية املتاأخرة وعن ظ���روف القامة الرديئة 

يف امل�ش���ح وعن العالقات الفردية غري املهذبة يف مو�شكو، بحيث ان 
كل �ش���يء هن���اك ب���دا ل���ه متاأخرا، وه���و م���ا افا����س يف احلديث عنه 
ال�شاع���ر ح�شب ال�شيخ جعف���ر يف كتابيه )رم���اد الدروِي�س( و)الريح 
متح���و والرم���ال تتذكر( ومن طرائف ما رواه كام���ل بيك – كما يذكر 
ذل���ك ال�شتاذ رفعة – بان كامال التق���ى ب�شخ�شية �شوفيتية علمية من 
مر�ش���ى امل�شح. كان �شخ�شي���ة حمرتمة، فلما �شاأل���ه الوالد: هل انت 
�شيوع���ي؟ اجاب���ه انه ل وق���ت عنده له���ذا. وكان ابي يعل���ق على ذلك 
بقول���ه: ه���ذا عاقل. تراج���ع ����س164. وكان طبيبه اخلا����س، طبيب 
القل���ب الب���ارع �شوكت الدهان ق���د تعهد الي���ه بانه ي�شمن ل���ه العي�س 
لع�ش���ر �شنوات قادم���ات اذا ما التزم بتوجيهات���ه الطبية، وهي املدة، 
الت���ي عا�شه���ا حق���ا، وكان الده���ان الرائ���ع يع���وده طبي���ا، واو�ش���اه 
با�شتعم���ال احلقن���ة اذا م���ا دهمته النوب���ة، ولكن يا ل�ش���وء القدار اذ 
دهمت���ه، وكان جمتمعا ببع�س اع�شاء قي���ادة احلزب القدامى، فخرج 
اىل غرف���ة املكتبة لي�شع���ف نف�شه ولكن، مل ت�شعفه ي���ده لزرق احلقنة 
يف �شاق���ه، اذ فق���د الوع���ي، وان�شكب ال���دواء على بنطلون���ه لقد كان 
امل���وت ه���ذه املرة ا�ش���رع اليه، وانق����س طائره �شريع���ا ليقطف روح 
كامل اجلادرجي، خرج طبيب القلب النطا�شي البارع �شوكت الدهان 
م���ن عن���ده، �شاربا جبهته قائال: م���ات كامل مات. تلم����س وانت تقراأ 
ف�ش���ول ه���ذا الكتاب امله���م، �شدق كامل م���ع ذاته ومتاهي���ه مع ارائه 
بعك����س اآخرين يدعون اىل افكار ويعتنقونه���ا لكنهم يناأون بانف�شهم 
ع���ن تطبيقها، وما خ���رب ال�شاعر جمي���ل �شدقي الزه���اوي ببعيد عن 
اذه���ان الدار�شني، الذي كان يدع���و اىل �شفور املراأة، لكنه كان يحجر 
امراأت���ه يف البي���ت، وكان اذا زاره زائ���ر هتف به���ا ان تخلي الطريق 
لزائ���ره وتذه���ب اىل غرفتها، او دع���وة جعفر ابو التم���ن اىل احلياة 
الع�شري���ة، حت���ى اذا رجاه جنله عبا����س ان ي�شمح ل���ه بتعلم العزف 
املو�شيق���ي رف����س ذل���ك ب�ش���دة لك���ن كام���ال كان متماهي���ا م���ع افكاره 
ومتطابق���ا، لقد كان ا�شد ما يبغ�س الكذب والتبجح والبخل، لذا حدد 
عالقته م���ع ال�شيد حممود �شبح���ي الدف���رتي زوج �شقيقته الوحيدة 
)�شبيح���ة( ب�شب���ب م�شاأل���ة ارث بعد وف���اة زوجته باملر����س اخلبيث 
بلن���دن �شت���اء �شن���ة 1950، اذ كان ق���د طل���ب م���ن بنات���ه، ومل ي���رزق 
الدف���رتي بولد والذي مازالت بناته ي�شك���ن يف دارتهم النيقة املطلة 
عل���ى دجلة يف حملتنا ال�شعبية الكرخي���ة؛ ال�شواكة اذ اكر طلب من 
بنات���ه اداء ق�ش���م كاذب للح�شول عل���ى ارث، فثار كام���ل لهذا التوجه 
وتن���ازل عن ح�شته من اخت���ه، تفاديا لتعري�س البنات ل�شوء ت�شرف 
ب�شب���ب امل���ال وهو ما دف���ع الدف���رتي لن يغري مذهبه رغب���ة يف املال 
ال���ذي يحبه حبا جما، ومن اآيات متاهيه مع افكاره و�شلوكه، انه كان 

ل يث���ق مبن يكذب ويقامر، لذا كان ل يثق ب�)قا�شم ح�شن( على الرغم 
من مركزه املتقدم يف احلزب، لنه كان ير�شل �شائق كامل ال�شخ�شي 
حللب���ة �شباق اخليل للره���ان، فاملقامر وال���كاذب واملتبجح يف حياته 
اخلا�شة، �شيكون مدع���اة للتوج�س والريبة، يف حياته العامة فكيف 
اذا امل�شوؤولي���ة! من ايات هذا التطاب���ق الرائع بني الفكر واحلياة انه 
عل���ى الرغم م���ن خ���الف ال�شيوعيني مع���ه، وو�شفه له���م بانه لميكن 
العم���ل �شيا�شي���ا معهم، فانه ل���دى اعتقال جنله ال�شغ���ر )ن�شري( اثر 
�شب���اط 1963 وكان ق���د اخرجه من التوقي���ف يف مع�شكر ابو غريب 
لغر����س ال�شتحم���ام وارجاعه للتوقي���ف ابن خالته���م )حارث( جنل 
رئي����س ال���وزراء العراقي ال�شب���ق )ناجي �شوك���ت( و�شقيق الطبيب 
الب���ارع )طالل( ال���ذي تويف �شن���ة 2004، كامل بي���ك ي�شتدعي جنله 
رفع���ة قائال له: لقد كلم���ت ن�شريا، واطلب من���ك ان تكلمه انت اي�شا، 
وان توؤك���د بان ل يديل باعرتافات او ي�شي باحد، مهما كانت ظروفه، 
وال �شيل���وم نف�شه ط���وال حياته ولن يتمك���ن ان ينظر اىل اولده او 
زوجته يف امل�شتقبل. لقد كان كامل �شادقا مع نف�شه اىل حد الق�شوة، 
ل���ذا مل ي�شتط���ع معاي�شة احلي���اة ال�شيا�شي���ة القائمة عل���ى ال�شتئثار 
والنته���از، ولقد كنت اعج���ب كيف قبل ه���ذا الدميقراطي الزاهد يف 
مكا�ش���ب احلياة والداع���ي اىل احلياة املدنية والد�شت���ور والقانون، 
كيف قب���ل الوزارة يف حكومة انقالب بك���ر �شدقي يف ت�شرين الول 
1936؟ ال���ذي جل���ب الويل للحي���اة ال�شيا�شية يف الع���راق، لنه فتح 
�شهي���ة اجلي�س على ال�شلطة والتحكم بها، وكان اول انقالب ع�شكري 
يف الوط���ن العربي، ف���كان هذا النق���الب الطعنة الثاني���ة يف احلياة 
ال�شيا�شية يف الع���راق وكانت الطعنة الوىل وفاة امللك في�شل الول 
املباغت���ة واملبكرة �شنة 1933، وملا مت�ش���ي عليه �شوى اثنتي ع�شرة 
�شن���ة على بدئه ترميم احلياة يف العراق، اخل���ارج توا من ال�شيطرة 
العثماني���ة املتخلف���ة، اق���ول كي���ف قب���ل بال���وزارة؟ لك���ن اذ ن�شتقرئ 
التاريخ جند انه ا�شتقال من الوزارة بعد نحو �شتة ا�شهر على الرغم 
مم���ا وفرته له م���ن راتب جي���د، اذ كان رات���ب الوزير �شبع���ني دينارا 
ف�ش���ال على ال�شيارة اخلا�شة. مل يقب���ل كامل اجلادرجي ال ان يكون 
متطابق���ا مع افكاره فغادر وظيفت���ه واذ ي�شاأله رفعة وكان يحد�س ان 
اب���اه عل���ى غري وفاق م���ع قائ���د النق���الب واذ ي�شاأله عن ذل���ك يجيبه 
باقت�ش���اب، ومع���روف عن كام���ل بيك قلة ال���كالم ويتح�شب لكل كلمة 
يقوله���ا، وكاأنه يحد�س ان م���ا يتفوه به لنجله الك���رب رفعة، �شيكون 
معرو�ش���ا عل���ى النا����س مكتوب���ا يف القاب���الت م���ن الي���ام، يتح���دث 
مب�شوؤولي���ة، يجيب���ه: ان���ه ل يختلف ع���ن اي ع�شكري اخ���ر، كما كان 
�شيا�شي���و تل���ك ال�شن���وات معجبني ب���اراء م�شطفى كم���ال يف تركية، 
ومنه���م �شاه ايران ر�شا ابو ال�شاه الخري )حممد( الذي اطيح به يف 
�شب���اط 1979 ف�شال على رئي�س حكومة النق���الب )حكمت �شليمان( 
ال���ذي كان يرغ���ب بجع���ل القبع���ة الغربي���ة غط���اء لروؤو����س الرج���ال 
املدني���ني والع�شكري���ني خمالف���ا بذلك توجيه���ات امللك في�ش���ل الول 
بجع���ل )ال�ش���دارة( غط���اء لروؤو����س املدني���ني واطل���ق عليه���ا ا�ش���م 
)الفي�شلي���ة( ن�شب���ة اىل امللك في�شل، كم���ا كان م�شطفى كمال يحتذي 
)جزم���ة( وه���و م���ا دف���ع بال�شت���اذ كام���ل اجلادرج���ي، لن يتهكم من 
ت�شرف���ات حكم���ة �شليمان املتاأث���رة مب�شطفى كمال. ق���ال رفعة: كنت 
ا�شمع من الوالد، على �شبي���ل الذم بحكمت �شليمان انه يت�شبه بكمال 
اتات���ورك، ويقول عنه با�شتهزاء: لعله �شيلب�س اجلزمة قريبا، واذكر 
قول���ه بالن�س: فد ي���وم راح يلب����س جزمة! تراجع ����س71 رجل هذا 
�شاأنه، يعتز بذاته، هادفا اىل خدمة بلده عن طريق ال�شدق والخالق 
خ���رج من الدنيا خايل الوفا�س، ال من حب النا�س واحرتامهم له، مل 
ي�شتط���ع العمل مع احلكم امللكي، كما مل ي�شتطع التوافق مع الع�شاكر 
اجلمهوري���ني، وما خرب لقاءاته مع قا�شم ور�شائله اىل عارف بخافية 
عل���ى اذه���ان النا�س، ول�شيم���ا الدار�ش���ون منهم. كام���ل اجلادرجي، 
�شورة نقية م���ن �شور الباحثني عن املجتمع الفا�شل، والقريبني من 
بذات���ه، وي�شم���و  الن�ش���ان  يعل���و  ان  تدع���و اىل  الت���ي  اليوتوبي���ا، 
بتوجهاته لكن الن�شان جمبول على �شغائر احلياة و�شف�شافها وكان 
عل���ى النقي�س من ه���ذه التوجهات ال�شامية الت���ي كان يدعو لها كامل 
بي���ك فخ���رج م���ن الدنيا كم���ا دخلها اول م���رة، نظيف���ا نزيه���ا، عفيفا، 
وح�شب���ه انه و�شع ا�ش�ش���ا حلياة يف العراق ولكن.. جتري الرياح – 

احيانا – مبا ل ت�شتهي ال�شفن.

مل يكن ت�شميمه للعلم العراقي اجلديد بعد �شقوط 
النظ���ام �شب���ب �شهرت���ه الوحيد، فاملعم���اري رفعت 
اجلادرج���ي مع���روف يف الع���راق باملهند�س الذي 
�شم���م اأول ن�شب للجندي املجهول يف بغداد، اأيام 
عبد الكرمي قا�شم، وكذلك الن�شب التذكاري لثورة 
14متوز اإ�شاف���ة اإىل منجزات وطني���ة اأخرى. اإل 
اأن ت�شميمه لهذا العلم اأثار الكثري من ردود الفعل، 
ول�شيما ح���ني �شّبهه البع�س بالعل���م الإ�شرائيلي. 
اجلادرجي الفائز بجائزة الفنون لهذه ال�شنة اأكر 
م���ن جمّرد م�شم���م لعلمٍ مل يت���ّم اعتم���اده، اإنه اأحد 
اأ�شهر املعماريني العراقيني الذين ارتفعوا بالعمارة 

التقليدية اإىل م�شتوى ال�شكل التجريدي.
»جدار بني ظلمت���ني«، ي�شتحق كتاب مماثل جائزة 
اأدبي���ة ملا ير�ش���د له م���ن معاناة زوج���ني، اأحدهما 
خل���ف اجل���دار والآخ���ر اأمامه. لك���ن... كالهما يف 
�شج���ن. اإل اأن رفع���ت اجلادرج���ي، ال���ذي اأّلف هذا 
الكت���اب م���ع زوجت���ه، مل ين���ل جائزة ال�شي���خ زايد 

الأدبي���ة بل... الفنية. الرجل ال���ذي كان حكم عليه 
وعل���ى عقيلت���ه بلقي����س بال�شج���ن املوؤب���د اأم�شي���ا 
منه���ا �شنتني يف عهد اأحم���د ح�شن البكر، ثم خرجا 
لين�ش���را كتابهم���ا ال�شهري. يعت���رب رفعت من خرية 
املهند�ش���ني املعماري���ني الذي���ن قدموا للع���راق اأهم 

الإجنازات واأجمل الأبنية.
ولد املعماري والفن���ان الت�شكيلي يف العام 1926 
يف مدين���ة بغ���داد، ح�ش���ل عل���ى جائ���زة اأغاخ���ان 
للعم���ارة يف العام 1986. وهو اأح���د ال�شركاء يف 
مكتب ال�شت�شاري العراقي ال�شهري يف بغداد. من 
اأعماله مبنى وزارة ال�شناعة ومبنى نقابة العمال 
والبدالة الرئي�شي���ة يف ال�شنك والربملان العراقي. 
وله اأعمال فنية اأخرى، فه���و امل�شمم للقاعدة التي 
عل���ق عليها الفن���ان جواد �شليم ن�ش���ب احلرية يف 
�شاحة التحرير ببغداد، كما اأنه قام بت�شميم ن�شب 
اجلن���دي املجه���ول الأول يف ال�شتينيات من القرن 

الع�شرين يف �شاحة الفردو�س.

تاأثرت اأعمال اجلادرجي املعمارية بحركة احلداثة 
يف العم���ارة، ولكن���ه حاول اأي�ش���ا اأن ي�شيف اإليها 
نكهة عراقية اإ�شالمية. لذلك جاءت معظم واجهات 
املب���اين الت���ي �شممه���ا مغلف���ة بالطاب���وق الطيني 
العراقي وعليها اأ�شكال جتريدية ت�شبه ال�شنا�شيل 

وغريها من العنا�شر التقليدية.
وعليه و�ش���ل اجلادرجي بالعم���ارة التقليدية اإىل 
امل�شتوى ال�شكلي التجري���دي، فاأ�شبح ينظر اإليها 
كمنحوت���ة فني���ة له���ا خ�شائ����س تقليدي���ة جمردة 
الف���راغ  م���ع  يتعام���ل  مل  لكن���ه  مفهوم���ه،  ح�ش���ب 
املعماري بتلك النظرة التحدارية اأو بتلك اخللفية 
التقليدي���ة، فعندم���ا ن�شاهد م�شاقط���ه الأفقية جند 
اأنه���ا يف كث���ري م���ن الأحيان تك���ون م�شاق���ط اأفقية 
املقي���م  وللجادرج���ي،  احلداث���ة.  م���ن  م�شتوح���اة 
حالي���ًا يف لندن، العديد من الكت���ب حول العمارة، 
ومعظم كتابات���ه يف التنظري املعماري، وقد حاول 
النظ���ر اإىل الرتكيب���ة الجتماعية-العمراني���ة يف 

الع���امل العربي. من كتبه »�س ط���ه وهامر �شيمث« 
و »الأخي�شر والق�شر البلوري«.

يقول اجلادرج���ي يف لقاء اأجرته مع���ه اإنعام كجه 
ج���ي: »�شدام ح�ش���ني لديه ح�س غري مه���ذب للفن، 
ل���ذا اأدخل اإىل الع���راق نوعًا من املع���امل والتاأثيث 
ال���ذي كان ال�شب���ب يف ت�شويه العم���ارة يف البلد«، 
وي�شي���ف اأن���ه �شد ه���دم �شجن »اأب���و غريب« الذي 
كان يوم���ًا نزيله، لأنه جزء من الذاك���رة العراقية، 
وه���و »�شج���ن متمّيز جدًا م���ن الناحي���ة املعمارية، 
رغ���م الأحداث املوؤ�شفة التي وقعت فيه يف املا�شي 

واحلا�شر«.
اجلادرج���ي يعل���ن يف املقابل���ة نف�شه���ا باأ�شى: »مل 
تبَق للمجتم���ع العراقي اأبنية كثرية جميلة ومهمة 
تاريخي���ًا، لكنن���ي اأقول اإنني اأتعاط���ف مع كل بناء 
جمي���ل، �ش���واء كان م���ن ت�شميمي اأم م���ن ت�شميم 
غريي، فالعمارات جزء من ذاكرتي ومن اإح�شا�شي 

بالوجود

رفعة كامل الجادرجي في صورة أب 
وقائع أربعة عقود من الحياة بدارة أبيه

رفعت الجادرجي... 

المهندس يتغّلب على 
األديب

Photography of
Rifat chadirji

املعمار فنتوري ورفعة، يف دار فنتوري 1985
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ع�����ب�����دال�����زه�����رة زك����ي

يوؤلف كل تعامل فردي او اجتماعي احداث ظاهرة 
اجتماعي���ة وهي ذلك ال�شيء ال���ذي يحدث ح�شيلة 
تفاع���ل الفرد م���ع عامله املعي�س به���دف تطمني احد 
البايولوجي���ة والجتماعي���ة ويوؤل���ف  املتطلب���ات 
تك���رار احداثه���ا مقوم���ا ومق���ررًا اجتماعي���ا لذلك 

املجتمع.

تطمن الحداث حاجة يومية كتهيئة الطعام واكله 
او تطم���ن احداث���ا ووقائ���ع كال���زواج عن���د بل���وغ 
الف���رد �شن الر�شد او اقتناء احلل���ي عند رغبته يف 
التزي���ني او لعتباره احللي ر�شيدًا ماليًا، وي�شكل 
كل م���ن الطعام وال���زواج واقتن���اء احللي، ظاهرة 
اجتماعي���ة بالق���در ال���ذي مينحه���ا الف���رد املمار�س 
قيمة ذاتي���ة واجتماعية، عالوة على ذلك فان وراء 
كل ظاهرة تكمن بنيوي���ة توؤلف التكوين احلقيقي 
واخلفي للظاهرة، فان اردنا التعرف على الظاهرة 
علين���ا اول ان نتعرف عل���ى مقوماتها التي تتجمع 
وترتاب���ط مكونة املق���ررات ومن ث���م التعرف على 
تراب���ط هذه الخ���رية وتفاعلها وتاث���ري كل منهما 

يف الخرى.

�شاأ�ش���ف الن ببع����س التفا�شي���ل بنيوي���ة احدى 
مقوماته���ا  بتاأث���ري  بادئ���ا  الجتماعي���ة  الظواه���ر 
على انه���ا توؤلف ال�شا����س امل���ادي والفكري، ومن 
ث���م �شلوكي���ة تفاعل الفرد م���ع املادة، ذل���ك التفاعل 
والرتابط ال���ذي يحيل املق���ررات اىل قوة حقيقية 
قائم���ة بتغيري املادة من حال���ة اىل اخرى، واخريًا 
اظه���ار دور الفك���ر يف اثن���اء التعام���ل م���ع امل���ادة 

كظاهرة فكرية.

له���ذا الغر����س �شاتن���اول ظاه���رة يتعام���ل معه���ا 
وميار�شها كثري من العراقيني وهي تناول طبخة 

البامية.

يولع املجتمع العراقي عامة بتناول البامية كغذاء 
وي�شتهيها اينما حل فهي توؤلف ظاهرة اجتماعية 
مهمة بالن�شبة اىل غذائه وت�شمل مقوماتها املادية 
بنى ثانوية متعددة منها املعومات الغذائية وهي 
الدهن، اللح���م، خ�شار البامية، الثوم، الطماطة، 
احلام����س، كم���ا ت�ش���م مقوم���ات غذائي���ة لحقة 
او اختياري���ة منه���ا املل���ح، املاء، الفلف���ل، ال�شكر، 
التم���ر هند ف�شال عن مقومات عملية الطبخ وهي 
الق���در، الطباخ، ادوات تقدمي الطعام، وبالمكان 
ت�شطري املقومات املادية ملختلف العمليات املكملة 
الخ���رى، كتق���دمي الطعام وم���ا يحت���اج اليه من 

�شحون وادوات املائدة وادوات النقل.
�شلوكي���ة  و�ش���ف  اىل  ه���ذا  بع���د  ننتق���ل 
البن���ى  خمتل���ف  ونهجه���ا  العملي���ات  طرائقي���ة 

الثانوية مبا يف ذلك نقل املواد اخلام، ت�شويقها، 
خزنه���ا، طبخه���ا، رفق���ة الطع���ام واجللو�س على 
�شف���رة او مائ���دة، �شلوكي���ة املنا�شب���ات ونهجه���ا 
ومواعيده���ا، توزيع العمل وطرائقيته ومنهجية 
�شلوكي���ة خمتل���ف البنى الت���ي توؤل���ف الظاهرة، 
اي ماهي���ة الفك���ر الت���ي توؤل���ف الق���وة احلقيقية 
خلف كل ه���ذه ال�شلوكي���ات كاملعرف���ة والتدريب 
والتجدي���د والتقليد واخل���ربة اللفظية واملرونة 
واخ���ريًا تراب���ط كل من ه���ذه البن���ى ومقوماتها 
وتفاعلها يف ت�شكي���ل ظاهرة تناول غذاء البامية 
)حي���ث( ليتعام���ل الفكر مع ظاه���رة اكلة البامية 
فح�ش���ب ب���ل يوؤل���ف عن�ش���رًا فع���اًل يف احداثه���ا 
ويف الرتابط املتب���ادل، ويف الوقت ذاته تكثيف 
ظاه���رة اكلة البامي���ة الفكر الجتماع���ي وتكونه 
كم���ا ان ل���كل فرد موقع���ًا خا�شًا به ف���اذا تفح�شنا 
بع����س مفردات الظاهرة يظهر لنا تدريجيا تاأثري 
كل منه���ا يف الخ���ر، لنتن���اول بع�ش���ًا منها لجل 
التفح����س ب���دءًا باملعرف���ة التي اعت���ربت البامية 

مفي���دة كوجب���ة طعام ث���م تنظي���م مواعي���د اكلها 
ليتواف���ق مع الفعاليات النتاجية الخرى فمثاًل: 
هل تتح���دد وجبات الطع���ام باثنتني او ثالث يف 
الي���وم واي منهم���ا الرئي�ش���ة او الثانوي���ة وه���ل 
هناك م���ن مييل لكله���ا �شباح الي���وم التايل وما 
مقدار توافقها مع النواحي املناخية واملو�شمية، 
م���ع  وترابطه���ا  تقدميه���ا  ومنا�شب���ات  مواعي���د 
التقاليد والطقو�س والعادات الدينية والعقائدية 
ان وج���دت، وترابط املواعي���د ومنهجية التقدمي 
م���ع النواح���ي العتباري���ة والطبقي���ة واملرتبية 
)مم���ا يذك���ر ان الطبق���ة العلي���ا يف بع����س همود 
الع�ش���ر العبا�شي نف���رت من البامي���ة واعتربتها 
طعام���ا غ���ري م�شتحب( م���دى تذوقه���ا باعتبارها 
طعام���ا ي�شكل حت�ش�شا ذوقيا يف لونها وطرائقية 
اكله���ا، رائحتها، طعمها، حجمه���ا و�شكل قطعها، 
ت�شفيفه���ا يف ال�شح���ن، نوع ال�شح���ن وجمالية 
الفر����س او املائدة، توافقها مع الوجبات الخرى 
كال���رز واخلب���ز وخمتل���ف ان���واع قط���ع اللح���م 
وال�شح���م، كمي���ة ال�شم���ن ونوع���ه ف���كل م���ن هذه 
املقوم���ات الثانوي���ة توؤل���ف مقوم���ا يف التكوين 

العام لبنية ظاهرة اكلة البامية.
لقد ربط املجتم���ع العراقي هويته على قدر تعلق 
الم���ر بالناحية الغذائية مع تناول وجبة البامية 
�شاأنه بذلك �شاأن جمتمعات اخرى ربطت هوياتها 
م���ع وجب���ات معين���ة كامللوخي���ة عن���د امل�ش���ري 
عن���د  وال�شاورم���ة  اليط���ايل  عن���د  واملعكرون���ة 

اللبناين وحلمة البقر امل�شوية عند النكليزي.
ان ظاهرة اكل���ة البامية اكت�شبت مقومات تخ�س 
هوي���ة الفرد يتم التعامل معه���ا مبوجب �شلوكية 
مقنن���ة وح�ش���ب معرف���ة وع���رف حمدد ل���ذا فانها 
بالن�شبة للفرد ظاهرة ذات �شمة اجتماعية معينة، 

فالعراقي هويته الذاتية يف هذا املجال.

من هنا ميكن ان نحدد ال�ش���كل البنيوي للبامية، 
فال�شكل ي�شور املظه���ر اخلارجي ل�شيغ وتقاليد 
اكل البامي���ة وه���ذه ح�شيل���ة التفاع���ل البني���وي 
املتب���ادل ب���ني قطب���ني هما م���ادة البامي���ة وتقنية 
طبخه���ا كقط���ب والبامية كغ���ذاء ي�شته���ى ويتاق 
اليه كمطلب اجتماعي يف القطب الخر وذلك عن 
طري���ق الفرد املنتج اي الطب���اخ وظروف انتاجه 
ومزاجه ومهارته والذي يوؤلف القطب الثالث يف 
هذه العملي���ة الجتماعية مع���ًا واملتلقي املتناول 
للوجبة، وهكذا يتاألف التفاعل احلقيقي فرديا او 
اجتماعيا من قوة وطاقة ومكنة ومعرفة طبيعية 
وبايولوجي���ة وقلطرية تت�ش���م ب�شكل يتوافق مع 
ت�شور امل�شن���ع واملتلقي تخ�شع جميع الظواهر 
الجتماعي���ة الت���ي ت�شته���دف النت���اج باعتقادي 
اىل تفاع���ل جدي يخ����س بنية الظاه���رة ويكمن 
وراء ه���ذا التفاعل ثالثة مقررات موؤلفة من ثالثة 
اقطاب تك���ون ح�شيلة تفاعلها تغ���ري مادة معينة 
من حالة فيزيوكيميائية اىل اخرى بهدف ا�شباع 
مطل���ب اجتماع���ي مع���ني �شي���ان ان خ�ش���ت هذه 
الظاه���رة الغ���ذاء او امللب�س او امل���اأوى او اللهو 
اوالعب���ادة او غريه���ا من الفعالي���ات واملتطلبات 

الجتماعية والفردية.

عن كتابه )حوار يف بنيوية الفن والعمارة( 
من ف�سل )الظواهر الطبيعية واالجتماعية(.

ل اأذك���ر يف اأي ع���ام من اأعوام مطل���ع ال�شتينات 
كنت ق���د زرت بغ���داد طفاًل �شحب���ة والدي، غري 
اأين اأذك���ر ما علق يف وج���داين من تلك الزيارة؛ 
�شورة ن�ش���ب اجلندي املجه���ول يف العا�شمة، 
وم���ع هذه ال�ش���ورة ر�شخ���ت تلك الرحل���ة التي 
ا�شتغرق���ت ليال كاماًل بالقط���ار من حمطة املعقل 
يف الب�ش���رة حت���ى املحط���ة العاملي���ة يف عالوي 

احللة ببغداد.

اإنه���ا امل���رة الأوىل الت���ي اأ�شافر فيه���ا بقطار، ما 
اإن حت���رك وعل���ى وق���ع هدهدت���ه حت���ى نع�ش���ت 
فكان �شري���ري بني احلقائب على ال���رف امل�شبك 
املخ�ش�س لها واملمتد ف���وق روؤو�س امل�شافرين، 
وو�شع يل والدي فرا�شًا وو�شادة هي من�شفته، 
حيث غف���وت بعد اجتي���از حمط���ة ال�شعيبة ومل 
ا�شتف���ق اإل وق���د اأ�شرق���ت ال�شم�س قب���ل بلوغنا 

بغداد بقليل اأو كثري، ل اأذكر.

مل يزاحم ه���ذه ال�شورة العالقة لن�شب اجلندي 
املجه���ول، يف �شن���وات الطفول���ة تل���ك، �ش���وى 
ت�ش���اوؤل ظ���ل م���ن دون ج���واب مقنع: مل���اذا هذا 

اجلندي جمهول؟

م���ا تبقى م���ن �شنواتي يف الب�شرة كن���ت ل اأكاد 
اأ�شم���ع فيه���ا با�ش���م بغ���داد حت���ى وت�شخ�س يف 
خيايل �شورة الن�شب بقو�ش���ه الهائل جدًا، كما 
حتتف���ظ به ذاك���رة الطفل، ومع �ش���ورة القو�س 
بغ���داد  مل���اذا جن���ديُّ  ال�ش���وؤال:  ُي�شتع���اد  يظ���ّل 
جمه���وٌل؟ اإنه ت�ش���اوؤل له �شلة بطبيع���ة التعبري 
اللغ���وي، لق���د بقيت بعد تل���ك ال�شف���رة كثريًا ما 
اأت�شاءل اأي�شًا عن معنى اأن تكون ت�شمية منطقة 
املحطة العاملية ببغداد )عالوي احللة( فيما هي 

ببغداد ولي�شت يف احللة.

بعد �شنوات كثرية، بعد اأكر من عقدين على تلك 
الزيارة، عرف���ت معنى اأن يكون جنديٌّ جمهوًل، 
ولك���ن كان لهذه املعرف���ة اأن حت�شل يف �شحراء 
كب���رية، وكان ثم���ن املعرفة بها باهظ���ًا ا�شتغرق 
مني اأجمل ال�شن���وات فاأتلفها يف تلك ال�شحراء 
وجعلن���ا جميع���ًا حت���ت وط���اأة التهدي���د باملوت 
وتقيي���د احلري���ة ال�شخ�شي���ة ل�شال���ح اجلندية 
الإلزامي���ة، اإنها �شحراء ح���رب الثمانينات. لقد 
عرف���ت املعن���ى روحيًا واأن���ا اأقف عل���ى ع�شرات 
اجلث���ث الت���ي ظل���ت من�شي���ة يف الع���راء، اإنه���ا 
جث���ث جنود جمهول���ني تزدردهم احل���رب فتظل 
منه���م عي���ون مفتَّحة عل���ى و�شعها وه���ي تنتظر 
اأمه���ات اأن ياأتني لينحننَي ولت�ش���كل اأيُّ اأمٍّ منهن 
بج�شدها قو�ش���ًا من العواطف يحفظ جثة البن 
ال�شري���ع من ق�شوة معارك اأخرى، ق�شوة ي�شنها 
عن���ف الطبيعة �شد جثة من�شية ويوؤججها عنف 
الن�شي���ان، ن�شيان قتيل يف عراء الطبيعة وعراء 

الذاكرة والوجدان.

لقد اأدركت هذا املعنى يف احلرب، وعرفت معنى 
انحن���اءة القو�س البغدادي، مرًة عرب وثيقة هي 

تخطي���ط اأويل للن�ش���ب، كان الفن���ان قد و�شعه 
حل���ركاٍت متتالي���ة عن انحن���اءة اأمٍّ عل���ى ولدها 
وق���د وقفت عليه قتياًل، تنتهي مراحل النحناءة 
املختلفة، كما يف التخطيط، بذلك التقو�س الذي 
يب���داأ وينته���ي عن���د قاعدتني تت�ش���الن بالأر�س 
هما اأطراف الأم وق���د ت�شبثت بالأر�س من اأجل 
حماي���ة ابن قتيل، لكن املرة التي �شبقت الطالع 
على الوثيقة التخطيطية كانت هي التي تعرفت 
فيها عل���ى اجلانب الوج���داين لتكوين الن�شب، 
وكانت تل���ك يف �شحارى احل���رب الطويلة. لقد 
مّت ه���ذا التع���رف على ما كنت اأجهل���ه واأنا طفل، 
وح�ش���ل اإمنا بعد ف���وات الأوان؛ بعدما التهمت 
اجلراف���اُت القو����َس متام���ًا، واأطفئ���ت ال�شعل���ة 
حتت���ه. لق���د اختف���ى ن�ش���ب جنديٍّ جمه���ول من 

بغداد، وحلَّ حمله متثال دكتاتور معلوم.
لق���د اأزيل الن�شب، وكانت ي���راد باإزالته التعبري 
عملي���ًا عن قت���ل رمزي ملرحل���ة �شيا�شي���ة �شابقة 

كان الن�شب ق���د �شمخ فيها. ولعل ظهور ن�شبني 
خمتلفني خلالد الرح���ال وا�شماعيل فتاح الرتك 
بع���د اإزال���ة ن�شب رفع���ت اجلادرجي ه���و تاأكيد 
ن�ش���ب  اأول  لتدم���ري  ال�شيا�ش���ي  الداف���ع  عل���ى 
للجن���دي املجه���ول. الن�شبان العظيم���ان اللذان 
ارتفعا بعده بت�شميتي )ن�شب ال�شهيد( و)ن�شب 
اجلندي املجه���ول( يف جانبي الر�شافة والكرخ 
هم���ا ن�شب���ان عظيمان حق���ًا عن ح���ال واحد هو 
اجلن���دي ال�شهي���د، ومب���ا يدع���و للت�ش���اوؤل ع���ن 
داع���ي رفع الن�ش���ب الأول، ن�شب اجلادرجي، 
كان ميكن للن�شب الثالث���ة اأن تتعاي�س بقيمها 
اجلمالية والإن�شانية، وكان ميكن لأي منها اأن 
تن���اط به الوظيف���ة الر�شمي���ة للن�شب، كن�شب 
للجن���دي املجهول. املو�ش���وع الواحد يحتمل 
ع�ش���رات الن�شب حني يعرّب كّل ن�شب منها عن 
روؤية ت�شكيلية نحتي���ة خمتلفة عما ل�شواه من 
الن�شب الأخرى لطبيعة املو�شوع.. كان ميكن 
لن�شب اجلادرج���ي اأن يبقى، لكن الن�شب كان 
اإيقونة ملرحلة �شيا�شية جرت ت�شفية احل�شاب 
معه���ا بال���دم اأوًل، وبتدم���ري الن�ش���ب الرم���ز 

تاليًا.

يف ن�ش���ب اجلادرج���ي ثم���ة امتي���از وج���داين 
يتخف���ف من الطابع الع���ام للبطولة والت�شحية، 
ثم���ة انتباه اإىل ه���ذه الطبيع���ة ال�شخ�شية التي 
غالب���ا ما تهمل يف اأعمال كهذه، اإنه عمل ي�شتلهم 
الوجدان احلميم امل�شمخ بالأ�شى واحلب. ففي 
احلرب فقط اأدركْت روحي هذه القيمة العظيمة 
وه���ي  املجه���ول  باجلن���دي  الن�ش���ب  لت�شمي���ة 
ت�شمي���ة اختزلت م�شرَي ومعاناة ماليني اجلنود 
املجهولني مم���ن اأخذتهم حروب الدنيا وتركتهم 
هناك مرميني �شرعى من�شيني يف ميادينها، من 
بع���د ما يت�شال���ح متحاربون ويع���ود اأحياٌء اإىل 
حيواته���م ويزده���ي منت�ش���رون بانت�شاراته���م 
ويدف���ع خا�شرون ثمن خيباته���م، فيما لي�س ثمة 
لأولئك الذين ظلوا يف العراء �شوى هذه القيمة 
الرمزية الفذة التي كان قد اأختزلها عراقيٌّ خالق 

يف مطلع ال�شتينات بقو�س عظيم.

هل ثم���ة قيمة اأنبل من اأن يدي���ر الن�شُب وجهَته 
الن�ش���ر  احل���روب؛  رذائ���ل  كل  ع���ن  م�شيح���ًا 
وزعي���ق  والأنا�شي���د  واملار�ش���ات  والهزمي���ة 
التفاخ���ر والتك���رب، ويحتفظ مبا ه���و جوهري، 
بالأ�ش���ى، بالقيم���ة الإن�شاني���ة اخلال�شة املتبقية 
م���ن كل ه���ذا احلطام؟ ه���ل ثمة ماه���و اأرفع على 
الأر����س مما يذّك���ر بجندي جمه���ول �شوى هذه 
النحناءة وهذا احلنّو الذي يقّو�س ظهَر اأمٍّ على 

ابن ثكلتها احلرُب به؟

بهذا التجري���د املتاأ�شي، وبهذه اللم�شة احلانية، 
اختط���ف رفع���ت اجلادرجي من قل���ب كلِّ عراقيٍّ 
بع����سَ دم���وع اأ�شاه التي م���ا انفكت ُت���ذَرف يف 
ب���وا وق���د اأودعها يف  ذك���رى من مات���وا ومن ُغيِّ
قو�س ن�شبه اخلالد. قو����س اجلادرجي كان هو 

الكون يحدب على روح قتيل جمهول.

المعم��اري رفع��ت الجادرجي يتحدث 
عن ظاهرة اكل )البامية( في العراق

رفع��ت الجادرج��ي وتس��اؤل طف��ل: 
لماذا الجنديُّ مجهول؟

مع الفنانة نهى الرا�سي

مع �سلمان االعظمي وحميد الزبيدي

مع امل�سور اأن�سل اآدمز
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س������ع������د ال�����ق�����ص�����اب

تك���رر ا�شم���ه بق���وة يف الع���راق يف الع���ام 2004، 
حينم���ا كّلفه م���ا �شّمي مبجل����س احلك���م، وقتذاك، 
بت�شمي���م علم جديد للع���راق، اإل اأن الفكرة قوبلت 
بغ�ش���ب �شارخ ورف�س �شديد م���ن قبل العراقيني، 
رغ���م اأن ت�شمي���م العل���م كان باهت���ا، حت���ى اأن اأحد 
الكتاب تخيله، بع���د اأن �شاهده من�شورا يف اإحدى 
ال�شح���ف املحلي���ة يف بغ���داد، اإعالن���ا لعلب���ة دواء 

تركي.
مل يوؤث���ر ه���ذا الأمر يف تل���ك املزاي���ا الرفيعة التي 
احتف���ظ به���ا رفعت اجلادرج���ي املول���ود يف العام 
1926. تنا�ش���ى العراقيون ورطت���ه تلك، وجدلهم 
الحت���الل  اأثن���اء  بلده���م  عل���م  ا�شتب���دال  ب�ش���اأن 
الأنغلواأمريكي، ليتذك���روه دائما بو�شفه معماريا 
م���ن ط���راز خا����س، �شّي���د له���م يف �شتين���ات القرن 
املا�ش���ي اجلندي املجهول، و�شم���م ن�شب احلرية 
مقرتحا ا�شم �شديقه ج���واد �شليم لتنفيذه، اإ�شافة 
اإىل العدي���د م���ن ال�شواخ�س املعماري���ة التي باتت 

ملمحا را�شخا من حداثة العمارة يف بغداد.
اإ�شهامات���ه يف العم���ارة من خالل مب���ان وم�شاريع 
معماري���ة �شدي���دة اخل�شو�شي���ة والتنظ���ري له���ا، 
اأّهلت���ه كي يكون يف طليع���ة املعماريني العرب منذ 
ما بع���د الن�شف الث���اين من الق���رن الع�شرين. ذلك 
يعن���ي اأنه كان من امل�شارك���ني يف تاأ�شي�س املجتمع 
املدين يف عراق هذا الع�شر. فالعمارة لي�شت طرز 
مب���ان ن�شكنه���ا، اإن مفهومها يدّل عل���ى كونها كيانا 
ي�شاركن���ا العي�س والوجود واملعرف���ة، واأثرا قابال 
للتغي���ري والتق���دم والتج���دد وابتكار ع���امل ممكن، 

يبداأ من التاريخ ليطل على امل�شتقبل.
مل تك���ن اأ�ش���واط حيات���ه هانئ���ة متاما، حت���ى واإن 
�ش���ار حما�ش���را يف جامع���ة هارف���ارد اأو جامع���ة 
لن���دن، اأو ح�شول���ه عل���ى جائ���زة الأغ���ا خ���ان يف 
العم���ارة وجائزة ال�شيخ زايد للكتاب، بل كابد هذا 
البغ���دادي الأني���ق، ال�شجن والأذى، مل���دة ع�شرين 

�شه���را، ق�شاها بني اأحد اأقبي���ة املخابرات العراقية 
و�شج���ن اأبوغري���ب، لأ�شباب ل تخلو م���ن الكيدية 
واحلق���د، وبعده���ا الهجرة ع���ن بلده الع���راق منذ 

ثمانينات القرن املا�شي.
بف���رادة  يحتف���ي  للجادرج���ي،  املعم���اري  املنج���ز 
املقارب���ة ما ب���ني احلداثة وروح امل���كان، لي�س ثمة 
غراب���ة تذك���ر ل�شواخ�ش���ه املعمارية، ه���ي عراقية 
متام���ا، وكاأن عمارته هي نتاج ال�شلة املتخيلة بني 
اجلوام���ع وامل�شاجد وال���دور القدمي���ة واخلانات 

والأ�شواق
هو املنتمي اإىل اأ�شرة بغدادية عريقة. والده كامل 
اجلادرج���ي، اأح���د اأب���رز ال�شيا�شيني اأثن���اء احلكم 
امللكي للعراق، ومن معار�شيه اأي�شَا. �شجن للعديد 
م���ن امل���رات، وكان �شخ�شي���ة ليربالي���ة بامتي���از، 

ومنوذج���ا ملا اأفرزت���ه الطبقة البغدادي���ة الو�شطى 
بعد ن�شوء الدولة العراقية احلديثة يف ع�شرينات 
القرن الع�شرين. اأ�ش�س جريدة “�شوت الأهايل”، 
الت���ي ك�شف م���ن خاللها ف�ش���اد الطبق���ة ال�شيا�شية 
املحيط���ة بالعائل���ة املالكة يف ذلك العه���د. واأ�شبح 
العراقي���ني.  لل�شحافي���ني  جمعي���ة  اأول  رئي����س 
و�ش���ارك القت�ش���ادي العراق���ي حممد حدي���د والد 
املعمارية الراحل���ة زها حديد، يف تاأ�شي�س احلزب 

الوطني الدميقراطي عام 1946.
للجادرج���ي  الكث���ري  ال�ش���يء  ال�شيا�ش���ة  تع���ن  مل 
الب���ن، ومل يحمل من اإرث وال���ده ال�شيا�شي �شيئًا 
يذك���ر، لكن���ه �شيتذكر ب�شغ���ف اهتم���ام ذاك الوالد، 
ع���رب ت�شمي���م الأث���اث وبالت�شوي���ر الفوتوغرايف 
واحلديث عن الفال�شفة واملفكرين. كل ما تبقى من 

الإرث هو ال�شغ���ف بالت�شوير والفتتان باملعرفة. 
حت���ى ب���ات منّظرا يف جم���ال العمارة، ذل���ك النوع 
ال���ذي ننظر اإلي���ه، غالبا، بو�شف���ه ممار�شة �شديدة 

التعقيد وباهظة الكلفة.
غ���ادر الع���راق ع���ام 1946 لدرا�ش���ة العم���ارة يف 
مدر�ش���ة “همر�شميث للفنون والأعمال” يف لندن، 
والتق���ى هناك الفن���ان جواد �شلي���م، وانعقدت منذ 
ذل���ك الوقت �شداقة دائم���ة، عززتها حواراتهما يف 
املو�شيقى وامل�ش���رح والفنون الأخرى، ويذكر عن 
ذلك “نتح���دث عن الف���ن والت�ش���ّورات املعا�شرة، 
وه���و يكّلمن���ي ع���ن اآخ���ر م�شاهدات���ه للمعار����س 
وامل�شارح وح�شوره احلفالت املو�شيقية”، وبات 
اجلادرجي بعد ذلك من املولعني باقتناء اأعمال هذا 

الفنان.
يف  بغ���داد  اإىل  عودت���ه  بع���د  اجلادرج���ي  عم���ل 
الع���ام 1952 عل���ى تاأ�شي����س مكت���ب “ال�شت�شاري 
العراقي”، مع معماريني اآخرين، املكتب الذي رفد 
العمارة العراقية ملدة جتاوزت العقدين من الزمن 
مب�شاري���ع ومداخ���الت ت�شميمية مفعم���ة بالقيمة 
الحرتافية وامل�شت���وى املهني واجلمايل اخلاّلق. 
ع���نّي رئي�ش���ًا لق�ش���م املب���اين يف مديري���ة الأوقاف 
التخطي���ط  وزارة  يف  عام���ًا  مدي���رًا  ث���م  العام���ة، 
العراقي���ة يف اأواخر خم�شينات الق���رن الع�شرين. 
اأهّله من�شب���ه كرئي�س لهيئ���ة التخطيط يف وزارة 
الإ�ش���كان، يف خم�شينات الق���رن املا�شي لالت�شال 
برئي����س ال���وزراء عبدالك���رمي قا�شم، ال���ذي طالبه 
باإن�شاء ثالثة ن�شب مل يتحقق منها �شوى ن�شبني، 

املجهول”. “و”اجلندي  “احلرية 
يف خم�شين���ات الق���رن املا�شي كانت ثم���ة مغامرة 
حداثية تعي�شها بغ���داد، وبدافعية ثقافة تاأ�شي�شية 
ك���ي تك���ون مدين���ة ناه�شة تظه���ر نبله���ا وروعتها 
وتع���نّي وجوده���ا باآماله���ا العتي���دة، وت�شع���ى اإىل 
اأن تط���ل عل���ى امل�شتقب���ل وت�ش���ري باجت���اه املدنية 

ومكا�شب احل�شارة. ت�شارك املعماريون العراقيون 
العائ���دون توًا من بعثاته���م الدرا�شية يف جامعات 
عاملي���ة مرموقة، م���ع ال�شعراء والفنان���ني والأدباء 
يف ت�شيي���د هذا احللم، ا�شتطاعوا اجرتاح ح�شور 
متقدم، ومع جتارب حممد مكية، قحطان املدفعي، 

قحطان عوين، رفعت اجلادرجي واآخرين.
افرت����س م�شروعه���م لر�ش���م واقع معم���اري حا�شد 
بروؤى جادة، وحماولت لبتكار مفاهيم معّينة يف 
العملي���ة الت�شميمية للممار�ش���ة املعمارية، لت�شكل 
قطيع���ة تامة م���ع معمار املدين���ة ال�شابق، ولتحقق 
بتوجهاتها الأ�شلوبية وطروحاتها النظرية موقعا 
مرموقا يف اخلطاب املعماري العربي والإقليمي. 
من���ذ ذل���ك الوقت ب���داأت ت�شخ����س عم���ارة خمتلفة 
يف طبيع���ة ال�ش���كل وتوظي���ف الأ�شالي���ب واملواد 
الإن�شائي���ة احلديثة ومنظومة اخلدمات الهند�شية 

املتعددة يف ن�شيج املباين اجلديدة.
وكان���ت اأي�شا ذات �شلة بالنجاح���ات التي حققتها 
العم���ارة م���ا بع���د احل���رب العاملي���ة الثاني���ة. كان 
بع�شهم مييل اإىل تكري�س حداثة الأ�شلوب العاملي، 
فيما ظهرت جتارب تتمثل تراثها املعماري املحلي 
والوطن���ي. لق���د مت ت�شجيل تل���ك امل�شاريع كمعامل 
والإقليم���ي.  العرب���ي  ال�شعيدي���ن  عل���ى  خالق���ة 
بغ���داد خم�شينات الق���رن الع�شرين تلك ا�شت�شافت 
كذل���ك معماري���ني عامليني مث���ل فرانك لوي���د رايت، 

لوكوربوزيه، غروبيو�س، وجيوبونتي.
اأم���ا املنجز املعم���اري للجادرج���ي فيحتفي بفرادة 
املقارب���ة ما بني احلداثة وروح امل���كان، فلي�س ثمة 
غراب���ة تذك���ر ل�شواخ�ش���ه املعمارية، ه���ي عراقية 
متام���ًا، وكاأن عمارته هي نتاج ال�شلة املتخيلة بني 
اجلوام���ع وامل�شاجد وال���دور القدمي���ة واخلانات 
والأ�ش���واق، تل���ك الت���ي مت���ت اإع���ادة متثيله���ا يف 
�شاخ����س معماري واح���د مت ت�شيي���ده باألفة خيال 
خا�س. عمارة �شاه���دة على وجودها عرب اأ�شكالها 
ودالة على �شمة بقائه���ا الدائم، ت�شتمد مرجعياتها 
م���ن بيئته���ا وحميطها من ملم���ح مكانه���ا الوطني 
بجمالياته وبعده التاريخي وخ�شو�شية التعالق 

معه، لكنه���ا اأي�شا، �شتتمثل ح�شا�شية املواءمة بني 
التقليدي وحتمي���ة احلداثة وتقنياته���ا، م�شتفيدة 
م���ن خ�شو�شية املادة الإن�شائية التقليدية وجْعلها 
حا�شرة يف ن�شي���ج العمل الت�شميمي، وكذلك عرب 
ولء �شدي���د خل���ربة جتريبي���ة تنح���و اإىل جتري���د 
املحلي وتعزيز قيمه اجلمالية مبعزل عن وظائفية 
ال�شاخ����س املعماري. وهو املنج���ز الذي اأكد نهجًا 
العرب���ي  املعم���اري  امل�ش���روع  اإقليمي���ًا معلن���ًا يف 

احلديث.
ظل ن�شب “اجلن���دي املجهول” حا�شرا يف ذاكرة 
البغداديني ملدة جت���اوزت العقدين لطبيعة موقعه 
و�شهول���ة روؤيت���ه. كان ي�شخ����س يف و�شط �شاحة 
الفردو�س يف جانب الر�شافة، اعتاده البغداديون 
ك�ش���ورة را�شخ���ة يف ذاكرتهم اليومي���ة. كان بناء 
ي�شب���ه القو�س ينطوي على اأ�شل���وب مميز وفريد، 
ذا �شفة تعبريية خال�ش���ة، جميل باختزاله، �شديد 
الأناق���ة والب�شاط���ة. حت���ى ع���ام 1982، ح���ني اأمر 
الرئي����س ال�شاب���ق �ش���دام ح�ش���ني باإزالت���ه، �شع���ر 
العراقي���ون وقتئذ باأن ج���زءًا من ملمح ذاكرتهم قد 

عاله الغياب.
حينما اأخ���ربه اأمني بغداد واجمًا، ب���اأن “اجلندي 
املجه���ول” ق���د ج���رى هدم���ه، كان وقته���ا ي�شغ���ل 
من�ش���ب م�شت�ش���ار اأمانة بغ���داد. تن���اول كامرياته 
الفوتوغرافية ليوثق املراح���ل الأخرية من الهدم، 
لقد �شّور نف�شه بالقرب من الأنقا�س مع ال�شخ�س 
امل�شرف عل���ى عملية الهدم، وق���ال عنه اجلادرجي 
باأن���ه كان “م���ن الأ�شخا����س العامل���ني م���ن الذي���ن 
متي���زوا بقدرتهم عل���ى الهدم بطريق���ة فنية وباأقل 
التكالي���ف”. كان يبدو وجع���ا خملوطا بالإعجاب. 
لك���ن حينما �شئ���ل بعد �شنوات ع���ن �شعوره حلظة 
روؤية اله���دم قال باأنه لي����س بال�شخ�س الذي يبكي 
عل���ى م���ا يخ�ش���ر، اإل اأن اأمله يبقى قائم���ا باأثر عجز 
املجتمع العراقي عن احلفاظ على ذاكرته. لقد عّمر 
العراق كثريا على مّر الزمن التاريخي الذي مّر به، 
لكن���ه هدم وخرب الكثري مّما اأجنزه، ومن دون اأن 
يت�ش���دى املجتمع له���ذا اخلراب واله���دم، والدفاع 

عن حقوقه يف تراثه وذاكرته الوطنية.
من �شل���ب هذا الوجع وال�شعور احلاد باخل�شارة، 
كان اجلادرج���ي يحتف���ظ بطم���وح مل يتحق���ق، اأن 
ي�شع���ى لتاألي���ف مب���ادئ لعم���ارة عراقية ع���رب تلك 
امل�شاري���ع املعمارية الك���ربى التي مل ينجز بع�شها 
وبع�شه���ا الآخ���ر ق���د اأهم���ل، لق���د نّف���ذ م���ن نتاجه 
الت�شميم���ي القليل، منها ن�ش���ب اجلندي املجهول 
العراق���ي، بناية الربيد املرك���زي يف ال�شنك، مبنى 
احتاد ال�شناع���ات العراقي، مبنى جمل�س الوزراء 

واملجّمع العلمي العراقي.
بقي يوؤمن باأن البناء احل�شاري يتقا�شمه جانبان، 
عملية الإجناز واجلانب الأهم احلفاظ و�شيانة ما 
اأجنز. اإن هذه العالقة هي من متثل ذاكرة ال�شعب 
وتك���ّون وجدان���ه. والي���وم يتاأ�ّش���ى لأن���ه مل يتبق 
الكثري مما هو جمي���ل وتاريخي يف العراق، حتى 
اأن مباني���ه التي �شممها طاله���ا الق�شف الأمريكي، 
اأحرق���ت دائرة الربيد وبناية احتاد ال�شناعات يف 

العام 2003.
ثمة حاجة يعّينها اجلادرجي لدى الإن�شان يدعوها 
باحلاجة اجلمالية التي تتاأتى �شرورتها من جعل 
احلي���اة حمتمل���ة وممتلئ���ة باملتعة، تتج���اوز ملل 
الوج���ود وعبثه وتدع���وه لالمتداد خ���ارج الزمن، 
ه���ذه احلاجة الت���ي ينتجها ع���امل الف���ن والعمارة 
واملعرف���ة، جتعل الذات هانئة ومليئة بالطماأنينة. 
اإل اأن تعطيله���ا يعن���ي اإح���داث عج���ز يف ح�ش���ول 
تط���ورات يف الجتماع و املعرفة، بل وتك�شف عن 
تقدم حالت تت�ش���ف بانهيار الذوق والرجوع اإىل 
اأ�شكال املا�شي واأيديولوجي���ات اأ�شولية وهو�س 

هموم البقاء. 
ل���ذا يوؤل���ف ق�ش���ور احلاج���ة اجلمالي���ة لالإن�ش���ان 
حالة عج���ز وجودي ووعي خان���ق وماأ�شاوي يتم 
متّثل���ه عرب هيمن���ة احلاج���ة الرمزي���ة، خا�شة يف 
املجتمع���ات الت���ي تقودها الأ�شولي���ات واملوجات 
الديني���ة املت�ش���ددة وا�شتب���داد ال�شلط���ة الفا�ش���دة، 
حمققة ماآ�شي جماعي���ة تدل عليها هويات مهزوزة 
عاجزة، تبتكر قوى الأ�شباح لتحتمي بها، وتنزلق 
تالي���ًا يف متاه���ات ع���امل الأرواح واجل���ن والآلهة 

واملعجزات وغريها من اأوهام مبتكرة.
ي�ش���ف اجلادرج���ي احلاج���ة اجلمالي���ة باأنها نوع 
م���ن تقني���ة اجتماعي���ة تت�ش���ف بالفك���ر واحلد�س 
واملهارة، وت���درج كمعرفة تعزز من �شيغ املعي�شي 
واملجتمع���ي. لذا ي���وؤدي العج���ز يف تهيئة عالقات 
متوافق���ة معه���ا، اإىل حلظ���ات انهي���ار مرجع���ي ما 
يدعو اإىل ف�ش���اد احل�س اجلم���ايل للمجتمع. بذلك 
يو�ش���ي اجلادرجي باأن تعطي���ل القدرات احل�شية 
للمجتم���ع بو�شفه���ا ق���درات تعبريية تط���ورت مع 
م���دركات الإن�ش���ان احل�شي���ة عرب تاري���خ وجوده، 
ي���وؤدي اإىل ت�شوي���ه احلاج���ة اجلمالي���ة وتبّلده���ا، 
وي�شم���ح بهيمنة قوى اجتماعي���ة واأيديولوجيات 
اإىل  النا����س  تدع���و  و�شيا�شي���ة،  وديني���ة  اإثني���ة 
املمار�ش���ة والتمثي���ل ب�شيغ مبتذلة، م���ا يوؤدي اإىل 
ت�شوي���ه الوج���ود املجتمعي �ش���واء حتقق ذلك يف 
تل���ّوث عمارة امل���دن اأو يف امل�شّنع���ات اأو حتى يف 

اللغة ذاتها.
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