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على �أعتاب مئوية املعمار
حممد مكية

100عــام
ع� � � �ل � � ��ى م � � �ي �ل��اد

محمد مكية

100عــام
َّ
المعمار مكية مئة عام..
ع� � � �ل � � ��ى م � � �ي �ل��اد
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و�صلت ر�سالة الق�صر امللكي
د .ر�شيد اخل ّيون

طرق الباب على املعمار حممد مك َّية موظف مِ ن ت�شريفات الق�صر امللكي الربيطاين (بكنجهام)؛ كي يت�شاور يف مو�ضوع الر�سالة التي عادة
الزمان ،قدم املوظف �س�ؤا ًال
ال�سفر وغريه ،للت�أكد مِ ن بلوغ القرن مِ ن َّ
تبعثها امللكة �إىل َمن يبلغ من العمر مئة عام ،وبعد ر�ؤية الوثائق مِ ن جواز َّ
وربا زيارته تتعلق به �أو ًال و�أخ ًريا :هل توافق على ا�ستالم ر�سالة ملكة بريطانية و�إيرلندا
للدكتور حممد مكية ،واعتربه مِ ن �أهم الأ�سئلة ،مَّ
ال�شمالية مبنا�سبة بلوغك املئة عام؟
ِّ
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ا� �س �ت �غ��رب جن �ل��ه ال �ك��ات��ب ال��عِ ��راق��ي
ال�س�ؤال ،ملاذا
املعروف كنعان مك َّية مِ ن ُّ
ك��ان مِ ��ن �أه��م الأ�سئلة؟ ك��ان اجل��واب:
يو�ضع يف احل�سبان ق��د ي�ك��ون لديه
حتفظ مِ ن ا�ستالم ال ِّر�سالة ،فهي ر�سالة
ملوكية ،ومِ ن حقه رف�ضها .فف�سرناها:
لع َّل �أح��ده��م ي�ستلم ال ِّر�سالة و�إن يف
نف�سه ��ش�ي� ًئ��ا ،ف�ي�ك��ون ه�ن��اك �إح���راج،
عندما يُكتب �أو يُقال ُرف�ضت ال ِّر�سالة.
ال�س�ؤال
�أم��ا حممد مك َّية ف��أج��اب على ُّ
بابت�سامة وا�ستغراب ،ولعله الأك�ثر
ا�ستغرابًا لهذا ال َّت�صرف وهو القادم مِ ن
بالد يُف�سر فيها رف�ض ال ِّر�سالة مثل هذه
ب�إ�شهار ع��داوة ،و ُتبنى عليها مواقف
�إذا كانت بني �شخ�ص و�آخر ! فكيف �إذا
كانت بني حاكم وحمكوم!
ب�ط�ب�ي�ع��ة احل � ��ال ،مل ُي �خ ����ص امل�ع�م��ار
حم�م��د م�ك� َّي��ة ل��وح��ده ب�ه��ذه ال� ِّر��س��ال��ة،
ال�س�ؤال ،فك ُّل �إن�سان -مهما
وال بهذا ُّ
ك��ان ان �ح��داره االجتماعي والبلداين
ووظ�ي�ف�ت��ه و��ص�ن��اع�ت��ه ول��ون��ه ودي�ن��ه
ومذهبه وقوميته ،ويعي�ش بربيطانيا،
وبلغ القرن مِ ن ال� َّزم��ان -يُخ�ص بهذه
الر�سالة ،ويُ�س�أل ال�س�ؤال نف�سه.
على ح ِّد علمي �أن عراق َيني اثنني ،مِ ن
الذين �أعرفهم ،ت�سلما ه��ذه ال ِّر�سالة،
�أولهما الوزير يف العهد امللكي (-109
 )2010ع�ب��د ال �ك��رمي الأزري ،ال��ذي
يعي�ش بربيطانيا بعد ثورة  14متوز
 ،1958و�شغل منذ الثالثينيات وظائف
مهمة كت�شريفات الق�صر امللكي ببغداد،
يف الثالثينيات م��ن ال �ق��رن املا�ضي،
و�إدارة املعارف ،و�آخ��ر املنا�صب كان
وزي� ًرا للمالية� .أما ال َّثاين فهو املعمار
حممد مكية� .أتذكر الأزري وكان يربو
ع�ل��ى اخل��ام���س��ة وال�ت���س�ع�ين �سايرته
ل�شراء بطاقات تهنئة يبعثها لأ�صدقائه
يف �أع�ي��اد ر�أ���س ال�سنة ،وق��د اختارها
علي بني
مل��زاج ك��ل منهم .ك��ان يلتفت َّ
احل�ين والآخ ��ر وي �ق��ول� :أن��ت �أق��ل مِ ن
ن�صف عمري.
و� �ص��ل حم�م��د م�ك�ي��ة �إىل ل �ن��دن ال�ع��ام
 1935ببعثة درا� �س �ي��ة� ،سبقه �إليها
عبد الكرمي الأزري ،ورئي�س ال��وزراء
الأ�سبق عبد ال َّرحمن البزاز (ت )1973
ووزي ��ر ال��زراع��ة الأ��س�ب��ق عبد الغني
الدَّيل ( ،)2011و�آخرون يربو عددهم
على اخلم�سني ،وما �إن �أنهوا درا�ستهم
�شدوا رحالهم وعادوا �إىل العِ راق ،وبهم
ومِ ن القادمني مِ ن بعثات �أملانيا وفرن�سا

و�أمريكا نه�ضت البالد نه�ضتها الكربى.
وب �ع��د درا� �س��ة ال �ع �م��ارة يف ليفربول
وك��ام�بردج ع��اد (� )1946إىل العِ راق،
وت�سلم ه�ن��اك م�ه��ام يف ال�ب�ل��دي��ات ،ثم
�أ�س�س ور�أ���س ق�سم الهند�سة املعمارية
يف جامعة بغداد منذ .1959
عندما يتحدث حممد مكية عن املا�ضي
العراقي الغابر يحول لك تلك الأرا�ضي
اجل ��رداء ،حيث بقايا خ��رائ��ب �سومر
وب��اب��ل و�آث� � ��ور� ،إىل ح��وا� �ض��ر تعج
باحلياة واحل��رك��ة ،وك ��أن مل يغادرها
ملوكها ،مِ ن نرام �سني وحامورابي �إىل
�آ��ش��ور بانيبال� ،أو �أن طريق احلرير
م ��ازال ح� ًّي��ا مِ ��ن ال��ِّ��ص�ين �إىل ال��عِ ��راق.
يحدثك عن �ساحل دجلة ،مبا ال عالقة
له بحا�ضره ،على �أن احلا�ضر ظرف
طارئ ويزول ،وعليه ت�سجيل ما يُقر�أ
ب�ع��د خم�سني �أو م�ئ��ة ع ��ام ،امل �ه��م �أن
اخلواطر ت�سجل يف ذاكرة الورق قبل
زوال �أ�صحابها.
ي�صعب ع�ل�ي��ك م�ت��اب�ع��ة ح��دي �ث��ه ،فهو
م�ع�م��اري منظم ف�ك��ره ع�ل��ى اخل�ط��وط
والزوايا ال على عبارات الكالم ،يعتقد
يف داخله �أن حديثه وا�ضحً ا� .أتذكر
ال�صديق الباحث حممد ح�سني
المني َّ
الأع��رج��ي (ت  ،)2010ك��وين قريبًا
م��ن مك َّية و َمل �أك�ت��ب خ��واط��ره ،وه��ذه
الأفكار الغزيرة والعميقة لديه ،وك َّنا
ن�سمعه معًا! وكنت �سجلت معه �أحاديث
طويلة ،على �أمل �أن ت�صدر كمذكرات،
لكن مك َّية عندما يرى كالمه قد حتول
�إىل كلمات مكتوبة ويقارنها مبا يفكر
يف داخ �ل��ه يرف�ضها؛ ل�ع��دم املطابقة،
فرتكنا املو�ضوع ل�سنوات ،حتى تدخل
جنله كنعان و�أ�صدرناها على م�ض�ض
حتت عنوان “خواطر ال�سنني” عن دار
“ال�ساقي” ( ،)2005وقد �أ�شرت يف
َّ
املقدمة �إىل �صعوبة �أخذ احلديث منه.
حينها قلت للأعرجي -وكان قادمًا مِ ن
بولندا -لو جتل�س �أن��ت معه وتتوىل
املهمة ،وبالفعل جل�س معه ،لكنه مل
يتمكن مِ ��ن �إن � ��زال ال �ك�لام والتعبري
ع �م��ا يف داخ � ��ل امل �ت �ك �ل��م ،ف���س�ل�م�ن��ي
الت�سجيل م�ع�ت��ذ ًرا؛ لكرثة الإمي ��اءات
يف ك�لام��ه ،وال�ل�ازم��ة ال �ت��ي ال ت�ف��ارق
ل�سانه “والرتتيب” ،وعليك �أن تفهم
م ��اذا يق�صد ع�ن��دم��ا ي�ق��ول�ه��ا .فمحمد
مكية ظاهرة معمارية ،يعرب ب�أفكاره
باخلطوط واحلجر والطني ،وهو مِ ن
املعماريني الذين يعملون ب�أيديهم ال

بفريقهم عند ب��داي��ة الت�صميم ،وهنا
ي���أت��ي الإب� � ��داع ب�ي�ن اجل �ه��د ب��ال �ي��د ال
باملكتب.
�ش�أنهم يف ذل��ك �ش�أن الباحثني ،الذين
يعملون ب�أيديهم ك َّل �شيء ،ال يعتمدون
ع�ل��ى م��وظ�ف��ي امل �ك��ات��ب �أو ال� َّت�لام�ي��ذ،
فامل�ساعد ي�أتيك برواية �أو خ�بر ،لكن

ال يالحظ ما يف �صفحات الكتاب مِ ن
�أ�شياء �أخرى� .أجد هذا الفرق � ً
أي�ضا بني
ا�ستخدام الكتاب الإلكرتوين بالبحث،
فهو يجد لك املعلومة املطلوبة ب�سرعة
وبال عناء ،لكن ال ي�سمح لك باقتنا�ص
غريها ،وهنا يتحدد اجتهادك ويتقل�ص
علمك ،لي�س كالكتاب ال��ورق��ي ال��ذي

ت�صطاد خالل البحث فيه ما لي�س على
البال واخلاطر.
تعلق حم�م��د مكية مب���ش��روع جامعة
ال �ك��وف��ة ( ،)1968-197وح�صلت
املوافقة مِ ن رئي�س الوزراء طاهر يحيى
(ت  ،)1986وك ��ان م�ع��ه �أك��ادمي �ي��ون
وعلماء ك � ٌّل يف اخت�صا�صه ،وبينهم
العالمة علي الوردي (ت  ،)1995على
�أن تكون �شبيهة باجلامعات الدُّولية
الكربى ،فالكوفة دار ح�ضارة قدمية،
وتقع على ال�ف��رات �أو ملتقى الطرق،
ح�سب تعبري مكية نف�سه ،لكن انقالب
 17مت��وز  1968ق�ضى على م�شروع
اجلامعة الأهلية الأوىل مِ ن طرازها،
مِ ن حيث االت�ساع يف املهام ،وما �أقيم
بهذا اال�سم ،يف ما بعد ،لي�س له �صلة ال
مِ ن بعيد وال مِ ن قريب بذلك امل�شروع.
ولأن الفكرة ظلت تراود مك َّية ،ا�ستقر
بلندن و�أن�ش�أ ما �سماه بديوان الكوفة
ملتقى للثقافات
( ،)2006-1986كان
ً
واملثقفني .ع�شرون عامًا كم ا�ست�ضافت
� �ص��ال �ت��ه مِ � ��ن ن� � ��دوات وحم��ا���ض��رات
ومعار�ض ت�شكيلية ،وال�ب��داي��ة كانت
كمكتب هند�سي� ،آخر اجلوائز ()1994
التي ف��ازت بها ت�صاميم حممد مكية
ت�صميم بيت العدل بال ِّريا�ض� ،أو جممع
املحاكم ،بعد مناف�سة مع مكاتب دولية،
ال�سوق َّ
ال�شعبي
وهو ما زال ي�س�أل هل ُّ
ظل يُجاور البناء ،وكان له ق�صد فيه،
وه ��ي ف �ك��رة عميقة ال� �دَّالل ��ة ،ف��ال�ع��دل
يهم ال َّنا�س فيكون البناء نابعًا بينهم
متوا�ضعًا لهم� .أم��ا ت�صميمه الأ�شهر
ب�ب�غ��داد ف�ه��و ج��ام��ع اخل�ل�ف��اء (�أُف�ت�ت��ح
 ،)1963ال��ذي ُ�شيِّد على بناء اجلامع
العبا�سي القدمي.
�إن احل��دي��ث ع��ن املعمار حممد مكية،
يف مئويته�- ،أط ��ال الله بعمره -ذو
�شجون و� �ش ��ؤون ،ف�صحبة م��ا يربو
على الع�شرين عامًا ،كنت �أ�سمعه فيها ال
تفي بها مدونة ،وهو ما زال ي�س�أل عن
خرائط جديدة لبغداد واملدن العِ راقية،
لي�ضع ت�صاميم ربمَّ ��ا �ستنفذ يومًا ما،
ب�ع��د �أن ت�ستفيق ت�ل��ك امل ��دن وال�ق��رى
مِ ��ن خذالنها .كانت التفاتة جليلة مِ ن
املعمار والباحث يف ت��اري��خ العمارة
ال�سلطاين يف تبني بيان
وفنها خالد ُّ
مبنا�سبة بلوغ مكيّة املئة عام� ،أم�ضاه
معماريو وباحثو و�أكادمييو وفنانو
العِ راق ،على �أمل �أن ُتقام ندوة خا�صة
باملنا�سبة.
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تعامل الفنان املعماري العراقي الكبري الدكتور حممد مكية مع بغداد كهم جمايل حم�ض بذاته منذ البدء مانحا اياها موقعا هائال وحميما فوق العادة
يف منظوره املعماري .وهو تعامل مبكر .بيد انه �سيتحول اىل ما ا�سميه "مدر�سة" منذ عام  ، 1963عندما لفت اليهِ الأنظار كمعماري متميز يف
ت�أ�صيل احلداثة العمرانية البغدادية عرب م�شروع "جامع اخللفاء" حيث اجنز ت�صميمه املبتكر للجامع عرب عملية ت�صميم خالقة جنح فيها يف جتديد
مئذنته يف املكان نف�سه ما اعاد اليها اجلمال االول واملجد كتحفة فنية بذاتها بعد قرون من االهمال والت�آكل كما اعاد احلياة والبهجة اىل بيئة امل�سجد
العبا�سي امل�شيد يف القرن التا�سع والذي كان يوم ًا ما جزء ًا من ق�صر اخلليفة يف قلب بغداد عا�صمة االمرباطورية العبا�سية �آنئذ.

محمد مكية والتراث المعماري البغدادي
د  .ح�سني الهنداوي
ويف مقالة له عن "تطور فن العمارة يف
بغداد" ن�شرت يف  ،1968يقدم لنا مكية
عر�ضا تاريخيا �شامال لتطور فن العمارة
يف ب �غ��داد ،م�ستخل�صا �أب��رز اخل�صائ�ص
امل�ع�م��اري��ة ال �ت��ي مت �ي��زت ب�ه��ا ع�م��ائ��ر ه��ذه
املدينة ،باالعتماد على ما �سجله امل�ؤرخون
ال �ب �ل��دان �ي��ون ح� ��ول م �ع��امل �ه��ا ال �ع �م��ران �ي��ة
م��ن م�ع�ل��وم��ات ،وم��ا ورد يف ك�ت��ب الأدب
والرحالت من ن�صو�ص وحتريات بلغات
عدة .وح�سب هذا املعماري الرائد مل يكن
هناك فن للعمارة الإ�سالمية ،تتج�سد فيه كل
اخل�صائ�ص اجلديدة" ،قد ظهر للوجود ،قبل
�أن تتوىل بغداد تكوينه وابداعه" .فالتمدن
الإ�سالمي يف هذه البقعة من العامل القدمي،
�أوجد حا�ضرة تولت م�س�ؤولية متدن �سريع
جنم عن ن�شاط ح�ضاري يف كافة امليادين،
مم��ا جعل منها حا�ضرة ال�ع��امل الإ�سالمي
ودار اخلالفة العبا�سية ومركز ًا جتاري ًا هام ًا
جمع �إليه النا�س من كل الأقطار والأم�صار،
حتى �أ�صبحت كما قيل "الدنيا بادية وبغداد
حا�ضرتها" .اذ ان��ه يعترب ان فن العمارة
ق�ب��ل ق �ي��ام ب �غ��داد" ،مل ت�ت��وف��ر ل��ه الفر�ص
والإمكانات ليهيمن على تكوين من�ش�آتها
اجل ��دي ��دة �أك �ث�ر م��ن �أن ي��ح��اول حتقيق
م�سقفات وا�سعة كانت جتمع بني عنا�صر
الفن الأغريقي والروماين والهلن�ستي ،تلك
التي ظهرت معاملها وا�ضحة يف الإجنازات
املعمارية التي حتققت يف بالد ال�شام �إبان
احلكم الأم ��وي .فقبة ال�صخرة واجلامع
الأم � � ��وي ب �ع��د جت��ري��ده �م��ا م ��ن زخ� ��ارف
التك�سية ال�سطحية هما معامل تاريخية �أكرث
من كونهما معامل ملنجزات يف فن العمارة
الإ�سالمية اخلال�صة" .وهكذا ،ف�إذا اتفقت
�آراء الباحثني يف علم الآث ��ار الإ�سالمية
وتاريخ فنونها ،حول م�صادر هذه الفنون
وعنا�صرها الهلن�ستية ،ف�إن "من ال�صعب �أن
تو�سم منجزات بغداد ،وما �أعقبها من تطور
العمارة الإ�سالمية يف املنطقة ،بالتبعية
الهلن�ستية� ،أو تو�صل مب�صادر اال�شتقاق
من العمارات اليونانية والرومانية".
لكن درا�سة الرتاث املعماري البغدادي ظلت
مت�أخرة وناق�صة جدا يف العراق حلد الآن
�ش�أنها �ش�أن درا�سة غريها من مواطن الرتاث
املعماري العراقي القدمي واال�سالمي وحتى
العثماين واحل��دي��ث .فجميع رم ��وز هذا
ال�تراث ال زال��ت اق��رب اىل جم��رد رك��ام من
املواقع ال قيمة له �سوى القيمة التاريخية
بينما ينبغي حتويله اىل ر�صيد ح�ضاري
وجمايل و�أن نبعث فيه احليوية الإبداعية،
االم��ر ال��ذي يتطلب منا �أن نتحلى من الآن
و�صاعد ًا ب��اجل��ر�أة على التعمق الدرا�سي
والتخطيط املنهجي ملعاجلة هذا التق�صري

ال ��س�ي�م��ا يف ه ��ذه ال �ف�ت�رة احل��ا� �س �م��ة من
تاريخنا ال�ت��ي جت��د انطالقتنا العمرانية
فيها حماطة ب�شتى تيارات التطور اجلاذبة
بعيدا عن الرتاث واخل�صو�صية العمرانية
يف خمتلف امليادين.
وبرغم ان لبغداد وقعها ال�ساحر يف �أذهان
ال��زوار الأج��ان��ب وقلوبهم ولهم �أحالمهم
اجلميلة حيث �أنهم غالبا ما يربطون ذكرها
امل �ج��رد ب ��أج��واء ق�ص�ص �أل ��ف ليلة وليلة
وامل���ش��اه��د اخل�لاب��ة .اال ان ه��ذا الر�صيد
الثقايف واحل���ض��اري عر�ضة لل�ضياع او
التبذير م��ا مل نهيئ ل�ه��ؤالء ال ��زوار م��ا يف
واقع بغداد التاريخي من جماليات وتراث
يكفل لهم على االقل اكت�شاف بع�ض ما يف
تلك الأحالم من �صور دون خيبة �أو احباط.
واحل ��ال ،ان الظاهرة التي ت�صدم معظم
زوار ب�غ��داد والقا�صدين اليها م��ن علماء
و�سواح وم�شاركني يف م�ؤمترات وندوات
وحلقات درا�سية اجتماعية وعلمية و�أدبية،
هي "افتقار بغداد �إىل كيان مديني يتالءم
مبقايي�سه و�شخ�صيته ومالحمه مع �شهرة
ا�سم هذه املدينة وتاريخها العريق ومكانتها
كحا�ضرة تاريخية رائعة من حوا�ضر العامل
لعبت دور ًا ح�ضاري ًا م�شهود ًا" .فالفو�ضى
املعمارية ،وفو�ضى التخطيط ،تطبعان كل
جماالت احلياة فيها .اال انهما ال تقت�صران
على بغداد وحدها بل ت�شمالن �أكرث عوا�صم
وحوا�ضر العامل العربي يف الواقع .وهي
ظ��واه��ر م�ت��أت�ي��ة يف ر�أي مكية"من جهل
� �ض��ارب يف م �ف �ه��وم ال �ك �ي��ان التخطيطي
وعدم اكرتاث احل�ضاريني �أنف�سهم وعملية
التخطيط للمدينة ال تنح�صر مبفهوم �ضيق
يقف عند فتح ال���ش��وارع وان�شاء الأبنية
وت�ه�ي�ئ��ة ال���س��اح��ات واحل ��دائ ��ق ،ب��ل �إن�ه��ا
عملية ح�ضارية معقدة و�شاملة ت�ستوجب
اظ�ه��ار خ�صائ�ص وم�ق��وم��ات املدينة على
وح�س
�أ�س�س علمية وفنية يف �ضوء �إدراك ّ
مل�ستقبل يت�صل ب��زم��ان وم �ك��ان املجتمع
احل�ضاري.
لكن ما يح�صل يف بغداد وامل��دن العربية
والإ� �س�لام �ي��ة الأخ� ��رى ال �ي��وم م��ن فو�ضى
وت��و� �س �ع��ات ع �� �ش��وائ �ي��ة وه ��ي يف غ�م��رة
تطورها ومن��وه��ا ال�سريع ي ��ؤدي��ان حتم ًا
اىل م�سخ لتاريخه العمراين واحل�ضاري
وتدمري لتوا�صله م�ستقبال ،بينما الأوىل
ب��امل �ع �م��اري�ين ان ي �ك��ون��وا ر���س��ل ث�ق��اف��ة
جم�ت�م�ع��ات�ه��م وت ��اري ��خ ح��وا� �ض��ره��ا ل��دى
امل�ستقبل.
وي�ن�ظ��ر مكية بقلق اي���ض��ا اىل الت�ضخم
ال�سكاين ال��ذي تعانيه ب�غ��داد والعوا�صم
العربية واال�سالمية االخ��رى .فهو ي�شري
م��رارا اىل ان ع��دد املحرومني من ال�سكان

يف العامل اال�سالمي بلغ نحو  800مليون
�شخ�ص عام  1987يعي�ش معظمهم من دون
م�أوى ،وهو عدد مر�شح لالرتفاع بال ريب.
فمدينة مثل بغداد كان عدد �سكانها يف زمان
طفولتنا � 360ألف ًا ا�صبح تعدادهم �سبعة
ماليني م��ع نهاية ال�ق��رن الع�شرين ،وع��دد
�سكان القاهرة الآن  17مليون ًا و�ستكون
�أكرب مدن العامل �سكان ًا مع القرن القادم.
حيال هذه امل�شكلة املتفاقمة ينبغي ايجاد
ح �ل��ول ك �ب�يرة تنطلق م��ن ت ��راث ال�ع�م��ارة
الإ��س�لام�ي��ة ذات �ه��ا امن��ا م��ع اع�ت�م��اد امل��واد
احلديثة يف البناء .فتلك احل�ل��ول لي�ست
جم��رد بناء بيوت ،بل تخطيط م��دن تقدم
ال�سكن واخلدمات ملاليني ال�سكان .وحممد
مكية ينظر ب��اح�ترام اىل التجربة املهمة
ال�ت��ي قدمها املهند�س امل�ع�م��اري امل�صري
ح�سن فتحي ( )1989-1900عرب م�شروع
"عمارة الفقراء"الذي اعتقد بامكانية
اعتماده حلل م�شكلة بناء بيوت لأغلبية
ال���س�ك��ان ال �سيما ال�ف�ق��راءع�برا��س�ت�خ��دام
تقنيات ال�تراث املحلي للعمارة ال�شعبية.
اذ يعتربه مكية "مثا ًال رائع ًا" على امكانية
ا�ستخدام م��واد البناء املحلية وم�ساهمة
ال�سكان يف البناء .اما �سبب اخفاق ح�سن
فتحي يف م�شروعه ذاك رغم امتالكه فر�صة

تنفيذ ودعم دويل مل يتوفرا لغريه من كبار
املعماريني العرب ،فذلك لأنه"مل ي�ستخدم
العلم املعا�صر يف احياء الرتاث بل اعتمد
ع�ل��ى االي���دي املحلية يف حت�ضري الطني
والآج��ر وهذا �أمر مل يعد عملي ًا يف الوقت
احلا�ضر �سواء من الناحية االقت�صادية �أو
اخلربة العلمية ،كما �أن الطني ذاته مل يعد
متوفر ًا الآن كما يف املا�ضي .كما فرط فتحي
بتقنيات م�ع��روف��ة لدينا كبناء الطوابق
املتعددة على ا�سا�س انها مل تكن موجودة
يف ال�ت��راث امل �ع �م��اري امل �� �ص��ري ال �ق��دمي،
ورف����ض كذلك معطيات التمدن التي كان
ميكن دجمها بتقنيات ال�تراث لتقدمي بناء
جديد يخدم وظائف البناء الالزم اليوم".
وب�ك�ل�م��ة ي ��رى م�ك�ي��ة ان اخ �ف��اق م���ش��روع
"عمارة الفقراء" يعود ا�سا�سا النه مل يعالج
امل�شكلة عرب اجلمع بني ال�تراث املعماري
امل�ح�ل��ي وب�ي�ن امل���واد احل��دي�ث��ة يف البناء
والتقنيات العاملية اجل��دي��دة يف تخطيط
امل��دن ,وه��ذا املنهج ه��و م��ا نفذه مكية يف
ت�صميمه جل��ام�ع��ة ال�ك��وف��ة ح�ي��ث ق��ام كما
يخربنا بتوزيع الف�ضاءات وامل�سقفات وفق
نظام ال�ساحة الو�سطية وتكرارها كوحدات
ج��ام��ع��ة.وه��ذا اال���س��ل��وب ال�ت�خ�ط�ي�ط��ي،
بالإ�ضافة �إىل كونه ي�ستخدم املزايا املحلية

للعمارة العراقية قبل الإ�سالم وبعده ،فانه
اعتمدتقنيات العمارة احلديثة حمققا عدة
اه ��داف دفعة واح ��دة يف مقدمتها �ضمان
توفر اخل�صائ�ص الأك��ادمي�ي��ة ل��دور العلم
ب�أف�ضل �شكل ،وتلبية متطلبات ح�ضور
عن�صر امل �ن��اخ والطبيعة وع �م��وم البيئة
اجلغرافية.
وعلى العك�س من منهج ح�سن فتحي الذي
اه�م��ل م ��واد ال�ب�ن��اء احل��دي�ث��ة ،عمل منهج
مكية على اال�ستفادة من طابعها اخلا�ص
وقدراتها يف رفع قوام الت�صميم وتكوينه
و�شكله ال�ع��ام ،ومل يتجاهل ق��درات امل��واد
الكونكريتية لي�س فقط يف ان ت�ستخدم
كوا�سطة لتقليد امل�ساند اجلدارية القدمية
دون احل ��اج ��ة اىل ال �� �ض �خ��ام��ة وامل �ت��ان��ة
احل�ج�م�ي��ة ال �ت��ي ك��ان��ت ت ��أت��ي دائ �م��ا على
ح�ساب جماليات الأروقة وامل�ساند االجرية
املخ�ص�صة لت�شييد العقود .ولقد ا�سفر هذا
املنظور عن توفري �شروط ا�سلوب جديد
ال��س�ت�ع�م��ال امل� ��واد احل��دي �ث��ة يف ال�ع�م��ارة
ال�ب�غ��دادي��ة واال��س�لام�ي��ة ع��ام��ة ،كما �ضمن
م��رون��ة ومم��ي��زات �أ��ص�ي�ل��ة و��س�ه��ول��ة يف
اال�ستعمال واقت�صاد يف التكاليف ال ميكن
حتقيقه ب��االع�ت�م��اد ع�ل��ى �أي ب��دي��ل حملي
للمواد امل�ستحدثة اال�ستعمال هنا.
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حينما ي�س�ألنا �أوالدن� ��ا و�أح �ف��ادن��ا عن
املدر�سة املعمارية العراقية املعا�صرة
 ،الجند جوابا على �س�ؤالهم �سوى �أن
نقول لهم �أن �شيخ املعماريني العراقيني
الأ�ستاذ الدكتور حممد مكية هو خري من
ميثل هذه املدر�سة .ون�ضيف انه مل يت�أثر
بالتقنيات الغربية احلديثة يف العمارة،
ومل يكن �أ�سري اخل�صائ�ص واملفردات
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة ال�ع��رب�ي��ة والإ� �س�لام �ي��ة يف
العمارة ،و�إمنا هو من حاول املزاوجة
ب�ين ال�ت��وج�ه�ين ،وك ��ان م��ن ن�ت��ائ��ج ذل��ك
عمارة عراقية تعرب عن البيئة ،وت�أخذ
امل�ن��اخ بنظر االع�ت�ب��ار ،وه��ذا ينبع من
�أن ه��ذا ال��رج��ل امل �ب��دع ال ��ذي يتجاوز
ال �ي��وم ال��راب �ع��ة والت�سعني م��ن العمر
متعه ال�ل��ه بال�صحة وال�ع��اف�ي��ة اخ�ت��ار
�أط��روح�ت��ه للدكتوراه م��ن واق��ع بيئته
،ومناخها ال��ذي تتميز به  ،وق��د قدمها
�سنة  1943بعنوان " :ت�أثري املناخ يف
تطور عمارة البحر الأبي�ض املتو�سط
" �إىل جامعة كمربدج بربيطانيا بعد
درا��س��ة ا�ستمرت قرابة � 11سنة .وقد
ت��زوج يف لندن �أث�ن��اء درا�سته من مار
كريت التي �أ�صبحت ت�سمى بال�سيدة
ماركريت مكية ،وكانت تدر�س يف دار
املعلمني العالية ،بعد عودتها وزوجها
من لندن اثر انتهاء درا�سته ،وق��د عني
مهند�سا يف مديرية البلديات العامة
وبعد فرتة ا�ستقال وتوجه �إىل العمل
املعماري امل�ستقل و�سرعان ما عاد ليعني
يف جامعة بغداد ويغدو �أ�ستاذا يف كلية
الهند�سة وبقي كذلك حتى غادر العراق
�إىل لندن �سنة . 1971
ولد حممد �صالح عبد العزيز مكية يف
حملة �صبابيغ الآل امل �ج��اورة جلامع
اخل �ل �ف��اء وم �ن��ارت��ه ال �� �ش �ه�يرة مب �ن��ارة
� �س��وق ال �غ��زل يف ب �غ��داد ��س�ن��ة 1914
،و�أكمل درا�سته االبتدائية واملتو�سطة
والإعدادية فيها ،و�سافر �سنة  1935يف
بعثة لوزارة املعارف العراقية (الرتبية )

�إىل بريطانيا والتحق بجامعة ليفربول،
ودر�س الهند�سة املعمارية فيها وح�صل
على البكالوريو�س �سنة  ،1941ومن
اجلامعة ذاتها ح�صل على الدبلوم يف
الت�صميم .ق�ب��ل ف�ترة ق�صرية (2005
) �� ،ص��درت ع��ن دار ال�ساقي يف لندن
مذكراته وبعنوان " :خواطر ال�سنني " .
كما �أن ت�صاميمه تنت�شر على طول العامل
وعر�ضه  ..من بغداد فالبحرين فالكويت
فالريا�ض بال�سعودية  ،ف��إ��س�لام �آب��اد
بالباك�ستان فروما يف ايطاليا فتك�سا�س
يف الواليات املتحدة الأمريكية .لقد طرز

ت�صاميمه بالريازة العبا�سية ،وا�ستخدم
اخل��ط العربي ،وا�ستفاد من التقنيات
احلديثة ..ويقف جامع اخللفاء ببغداد
 ، 1961وال�� ��ذي ي �ع��د �آي � ��ة يف ال�ف��ن
امل�ع�م��اري الإ��س�لام��ي ،وب�ن��اي��ة م�صرف
الرافدين يف �شارع البنوك ببغداد مثاال
ب��ارزا ملنجزات حممد مكية املعمارية .
وقد قيمه عدد من الأ�ساتذة واملفكرين
واملعماريني العامليني ،و�أع�ط��وه حقه،
وو�ضعوه يف مكانة متقدمة .وميكن
يف ه��ذا ال�سياق الإ� �ش��ارة �إىل م��ا قاله
الأ�ستاذ الدكتور حممد �أرك��ون �أ�ستاذ

الفكر العربي والإ��س�لام��ي يف جامعة
باري�س "من �أن حممد مكية نفخ حياة
جديدة يف العمارة الإ�سالمية وذلك من
خالل دمج تراثها الغني ب�أف�ضل ما يف
الثقافة والتقنية احلديثة" �.أم��ا ولده
كنعان مكية فقد �ألف كتابا باالنكليزية
عن والده قال فيه �" :أن امل�صدر الأ�صيل
ال� ��ذي ا��س�ت�ل�ه��م م �ن��ه حم �م��د م�ك�ي��ة فنه
ه��و ط��راز ال��ري��ازة العبا�سية  ...التي
ات �خ��ذت �سماتها التقليدية يف القرن
الثامن الهجري(الرابع ع�شر امليالدي )
� ..أن ذلك الطراز كان �أول مرحلة فعالة

لظهور الأ�شكال املعمارية الإ�سالمية.
لكن حممد مكية مل يكتف بتتبع خطى
العمارة القدمية� ،أو جمرد حماكاتها بل
حاول �إحياءها وفق ًا ملوهبته ال�شخ�صية،
وتطعيمها بالأ�شكال احلديثة .وقد هيئ
له تطوير �أ�ساليب العمارة التقليدية
وحت��وي �ل �ه��ا �إىل �أ� �س �ل��وب ي �ل�اءم ه��ذا
الع�صر)) .وملكية م�شاركة يف ت�أليف
ك �ت��اب "بغداد "الذي ن���ش��رت��ه نقابة
املهند�سني العراقيني ثم ظهرت له عن
دار ال�ساقي يف لندن طبعة جديدة .
��ص�م��م ب �ن��اي��ات ك �ث�يرة ع �ل��ى م�ستوى
ال�ع��امل ،ففي ال �ع��راق ،ف�ضال ع��ن جامع
اخل�ل�ف��اء� ،صمم بناية جامعة الكوفة
( 1969ومل ي�ن�ف��ذ ) ،ويف ال�ب�ح��ري��ن
�صمم بوابة مدينة عي�سى ويف الكويت
��ص�م��م امل���س�ج��د ال �ك �ب�ير ،ويف �إ� �س�لام
�آب��اد يف الباك�ستان �صمم جامع �إ�سالم
�آب ��اد ،ويف م�سقط بعمان �صمم جامع
ال�سلطان قابو�س الكبري ،ويف تك�سا�س
بالواليات املتحدة �صمم جامع تك�سا�س،
ويف روما �صمم جامع روما .هذا ف�ضال
عن ع�شرات البنايات التي �صممها منذ
ال�ستينات وحتى الت�سعينات من القرن
املا�ضي يف ب�غ��داد والب�صرة وكربالء
وغريها ومنها بنايات مل�صرف الرافدين
وجلوامع ولدواوين حكومية وملكتبات
ولبيوت �شخ�صيات منها بيت الدكتور
ف��ا� �ض��ل اجل� �م ��ايل (رئ��ي�����س ال� � ��وزراء
العراقي اال�سبق ) يف االعظمية ببغداد
ودارة الأم�ي�رات يف املن�صور ،ومبنى
امل�ستو�صف العام على �ساحة ال�سباع
، 1949وم�ب�ن��ى بلدية احل�ل��ة ، 1951
وفندق ريجنت باال�س ب�شارع الر�شيد
 . 1954وك��ان��ت ت�صاميمه حتظى-
با�ستمرار -بالتقدير والتكرمي ،وتفوز
عن طريق جلان التحكيم ،ومن الطريف
،انه ويف هذه ال�سن يطمح لإعادة اعمار
ب �غ��داد مدينته ال�ت��ي يحبها ويع�شقها
والميكن �أن ين�ساها .

مبنى املنظمة العربية للنفط (اوابك) يف الكويت
يف لندن ،ومنذ منذ �سنة  ، 1987افتتح
"ديوان الكوفة " وهو عبارة عن منتدى
للحوار احل�ضاري والثقايف واملعماري
،وق � ��د ا� �س �ت �ق �ط��ب ف �ي��ه ك��ب��ار امل�ث�ق�ف�ين
العراقيني وغريهم وقد �أغلق الديوان
اليوم بعد � 20سنة من الن�شاط ب�سبب
ك�بر ��س��ن ال��دك �ت��ور مكية ،ورغ �ب �ت��ه يف
الهدوء والت�أمل .
حتدث قبل �سنتني �إىل الدكتورة وحيدة
املقدادي ،التي زارته يف بيته يف لندن،
وك �ت �ب��ت ع��ن ذل ��ك احل� ��وار يف ج��ري��دة
ال���ش��رق الأو� �س��ط ( 16ك��ان��ون ال�ث��اين
–يناير  ) 2008فقال لها �أن « :لكل مدينة
هويتها ،ول��و ُطلب مني ت�صميم جامع
يف ل�ن��دن لأعطيته م�لام��ح �إجنليزية.
يف ن�ظ��ري �أن اجل�غ��راف�ي��ا �أك�ث�ر �صدقا
من التاريخ!» .و�أ�ضاف مكية يقول " :
�أن امل�صمم املعماري يحمل م�س�ؤولية
ك�ب�يرة جت��اه البيئة وال �ك��رة الأر��ض�ي��ة
ككل ،وفل�سفته يف هذا اجلانب تنبع من
ج��ذور دينية و�إمي��ان بتعمري و�صيانة
الأر���ض ح�سب �إرادة اخلالق �سبحانه
وتعاىل" .
وق��د ا�ستذكر حممد مكية ذكرياته عن
بدايات اهتمامه بالعمارة فقال « :وجدت
منذ وق��ت مبكر� ،أن تفكريي وغاياتي
يف التخطيط ال �ع �م��راين ،تن�سجم مع
الن�صو�ص ال �ق��ر�آن �ي��ة ،وك ��ان تفكريي
ين�صب دائ �م��ا ع�ل��ى ال �ه��دف ال �ع��ام قبل
اخلا�ص� .أي مراعاة امل�صلحة البيئية
العليا عند التخطيط لأي م���ش��روع».
و�أ� �ض��اف « :دائ �م��ا �أ� �ض��ع يف اعتباري
حقوق الإن�سان واملكان والزمان .فهذه
العنا�صر الثالثة ت�شكل �أ�سا�س نظريتي
يف الت�صميم املعماري .ال بد للبناء �أن
يتكامل مع البيئة ويذوب فيها ،وال بد له
�أن يلبي حاجة الإن�سان ،ال �أن يطم�سها �أو
يتعاىل عليها ،كما ال بد له �أن يتالءم مع
ظروف ومتطلبات الع�صر» .وي�ستطرد
متحدثا ب�شيء م��ن الأ� �س��ى ع��ن احلالة
العمرانية الراهنة يف امل��دن العربية:
«منذ عام  1950ونحن نحذر من خطر
االنت�شار العمراين ال�سرطاين يف املدن
العربية .اليوم جند �أن امل��دن العربية
م�صممة ال�ستيعاب ال�سيارات �أكرث مما
هي م�صممة لتوفري ال��راح��ة ل�سكانها.

�أح�ت�رم احل��اج��ة �إىل الآل��ة �أو ال�سيارة
،لكني �أف�ضل �أن �أعطي ال�سيارة ف�ضاء
داخليا ،و�أن �أت��رك الف�ضاء اخلارجي
لراحة الإن�سان .لنت�صور مدى ال�ضرر
الذي ي�سببه كل هذا الإ�سفلت املوجود
يف �شوارعنا و�ساحاتنا يف اجلو احلار.
تفكريي ك��ان دائ�م��ا من�صبا على راح��ة
الإن�سان وم�ساعدته على �سرعة التنقل
ب�ين �أج���زاء امل��دي�ن��ة ،وتقليل م�ستوى
ال��دخ��ان وال��زي��ت وال�ت�ل��وث .وه��ا نحن
اليوم ن��رى احلكومات الغربية ت�صدر
ت�شريعات مت�شددة ،تدعو �إىل التقليل
من ا�ستهالك �أكيا�س البال�ستيك والوقود
بعد �أن ارتفعت ح��رارة الأر� ��ض .ال بد
يل �أن �أ��ش�ير هنا �إىل مدينة بر�شلونة
ك�ن�م��وذج ن��اج��ح يف التخطيط ال�سليم
للمدن».
مل يكن الدكتور حممد مكية بعيدا عن
الن�شاط املجتمعي ،والثقايف ،والفني
و�إمن ��ا ك��ان منغم�سا يف ك��ل ذل ��ك ،فهو
م��ن �أ� �س ����س ق���س��م ال�ه�ن��د��س��ة امل�ع�م��اري��ة
يف كلية الهند�سة بجامعة بغداد �سنة
 ، 1959وه��و م��ن �أ��س����س م��ع ع��دد من
زمالئه �أمثال جواد �سليم ونزيهة �سليم
وخالد اجل��ادر وخالد الق�صاب ورفعت
اجلادرجي وا�سماعيل ال�شيخلي وفرج
عبو وقحطان املدفعي وغريهم ،جمعية
الفنانني الت�شكيليني العراقيني يف بغداد
�سنة  ،1955وقد �أ�صبح رئي�سا للجمعية
.ويف �سنة  1967اخ �ت�ير ع���ض��وا يف
املجل�س ال��دويل للن�صب التذكارية يف
روما بايطاليا .
يف  27ني�سان –ابريل  2006ا�ست�ضاف
ق�سم الهند�سة املعمارية بكلية الهند�سة
–جامعة بغداد الأ�ستاذ الدكتور حممد
مكية ،و�أقام له حفال تكرمييا حتدث فيه
مكية عن ذكرياته حول الق�سم وقدم جانبا
من �آرائه يف العمارة ومما قاله -منقوال
عن مقال كتبه الأ�ستاذ معتز عناد غزوان-
يف �صحيفة اجتاهات االلكرتونية " :
ان ال�تراث العربي والإ�سالمي �سيظل
دالل ��ة زم�ك��ان�ي��ة ت ��روي ق�صة ال�ت��اري��خ
واحل �� �ض��ارة لأج �ي��ال و�أج �ي��ال "  .كما
دع ��ا �إىل ت��أ��س�ي����س م��در� �س��ة م�ع�م��اري��ة
بغدادية متخ�ص�صة بالرتاث البغدادي،
والرموز العراقية الإن�سانية التي تعد

عماد احل�ضارة الإن�سانية يف العراق
قدمي ًا وحديث ًا ،وق��د رك��ز على �ضرورة
درا�سة الف�ضاء الداخلي واخلارجي يف
ت�صميم العمارة املعا�صرة والتعامل مع
ذلك الت�صميم على نظام �أو نهج يتكون
من ثالثة عنا�صر مهمة ،وهي الإن�سان
(ال�ق�ي��م وال�ف�ك��ر واحل �ي��اة االجتماعية
وغ�يره��ا م��ن ع��وام��ل ال �ت ��أث�ير وال�ت��أث��ر
التي يخ�ضع �إليها الإن���س��ان) ،واملكان
(م�سرح احل�ي��اة) ،وال��زم��ان  ،فال زمان
بال مكان وال مكان بال زم��ان� ،إذ �أ�شار
ال��دك �ت��ور م�ك�ي��ة �إىل �أن ه ��ذا ال�ن�ظ��ام،
ه��و م��ا يجعل م��ن ت�ل��ك ال �ع �م��ارة ه��وي� ًة
وخ�صو�صية عراقية بغدادية �أ�صيلة.
فف�ض ًال عن ا�ستخدام الرموز العراقية
القدمية كانت منها �أو الإ�سالمية فقد
ا�ستخدم الدكتور مكية اخل��ط الكويف
،وت�صاميم حروفية متعددة ،وق��ال �أن
العمارة ب��دوره��ا يجب �أن تتعامل مع
اجلمال ،والوظيفة ،والأ�صالة البغدادية
يف ال �ط��راز وال�ت���ص�م�ي��م ،ومبعا�صرة
وحداثة تتنا�سب مع معطيات كل زمان
وتن�سجم معها كمكان يحتفظ برونق

الأ�صالة واملعا�صرة من خالل ا�ستلهام
الرتاث وبناء �شرايني �إبداعية تتج�سد
يف اب �ت �ك��ار �آل �ي��ات وت���ص��ام�ي��م ج��دي��دة
تدر�س العالقة مابني البيئة العراقية
كمناخ ،وبنية اجتماعية و�سيكولوجية
ف�ض ًال عن العالقة مابني البيئة والفكر
الإن�ساين العراقي القدمي و الإ�سالمي
وا�ستلهامه .ودعا الأ�ستاذ الدكتور حممد
مكية� ،إىل � �ض��رورة ا��س�ت�ع��ادة (ذاك��رة
املكان) �أو ما ا�سماها (�سومرية الوطن)
التي �أراد فيها �أن يواجه الت�شويه الذي
�أزال الرتاث� ،إذ تطرق �إىل اخلط�أ الكبري
يف �إزال��ة البيوت البغدادية القدمية �أو
البيوت الرتاثية يف بع�ض املحافظات
العراقية من اجل م�شاريع قد ت�ؤدي �إىل
اندثارها وتال�شيها بالكامل ،كما �أكد ب�أن
ر�سالة الفنان واملهند�س املعماري ،هي
ر�سالة �إن�سانية تنطلق �إىل العاملية وال
تتم�سك باملحلية �أو االقليمية فقط �إال يف
جمال واحد يعطي متيز ًا ،وهو الرتاث
الإن�ساين  ،ل��ذا دع��ا �إىل ت�أ�سي�س مركز
ع��راق��ي ث �ق��ايف متخ�ص�ص يهتم بهذه
الأم ��ور ويجعل م��ن �أول��وي��ات��ه احلفاظ
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ع �ل��ى امل�� ��وروث امل��ع��م��اري ،وال��رم��وز
البغدادية الأ�صيلة �أو العراقية ال�سامية
ال �ت��ي �أغ �ن��ت ال �ع��امل اج �م��ع مب�ف��ردات�ه��ا
الإن�سانية ودالالتها ال�سامية.
كتبت ال�سيدة مي�سون الدملوجي على
�صورة جتمعها مع املعماري مكية:ـ
�أعزائي وزمالئي
�أ�سعدت م�ساء الأم�س بزيارة ا�ستاذنا
الكبري د .حممد مكية ،والذي قارب عمره
وعطا�ؤه قرن ًا من الزمن .كعادته ،كان
حماط ًا بالكتب والتخطيطات التي ي�ضع
فيها ت�صوراته و�أحالمه مل�ستقبل �أف�ضل
حلوا�ضرنا .عاتبني كثري ًا� :أين جمعية
املعماريني؟ ملاذا مل حتافظوا على تراث
امل ��دن؟ مل��اذا ال متنعون ال���س�ي��ارات يف
املدن القدمية؟ �أين م�شاريع املوا�صالت
العامة؟ �أين جمل�س االعمار؟ ماذا فعلتم
لتح�سني البيئة؟
وق ��ال ان ��ه يبحث ع��ن خ��ري�ط��ة حديثة
للعراق ،فيها �شيء م��ن التفا�صيل عن
احل��دود االداري ��ة للمحافظات ،اال انه
مل ي�ستطع العثور ليها ..وه��و يطمح
�أن ي�ضع بع�ض ت�صوراته للعالقات بني
املحافظات..
�أبلغته حتيات كل �أ�صدقائه وحمبيه،
ومتنياتهم ل��ه بال�صحة وط��ول العمر
والعطاء..
د .مكية قدم للعراقيني يف بريطانيا ما
عجزت عنه كل احلكومات وال�سفارات
العراقية ،وا�ستطاع مللمة �شتاتهم على
مدى عقدين من الزمن يف قاعة الكوفة
التي كانت م�لاذا لنا جميع ًا ،من خالل
ندوات ومعار�ض و�أم�سيات تعيد الدفء
لقلوبنا املغرتبة ..وب�أعلى امل�ستويات
الفكرية ..بالإ�ضافة اىل عطائه امل�ستمر،
من ت�أ�سي�س الق�سم املعماري يف بغداد،
وع�م�ل��ه ال � ��د�ؤوب ع�ل��ى تعليم ال�شباب
اهمية وقيمة موروثهم ،وحر�صه على
احل �ف��اظ ع�ل��ى ال�ث�ق��اف��ة ال �ع��راق �ي��ة بكل
�أ��ش�ك��ال�ه��ا ..ب��الإ��ض��اف��ة اىل ج��دي�ت��ه يف
معاجلة احل��داث��ة �ضمن الأط��ر املحلية
العراقية.
د .مكية لي�س م�ع�م��ار ًا فح�سب ،وامن��ا
من��ط متكامل وا��س�ل��وب متجان�س من
احلياة البغدادية اجلميلة.
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(خواطر السنين)

100عــام
ع� � � �ل � � ��ى م � � �ي �ل��اد

�سرية معماري ويوميات حملة بغدادية � ..شهادة وو�صية كتبت
ب�أمانة الأ�ستاذ ورفعة املقام
في�صل عبدالله
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ل �ع��ل ك �ت��اب "خواطر ال �� �س �ن�ين�� -س�يرة
معماري ويوميات حملة بغدادية" للدكتور
حممد مكية ،وال�صادر عن مكتبة ال�ساقي،
يفي حق عنوانه� ،أو ينطبق عليه القول
ال�شائع ،الكتاب يقر�أ من عنوانه .ففي زمن
ال��دم ال �ن��ازف ،و�صعود نعرة الع�صبيات
ال�ق�ب�ل�ي��ة وال �ط��ائ �ف �ي��ة والأث��ن��ي��ة امل�ق�ي�ت��ة،
واختالل ن�سيج بغداد العمراين وال�سكاين
نتيجة �سيا�سة التزييف امل�ستمرة .و�إرث
نظام �صنم ثقيل وقا�س خلفه على الأر�ض
وال�ع�ب��اد ،وه�ج��رة العقول العراقية ممن
لهم درب��ة يف البناء امل��دين ت�صبح ق��راءة
خواطر �سنني الربوفي�سور مكية �ضرورية
يف الوقت الراهن .و�ضرورتها ال تكمن يف
رحابة �سياقاتها املدنية والعقالنية� ،إمنا
يف تدارك زمن عراقي قارب �أغلب ف�صول
القرن الع�شرين .ت�ستح�ضر هذه اخلواطر
املا�ضي ،لكنها تتوقف عند �أب��رز جتلياته
املدنية .تتوقف عند حدود جدلية التوفيق
بني مفاهيم احلداثة وهوية الرتاث .ولئن
كانت احلداثة نزوع ًا له �آلياته و�شروطه،
فان �ضياع الهوية يبعث نوع ًا من التلفيق
االج�ت�م��اع��ي .وه��و ،بال�ضبط ،م��ا يعي�ش
تفا�صيله ال �ع��راق ال �ي��وم .ن �ع��م ،ق��اد تلك
التجارب معماريون وخمططون وفنانون،
يف �أربعينيات وخم�سينيات و�ستينيات
القرن املا�ضي ،ل�صياغة م�شاريع جتعل من
بغداد حتاكي يف ت�صاميمها احلداثية �أبرز
معامل املدن الأوروبية.
 ولكونها خواطر ال تتبع اخلط الت�صاعديللزمن ،ف�إنها تتوقف عند �أح��داث بعينها.
و�أح���داث الكتاب ث�لاث��ة وملحق م�شروع
جامعة الكوفة ودليلها الثقايف(ي�ستحقان
درا��س��ة مف�صلة لوحدهما) .يغطي الأول
مرحلة الطفولة والبيت والعائلة واملدار�س
ال �ت��ي ت�ت�ل�م��ذ ف�ي�ه��ا م �ك �ي��ة� ،أي ال���س�ن��وات
امل�ح���ص��ورة ب�ين �أع���وام 1916و .1935
فقد ع��ا���ش �أج ��داد وعائلة مكية يف حملة
�صبابيغ الآل ،الر�صافة� ،إىل جانب �سوق
الغزل وجامع اخللفاء العبا�سي .وهناك
ق�ضى مكية ��س�ن��وات ال�ط�ف��ول��ة وال�صبا،
وتبادل نظرات احلب ولوعة العا�شق� .أما
كنية العائلة ،كما يقول الكاتب ،فانها تعود
�إىل جدته مكية التي تولت ت�سيري �ش�ؤون
م�صلحة ال �غ��زل وال�ن���س�ي��ج ق��راب��ة نهاية
القرن ال�سابع ع�شر .ويتوقف عند مراحل
درا�سته ،مل يلتحق بالكتاتيب كما جرت
العادة ،بدء�أً من املدر�سة الها�شمية يف العام
� ،1922إىل الثانوية املركزية واختياره
ق�سم العلوم والريا�ضيات .وك��ان من بني
�أ� �س��ات��ذت��ه �أك� ��رم زع �ي�تر ،وزي ��ر خ��ارج�ي��ة
�سوريا الح�ق� ًا ،والأدي ��ب ��ص��ادق املالئكة،
وال ��د ال���ش��اع��رة ن ��ازك امل�لائ �ك��ة ،وم��در���س
الريا�ضيات البغدادي اليهودي"املحبوب"
ع �ب��د ال �ل��ه ع��وب �ي��دي��ا .وامل � ��ؤرخ� ��ان ج��واد

ع�ل��ي ون��اج��ي م �ع��روف .ت�ف��وق��ه يف ق�سم
ال��ري��ا��ض�ي��ات ،و��ض��ع مكية �أم ��ام خ�ي��ارات
امل�ستقبل ،فقد �شجعه �شقيقه عبد العزيز
على درا�سة هند�سة النفط .فيما �أقرتح عليه
مدير البعثات �ساطع احل�صري (�سوري)،
�آنذاك ،قبول بعثة لدرا�سة الريا�ضيات يف
�أملانيا .لكنه تقدم لدرا�سة الطب ،وعدل عن
هذا اخليار بعد دعوة وزير املعارف �صادق
الب�صام له ومنحه بعثة لدرا�سة الهند�سة
املعمارية يف بريطانيا.
 يفرد الف�صل الثاين ل�سنوات الدرا�سةيف بريطانيا واملمتدة بني �أع��وام 1935
و .1946وفيها التقى عبد الرحمن البزاز،
رئ�ي����س ال�� ��وزراء ال �ع��راق��ي يف منت�صف
عقد ال�ستينيات من القرن املا�ضي ،وعبد
الغني ال ��ديل ،وزي��ر ال��زراع��ة وال�برمل��اين
وال��دب �ل��وم��ا� �س��ي يف ال�ع�ه��د امل �ل �ك��ي .وم��ن
مفارقات اخلواطر الرمزية ،ان مكية �سكن
يف منطقة" بيزووتر" �أول م��رة عندما
حل يف لندن طالب ًا ،وها هو ديوان الكوفة
ببنائه املميز يقع على مقربة م��ن املكان
الأول .وي�سرد ل�ق��اءه زوج�ت��ه مارغريت،
�أو كما يحلو له ت�سميتها ب ��أم كنعان ،يف
ال�ع��ام  1942وخ�لال احلفل ال�سنوي يف
ن ��ادي ال �ط�لاب .ووق��وع��ه حت��ت ت ��أث�يرات
�أح��د رواد احلداثة املعمارية الفرن�سي لو
كوربازيه ،وتوقفه عند �أحد �أقواله "البيت
�آلة �سكنية"� ،أي كيان تكنولوجي ذو وظيفة
ج�م��ال�ي��ة� .أم ��ا �أط��روح �ت��ه اجل��ام�ع�ي��ة ،فقد
خ�ص�ص اجلزء الأخري منها لتخطيط مدينة
ليفربول بعد دم��اره��ا .واخ�ت�ي��اره ملدينة
ليفربول ،جاء بعد رف�ض وزارة املعارف
ال �ع��راق �ي��ة ت ��زوي ��ده ب��اخل��رائ��ط ال�لازم��ة
لت�صميم ع�م��ران م��دن كرد�ستان ال�ع��راق.
وينتقل �إىل جامعة كمربيدج لإكمال �شهادة
ال��دك�ت��وراه ،واملو�سومة "البيئة العربية
يف جنوب و�شرق حو�ض البحر الأبي�ض
املتو�سط"� .صرامة الدرا�سة وم�شاغلها مل
متنعه من ح�ضور حما�ضرات الربوفي�سور
ه ��ارول ��د ال� �س �ك��ي �أ���س��ت��اذ ت ��اري ��خ ال�ف�ك��ر
ال�سيا�سي واالجتماعي ،ومثلها حما�ضرات
الفيل�سوف برتراند را��س��ل ،وامل�ست�شرق
برنارد لوي�س ..وغريهم .وي�سرد حادثة
عدم حتية الو�صي عبد الإله عند ح�ضوره
�إىل جامعة لندن وزيارته ملدينة كمربيدج.
لكنه بعد ن�صف قرن ،مل يجد لذلك الت�صرف
�سبب ًا �سوى الإح�سا�س بالتعايل وال�شعور
بالتمرد.
 فيما يقتفي الف�صل الثالث دروب العودة�إىل ال �ع��راق ع��ن ط��ري��ق ال �ق��اه��رة .وبعد
ق�ضائه ع���ش��رة �أي���ام فيها حملتة ط��ائ��رة
اخلطوط اجلوية امل�صرية ،وك��ان مبعية
امل �ط��رب "الالمع ح���ض�يري �أب ��و عزيز"،
�إىل م�ط��ار املثنى يف ب �غ��داد .ل�ق��اء الأه��ل
والأق��رب��اء والأ� �ص��دق��اء وان�ت�ظ��ار و�صول

خطيبته الإنكليزية "�أم كنعان" ،ي�أخذ
اجل��زء الأول من هذا الف�صل .بعدها يبد�أ
ف�صل حكاياته العملية ،ابتداء من ح�صوله
ع�ل��ى وظ�ي�ف��ة حم��ا��ض��ر خ��ارج��ي يف كلية
الهند�سة .وي�صوب نقده ال�شديد يف هذا
ال�سياق �إىل رئي�س الوزراء ورئي�س جمل�س
التخطيط �أر� �ش��د ال�ع�م��ري ،ال ��ذي يحمله
م�س�ؤولية "ت�شويه ن�سيج مدينة بغداد
ال�ع�م��راين ....ومعاملها التاريخية ..عرب
�إ�صداره قانون العر�صات ..وق�ضائه على
(معامل) البيت البغدادي التقليدي...و�شق

�شوارع �ساذجة ،منها قطع جامع مرجان
ك��ي مي�ت��د � �ش��ارع ال��ر� �ش �ي��د. ...وت�خ��ري�ب��ه
لبوابة باب املعظم".
م�شروعان مل يكتب لهما النجاح� ،ضمن هذا
ال�سياق ،تقدم فيهما مكية �إىل ال�سلطات
املحلية ،مقرتح �أعمار جزيرة �أم اخلنازير
واحل� ��زام الأخ���ض��ر ملدينة ب �غ��داد .تدبري
ال�سكن كان مع�ضلة مكية يف بداية حياته،
�إال انه يف الأخري ح�صل على �سكن حكومي،
ع �ب��ارة ع��ن "بنكلو" يف دور ال�ع�ل��وي��ة،
املخ�ص�صة ل�سكن ك�ب��ار رج ��االت ال��دول��ة،

وفيه ولد �أبنه كنعان وابنته هند.
ويتوقف كثري ًا عند مهنة الب ّناء البغدادي،
ال��ذي يطلق عليهم "املعماريون" ،ويذكر
م�ن�ه��م الأ� �س �ط��ة ح���س��ن وت�ف�ن�ن��ه يف ب�ن��اء
الإعدادية املركزية ،وعمارة لينج وجامعة
�آل البيت يف الأعظمية� ،أ�صبحت فيما بعد
مقر ًا للربملان العراقي� .إىل درجة ا�ستعانة
�ألآث� ��اري الأمل ��اين �أو� �س �ك��ار روي�ت�ر ب��ه يف
�إع ��داد كتابه "البيت البغدادي" ال�صادر
عام  .1909ومثله الأ�سطة احل��اج ح�سن،
ال��ذي �أج��اد رغم �أميته فنون البناء ور�سم
اخل���رائ���ط ،ح �ي��ث رمم ج��ام��ع اخل �ل �ف��اء،
وطارمة �ضريح الإم��ام مو�سى الهادي يف
�سامراء ،ودور �أخوات الو�صي عبد الإله..
وغريهم .لكن فكرة ت�أ�سي�س ق�سم خا�ص
ب��ال�ع�م��ارة ظلت ت ��راود مكية .ففي العام
 1946تقدم بها لكنها رف�ضت� ،إىل ان جاءت
ثورة  14متوز  ،1958وبالتحديد يف بداية
ال�ع��ام  1959ن�ضجت الفكرة ودع��ي �إىل
جلنة ثالثية مكونة من املعماريني مدحت
علي مظلوم وق�ح�ط��ان امل��دف�ع��ي و�أنيطت
مبكية مهمة الإع��داد لهذا الت�أ�سي�س .وبعد
اخ�ت�ي��ار الأ� �س��ات��ذة ،ك��ان بينهم ال��دك�ت��ور
علي ال��وردي �أ�ستاذ علم االجتماع وها�شم
اخلطاط لتدري�س اخلط العربي والفنانة
البولونية �صوفيا والفنانة لورنا �سليم،
زوج��ة الفنان ج��واد �سليم� ،أ��س�ن��دت لهما
مادة تدري�س الر�سم .جاء قبول الطلبة يف
ق�سم العمارة ،وي�سرد ق�ضية قبول ذائعة
ال�صيت العاملي املعمارية زها حممد حديد،
ال�ت��ي تقدمت �إىل ال��درا� �س��ة م��ع تو�صية.
لكنه ف�ضل" انتظار فر�صة ان�سحاب �أحد
املتقدمني حتى يتم قبولها وفق ًا للأ�صول
املرعية" كون "�إن ن�سبة معدلها كانت �أقل
من املتقدمني الآخرين".
يختتم الف�صل ب�ترك مكية رئا�سة الق�سم
املعماري يف العام  .1971وكان من ثمار
�إجنازاته �إع��ادة بناء جامع اخللفاء الذي
�أعاد له هيبته العبا�سية .ودارة "حقق فيه
بع�ض �أفكاره" بجوار نهر دجلة� ،صادرها
وزي���ر ال��دف��اع ع��دن��ان خ�ير ال �ل��ه ط�ل�ف��اح.
وع�شرات امل�شاريع التي مازالت يف �أدراج
مكتبه يف ل�ن��دن ،وبع�ض منها حتقق يف
دول اخلليج العربي.
كتاب مكية� ،أجتهد ر�شيد اخليون وب�صرب
ع��ال ب�ت�ح��ري��ره ،مم�ت��ع وغ�ن��ي بتفا�صيله
وتقاطعاته و��ص��وره .فقد حمله تفا�صيل
حلم �شاغله على مدى عقود لتخطيط مدينة
بغداد ،ليخرج على �شكل �شهادة وو�صية
يف �آن .كتبت ب�أمانة الأ�ستاذ ورفعة املقام
كي "ي�سلمها �إىل الأجيال القادمة التي ال بد
من �أن تعود �إىل ر�شدها ،وتعيد �إىل بغداد
جم��ده��ا ال �غ��اب��ر .تعيدها م��ن غربتها عن
ن�سيجها ال �ع �م��راين...و�إن تعود مفتوحة
على �ضفتي نهرها".

من زمن التوهج

مئذنة جامع اخللفاء

محمد مكية ..أسطورة الفن المعماري
عبد اجلبار نوري
�شاءت �ألأق ��دار �أنْ يعي�ش معظم مثقفي
ع�ل�م��اء ال �ع��راق ب�ع�ي��د ًا ع��ن وط�ن�ه��م وم��ن
ه � ��ؤالء ال��دك �ت��ور حم�م��د م�ك�ي��ه  ،وال ��ذي
حفزين �أن �أكتب عن هذهِ القامة العراقية
�ألفنية الرائعة هو �أطالعي على �أحتفالية
ي ��وم �ألأح�� ��د � 4-6أمل �ئ��وي��ة ل�ل�م�ع�م��اري
ال �ع��راق��ي ال��دك �ت��ور حم �م��د م�ك�ي��ة ال��ذي
�أنعقد يف بغداد يوم ال�سبت  4-5تكرمي ًا
و�أح �ت �ف��ا ًء ب�شيخ �أمل�ع�م��اري�ين �أل ��ذي هو
�أل�ي��وم بعمر � 98سنة وبعطاء معماري
�سيل متدفق م�ستمر مل
فني ث��ر ب�شكل ٍ
تخد�ش من ُه ال�سنون بل زادت ُه �ألق ًا ورقي ًا
يف ترك ب�صماتهِ �ألأ�سالمية والعربية يف
ه��ذا �أمل�ضمار �أملعماري �ألفني �أل�صعب ،
و�أثار �أعجاب احل�ضور حني �أفتتح عريف
احلفل بقراءة و�صيتهِ �أىل �ألعراقيني �ألتي
ن�صها �ألأعزاء و�ألأحياء يف بغداد الروح
ّ
والوجدان واملعاين �ألكبرية  ---بغداد
�أيها �ألأحبة جوهرة من جواهر �ألع�صر
 --رمب��ا مت��ر���ض ---رمب��ا تتعب---تئن  ،لكنها ال ت�شيخ فزمن �أملدن �ألعظيمة
مغايّر لتف�سرينا للزمن  ----بغداد عزيزة
وغالية عندنا غادرناها م�ضطرين  ،عرفنا
�أنّ �شيئ ًا من ذراتنا علق هناك على �ضفاف
دج�ل��ه ---يف �ألأزق� ��ة  ---يف �أمل�ق��اه��ي
 --وال�شنا�شيل  ----وال�ساحات ،من�أمل�ؤ�سف �إنّ بغداد تتعر�ض اىل ت�شويه
ل��ذات�ه��ا و�صفاتها م�ن��ذ ع �ق��ود  ----من
�أمل�ؤ�سف �أنّ العمايرة مل تكن تف�شي �أىل

تلك �ألعالقة �ألأ�صيلة مع �ألنهر وال�ضفة
وال� ��روح �أل���س��اك�ن��ة ب�ي�ن�ه��ا�---أو��ص�ي�ك��م
ببغداد � ----أ�ستمعوا �أليها � ---أ�صغوا
�أىل �صوتها كثري ًا �ستكت�شفون يف حركة
�أل���ش�ج��روال�ن�خ�ي��ل  ---ويف دف ��ق م��اء
�ألنهر  ---يف ال�ضحكات �أل�صافية ---
ت�أملوا لونها جت��دون� ُه يف الطابوق يف
�أخل�شب ---يف زرقة �أملاء  ---يف �سمرة
�ألأه��ل  ،دي��وان �ألكوفة ينتمي �أىل بغداد
بكل �أرث��هِ وتراثهِ �ألت�أريخي لذلك �أطالب
�أىل �أعادتهِ �أىل مكانهِ �ألطبيعي يف بغداد ،
�أيها �ألأ�صدقاء و�ألأبناء و�ألأحفاد لكم مني
كل �أملحبة والعرفان � ----أعتنوا ببغداد
لتعتني بكم � ،أعتنوا ب�ألعراق �ألذي منحنا
�ألكثري رغم �ألأوجاع)).
�سرية حياته /الدكتور حممد �صالح مكية
من مواليد بغداد  4ني�سان  1914وهو
�أملعماري �ألأول يف العراق � ،أكمل درا�ست ُه
�ألأول �ي��ة يف ب�غ��داد وت�ف��وّ ق يف الهند�سة
�أملعمارية �أعترب �أملهند�س �أملعماري �ألأول
يف العراق  ،وم�ؤ�س�س الق�سم �أملعماري
يف كلية الهند�سة بجامعة ب �غ��داد ع��ام
، 1959وح�صل على �شهادة �ألبكلوريو�س
ع��ام  1941يف �ألهند�سة �أمل�ع�م��اري��ة من
جامعة ليفربول  /بريطانيا  ،ودبلوم
يف �ألت�صميم �أمل��دين من �أجلامعة نف�سها
 ،وح�صل على �ألدكتوراه عام  1946من
كلية (كينفز /جامعة كامربج  /بريطانيا)
وك��ان مو�ضوع �أطروحتهِ ( ت�أثري �أملناخ

يف ت� ّ�ط��وّ ر ال �ع �م��ارة يف منطقة �أل�ب�ح��ر
�أملتو�سط) وعاد �أىل بغداد يف �ألعام نف�سه
 ،و�أن �� �ش ��أ ( ��ش��رك��اء مكيه للأ�ست�شارات
�أملعمارية والتخطيط) وبعدها �أقيمت
� �ش��رك��ات م�ك�ي��ه يف ك��ل م��ن ال �ب �ح��ري��ن ،
وعُمان ،ولندن  ،والكويت  ،والدوحه ،
و�أب��و ظبي  ،ودب��ي � ،أنتخب ع��ام 1952
خبري ًا يف �ألأمم �أملتحدة ،و�أنتخب رئي�س ًا
جلمعية �ألت�شكيليني العراقيني يف بغداد
عام  ، 1955و�أنتخب عام  1967ع�ضو ًا
للمجل�س �أل��دويل للن�صب �ألتذكاريّة يف
روم��ا  ،ويف  2003ح�صل على جائزة
�أف�ضل �أجناز مدى �أحلياةيف مدينة دبي
 ،وهو الذي �أ�س�س ديوان �ألكوفة يف لندن
عام  ،1987و�شارك يف فعاليات م�ؤمتر
بغداد عا�صمة �ألثقافة العربية عام 2013
برعاية جامعة بعداد واملعهد الفرن�سي
لل�شرق �ألأدنى ومكتب منظمة اليون�سكو
يف العراق  ،وال يزال الدكتور مكيه رغم
بلوغهِ �ألثامنة والت�سعني متو ّقد �ألذهن
متابع ًا ج�ي��د ًا ل�ل�أح��داث وال ي��زال يطمح
للأ�ستفادة من منجزاتهِ الأبداعيّة)
مميزات مكيّة �أملعماريّة� /أدخال ُه �ألبارع
للأ�شكال التقليدية يف الهند�سة املعمارية
�أحلديثة �ألتي � ّأط��ر بها مهارت ُه الهند�سية
�أملرئية �أحلداثوية ( جامع �أخللفاء) �سنة
ُ 63-60ث ّم �أ�ضاف �ألتو�سع عام  1980حني
ج�سم فيها ت�صميم مكيه �أملبتكر للجامع
ّ
�ألذي يقع يف منطقة �صبابيغ الآل  /بغداد

القدمية وو�ضع فيها �أه��م مميزات عمل ُه
�ألفني هو :املحافظة املدنية على �ألرتاث،
�أ�ضفاء �ألطابع �ألأقليمي على �أل�شكل ،
�أ�ستمرارية �أل�ت�راث �أملعماري(اجلمعية
العربية للعمارة والت�صميم /جملة بناة)
** وي�ق��ول عن ُه جنل ُه ( كنعان مكيه) :
�أنّ �أمل���ص��در �ألأ��ص�ي��ل �أل��ذي �أ�ستلهم من ُه
حممد مكيه فن ُه للريازة �ألعبا�سية مل يكن
يحاكي �ألفن �ألقدمي بل �أبدع يف �أ�ضافات
�أحلداثوية يف مالئمتهِ لع�صرهِ �أحلا�ضر ،
** يعترب رائد �أحلداثة يف العراق وواحد
من �أبرز رواد �أحلداثة يف جمال �ألهند�سة
�أملعمارية �أنْ مل يكن �أبرزهم على �ألأطالق،
**ج� ��اءت �أع �م��ال � ُه � �ش��اه��د ًا ع�ل��ى ق��درت��هِ
�أملعمارية يف �أ�ستلهام �أمل�ع��امل والرموز
و�ألدالالت �ألت�أريخية �ألأ�صيلة يف �أملعمار
�أملعا�صر� ** .أطلق على �أعمالهِ �سومرية
الوطن والبيئة وال�شكل والوظيفة **
و�سريان �ألفن �ألت�شكيلي والعمارة اىل
زها حديد يف جدلية �ألأنتقال من �ألرتاث
يف ع �م��ارة �أحل��داث��ة اىل ع �م��ارة م��ا بعد
�أحلداثة .
قالوا عنهُ /حممد �آركون�/أ�ستاذ ت�أريخ
�ألفكر �ألأ�سالمي يف جامعة �أل�سوربون :
�أنّ حممد مكيه قد نفخ حياة جديدة يف
�ألعمارة�ألأ�سالمية بدمج تراثها �ألفني
ب��أف���ض��ل م ��ايف �أل �ث �ق��اف��ة والتكنلوجية
�أحلديثة  /.املهند�س �شارل كوريا املخطط
امل �ع �م��اري � :أنّ حم �م��د م�ك�ي��ه مهند�س

م�ع�م��اري ذو �أه�م�ي��ة عظيمة يف ال�ع��امل
�أل�سالمي  ،وعمل ُه يثري منافذ ذات �أهتمام
حيوي للمحرتفني  /.ال�سري هيو كا�سون
الرئي�س ال�سابق لأكادميية �ألفنون �أمللكية
يف �أنكلرتا  :قال فيهِ � ---أنّ �أعمال حممد
مكيه ت�ستحق �أنْ تثري �أهتمام ًا �أو�سع يف
العامل �ألأ�سالمي والعربي .
�أخلامتة� /أعلن عن طموحاته يف �أع��ادة
ت�صميم ب �غ��داد وت��و��س�ي�ع�ه��ا يف كتابه
(ت�أريخ خواطر �أل�سنني) �سرية معماري
ويوميات حم ّلة بغدادية /حممد مكيه)
ولكنها مل تتحقق ه��ذه �ألأح �ل�ام ه��و ما
دف��ع مكية احل��امل اىل �أن يبحث ع��ن من
قرن قادم �أو حتى �ألفيّة
يتوىل بعثها يف ٍ
قادمة عندما �ستكون بغداد جنة �أخللد
تتعاىل حتى على جمدها العبا�سي لذا �أكد
يف و�صيتهِ لبغداد �أحلبيبة ----ولديه
�أح�لام ب��أع��ادة �أع�م��ار بغداد التي دمرها
�ألأح��ت�ل�ال وي�ت�ح��دث ب�شغف ع��ن ��ش��ارع
�أملتنبي واحليدرخانه وال�ب��اب ال�شرقي
و� �ش��ارع ال��ر��ش�ي��د و�أب��ون���ؤا���س �أح�لام � ُه
ناب�ضة وهو يتحدث عنها بواقعيّة جتعلنا
نت�أمل يف ظاهرة هذا �ألرجل والذي حبا ُه
الله ُ قدرة �أ�ستثنائية يف �ألن�شاط �ألدهني
والعطاء�ستبقى �آث��ار ُه �شاهدة على مفكر
م �ع �م��اري ��ص��اح��ب م��در� �س��ة " �آم ��ن ب� ��أنّ
�أملعمورة قطعة واح��دة مرتابطة  ،وكان
�سباق ًا اىل الدعوة اىل حماية �ألبيئة من
خطر �ألتلوّ ث �ألذي يحيق بالعامل اليوم.
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على أعتاب مئوية المعمار محمد مكية
"قيامة" مبنى :قيامة لتحفة معمارية
د .خالد ال�سلطاين
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ع� �ن ��دم ��ا ُك�� � ّل� ��ف م��ك��ت��ب "حممد م �ك �ي��ه
وم�شاركوه" ،يف ت�صميم م�صرف الرافدين
ف��رع الكوفة ( ،)1968ك��ان ذل��ك التكليف،
(رغم توا�ضع منهاج املبنى املقرتح ،و�صغر
�أبعاد موقعه :املبنى بطابق واحد ،و�أبعاد
العر�صة امل�شيد عليها امل�صرف ال تتجاوز
 30×25م�تر ًا)؛ فر�صة مواتية ملعماريي
امل�ك�ت��ب� ،أن ي�ت��وا��ص�ل��وا م��ع خ�صو�صية
امل �ك��ان ،امل �ك��ان ،ال ��ذي يعيد �إىل ال��ذاك��رة
النجاح املعماري الإ�سالمي الأول ،الذي
متثل بظهور م�سجد الكوفة (17هـ 638/
م) ودار الإمارة الحق ًا( .يتعني التذكري ب�أن
م�سجد الب�صرة ،و�إن ك��ان �أبكر زمنا من
م�سجد الكوفة � ،إال �أن الأخري ،كان �إجناز ًا
معماريا م�ؤثر ًا ،مقارنة مب�سجد الب�صرة
الذي اقت�صر بنا�ؤه على عمل "ظلة" تلبي
غايات وظيفية بحتة ومبا�شرة).
مثلما �أت� ��اح ذل ��ك ال�ت�ك�ل�ي��ف للمعماريني
ال �ع��ام �ل�ين يف م�ك�ت��ب حم �م��د م �ك �ي��ه ،م��رة
�آخ ��رى ،الت�أكد م��ن �صدقية وجمالية ،ما
مت اج�تراح��ه �سابقا من عنا�صر وقيم يف
ذل ��ك امل���س�ج��د امل��ده ����ش :م�سجد اخللفاء
ببغداد (،)1963ال��ذي حتدثنا عن عمارته
يف حلقة �سابقة من هذه الزاوية (امل��دى،
.)2013/8/17

من اعمال مكية /بوابة مدينة عي�سى يف البحرين
�أود قبل احل��دي��ث ع��ن ع �م��ارة امل�ب�ن��ى ،ان م�ساحة امل���ص��رف ،ه��ي املخ�ص�صة لقاعة
�أ�ضفي �سمة �إيجابية على ق��رار املعمار املراجعني ،والأخ��رى للموظفني العاملني
و�أُح � ّي��ي قبوله العمل خ��ارج ب�غ��داد ،ويف فيه .احتلت بع�ض الأحياز ،ذات الوظائف
"ال�ضواحي" حتديد ًا ،بعيدا عن �أج��واء اخلا�صة ،مثل الغرفة احل�صينة والف�ضاءات
ال �ع��ا� �ص �م��ة و"بريقها" ،ال� ��ذي يخطف اخلدمية جانبا من �أق�صى الق�سم اخللفي
الأب�صار ،و�إغ��واء �شهرتها التي ال تقاوم! للمبنى ،م�ش ّكلة "�شريط ًا" ف�ضائي ًا ،امتد
ولئن عد وجود املنتج املعماري الر�صني ،ع �ل��ى ط ��ول امل �ب �ن��ى؛ م�ن�ه�ي��ة ب��ذل��ك ح��رك��ة
امل�صمم م��ن ق�ب��ل م�ع�م��اري�ين م�شهود لهم "الف�ضاء املن�ساب" ،الذي هيمن ح�ضوره
ب��ال�ك�ف��اءة واملهنية ال�ع��ال�ي��ة ،ح��دث � ًا يغني يف القرار التكويني .وكما �أ�شري توا ،ف�إن
ن�سيج البيئة املبنية ،حتى ول��و ك��ان ذلك جميع ف�ضاءات املبنى ق��د مت ا�ستيعابها
الن�سيج البنائي يف العا�صمة نف�سها ،ف�إن بطابق واحد ،ارتفاعه العايل ن�سبيا ،حدد
ت�أثريات ح�ضور تلك "العمارة" يف بيئات ارتفاع مبنى امل�صرف �إياه .ينه�ض املبنى
ال�ضواحي� ،سيكون �أعمق موقع ًا و�أك�ثر على "م�صطبة"� ،أوجدها املعمار ،يبتغي
ت�أثري ًا .كما ان دوره هناك ،ال يقت�صر على من ورائها عزل املبنى عن �ضجيج ال�شارع
جتديد الن�سيج البنائي املتوا�ضع واملتهرئ الذي تطل عليه ،ومنحه يف الوقت عينه،
لتلك التجمعات احل�ضرية ،و�إمنا ي�ضحى نوعا من الأهمية الت�صميمية .ا�ستخدم
من��وذج العمارة املتحققة هناك�" ،أيقونة الآج��ر (الطابوق املحلي) بلونه الأ�صفر
ب�صرية" للمدينة ال �ت��ي ي �ت��واج��د فيها ،الباهت املميز ،كمادة �أ�سا�سية يف معاجلة
وي�صبح مثاال وا�ضح ًا و�صاحل ًا لالقتداء ال��واج �ه��ات .وق��د منح ال �ق��وام الإن�شائي
وال�ت�م�ث�ي��ل م��ن ق�ب��ل ك�ثر م��ن امل�ع�م��اري�ين املعتمد على النظام الهيكلي ،واملت�شكل من
اجل�سور والأعمدة احلاملة ،امل�شغولة من
املحليني و�أقرانهم يف البلدات املجاورة.
اعتمد التكوين امل�ق�ترح ملبنى امل�صرف ،اخلر�سانة امل�سلحة ،منح ف�ضاءات امل�صرف
يف ال �غ��ال��ب الأع � ��م ،ع�ل��ى ال �ت��وزي��ع احل��ر امل�صممة� ،إمكانية ح�ضور ال�شفافية فيها
و"املفتوح" لف�ضاءاته  .Open spaceب�صورة جلية ،لإدراك �أف�ضل لعمل منظومة
ث�م��ة ف �� �ض��اءات م�ف�ت��وح��ة� ،شغلت معظم امل�صرف وتتبع �إج��راءات�ه��ا ب�شكل مي�سر

ووا�ضح.
ينزع املعمار �إىل تب�سيط "الفورم" املقرتح
ملبناه ،مثلما َن َزعَ �إىل توظيف "الب�ساطة"
ذات�ه��ا يف ت��وزي��ع �أح �ي��ازه الداخلية .ثمة
"�سقيفة" خر�سانية ،تغطي ،تقريب ًا ،حدود
امل��وق��ع ال��ذي ينه�ض عليه املبنى .وه��ذه
ال�سقيفة التى ترتكز على ج��دران "ثالثية
الأبعاد" ،ت�شكل بت�ضاري�سها ال��داخ�ل��ة
واخل���ارج���ة ق �� �ش��رة امل �ب �ن��ى اخل��ارج �ي��ة،
� �ص��ائ �غ��ة ،يف ال ��وق ��ت ع �ي �ن��ه ،م�ن�ظ��وم��ة
ترتيب �سطوح واج�ه��ات املبنى املعربة.
�إن �ه��ا� ،أي ال�سقيفة ،بوظيفتها املبا�شرة
والوا�ضحة ،املهيمنة على �أق�سام املبنى
التي حتتها ،والغالقة لف�ضاءات امل�صرف،
ت��ذك��رن��ا مب�صطلح "ال�سقيفة املزخرفة"
 ،Decorated Shedالتي ا�ستخدمها
"روبرت فنتوري" ،يف كتابه "در�س من
ال�س فيغا�س" ،كناية عن التعبري عن كنه
العمارة ،وتتبع جوهر م�سارها ،وم�ساعيه
يف تفكيك ذلك امل�سار و�إرجاعه �إىل حالته
ال�ب��دئ�ي��ة والأ� �ص �ل �ي��ة .ن �ح��ن� ،إذ ًا� ،شهود
حلالة تتوق ان يكون منجزها املعماري،
م �ع�بر ًا ع��ن م�ف�ه��وم وم���س��ار ت�ل��ك ال�ع�م��ارة
الأولية ،التي ن�ش�أت يف هذا املكان ،ودا ًال
على م�سارها التاريخي ،بربط تلك احلالة
باملكان وتقاليده البنائية .من هنا ،كان ،
�إذ ًا ،على معماريي املكتب ،مع �أ�ستاذهم
حممد مكيه� ،أن يولوا �أهمية فائقة لتقاليد
املكان املعمارية ،مع ال�سري قدم ًا يف تنويع
توظيفات تلك العنا�صر "املخرتعة" يف
اخلفاء ،ب�ضمنها ما ي�سميه "كنعان مكيه":
<اجلدار ،ثالثي الأبعاد الذي مبقدوره ان
مبنى!> ((Kanan Makiya,
يكون ً
,Post-Islamic Classicism
 . 100 .p ,1990بالن�سبة �إىل تقاليد
"املكان" ،و�إىل خ�صو�صية "املكان"،
وذائقة "املكان" ،لي�س هناك اكرث �صواب ًا
لتمثيل ذل��ك كله م��ن ح�ضور الهند�سية:
الهند�سية ال�صافية والأ�سا�سية و..ال�صارمة
�أي�ض ًا .وهذه الهند�سية التي و�سمت املنتج
ال �ك��ويف امل�ع�م��اري منه وال�ف�ن��ي (لنتذكر
خ�صائ�ص الكتابة الكوفية ،املعتمدة يف
جوهرها على الهند�سية الأ�سا�سية) ،كان
ال بد من وجودها يف التكوين ،لي�س فقط
ح� ً
لا ملع�ضلة ت�صميمية ،و�إمن��ا ح�ضورها
ك��ان ي�ستدعي "الغياب"؛ ال�غ�ي��اب ،ال��ذي
يومئ لتلك النجاحات الت�صميمية الباهرة،
التي حتققت هنا ،على الأر�ض "الكوفية"،
و�أم�ست ،الحق ًا ،عنوان ًا ملقاربة معمارية
الفته (و�أعني بها العمارة الإ�سالمية) ،هي
التي فر�ضت قيمها و�أ�سلوبها التكويني
على امل�شهد املعماري العاملي ،رغم التجاهل
والن�سيان و"الغياب" ،ال��ذي ط��ال عمارة
ال�ك��وف��ة ،ب��دون وج��ه ح��ق ،كونها عمارة

�إنه ل�شرف يل �أن �أخاطبكم ..وكم وددت لو �أن هذه
الأعوام املئة تعينني للو�صول �إليكم واالجتماع بكم
واال�ستئنا�س بوجوهكم وكلماتكم..
بغداد �أيها الأحب ُة جوهرة من جواهر الع�صر ..رمبا
متر�ض ..تتعب ..تئن ..لكنها ال ت�شيخ ..فزمن املدن
العظيمة مغاير لتف�سرينا للزمن..
امل��دن متتلك روح �ه��ا ..وه��ي روح ميكن تلمّ�سها..
�شمها ..ال�شعور بها ..بكل مكان.
بغداد عزيزة وغالية ..عندما غادرناها م�ضطرين قبل
ع�شرات من ال�سنوات عرفنا ان �شيئا من ذواتنا علق
هناك على �ضفاف دجلة ..يف الأزق ��ة ..واملقاهي..
وال�شنا�شيل ..وال�ساحات..
ع��رف�ن��ا ان �شيئا م��ن ب �غ��داد ك��ان م�ع�ن��ا ..من��ا معنا
ك�أبنائنا .كربنا ..و�شخنا ..وهذه املئة مت�ضي ..لكن
ذلك ال�شيء ،ذلك اجلزء من بغداد ال يكرب ..ال ي�شيخ..
يتوحد ب�أحالمنا ..بلهجاتنا ..بطريقة تفكرينا..
يت�سلق جدران منازلنا ..يتحول اىل �شم�س عراقية
حانية ودافئة يف �أيام ال�شتاء القا�سية ..واىل ن�سمة
من دجلة يف �أيام ال�صيف..
املدن ت�شارك فينا ..وتختم على �أرواحنا ب�صمتها.
لكن لي�س كل امل��دن تفعل ذل��ك ..بع�ض امل��دن فقط..
وبغداد منها.
العمارة يف جوهرها تنتمي اىل تلك العالقة احلميمية
مع املكان والتاريخ والوظيفة والب�شر ..ذلك املكان

الذي مينحنا جزء ًا منه ...يحتاج دائم ًا اىل �أن نفكر
من �أجله ..ان نبدع من �أجله ..وان نفتخر بانتمائنا
�إليه..
من امل�ؤ�سف �أن بغداد تتعر�ض اىل ت�شويه لذاتها
و�صفاتها منذ ع�ق��ود ..م��ن امل�ؤ�سف ان العمارة مل
تكن دائم ًا تنتمي اىل تلك العالقة الأ�صيلة مع النهر
وال�ضفة والروح ال�ساكنة بينهما.
�أو�صيكم ب�ب�غ��داد ..ا�ستمعوا ال�ي�ه��ا� ..أ��ص�غ��وا اىل
�صوتها ك �ث�يرا� ..ستكت�شفونه يف ح��رك��ة ال�شجر
وال �ن �خ �ي��ل ..يف دف��ق م��اء ال �ن �ه��ر ..يف ال�ضحكات
ال�صافية ..ت�أملوا لونها ..جتدونه يف الطابوق ..يف
اخل�شب ..يف زرقة املاء ..يف �سمرة الأهل.
«ديوان الكوفة» ينتمي اىل بغداد ..بكل �إرثه وتراثه
والتاريخ الذي �سجل فيه على امتداد عقود ..ولهذا
�أطالب بعودة ديوان الكوفة اىل مكانه الطبيعي يف
بغداد ..ولأن ال�سنوات املئة ال ت�سعفني للقيام بهذه
املهمة بنف�سي ،كلفت ولدي العزيز كنعان مكيّة بالعمل
معكم على هذا الأمر.
لكم مني �أيها الأ�صدقا ُء والأبناء والأحفاد كل املحبة
والتقدير والعرفان ..اعتنوا ببغدا َد لتعتني بغدا ُد
بكم ..اعتنوا بالعراق الذي منحنا الكثري ،رغم كل
الأوجاع..
* الكلمة التي بعثها املعماري الكبري حممد مكية للمحتفني
به يف بغداد.
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م�ؤ�س�سة لتلك املقاربة املعمارية املميزة!
م��ا نالحظه ،وم��ا يريدنا املعمار �أن نلفت
الأنظار �إليه ،هو تلك "الهند�سة" الطاغية
اجللي� ،إن كان
يف التكوين ،وح�ضورها
ّ
�أف �ق �ي � ًا ،ع�بر ط��ري�ق��ة ت��وزي��ع الأح� �ي ��از يف
املخططات امل�صممة� ،أم عمودي ًا من خالل
�أ��س��ال�ي��ب معاجلة ال��واج �ه��ات ،ف�ضال عما
توحي به كتلة املبنى الأ�سا�سية ذاتها ،من
"فورم" هند�سي متكامل .يف جميع تلك
احل��االت ،تغدو الهند�سية �أداة �أث�يرة لدى
املعمار لبلوغ مبتغاه الت�صميمي .ال يتعني
�أن نن�سى� ،أي�ض ًا ،طبيعة امل��ادة الإن�شائية
امل�ستخدمة يف املبنى ،وهي الطابوق ،وما
ميكن ان متنحه ت�أثريات �شكله املنتظم على
"املناخ" الهند�سي ،العابق به التكوين،
وتكري�س ذل��ك امل��زاج يف العمل املعماري
املتحقق.
ويظل الإجناز الأهم ،بل الإ�ضافة الكربى،
يف ع �م��ارة م���ص��رف ال �ك��وف��ة ،ه��و م�سعى
املعمار يف "تغيري" مفهوم اجل��دار الذي
بحوزته ،ليكون <ثالثي الأبعاد> .جدير
بالذكر  ،ان ه��ذا امل�سعى ب��د�أه املعمار من
قبل ،وحتديد ًا� ،أثناء ا�شتغاله على عمارة
م�سجد اخل �ل �ف��اء ب �ب �غ��داد ( .)1963فمن
هناك ،من "اخللفاء" ،تبدى اجل��دار ،الذي
ظل يعترب ،دوم�� ًا� ،سطح ًا ثنائي الأب�ع��اد،
كتلة بثالثية الأب�ع��اد ،عن طريق "احلفر"
فيه وتطويع �شكل �سطحه وظيفي ًا ،ليغدو
حجما ي�صنع حيز ًا خا�ص ًا به .يف م�صرف
الكوفة ،ثمة ت�أويالت مبهرة لذلك املفهوم،
الذي "اخرتع" يوما ما يف اخللفاء( .رغم
�أن�ن��ا ،نعي مت��ام��ا ،ب ��أن ثمة جت��ارب عاملية
ا�شتغلت على ه��ذه الثيمة الت�صميمية.
وبهذه املنا�سبة ،ت��رد �إىل ال��ذاك��رة� ،أعمال
"لوي�س كان" ،وحتديدا �أعماله امل�صممة
يف ن �ه��اي��ة اخل�م���س�ي�ن��ات ،م �ث��ل الكني�سة
املوحدة الأوىل يف رويج�سرت بنيويورك
< ،>1959ودارة ماغريت ا�شرييك يف
فيالديلفيا ،بن�سيلفانيا < ،>1959وطبعا
القن�صلية الأم��ري�ك�ي��ة يف الون ��دا� ،أن�غ��وال
< .)>1959يتوق املعمار �إىل ان يجعل من
واجهتي مبنى امل�صرف (ال�شرقية :الي�سرى،
والغربية :اليمنى) ،مكان ًا مالئم ًا لت�أويالته
التكوينية� .إذ يحر�ص على ان يكون تعامله
م��ع تينك الواجهتني نتيجة �صيغة ق��رار
موحد ،يبدو يف عمومه مت�شابه ًا ،يتمثل يف
تكرار "وحدة ت�صميمية" اعتمدها جلداره.
وه ��ذه ال��وح��دة ،ه��ي يف احلقيقة ،قطعة
جدار �آجري ،على �شكل حرف  Uالالتيني،
(بعر�ض ي�صل �إىل مرتين ون�صف) يف�صلها
عن جماوراتها جدار �آجري �أي�ضا ،يحيط به
من اجلانبني �شقان /نافذتان غائرتان نحو
الداخل ،عر�ض كل منهما ،ن�صف مرت ،وهو
العر�ض الذي مياثل عر�ض احلائط �أي�ض ًا.
ومن �أجل �إظهار "كتلة" اجل��دار املختلقة،
جل�أ املعمار �إىل عمل عقود مدببة ،تنح�سر
�أ�شكالها املنظورة ب�صورة تدريجية نحو
العمق ،لت�صل �إىل منت�صفه ،حيث يوجد
"�شق" لنافذه �أخرى ،متتد نحو الأ�سفل،
تق�سم ال��وح��دة الت�صميمية �إىل جزءين،
يف ال�ق���س��م الأوط � � ��أ م �ن �ه��ا .يف ال��واج �ه��ة
الي�سرى (الغربية) ،حرك املعمار الوحدة
الت�صميمية بحركة تناوبية نحو اخلارج
و�إىل الداخل ،كا�شف ًا عن �صفتها الكتلوية
ب�صورة وا�ضحة.
لقد كان ق��رار املعمار اجل��ريء واملبدع يف
�آن مع ًا� ،إك�ساب �سطوح واجهاته �إح�سا�س ًا
بالكتلة� ،إ��ض��اف��ة مم�ي��زة ملفهوم اجل ��دار.
وبهذا القرار ،ف�إن مبنى امل�صرف بالكوفة،

على توا�ضع حجمه و�صغر �أحيازه ،يبدو
وك�أنه رمز الجتهاد ت�صميمي� ،سعى وراء
تكثيف وتالقي قيم معمارية ،ا�شتغلت عليها
عمارة املكان عرب فرتات زمنية طويلة ،ظلت
�إبداعاتها تتقاطع وتتوا�شج يف ما بينها،
م�ستمدة كينونتها م��ن عالقتها اجلدلية:
طم�س ًا وتوثيق ًا ،متجاوزه ،بقراءة مبدعة
وتنا�صية ،وه��م ال�شكل ال��واح��د ،واملعنى
ال ��واح ��د ،م��ان�ح��ة �إي ��ان ��ا ،ن�ح��ن م�شاهدي
م�ن�ج��زه��ا ال�ت���ص�م�ي�م��ي ،م�ت�ع��ة ب���ص��ري��ة ال
ت�ضاهي ،يزيدها جما ًال وب�ه��اءً ،الإح��االت
والت�شابكات التي �سعى املعمار لتذكرينا
ب �ه��ا ،يف ع�م��ل خ�ل�اق ،وق���درة ع��ال�ي��ة على
امت�صا�ص ذائقة املكان ،بعيد ًا عن مغريات
ال�شكل الواحد و�سطوته! لكن هذه التحفة
املعمارية ال��رائ�ع��ة ،وامل�ن�ج��ز الت�صميمي
ال �ف��ري��د ،ق��د مت��ت �إزال� �ت���ه! .ل�ق��د ُه���دم يف
( 1991كما �أعلمني �أ�صدقائي الكوفيون)،
بدعوى انه يعيق تو�سيع �شارع يف املدينة!
وب �ه��ذا ال��ه��دم( ،ب �ه��ذا اخل� ��راب امل�ف�ج��ع)،
ف�ق��دت ع �م��ارة ال �ك��وف��ة ،وع �م��ارة ال �ع��راق،
وعمارة الإقليم واح��د ًا من اجمل مناذجها
الت�صميمية .علم ًا ان املبنى املُزال يكت�سي
�أهمية م�ضافة ،كونه م��ن امل�ب��اين القليلة
..والأخ�ي�رة ،التي نفذها املعمار مكيه يف
ب�ل��ده – ال �ع��راق ،وال���ذي يطمح الو�سط
امل�ه�ن��ي وال �ث �ق��ايف االح �ت �ف��اء مبئويته يف
ربيع العام القادم� .سيكون حدث ًا م�ؤثر ًا ،
مثلما �ستكون فكرة منا�سبة ومرحب ًا بها،
ان "نعيد بناء" ذلك املبنى املميز جم��دد َا،
و�أن نهديه ،م��رة �أخ��رى� ،إىل بيئة الكوفة
املبنية ،هي التى حر�ص حممد مكيه على ان
يكون مبناه احد رموز وم�شاهد تلك املدينة
ذات ال�ت��اري��خ احل��اف��ل ب��الأح��داث املهمة.
و�ستكون تلك اللحظة ال�لاف�ت��ة ،يف حالة
حتقيقها� ،إمياءة احرتام وتقدير للمعمار،
وللعمارة ،وللمجتمع الذي �صمم له حممد
مكيه .و�إذ �أنا�شد املجل�س البلدي بالكوفة،
و�إدارة م�صرف الرافدين ،وكل املهتمني من
م�ؤ�س�سات عامة وجمتمع مدين ،العمل معا
من �أجل تنفيذ تلك الأمنية ،الذي �سي�ضحى
تنفيذها مبنزلة ر�سالة موجهة ،تنم عن
وفاء العراقيني ملعمارييهم وملدنهم ،وت�شري،
�أي�ض ًا� ،إىل قدرتهم يف حتقيق �إرادتهم يف
وق��ت ع�صيب .و� �س ��أك��ون ،وم��ن معي من
زمالء مهنة ،جاهزين لإبداء امل�شورة الفنية
يف �إجناز تلك املهمة النبيلة وتطبيقها على
ار�ض الواقع .فـ "قيامة" عمارة هذا املبنى،
و�إع��ادت��ه للحياة ،هي من دون �شك ،قيامة
لتحفة ت�صميمية ال ت�ضارع يف �أهميتها
التكوينية ،وجمالها املعماري.
ود .حم�م��د م�ك�ي��ه م�ع�م��ار امل �ب �ن��ى ،م��ول��ود
�سنة  ،1914ب�ب�غ��داد .وق��د �أ� �ص��در لفيف
م��ن املعماريني واملثقفني العراقيني ،قبل
ف�ترة ،بيانا تكرمييا مبنا�سبة قرب حلول
مئويته ،ون�شر على نطاق وا�سع يف امليديا
�ان ب��ال�ع��رق ويف
ال�ع��رب�ي��ة� .صمم ع��دة م �ب� ٍ
بلدان اخلليج ,وعدت تلك املباين �شواهد
مهمة يف املدن التي نفذت بها تلك امل�شاريع.
منها "م�سجد اخللفاء" ببغداد (،)1963
وم���ص��رف ال��راف��دي��ن يف ك��رب�لاء ()1968
<الذي هو الآخر� ،أزيل ب�صورة تع�سفيه
يف الت�سعينات> ،ومكتبة الأوق� ��اف يف
بغداد ( ،)1967وغرفة التجارة وال�صناعة
يف امل�ن��ام��ة ،البحرين ( ،)1975وم�سجد
الكويت الكبري ( ،)1976وم�شروع جامع
الدولة الكبري يف بغداد ( ،)1982وغريها
م��ن امل���ش��اري��ع امل�ه�م��ة الأخ � ��رى .مقيم يف
لندن.
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النقد يف العمارة ،ا�شبه بذلك
ال��ذي و�صفه عمانوئيل كانت
يف نقد املعرفة ،بو�صفه طريقة
مل�سائلة العقل ومعرفة قدراته
وب� �ي ��ان ال� �ث ��اب ��ت ال� ��� �ض ��روري
وامل �ت �غ�ي�رات ب �� �ض��وء معطيات
التجارب احل�سية ،بهذا يكون
ج ��ان ��ب امل �� �س��ائ �ل��ة الغ ��را� ��ض
التفح�ص مت�ضمن كل االعمال
حتى تلك التي تعرف باالعمال
ال� ��� �س ��اذج ��ة او ال �ق �ب �ي �ح��ة يف
املنظور اجلمايل ،اي عن طريق
امل�سائلة (التحليل ) ،لالمكان
واملمكن ميكن ان يت�ضمن القبح
بتجارب انتاجه على جمال

قراءة في النقد المعماري
دكت ��ور حمم ��د ولي ��د يو�س ��ف االم ��ام
معماري واكادميي
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ت �� �س �ت �ك �م � ٌل ح �ل �ق��ات امل �ع��رف��ة ب��امل��راج �ع��ة
والتفح�ص واال�ستك�شاف،لغر�ض التحقيق
وامل �ط��اب �ق��ة ،ل�ت���س�ه�ي��ل ت �ك��وي��ن امل��واق��ف
وا�صدار االحكام او الك�شف عن اجلديد،
وهذا ما درج عليه ا�صطالحا بالنقد.
فالنقد فن ابداعي معني بالدرا�سة والتف�سري
والتحليل واملوازنة مع الغري والك�شف عما
فيها من جوانب القوة وال�ضعف واجلمال
وال �ق �ب��ح ث�م��احل�ك��م ع�ل�ي�ه��ا ب �ب �ي��ان قيمتها
ودرجتها .ومدى ت�أثريها بالواقع.
مل يبقي النقد جماال يف املعرفة اال وكان جزء ًا
ا�سا�سي ًا منها ،فلم يعد مقت�صرا علىاالدب
والفن واملو�سيقى والعمارة ،بل �أ�ضحى
م�صدرا لتقومي ال�سيا�سات وال�سلوكيات
االجتماعية ال�ف��ردي��ة واجلمعية ،و�ش ّك َل
ر�ؤوية حتليل لواقع معا�ش و�سند ُا للك�شف
عن رو�ؤى امل�ستقبل.

لعل ان النقد االدب ��ي �أم�ت�ل��ك م�لام��ح اكرث
و�ضوحا وك��ان �سبب ًا يف التطور االدب��ي
من جهة كما اغنى العديد من املجاالت غري
االدبية التي ايقنت اهمية النقد يف تقومي
االع �م��ال اع�ت�م��اد ًا على ال��ر�ؤي��ا التحليلية
ل�ل�ع�م��ل وب��اال� �س ����س امل�ن�ه�ج�ي��ة ل�ل�م��دار���س
املختلفة ،بذلك يكون احلكم املحايد الذي
ي�ستند على القوانني التي حتددها القواعد
العلمية واملناهج الفكرية.
ورغم ارتباط النقد يف العمارة بغريه من
املجاالت التي ار�ست قواعد اكرث و�ضوحا
مثل االدب ،والفن ،اال ان للنقد خ�صو�صية
يف العمارة باعتباره من املفاهيم االولية
واال�سا�سية ال�ت��ي يكت�شفها ال��دار���س يف
تعليمه للعمارة.اذ يتعر�ض طالب العمارة
للنقد كمفهوم باعتباره اداة تهدف التعليم
والتقومي ميتلكها مدر�سو العمارة وت�شكل

احد مفاتيح النجاح ،فيق�ضي طالب العمارة
معظم وقته االك��ادمي��ي لتح�صيله واتخاذ
موقفا منه بااليجاب او االعرتا�ض او رمبا
يتخذ مواقف توفيقية من جهة النقد يدرء
بها خطر حمتمل بعدم االمتثال ،وبالتقادم
ي�ضحى الطالب نف�سه م�صدر توجيه ملن
هم دونه من املراحل ويقدم نف�سه موجها
ب��ال�ن�ق��د لغريهوت�ستمر م�ع��ه يف احل�ي��اة
العملية ليكون ناقدا او من يوجه له النقد
يف مراحل احلياة العملية.
ومن اللحظات االوىل التي يتعرف عليها
دار���س العمارة للنقد ،يرتبط يف ذهنه ان
النقد هو منهجا تقومييا مبنى على اعتماد
ال�ت��وج��ه امل�ب��ا��ش��ر ن�ح��و ال�ن�ق��اط ال�سلبية
واالخطاء الت�صميمية ،دومن��ا اي اي�ضاح
جلوانب اخرى ترتبط بالنقد والالطريقة
التي ميكن ان ي��ؤث��ر بها يف ال�ع�م��ارة يف

م��راح��ل خمتلفة م��ن ال��درا��س��ة واملمار�سة
االك ��ادمي� �ي ��ة.وق ��د ي �ك��ون ال���س�ب��ب لتبني
مدر�سي العمارة يف املراحل االولية هذا
النهج التقوميي املبنى على اث��ارة النقاط
ال�سالبة دون غ�يره م��ن النقاط املرتبطة
بالنقد ه��و حم��دودي��ة ال��وق��ت املخ�ص�ص
لكل طالب التي ال تتيح �سوى هذا النمط
وال نلتم�س بهذا التف�سري ع��ذارا للقائمني
به ويكونوا �سببا للفهم ان ما وراء النقد
فقط هوام�ش االخ�ط��اء وق��د ياخذ دار���س
العمارة وقت َا طوي َال لكي ي��درك اجلوانب
االخ��رى املهمة من النقد باعتباره منهجا
بنا ًء يدرك مكامن العمل الت�صميمي حتى
تبنى ه��ذا املوقف املهنني وامل�شتغلني يف
الكتابة يف حقل العمارة على ان��ه منهج َا
للت�صميم ك��ال��ذي تبنته ع �م��ارة م��ا بعد
احلداثة وا�ستحداثها تيار َا موجه بال�ضد

م��ن العمارة احلديثة وخلق الكال�سيكية
احل��دي�ث��ة ،او اع �ط��اء ال�ب��دائ��ل الت�صميمة
باملنهج النقدي.
النقد يف العمارة ،ا�شبه بذلك الذي و�صفه
عمانوئيل كانت يف نقد املعرفة ،بو�صفه
طريقة مل�سائلة العقل ومعرفة قدراته وبيان
ال �ث��اب��ت ال �� �ض��روري وامل �ت �غ�يرات ب�ضوء
معطيات ال�ت�ج��ارب احل�سية ،ب�ه��ذا يكون
جانب امل�سائلة الغرا�ض التفح�ص مت�ضمن
كل االعمال حتى تلك التي تعرف باالعمال
ال�ساذجة او القبيحة يف املنظور اجلمايل،
اي عن طريق امل�سائلة (التحليل ) ،لالمكان
واملمكن ميكن ان يت�ضمن القبح بتجارب
انتاجه على جمال
انواع النقد وم�ستوياته.
النقد املعماري على وجه العموم ممكن ان

موا�صفات الناقد املعماري
ال�ن��اق��د امل �ع �م��اري ب��و��ص�ف�ه�ق��ارئ االع �م��ال
امل�ع�م��اري��ة ي �ق��وم برتجمتها اىل مفاهيم
و م �ب��ادئ و ب��ال�ت��ايل مطابقتها م��ع القيم
اجلمالية ال ��ذي يتعرف عليها املجتمع.
بهذا يكونرقيب ًامتفح�ص ًا للنتاج املعماري
حمل ًال مف�سر ًا وحاكم ًا على العمل.والجل
ان يكون مب�ستوى امل�س�ؤولية التي ت�ؤهله
للحكم البد ان يتحلى ب�صفات بناءة منها
ان ميتلك-:
الذوق؛ وهو قدرة الناقد على�إدراك و تقدير
و متييز امل��وا��ص�ف��ات اجلمالية،والثقافة
العامة ،الن العني تتحرر من �صورها الذهنية
من خالل ادراكها الثقايف ،فالثقافة تدرك
بالر�ؤوية ماال تدركه مب�ستواها الب�سيط،
والتمرين على املمار�سة النقدية التي تعد
ا�سا�سيةيف �صقل املمار�سة،واملو�ضوعية؛
وهي �شرط هام للتو�صل اىل �أحكام ايجابية
تف�سح املجال ملا هو جديد يف العمارة رغم
اعتبارها حالة مثالية ي�صعب على الناقد
بلوغها لأن ل�ك��ل ن��اق��د ت��وج�ه��ات��ه الفكرية
و حت�ي��زات��ه ال�ت��ي ي�صعب عليه التخل�ص
منها،و�شمولية النقد دون انح�صاره يف
موقع او عامل واحد ،واملرونة من ال�صعب
التو�صل �إىل قيمة نقدية ثابتة ال تتغري لذا
يجب �أن يت�سلح بقدرة على املرونة بالطرح
واحلكم.
النقد املعماري حملي ًا
بالرغم م��ن اهمية النقد املعماري اال انه
�شحيح بالعراق مبقايي�س عدة ،منهاالعددي
باال�شارة اىل اعداد امل�شتغلي بالعمارة من
امل�ه�ن�ين واالك ��ادمي�ي�ن ،خ�ل�ال ف�ت�رة ن�صف
ق��رن م��ن ال��زم��ن وال�ت��ي ازدادت با�ضطراد
ك�م��ا ون ��وع� � ًا ،وم�ق�ي��ا���س امل�ح�ف��زال�ن��وع�ي��ة،
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يكون نقد ًا ت�أثريي ًا ،اذا اعتمد على االنطباع
االول ،الذي غالبا ما يعرف مبزاجية الناقد
وف��رادان �ي �ت��ه ،وي��و��ص��ف م��ن مي��ار���س هذا
ال�ن��وع م��ن النقدب�أن احكامهم غ�ير معلله
ب�صورة مقنعة الن الذاتية تبقى م�سيطرة
على م�سار التعليل ،وغ��ال�ب��ا م��ا يت�ضمن
جمموعة من النقاد املتع�صبني واملندفعني
نحو دوغ �م��ا ه��ي ب��ذات�ه��ا مغلقة ال تتقبل
امل�سا�س بها ،وق��د يكون �سمة للمبتدئني
بهذا احلقل بدافع رد فعل انفعايل جتاه
ظاهرة او حدث
على النقي�ض م��ن ذل��ك يعرف النقد ال��ذي
يقوم على املنهج ويحكم باحلجة بالنقد
امل��و� �ض��وع��ي ،ه ��ذا ال �ن��وع ي�سري بطريق
التحليل وتبيان مواطن االج��ادة ،ويعلل
ا�سباب احلكم .هذا النوع من النقد يتطلب
اخلربة التي ت�ؤهل الناقد املناق�شة والثقافة
لكي ميييز م�ستويات اجلمال ال�شك ان هذا
النقدم�ؤ�شر الرتقاء العمل اىل جن�س ادبي
له قواعد ذات تاثري على املجتمع.
وميكن ان يقدم النقد نف�سه مب�ستويات
م �ت �ع��ددة ،للناقد ان يكتب �ضمن م�ستو
م �ع�ين او اك �ث�ر ،وت �ت �ح��دد خ �ط��ة ان�ت�ق��ال��ه
ب�ين امل�ستويات املختلفة مب��ا ي�ضيفه من
مواقف ذاتية تقربه للمو�ضوعية ،و�صوال
اىل اطالق االحكام التي البد للناقد �ضمن
م�ستواها يكون قد مر مب�ستوى او اكرثقبل
ذلك.
 م�ستوى الو�صف؛يعتمد على كل االدواتالتي تتطلب اي�صال ال�صورة الواقعية اىل
ذهن القارئ م�ستعني بامل�صورات وادوات
االظ �ه��ار ول�غ��ة ال��و��ص��ف ال�ت��ي ت�ع��د خ�برة
�شخ�صية بدقة اي�صال ال�صورة ،ويظهر
التاكيد على نقاط الو�صف الرغبة باالنتقال
اىل م�ستو �آخر.
م�ستوى التف�سري؛ وفيه يتم حتليل اللغةاملعمارية ومفرداتها ودالالتها وت�صنيفها
مب ��وج ��ب االمن� � ��اط اوال � �ط� ��رز ال���ش�ك�ل�ي��ة
با�ستخدام مناهج معتمدة يف النقد.
م�ستوى التقييم؛ ومن خالله يتم حتديدم��وق��ع ال�ع�م��ل وقيمته بالن�سبة للتوجه
الفكري االق��رب ال��ذي يحاكيه او الطراز
الذي ميثله ،او رمبا حتديد ثوابت جديدة
لطراز جديد.
م���س�ت��وى احل �ك��م؛ ومي �ث��ل تعيني درج��ةاجل ��ودة م��ن حيث درج��ة ال�ت��اث�ير احل��ايل
وامل�ستقبلي وم ��دى ال �ت ��أث�ير ع�ل��ى امل��دى
املحلي او ال�ع��امل��ي ،وي �ك��ون النقد �ضمن
هذا امل�ستوى مت�ضمن اكرث من م�ستو من
امل�ستويات ال�سابقة..
ي�ع��د التقييم �ضمن ال�ن�ق��د امل �ع �م��اري من
امل�ستويات التي تت�ضمن اجلزء االكرب منه،
النها وبتو�سع ت�ضميناتها لت�شمل-:
•التقييم الوظيفي؛ تقييم املبنى بو�صفه
ح��ل م�شكلة (م�ب�ن��ى ل�غ��اي��ة وظ �ي �ف �ي��ة) ،و
يعتمد على التحليل ملدى ا�ستجابة املبنى
للمعايري الوظيفية واحل��رك��ة ومطابقته
للمعايري اخلا�صة بهكذا منط من االبنية
بدرجة كبرية وتدر�س ال�صفات اجلمالية
بعنا�صرها ال�ف��راغ�ي��ة وامل� ��واد وعنا�صر
الت�شكيل احل�سية درجة اقل.
•تقييم املبنى يف �سياقه امل��ادي؛ وميثل
ر�أي الناقد للمبنى او امل�شروع على املوقع
وهو ما يدر�س ايجابيات و�سلبيات العالقة
ب�ي�ن امل�ب�ن��ى وال�ب�ي�ئ��ة امل�ح�ي�ط��ة ب�ه��وم��دى
التنا�سق �أو التنافرفعالقة املبنى بالبيئة
املحيطة به ميكن �أن تقوي �أو ت�ضعف من
قيمة العمل املعماري ،او قد يكون امل�شروع
او املبنى النواة التي امل�ؤثرة العمال اخرى
م�ستقبلية باملحاكاة او التن�سيق.

•-تقييم املبنى يف �سياقه التاريخي؛مدى
مالئمة العمل املعماري وتوافقه مع الرتاث
احل�ضاريالذي تعرب عنه ح�صيلة الأ�شكال
البنائية التي �أفرزها املجتمع عرب التاريخ
يف ذات املكان يف االجتاهات املحلية وما
�أ�ضافه للم�ستوى الفكري يف املنطقة.
•املبنى يف �سياقه ال� ��دويل؛ وي�ت�ن��اول
مكانة العمل املعماري باعتباره جزء من
ال�شبكة الدولية واملدار�س الفكرية ويتتبع
م��دى م�ساهمته يف تطويرها �أو ن�شرها
عن طريق التطوير او االبتكار.

ب�ضوء م��ا حفلت تلك ال �ف�ترة بالتغريات
امل �ح �ل �ي��ة واالق �ل �ي �م �ي��ة وال �ع��امل �ي��ة وت�ق�ل��ب
النظريات وانتهاء وانبثاق ط��رز جديدة
مما ك��ان ميكن ان يجرتح مواقف مف�سرة
ومقيمة لها ،ف�ض ًال عن االمكان التاريخي
واحل�ضاري للعراق االمر الذي يبث طاقة
ايجابية حمفزة جتاه النتاجات العمارية
مب�ستوياتها املختلفة واالنفتاح على العامل
خا�صة يف العقد ال�سابق ب�سبب االعتماد
على االنرتنيت كو�سيلة حتديث وو�صول
املعلومات.
املتابع للنقد املعماري وخا�صة خالل فرتة
ال���س�ن��وات ال�ع���ش��رة امل��ا��ض�ي��ة ��س��وف يجد
ا�سماء قليلة جد ًا ا�ضطلعت مبهمة الكتابات
والنقد يف العمارة ،ويقف يف املقدمةاال�ستاذ
اجلليل الدكتور خالد ال�سلطاين الذي د�أب
ان يربز الدور الطليعي للنقد يف ت�أ�سي�س
الثقافة املعمارية املبنية على ا�س�س منهجية
وادام الزخم بالكتابات النقدية والتاريخية
يف و�سائل االع�لام وامل��واق��ع االلكرتونية
وح �ل �ق��ات ال��در���س وال �ن �ق��ا���ش ،وي�ن�ظ��م له
بع�ض من اال�سماء منها على �سبيل املثل
ول�ي����س احل���ص��ر ،ال��دك�ت��ور ع�ل��ي الثويني
وب�ت��و��س��ع موا�ضيعه وام �ت��داده��ا خل��ارج
العمارة والدكتور اح�سان فتحي النا�شط
يف ال�ع�م��ارة املحلية واالرث التاريخي.
واال��س�ت��اذ حم�سن علي الغالبي و�سل�سلة
مقالته الغنية يف امل �ع��اجل��ات احل�ضرية
للمدينة على �صحيفة املدى واال�ستاذ موفق
الطائي �ضمن معاجلاته املتعددة للت�صدي
للظواهر املختلفة ،واخرون ممن مل ت�سعف
ال��ذاك��رة يف ادراج�ه��م مع اعتزازنا الكبري
مب�ساهمتم امل�ؤثرة بالنقد.
ويف الآون��ة االخ�ير برز ن�شاط ملفت على
مواقع التوا�صل االجتماعي ا�شعل فتيله
موقع (من اجل عمارية بغدادية وق��ورة)،
ال� ��ذي ت � َع��ر���ض اىل ت���ش��وي�ه��ات ال �ع �م��ارة
البغدادية من خ�لال الناجت غري املن�ضبط
واملندفع لعدد من امل�شاريع التي طالت ابنية
لها ح�ضور يف تاريخ العمارة العراقية،
وان���ش�غ��ل ال�ع��دي��د م��ن م��رت��ادي��ه يف اب��داء
املالحظات والتعليقات على بع�ض امل�شاريع
التي نالها من اخلراب ما نالها بفعل مق�صود
غري التقادم الزمني م�ضيعة بذلك مالمح
جميلة ارتبطت بالذاكرة اجلمعية ملراحل
خمتلفة من تاريخ العمارة املحلية.
ُي ًع ٌد مثل هذا الن�شاط بداية ايجابية بتفاعله

م��ع احل� ��دث ،وه ��و ج��ان��ب ي�ه�ت��م ب��ه النقد
املعماري �ضمن ح��دود الظواهر الغريبة
املفتعلة،و�ساهم عدد كبري من املعماريني يف
ابداء املالحظات ومعظمهم من جيل ال�شباب
املندفعني بالرغبة بامل�شاركة ،واالجمل تلك
اللمحات التي حولت �صور النقا�ش اىل
موا�ضيع حمايثة يف افكار ممكن ان تكون
مادة نقا�شية بحد ذاتها ك�شفت عن ارتباط
االجيال اجلديدة باملالمح املعمارية التي
تكون هوية املدينة.
بالرغم من املوقف االيجابي التي �صاحب
كثافة امل�ساهمات واملناق�شات ،اال ان االمر
�أ�شر يف بع�ض االحيان عن حتول مو�ضوع
النقد بال�صيغة البناءة العلمية وما ا�سلفنا
بتمييزه عن الكتابة املجردة ،اىل االنتقاد
والتي كانت ال�سمة ملعظم النقا�شات،والنق ُد
غ�ير االنتقاد ب��ل هونقي�ضه،فاخلري ان ال
جنعل جل م�أرب النقد تتبع الهناتوحتري
الهفوات �إذ �إنه بهذا ي�سيء لنف�سه �أكرث من
غريه.
اهم ما يو�صف به االنتقاد (النقد الهدَام) ،هو
اعتماده اال�شارة االيقونية املبا�شرة ومن
م�صادر غري العمارة باعتبارها ا�ستعارة
(او ت�شبيهات مبا�شرة على م�ستو اال�شارة)
لتو�صيل فكرة التي غالب ًا ما تكون ب�سيطة
�سهلة االدراك وبت�أثري قليل ،باال�ضافة اىل
اعتماد اللغة التي يطغى عليها ال�سخرية
والتهكم لتتحول اىل م��ا ي�شبه امل��واق��ف
ال�شخ�صية التي تبغى النيل م��ن �صاحب
العمل و تعتمد على املفردات (من اللهجة
العامية) با�ضافات حت�سينية لتبدو وكانها
ل�غ��ة ف���ص�ح��ى ،.لي�س ال �غ��ر���ض االي�ج��اب��ي
املطلوب من النقد ان يرتك الكاتب قلمه اىل
وحي افكار املجردة والبالغات ال�صحفية او
مفاهيم عقيمة النه بذلك ي�ؤ�س�س اىل مدر�سة
كالم غري واقعي (كالملوجيا).
رمب���ا ي �ك��ون ال �� �س �ب��ب يف حت �ج �ي��م ال�ن�ق��د
و�ضعف ت�أثريه ،هو قلة االعمال املعمارية
التي متتلك ق��در م��ن االهمية مب��ا ي�ؤهلها
ان تكون م��ادة نقديةمن جهة او ان تكون
و�سيلة ال��و��ص��ول امل���ش��اري��ع اىل الو�سط
املعماري والطريقة التي يظهر بها �ضعيفة
مما ال ي�سهمباالطالع عليها ،اال ان النقد قد
ال يكون للنتاج املعماري ح�صرا بل يتعداه
اىل اي نتاج عماري اي املوا�ضيع الفكرية
او النظرية التي ت�صب يف جمرى العملية
الت�صميمية.
هناك اعمال معمارية مميزة ومهند�سون
مبدعون اال ان اعمالهم ت�ضيع و�سط هذا
ال��رك��ام م��ن املمجوج امل�ؤ�س�س على مبد�أ
ال �ف��ائ��دة امل��وق �ت��ة ،ه��ذه امل �ب��اين اجل��ام��دة،
غري املنتمية ،املندفعة خلف ت�أثري امل��واد
او ��ض��رف �صناعتها وه �ك��ذا ف� ��إن ال��واق��ع
�صار من جديد ،يعيد ترتيب اال�شياء ،فما
احوجنا �إىل النقد املعماري ،او بالأحرى
ن�ق��د االع��م��ال ال �� �س��ائ��دة و حت�ل�ي��ل ال�ق��وى
وامل�م��ار��س��ات واالخ �ت�ل�االت ال�ت��ي تفرزها
وتنتجها ،حتى ن�صحح فكرنا املعماري
وت�شكيله املادي لواقعنا.
ال ي�ك��ون النقد امل �ع �م��اري ،متخ�ص�ص يف
�� �ش� ��ؤون خ��ا� �ص��ة ب��ال �ع �م��ارة ق ��در �شموله
ب��ال�ت��وج��ه اىل املجتمع نف�سه ،ان اجل��زء
االعظم من املدينة من نتاج اجتماعي مع
دور ب�سيط للمخطط او امل�صمم احل�ضري
ال ��ذي ي�ترك��ز دوره ب��ال�ت��وق�ي�ع��ات وجملة
ال�ضوابط والقوانني التي ال تكون م�ؤثرة
اال بالدور الرقابي من اجلهات التنفيذية.
بهذا ف��ان عموم املدينة هي مقولة وحدث
اجتماعي يتوجب على الناقد التوجه لها
يف عموم الطرح .يكاد يكون هذا التوجه

من ا�صعب التوجهات النقدية النها تتحرى
م��واق��ع ع��دم التناغم ب�ين اه ��داف امل�صمم
والنتاج ،اي ان مو�ضوع الذائقة املعمارية
مت�ث��ل حم��ور ل �ل �ح��وارات ب�ين ال�ن�ق��د وب�ين
جمهور العمارة من امل�ستفيدين وامل�شتغلني
�ضمنها.
الرتبية النقدية يف العمارة م�س�ؤولية تبدء
م��ن ال��درا��س��ات االول �ي��ة للعمارة وت���ؤوزر
بالدرا�سات العليا وهي مهمة ينبغي على
امل��ؤ��س���س��ات االك��ادمي �ي��ة تدعيمها يف كل
املراحل ،مع التاكيد على الفروق اال�سا�سية
ب�ين مناهج النقد املق�صود والبحوث يف
ال�ع�م��ارة التي ق��د تتطرق للنقد باعتباره
منهج اع��داد بدائل الت�صميم اذ ان تربية
الناقد ا�سا�سية للممار�سة املعمارية ممكن
يف اح��د م�ستوياتها تكون �سلوك مهم يف
املمار�سة مبا ال توفره البحوث.
وم��ن اج��ل و�ضع اال�س�س الر�صينة للنقد
املعماري الب��د م��ن التاكيد على اهمية ان
االرتباط بني ما يطرح يف النقد ب�صورته
املكتوبة وب�ين م��ا ميكن حتقيقه ،فعندما
يطرح مو�ضوع مهم موجه نحو الظواهر
الغريبة وال���ش��اذة وامل�شوهة ال�ت��ي ت�ؤثر
على م�ستوى التذوق اجلمايل ،البد ان يعي
الناقد اهمية التطرق حللول اك�ثر عملية
ممكنة التطبيق حم��دد ًا اجلهات واالليات
املمكنة دون ان ينطلق بت�صورات ور�ؤى
طوباوية يطغي عليها خطاب التوعد باللغة
ال�صارمة ،الن مهمته ان يبقي على اوا�صر
العالقة بينه وبني االخر.
فالنقد �ضمن امل�ن�ه��ج االج�ت�م��اع��ي ي��در���س
االن�ت��اج املعماري �ضمن م��دى تعبريه عن
ال��و��س��ط االجتماعي ال��ذي انتجه اي انه
ي�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ع�م��ل ع�ل��ى ا� �س��ا���س �صلتها
ب�شروط انتاجها وقبولها االجتماعي ولي�س
كظاهرة م�ستقلة وهنا يربط االبداع الن�صي
بالعمل املعماري ب�شرط قبوله االجتماعي.
ف��امل���س�ع��ى امل �ه��م ان ي �ك��ون ه �ن��اك خ�ط��اب
معماري يتناول االعمال املعمارية من جهة
وتوجهات النتاج العماري ككل ال�ستحداث
مقاربات نقدية منطلقة من ا�ضاءات االثر
غري املرئي من االعمال مبا يجعل ا�ستيعابها
ح��دث��ا حت��دد اهميته وت��اث�يره ع�بر الزمن
الف�ضاءات التي ن�سكنها ون�ستغلها ال تلبث
ان تك�سننا وت�ؤثر فينا.
التطورات يف النظرية النقدية ت�أتي من
اعادة القراءة التاريخية والنظرة لثوابت
التاريخ وه��و ما يكمن يف �صلب القراءة
الفل�سفة للتاريخ وحتى نظرية النقد بذاتها
ع��ر��ض��ة للنقد ب���ض��وء امل��وق��ف الفل�سفي
م��ن موا�ضيع النقد نف�سها ويف مقدمتها
النظر للتاريخ من منطلقات احلدث بالفكر
واملنتج.
نتطلع ان يكون هناك جتمع خا�ص ي�ضم
امل�ه�ت�م�ين ب��ال�ع�م��ارة م��ن ن �ظ��رة ن�ق��دي��ة الن
ال�ع�م��ارة ي�سكنها امل�صممني وامل�ط��وري��ن
وامل�ن�ف��ذي��ن وال �ن �ق��اد ط�ب�ع��اّ ،
جت�م��ع ل��ه ثقل
ح�ق�ي�ق��ي ب��ال �ع �م��ارة حم�ل�ي��ا ي�ت���س��ام��ى عن
اجلزئيات اىل م��واق��ع م��ؤث��رة بالتخطيط
االب �ع��د ويتو�سع اىل حم��اف��ل عاملية،مثل
هيئة نقاد العمارة العربية امل�ؤو�س�سة يف
انكلرتا م��ن قبل الدكتور م�شاري النعيم
والدكتور وليد احمد ال�سيد ت�ضم عدد كبري
م��ن نقاد العمارة ال�ع��رب م��ن خمتلف دول
العامل وي�أتي ا�سم الدكتور خالد ال�سلطاين
بتعريف من االكادميية امللكية الدمناركية
والدكتور �صباح امل�شتت من انكلرتا ،اي
حتى النقاد العراقيني قد انظوو حتت دول
هم فيها رغ��م امتدادتهم املحلية وقلوبهم
املرتبطة ب�ضمري العمارة املحلية.
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100عــام
ع� � � �ل � � ��ى م � � �ي �ل��اد

من زمن التوهج

يف مئوية املعماري حممد مكية

الموروث المعماري والرموز البغدادية
د .معتز عناد غزوان

م�سجد الكويت الكبري من اعمال مكية
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ي�شكل الوطن املكان املقد�س الذي تتميز
نكهته بطعم خ��ا���ص ،ال يكاد �أن يكون
له مثيل يف مكان �آخ��ر مهما كان املكان
الآخ ��ر جمي ًال ويف غ��اي��ة ال��روع��ة� ،أم��ا
الإن�سان الذي ولد ون�ش�أ يف الوطن فقد
�أخذ منه كل ما مييزه كان�سان عن باقي
�أوطان العامل ،فقد اكت�سب اخل�صو�صية
واملحلية والهوية ...ولكن ما الهوية؟
ان��ه ��س��ؤال يحتاج �إىل �إث�ب��ات ميار�سه
الإن �� �س��ان ب�سلوكه و�أف� �ك ��اره ور�ؤي���اه
امل�ستقبلية،
ف��ال�ه��وي��ة مرتبطة باملجتمع وامل �ب��ادئ
وال�ت�ق��ال�ي��د وامل �ع �ت �ق��دات وامل��رج�ع�ي��ات
التاريخية التي تفر�ض على الإن�سان
�إح�سا�س ًا قوي ًا باالنتماء �إىل املكان وهو
الوطن ،البيت الكبري ،البيئة� ،أما الهوية
الثقافية فهي نوع من الهوية االجتماعية
ومكوناتها ه��ي ال�ت��اري��خ واملعتقدات
الدينية وحتقيق الربط ما بني الأ�صالة
وامل �ع��ا� �ص��رة .مم��ا ت �ق��دم ك��ان ال��دك�ت��ور
حممد مكية �شيخ املعماريني العراقيني
ال��ذي يعد من �أوائ��ل الذين جنحوا يف
حتقيق التكامل ما بني الهوية الثقافية
واملكان /الوطن� ،إنها املعادلة ال�صعبة
التي نا�ضل من اجلها لقرن من الزمان
املتحول �سيا�سي ًا واجتماعي ًا واقت�صادي ًا
وثقافي ًا .وقد �أكد مكية على تلك الآ�صرة
املهمة يف حديثه �إذ يقول�(( :أنحدر من
عائلة قيل يل �أنها ذات �أ�صول عراقية
ج �ن��وب �ي��ة ،ف�ق�ب�ي�ل�ت�ن��ا ه ��اج ��رت ��ص��وب
العراق ،من اجلزيرة العربية ،ومعلوم
�أن كل عربي يبحث عن ن�سب قبلي ،وان
مل يكن يخلقه .ا�ستقرت بجنوب العراق
حيث ال��وادي اخل�صيب ،بعد �أن قطعت
�صحراء ووديان ًا ،مل يكن لها �أن ت�ستقر
�إال يف البطاح املجاورة لالهوار .لعلها

ا�ستقرت مبدينة النا�صرية بالد �سومر
ذات ال�شم�س ال�ساطعة ،وااله��وار على
ما اعتقدت كانت متثل الريف ال�سومري
بكل جتلياته ويومياته ،التي ما زالت
ق��ائ�م��ة .ك��ان ذل��ك قبل م�ي�لادي ب�ق��رون،
وبالتايل قبل اتخاذ املنطقة �أ�سم نا�صر
با�شا ال�سعدون ،ويقال لها النا�صرية)).
فاملعادلة وا�ضحة يف حديثه تتج�سد
يف (�أ�صالة وموروث /مكان ح�ضاري/
ه��وي��ة وط�ن�ي��ة /مدنية �أ��ص�ي�ل��ة) .ت�أثر
حممد مكية بتلك التحوالت الزمكانية
يف االن �ت �ق��ال م��ن ال �ت��راث و��ض�غ��وط��ه
االجتماعية �إىل املدنية واالنفتاح يف
الأف �ك��ار والن�ش�أة وال�سيما يف مرحلة
�شبابه.
ولد الدكتور حممد مكية يف بغداد مبحلة
�صبابيغ الآل ع ��ام  ،1914وه ��ي من
الأماكن البغدادية املتميزة يف عوائلها
و�أ�سماء ع�شائرها املحرتمة ،ف�ض ًال عن
ال�شخ�صيات ال �ب��ارزة التي ظهرت من
ه��ذه املنطقة املهمة يف ب�غ��داد بدايات
القرن املا�ضي ،ويتذكر الدكتور مكية
حملته هذه ويتحدث عن تلك الذكريات
بعد �أن رحلت �أ�سرته فيما بعد �صوب
بغداد لت�ستقر هناك ،ومنذ �صباه كان
ولعه كبري ًا مبناظر العمائر وال�شوارع
البغدادية القدمية ف�ض ًال عن ال�شنا�شيل
ال �ب �غ��دادي��ة ال �ق��دمي��ة وخ�صو�صيتها
املعمارية الفنية اجلميلة ،فيقول (اختفت
مالمح بغداد ال�شعبية و�أ�صالتها و�آثارها
العريقة ،لتحل حملها ط��رق و��ش��وارع
م�ستقيمة با�ستقامة م�سطرة مهند�س
ال �ط��رق مل��ج��اراة ال �ت �ط��ور ال���ص�ن��اع��ي،
فر�ضتها حركة العربات الآلية الطاغية،
خالية من التهذيب والإح�سا�س ،ت�شري
�إىل التخلف احل�ضاري� ،أتذكر حملتي،

حملة �صبابيغ الآل ،بكيانها االجتماعي
املن�سجم مع ن�سيجها العمراين ،و�أزقتها
و�أ�سواقها .ولعل �أول در�س يف العمارة
والتخطيط والت�صميم تعلمته من عمارة
بيوت تلك املحلة ،التي كانت يف الأيام
الغابرة ج��وار دار للخالفة العبا�سية،
ح �ي��ث م���ش�ه��د م� �ن ��ارة ال� �غ ��زل وج��ام��ع
اخللفاء ،الذي تهي�أت يل فر�صة ت�صميمه
و�إحيائه من جديد ،مبعنى �أن املكان كان
مركز ًا عاملي ًا) .يدعو الدكتور مكية �إىل

الإملام الكامل بالرتاث وال�سيما الرتاث
املعماري البغدادي ،وتكلم عن جتربته
يف ت�صميم ج��ام��ع اخل �ل �ف��اء ب �ب �غ��داد،
ف�ض ًال ع��ن ت��أك�ي��ده على �أهمية ال�تراث
املعماري ال�ق��دمي والإ��س�لام��ي للعراق،
الن ه��ذا ال�ت�راث �سيظل دالل��ة زمكانية
ت � ��روي ق �� �ص��ة ال� �ت ��اري ��خ واحل�����ض��ارة
لأجيال و�أج�ي��ال ،كما دعا �إىل ت�أ�سي�س
مدر�سة معمارية بغدادية متخ�ص�صة
ب��ال�تراث البغدادي وال��رم��وز العراقية

الإن���س��ان�ي��ة ال�ت��ي تعد ع�م��اد احل�ضارة
الإن�سانية يف ال�ع��راق قدمي ًا وحديث ًا،
كما �أك ��د ال��دك�ت��ور مكية على ��ض��رورة
درا�سة الف�ضاء الداخلي واخلارجي يف
ت�صميم العمارة املعا�صرة والتعامل مع
ذلك الت�صميم على نظام �أو نهج يتكون
من ثالثة عنا�صر مهمة ،وهي الإن�سان
(ال�ق�ي��م وال�ف�ك��ر واحل �ي��اة االجتماعية
وغريها من عوامل الت�أثري والت�أثر التي
يخ�ضع �إليها الإن�سان) ،واملكان (م�سرح

جانب من كلية الرتبية يف بغداد من اعمال مكية

محمد مكية وتأسيس جمعية الفنانين
التشكيليين في بغداد

من زمن التوهج

احلياة) ،والزمان (الفرتات �أو احلقبات
وم ��ا ي��ط��ر�أ ع�ل�ي�ه��ا م��ن ت��غ�ي�رات تتبع
تغريات املكان) فال زم��ان بال مكان وال
مكان بال زمان ،لذا ي�شري الدكتور حممد
مكية �إىل �أن ه��ذا النظام هو ما يجعل
م��ن تلك ال�ع�م��ارة ه��وي � ًة وخ�صو�صية
ع��راق �ي��ة ب �غ��دادي��ة �أ� �ص �ي �ل��ة ،ف���ض� ً
لا عن
ا��س�ت�خ��دام ال��رم��وز ال�ع��راق�ي��ة القدمية
كانت منها �أو الإ�سالمية فقد ا�ستخدم
الدكتور مكية اخلط الكويف وت�صاميم
ح��روف�ي��ة م�ت�ع��ددة ون��اف����س ب�ه��ا الفنان
التجريدي العاملي (بيت م��ون��دري��ان)،
الذي يتعامل مع الإيقاع اللوين املجرد
وبحركاته التنا�سبية املختلفة ليجعل
من الن�سبة والتنا�سب بالألوان جمالي ًة
ت���ض�ف��ي ع �ل��ى ال �� �ش �ك��ل �أل� �ق� � ًا وج� �م ��ا ًال،
والعمارة بدورها يجب �أن تتعامل مع
اجلمال والوظيفة والأ�صالة البغدادية
يف ال� �ط ��راز وال�ت���ص�م�ي��م ومب�ع��ا��ص��رة
وحداثة تتنا�سب مع معطيات كل زمان
وتن�سجم معها كمكان يحتفظ برونق
الأ�صالة واملعا�صرة من خالل ا�ستلهام
الرتاث وبناء �شرايني �إبداعية تتج�سد
يف اب �ت �ك��ار �آل �ي��ات وت���ص��ام�ي��م ج��دي��دة
تدر�س العالقة مابني البيئة العراقية
كمناخ وبنية اجتماعية و�سيكولوجية
ف�ض ًال عن العالقة مابني البيئة والفكر
الإن�ساين العراقي القدمي و الإ�سالمي
وا�ستلهامه بطريقة �إبداعية بعيدة عن
الع�شوائية.ويركز الدكتور حممد مكية
يف ط��روح��ات��ه ال�ف�ك��ري��ة ع�ل��ى � �ض��رورة
ا�ستعادة (ذاك��رة امل�ك��ان) �أو ما �سماها
(�سومرية ال��وط��ن) التي �أراد فيها �أن
ي��واج��ه ال�ت���ش��وي��ه ال ��ذي �أزال ال�ت�راث
�إذ تطرق �إىل اخل�ط��أ الكبري يف �إزال��ة
البيوت البغدادية القدمية �أو البيوت
الرتاثية يف بع�ض املحافظات العراقية
من اجل م�شاريع قد ت�ؤدي �إىل اندثارها
وتال�شيها بالكامل ،كما دع��ا الدكتور
مكية �إىل �أن ر�سالة الفنان واملهند�س
املعماري هي ر�سالة �إن�سانية تنطلق �إىل
العاملية وال تتم�سك بالإقليمية� ،إال يف
جمال واح��د يعطي متيز ًا وهو الرتاث
الإن�ساين ،فهو يدعو �إىل ت�أ�سي�س مركز
ع��راق��ي ث �ق��ايف متخ�ص�ص يهتم بهذه
الأم ��ور ويجعل م��ن �أول��وي��ات��ه احلفاظ
ع �ل��ى امل� � ��وروث امل� �ع� �م ��اري وال ��رم ��وز
البغدادية الأ�صيلة �أو العراقية ال�سامية
ال �ت��ي �أغ �ن��ت ال �ع��امل اج �م��ع مب�ف��ردات�ه��ا
الإن�سانية ودالالتها ال�سامية.مل يكتف
الدكتور مكية بتج�سيده اخل�صو�صية
املكانية للرتاث البغدادي يف بلده ،بل
تعدى ذل��ك لي�شمل م�شاريعه املعمارية
التي تعامل من خاللها ب�إ�شكالية االنتماء
بني الرمز واملكان والتفاعل بينهما .كما
ك��ان��ت لطروحاته الفكرية واجلمالية
يف ميدان الفن الت�شكيلي بو�صفه �أول
رئ�ي����س منتخب جلمعية الت�شكيليني
العراقيني نهاية اخلم�سينات من القرن
املا�ضي واحد م�ؤ�س�سي اجلمعية،
لقد �أك��د الدكتور حممد مكية يف معظم
ط��روح��ات��ه الفكرية على وج ��ود ثالثة
عنا�صر ت�شكل الأ� �س��ا���س ال�ن�ظ��ري يف
معظم �أفكاره الإبداعية املعمارية وهي
حقوق الإن�سان ،واملكان والزمان ،والبد
للبناء �أن يتكامل مع البيئة ويذوب فيها،
وال بد له �أن يلبي حاجة الإن�سان،ال �أن
يطم�سها �أو يتعاىل عليها ،كما ال بد له �أن
يتالءم مع ظروف ومتطلبات الع�صر.

بقلم خالد الق�صاب

فكر افراد الف�صائل واجلماعات الفنية ب�ضرورة
(يف اخلم�سينيات االوىل) ت�أ�سي�س جمعية
��ش��ام�ل��ة مت �ث��ل ج�م�ي��ع ال �ف �ن��ان�ين م��ن ر��س��ام�ين
ونحاتني وخ��زاف�ين ومعماريني وت�ك��ون اه� ً
لا
لتمثيل هذا الوجه املهم للفن والثقافة والفكر
احل��دي��ث ،وال� ��ذي مت�ت��د ج� ��ذوره �إىل م��ا قبل
ال�ت��اري��خ ،والق�ن��اع ال��دول��ة باهمية ه��ذا الوجه
احل�ضاري اجلديد و�ضرورة رعايته.
باهتمام وحما�س لبّى اجلميع دع��وة الدكتور
خالد اجلادر لالجتماع يف داره يوم  7ت�شرين
الثاين 1955م لبحث النظام اال�سا�سي لهذه
اجلمعية .وقد ح�ضر االجتماع معظم الفنانني
الت�شكيليني يف ذل��ك الوقت (عالية القرغويل،
نزيهة �سليم� ،أكرم �شكري ،جواد �سليم ،فرج عبو،
زيد �صالح ،قحطان املدفعي ،رفعة اجلادرجي،
خالد اجلادر ،يو�سف عبد القادر ،نوري الراوي،
حممد مكية ،كاظم حيدر� ،إ�سماعيل ال�شيخلي،
حممود �صربي ،ن��وري م�صطفى بهجت ،خالد
الق�صاب) ،ثم تكرر هذا االجتماع يف دار كل من
جواد �سليم وخالد الق�صاب.
كان الدكتور خالد اجلادر قد در�س احلقوق يف
جامعة بغداد ،ونال الدكتوراه بتاريخ الفن من
جامعة (ليل) يف فرن�سا .د ّر�س يف جامعة بغداد
وك��ان حمبوب ًا م��ن طلبته .كما ك��ان ل��ه موقعا
كبريا من بني ا�ساتذة اجلامعة .ولعل خللفياته
القانونية واالكادميية �أث��ر ًا ملبادرته بت�شكيل
جمعية ال�ف�ن��ان�ين (1956م) ،ويف ت�أ�سي�س
اكادميية الفنون (1962م) .وقد در�س الفن يف
املغرب وال�سعودية حيث تويف هناك.
مت�خ���ض��ت االج �ت �م��اع��ات ع ��ن و� �ض��ع ال �ن �ظ��ام
اال�سا�سي جلمعية الفنانني العراقيني ،والتي
حوّ ر ا�سمها يف وقت الحق ،باقرتاح من باهر
فائق الدبلوما�سي و�صديق الفنانني ،لي�صبح

(جمعية الفنانني الت�شكيليني) لتمييزها عن
الفنون االخرى .وانتخب املجتمعون (د .حممد
مكية (م�ع�م��اري) ،عالية القرغويل (ر�سامة)،
ن��زي �ه��ة ��س�ل�ي��م (ر�� �س ��ام ��ة) ،ق �ح �ط��ان امل��دف �ع��ي
(معماري) ،اكرم �شكري (ر�سام) ،خالد الق�صاب
(طبيب ور�سام)) من بينهم لفيفا يقوم بتقدمي
الطلب الر�سمي �إىل وزارة الداخلية لت�أ�سي�س
اجلمعية .ون���ش��رت ج��ري��دة ال �ب�لاد يف عددها
ال�صادر  11كانون الثاين 1956م خرب موافقة
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة بقيام ال��دك�ت��ور حممد مكية
ورفاقه ب�إن�شاء جمعية با�سم (جمعية الفنانني
العراقيني) .وك��ان ت��زام��ن والدة اجلمعية مع
م�أ�ساة العدوان الثالثي على م�صر.
ثم دعت الهيئة امل�ؤ�س�سة الهيئة العامة لالجتماع
يف ال��ن��ادي ال��ري��ا� �ض��ي امل�ل�ك��ي يف االعظمية
النتخاب الهيئة االداري��ة ،فح�ضر االجتماع 36
ع�ضوا ،وكانت نتيجة االنتخابات كما يلي:
فائق ح�س � 27صوت ًا ،خالد الق�صاب � 25صوت ًا،
قحطان امل��دف�ع��ي �� 25ص��وت� ًا ،حممد مكية 24
�صوت ًا� ،إ�سماعيل ال�شيخلي � 23صوت ًا ،جواد
�سليم � � 21ص��وت � ًا ،اك ��رم ��ش�ك��ري �� 21ص��وت� ًا،
وت�ستمر االع� ��داد ب��ال�ت�ن��ازل ح�ت��ى ت�صل �إىل
�صوت واحد ،وقد احتفظت باوراق االنتخابات
مل��دة تقارب ن�صف ق��رن اع�ت��زاز ًا بتلك املنا�سبة
العزيزة.
وانتخبت الهيئة االدارية من بني الذين ح�صلوا
على اعلى اال�صوات ،وتوزعت املنا�صب بينهم
كما يلي:
الدكتور حممد مكية :رئي�س ًا.
�أكرم �شكري :نائب ًا للرئي�س.
خالد الق�صاب� :سكرتري ًا عاما.
�إ�سماعيل ال�شيخلي� :أمين ًا لل�صندوق.
االع���ض��اء :فائق ح�سن ،ج��واد �سليم ،قحطان

املدفعي.
وك��ان لوجود معماري رئي�س ًا للهيئة االداري��ة
االوىل ،وم�ع�م��اري �آخ��ر ع�ضو ًا فيها وطبيب
�سكرتريا عام ًا �أث��ر مالئم لرتق اخل�لاف��ات بني
العنا�صر املتناف�سة ،ودافع للجميع للعمل حتت
مظلة واحدة.
خ��رج�ن��ا م��ن االن�ت�خ��اب��ات ون�ح��ن المن�ل��ك م�ق��ر ًا
والف�ل���س� ًا واح� ��د ًا .اق�ترح��ت على جماعتي ان
ن�ستخدم بيتي وم�شغلي يف منطقة (ك��رداة
م ��رمي) م��رك��ز ًا م ��ؤق �ت � ًا للجمعية وك ��ان البيت
ال�صغري منا�سب ًا ،وبقيت هذه الدار مقر للجمعية
ملدة �سنتني.
انت�شر خ�بر ت��أ��س�ي����س اجلمعية ب�سرعة بني
االو��س��اط ال�شعبية والر�سمية ،واذك��ر يف تلك
االي��ام كيف ات�صلت ب��ي ال�سفارة الربيطانية
بو�صول ال�سيا�سي العاملي املخ�ضرم (�أنوريان
بيفان ،ال��ذي ا�شتهر بتنظيمه النظام ال�صحي
الوطني كان وزير ًا لل�صحة بعد احلرب العاملية
الثانية  .)1951 -1945ق��ال��ت ال���س�ف��ارة ان
امل�سرت (بيفان) هو يف طريق رجوعه من الهند،
و�سيبقى يف بغداد ملدة يوم واحد وقد ف�ضل ان
يقوم اثناء ذلك بالطريان فوق امل�شروع الزراعي
ملجل�س االع�م��ار �آن ذاك ،واالت�صال بالفنانني
العراقيني بو�صفهم م�ؤ�شر التقدم احل�ضاري
يف العراق فنظمت اجتماع ًا لبع�ض الفنانني مع
امل�سرت (بيفان) يف بيت ج��واد �سليم ،ورف�ض
فائق ح�سن االجتماع به قائ ًال (ومن هذا؟).
وق��د �سمعنا ب�ع��دئ��ذ ان امل���س�تر (ب �ي �ف��ان) �شكا
الفنانني �إىل ن��وري ال�سعيد (رئي�س ال��وزراء)
قائ ًال له :خذ حذرك من الفنانني ،فقد الحظتهم
متذمرين من االو�ضاع العامة.
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قمت �أثناء زيارت ��ي الأخرية �إىل لندن
بزي ��ارة املعم ��اري العراق ��ي ال�شه�ي�ر
الدكتور حممد مكي ��ة يف منزله و�سط
العا�صمة الربيطاني ��ة .وكان الدكتور
مكي ��ة ق ��د احتف ��ل يف وق ��ت مبك ��ر من
العام بعي ��د ميالده املئة وت�سلم بطاقة
تهنئ ��ة م ��ن ملك ��ة بريطاني ��ا �إليزابيث
الثاني ��ة الت ��ي اعت ��ادت �إر�س ��ال بطاقة
تهنئ ��ة ل ��كل �شخ� ��ص جت ��اوز املئة يف
بريطانيا.
م ��ا ت ��زال �صحت ��ه جي ��دة رغ ��م �أن
ا�ستحقاق ��ات العم ��ر وا�ضح ��ة علي ��ه
لك ��ن فك ��ره وذهن ��ه م ��ا زاال متوقدين
ومثريي ��ن للإعجاب .كن ��ت �أتوقع �أنه
لن يتذكرين لأنني مل �أره منذ �أن زرته
يف امل�ست�شف ��ى ع ��ام  2006لكنه تذكر
و�س�ألن ��ي عن مدين ��ة الديوانية وطلب
�أن �أزوده ب�ص ��ور ملبانيه ��ا القدمي ��ة.
مل ْ
ي�ش � ُ�ك الدكت ��ور مكية م ��ن �أي �شيء
�شخ�ص ��ي مطلق ��ا خالل وج ��ودي معه

ب ��ل كان حديث ��ه من�صب ��ا عل ��ى العراق
ومدن ��ه و�شوارعه وثقافت ��ه وت�أريخه
وح�ضاراته القدمية.
ق ��ال يل �إن عليك ��م �أن تهتم ��وا بامل ��دن
العراقي ��ة والعم ��ارة و�أال ت�شي ��دوا
املب ��اين دون تخطي ��ط ،و�أن حت ��دوا
م ��ن حرك ��ة ال�سي ��ارات يف امل ��دن
وتغلق ��وا العدي ��د م ��ن مراك ��ز امل ��دن
بوج ��ه ال�سي ��ارات وت�ستعي�ضوا عنها
باملوا�ص�ل�ات العام ��ة م ��ن حاف�ل�ات
وقطارات وغريها .ثم قال �إياكم وهدم
املباين القدمية لأنها �أثرية ولها عالقة
بهوي ��ة كل مدينة .ب�إمكانك ��م ترميمها
ك ��ي تبقى �شاه ��دة على هوي ��ة العراق
وت�أريخ ��ه ولكن ال يجوز ب�أي حال من
الأحوال هدم املباين التاريخية.
حتدث كثريا عن الهوية العراقية التي
قال �إن علينا �أن نعززها ثم �أخذ ي�شرح
يل ع ��ن ت�أري ��خ الع ��راق واحل�ضارات
الت ��ي �أقيم ��ت في ��ه وكي ��ف �أن ��ه متميز

ع ��ن باقي بلدان الع ��امل .قال يل �إن كل
بي ��ت يف مدين ��ة النج ��ف ه ��و متحف
قائم بذاته ويج ��ب االهتمام بالأحياء
القدمي ��ة واحلف ��اظ عل ��ى طابعه ��ا
املعم ��اري الأ�صيل .طالبني ب�أن �أجلب
له يف زيارتي املقبلة �صورا من �أحياء
بغ ��داد القدمي ��ة وخ�صو�ص ��ا منطقته
(�صبابيغ الآل).
كن ��ت قد �أخذت بع� ��ض ال�صور لبع�ض
املب ��اين البغدادي ��ة القدمية يف هاتفي
املحم ��ول ففتحت ��ه و�أطلعت ��ه عليه ��ا
فف ��رح فرحا �شدي ��دا .ثم �أخ ��ذ يتحدث
ع ��ن جتربت ��ه يف العم ��ارة يف بغ ��داد
وي�س�ألن ��ي ع ��ن ح ��ال مناط ��ق بغ ��داد
املختلف ��ة وكي ��ف �أ�صبح ��ت الآن…
مل �أزعج ��ه ب�إطالع ��ه ع ��ن ح ��ال بغداد
الآن وكي ��ف �أن ال�سي ��ارات املفخخ ��ة
تنفجر فيها لتحرق الأخ�ضر والياب�س
وتقت ��ل النا� ��س وتهدم املب ��اين وكيف
�أن الأر�صف ��ة �أ�صبح ��ت حم�ل�ات لبيع
الب�ضائع �أو مواقف لل�سيارات حر�صا
مني على راحته.
الدكت ��ور مكية له ف�ضل على العراقيني
جميع ��ا م ��ن خ�ل�ال �أعمال ��ه العمرانية
والثقافي ��ة يف الع ��راق وخارج ��ه.
يف الع ��راق �صم ��م العديد م ��ن املباين
وامل�ساج ��د املهم ��ة يف بغ ��داد ،وكاد
م�شروع ��ه الرائ ��د ،جامع ��ة الكوف ��ة،
�سيحقق نقلة نوعية يف جمال الثقافة
والتعليم لك ��ن النظام ال�ساب ��ق �أوقفه
لأ�سباب �سيا�سية.
ويف بريطانيا مث�ل�ا خ�ص�ص الدكتور
مكي ��ة مبن ��ى ميتلكه يف مرك ��ز املدينة
ال�سياح ��ي للقاءات الثقافي ��ة العراقية
وكان العراقيون يلتقون فيه �أ�سبوعيا
عل ��ى الأقل و�سم ��اه (دي ��وان الكوفة)

وكن ��ا نلتق ��ي في ��ه با�ستم ��رار ل�سم ��اع
حما�ضرات يف �شت ��ى �صنوف املعرفة
والثقاف ��ة والف ��ن �أو نح�ض ��ر معار�ض
فنية تقام فيه.
�أتذكر �أنني �أجري ��ت معه لقاء �صحفيا
لهيئة الإذاع ��ة الربيطانية عام 1999
�أو رمب ��ا ع ��ام  2000حت ��دث فيه عن
�أمنياته بزوال الدكتاتورية وح�صول
العراقي�ي�ن عل ��ى حريته ��م .ق ��ال يل
حينئذ� :أنا رج ��ل يف الثمانني مل َ
يبق
يل �إال القليل والأمل بالأجيال النا�شئة
يف �إقام ��ة ع ��راق ع�ص ��ري يت�سع لكل
�أبنائه .ها قد مرت ال�سنون و�أمد الله
بعم ��ر الدكتور مكي ��ة ليتج ��اوز املئة
ومازال حلمه ببل ��د ع�صري ينعم فيه
�أهل ��ه بالرخ ��اء وال�سع ��ادة قائما رغم
زوال الدكتاتورية.
م�شاعر الدكتور مكية اجليا�شة جتاه
العراق ال تو�ص ��ف… مل يتحدث عن
�أي �ش ��يء �آخر غ�ي�ر الع ��راق وبغداد
وكي ��ف ميكن �أن تك ��ون �أف�ض ��ل .كان
مليئ ��ا بالأم ��ل ومتفائال وك�أن ��ه �شاب
ع�شرين ��ي �أو ثالثين ��ي .م ��ا �أحوجن ��ا
الآن لأن نتعل ��م م ��ن �س�ي�رة حياة هذا
الرجل املليئة بالإجنازات.
كتب عديدة �أهمها ثالثة
لقد ُكتِبت عنه ٌ
ه ��ي كتاب الدكتور ح�س�ي�ن الهنداوي
وكت ��اب الأ�ست ��اذ خال ��د ال�سلط ��اين
اللذان �سردا بتفا�صيل جميلة حمطات
حي ��اة ه ��ذ الرج ��ل العم�ل�اق .وهناك
�أي�ضا كت ��اب “خواطر ال�سنني� :سرية
معم ��اري ويوميات حمل ��ة بغدادية”
الذي ح ��رره الدكت ��ور ر�شيد اخليون
ون�شرت ��ه دار ال�ساقي وهو كتاب مهم
�أي�ضا ي�شرح تفا�صي ��ل حياة الدكتور
مكية يف بغداد.

حت� � ��دث ك � �ث �ي�را ع � ��ن ال� �ه ��وي ��ة
العراقية التي قال �إن علينا �أن
نعززها ثم �أخ��ذ ي�شرح يل عن
ت ��أري��خ ال �ع��راق واحل �� �ض��ارات
ال �ت��ي �أق �ي �م��ت ف �ي��ه وك �ي��ف �أن��ه
متميز عن باقي بلدان العامل.
ق��ال يل �إن ك��ل بيت يف مدينة
النجف ه��و متحف قائم بذاته
وي� �ج ��ب االه� �ت� �م ��ام ب ��الأح� �ي ��اء
القدمية واحل�ف��اظ على طابعها
املعماري الأ�صيل .طالبني ب�أن
�أج �ل��ب ل��ه يف زي ��ارت ��ي املقبلة
�صورا من �أحياء بغداد القدمية
وخ�صو�صا منطقته (�صبابيغ
الآل).

محمد مكية يعانق قرنا من العمارة والفن
حميد م�شهداين

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير
يف ربي ��ع � 2005أقم ��ت معر�ض ��ا للطب ��ع
والكرافي ��ك يف كال�ي�ري "الكوف ��ة" .ذل ��ك
البن ��اء العتيد الذي يتذك ��ره كل العراقيني
املقيم�ي�ن او غ�ي�ر املقيم�ي�ن يف "لن ��دن"
م ��ن املثقف�ي�ن والفنان�ي�ن وال�سيا�س�ي�ن؛
وغريه ��م م ��ن العالق ��ة لهم ب� ��أي �أم ��ر كان
فنيا� ،سيا�سيا او ثقافي ��ا .ف�أنا كنت ا�سمي
ديوان الكوف ��ة يف لن ��دن "�سبيلية" مثلما
ن�سميه ��ا يف بغداد ،حي ��ث ي�شرب منها كل
عط�ش ��ان ،م�سلما او م�سيحي ��ا او يهوديا.
حي ��ث كان "حِ ��ب" امل ��اء (بك�س ��ر احل ��اء
و�سك ��ون الباء) دائما يف بوابات امل�ساجد
واحل�سيني ��ات ،ب ��اردا اب ��دا وبخي ��ط من
اجلل ��د مربوط ��ة علي ��ه "طا�س ��ة" لل�شرب.
هك ��ذا كان ��ت الكوف ��ة يف لن ��دن ،م ��ن اول
منتدي ��ات احل ��وار الدين ��ي واحل�ض ��اري
بني االجنا� ��س ،خ�صو�صا ب�ي�ن العراقيني
م ��ن خملف ا�صولهم� 20 .سنة من الن�شاط
الثقايف والفني الذي مل ت�ستطع القيام به
اي ��ة حكومة عراقية ،فنح ��ن جميعا نتذكر
امل�ش ��روع الثف ��ايف البائ� ��س والبعثي يف
"توتينه ��ام ك ��ورت رود" .يف ت�ص ��وري
ان م�ش ��روع الكوفة يف لن ��دن هو من اهم
اجن ��ازات الكت ��ور مكي ��ة بجان ��ب اعماله
املعمارية الفريدة يف جميع انحاء العامل.
اثن ��اء ترتي ��ب معر�ض ��ي الكرافيك ��ي يف
ذل ��ك العام �ص ��ادف ان "مكي ��ة" كان يزور
الكالريي الذى يظ ��م ايظا مكتبه ومكتبته
الن ��ادرة ،وكل ما مر ب�ي�ن ال�صالة واملكتب
كان يقرتح علي فك ��رة ما وين�صحني مرة
بع ��د �أخ ��رى ان ا�ضع كل اعم ��ايل يف احد
ج ��دران الكوف ��ة و�أ�ش ��ار اىل احدهم الذي
يقع ي�سار القاعة..مل افهم ماذا كان يعني،
كا يق ��ول كل ي ��وم (يا حمي ��د ا�ستخدم هذا
اجل ��دار وهذا الف�ضاء افقيا وعاموديا الن
حجوم اعمال ��ك ت�ساعد عل ذل ��ك و الزوار
�سيتمتعون اكرث يف ر�ؤية جدارية مكونة
من  30عمال ) .مل افهم ق�صده حينذاك لذلك
اعتربت حديثه اقرتاحا ،،لذلك مل انفذ تلك
الن�صيح ��ة وندم ��ت يعده ��ا ،لأن الدكت ��ور
كان عل ��ى ح ��ق ،يف فكره املعم ��اري تكمن
الوح ��دة ال�سكني ��ة ،البنائي ��ة لف�ض ��اء ما،
حيث االنفع ��ال االجتماعي يكمن يف ذالك
اال�ستيع ��اب اجلماعي لوح ��دة ،او مفردة
هو يعتربها جميل ��ة �سو�أء كانت معمارية
او ت�شكيلية رغم �صغ ��ر حجمها باملقارنة.
االن ،وبعد�5سن ��وات التقي ��ت "مكية"مرة
�أخ ��رى ،فحينما ع ��رف بوجودي يف لندن
ا�ص ��ر عل ��ى دعوت ��ي لتن ��اول ال�ش ��اي يف
بيت ��ه يف قل ��ب لندن.ذكرته بتل ��ك احلادثة
ال�صغ�ي�رة اثن ��اء معر�ض ��ي يف "كوفت ��ه"
قبل �5سنوات ،اجابني بابت�سامة غام�ضة
لرج ��ل حكي ��م ،ابت�سام ��ة مليئة بال ��ود .ما
كان يهمن ��ي يف �شخ�صيت ��ه ه ��و اهتمام ��ه
ورعايت ��ه غري املح ��دودة للف ��ن الت�شكيلي
العراقى .وللفنانني العراقيني اينما كانوا
ومهم ��ا كان ��ت ا�صولهم .فه ��و الواعي ب�أن
الفن واجلمال م ��ن ا�سمى �صفات االن�سان

ايا كان ا�صله ودينه.
وتذك ��رت فج�أة انه كان م ��ن اوائل الرواد
الت�شكيلي�ي�ن العرقي�ي�ن باعتب ��اره معمارا
ولي�س ر�ساما ،او نحاتا ،فهو يف منت�صف
اخلم�سينات كان رئي�سا جلمعية الفنانني
الت�شكيلي�ي�ن العراقي�ي�ن الت ��ي كان وال
ت ��زال م�ؤ�شرا للم�ست ��وى الفني والثقايف
العراقي ..فجمعي ��ة الفنانني كانت خارج
ح�ساب ��ات كل االنظم ��ة الت ��ي تعاقب ��ت
عل ��ى الع ��راق يف �سل�سلة م ��ن االنقالبات
الع�سكري ��ة .ومنذ اخلم�سيني ��ات متتعت
اجلمعي ��ة بهوية خا�ص ��ة ،وك�أنها خملوقا
ا�سطوري ��ا ذو حرا�ش ��ف �صلب ��ة ،كل
حر�شف ��ة كان ��ت ع�ض ��وا فيه ��ا .اعتق ��د ان
جمعية الفنانني كان ��ت امل�ؤ�س�سة الثقافية
الوحيدةالتي متتع ��ت بحكم ذاتي ونظام
داخلي م�ستقل ،حت ��ى "�صدام ح�سني" مل
ي�ستطع اخرتاقه ،و�أ�س� ��أل نف�سى ،و�أقول
له ��ا اي�ض ��ا رمبا كان له ��ذا "املكي ��ة"دوره
يف خ�صو�صي ��ة اجلمعي ��ة ،ويف جهده ��ا
امل�ضن ��ي لدع ��م الف ��ن والفنان�ي�ن يف
الع ��راق .فالذين عرف ��وا و عاي�شوا مثلي
فرتت ��ي اجلمعية والكوف ��ة يعرفون مدى
الت�شاي ��ه ب�ي�ن امل�ؤ�س�ست�ي�ن رغ ��م الف ��ارق
الزمن ��ي .وحينم ��ا كن ��ا ط�ل�اب فن ��ون يف
بداي ��ة ال�سبعينات ،وم ��ن امل�ستفيدين من
ذالك الفظ ��اء احلر ،كنا عل ��ى وعي بفكرة
وتاري ��خ ت�أ�سي� ��س اجلمعي ��ة ،فالدكت ��ور
"مكي ��ة" فه ��و كان على ر�أ�سه ��م وكان قد
التقاهم يف اورب ��ا يف بداية االربعينيات
مث ��ل ج ��واد �سليم وفاي ��ق ح�س ��ن وخالد
الرح ��ال والنح ��ات حمم ��د حكم ��ت تل ��ك
اللقائات كانت كما تعامد الكواكب لرتتيب
معج ��زة .و�صارت .على ط ��ول حياته هو
كان �صان ��ع الف�ضائات احلرة مثل جمعية
بغداد وكوفة لندن حيث لكل فنان ومثفف
حريت ��ه يف التعبري عن م ��ا ي�شاء دون قيد
او �ش ��رط ،واالهم هي املجاني ��ة ملمار�سة
العمل الفني .يف "الكوفة كالريي"عر�ض
املئ ��ات من الفنانني اعمالهم دون اجر كان
مكي ��ة يغط ��ي كل التكالي ��ف املادي ��ة الءي
معر� ��ض ،وكان ي�ص�ي�ر �سعي ��دا ل ��و ا احد
الفنانني يرتك للكالريي لوحة او لوحتني.
ه ��ذا دون االخ ��ذ يف احل�س ��اب املئات من
الن�شاطات الثقافية والندوات التي �ساهم
فيه ��ا العدي ��د م ��ن ال�شخ�صي ��ات العربي ��ة
والعاملي ��ة عل ��ى كل امل�ستوي ��ات .يف بيته
بني "توتينهام رود" وبني "اوك�سفورد"،
وبني اهم متاحف ومكتبات العامل يعي�ش
اال�ست ��اذ اجللي ��ل "حمم ��د �صال ��ح مكية"
معانق ��ا قرنا من الزم ��ان ،مبهرا يف �صفاء
ذهن ��ه ويف هدوئ ��ه احلكي ��م ،وبا�ستمرار
متحدثا عن العالقة بني العمارة والبيئة،
بني ال�ضجيج واالزدحام والتلوث البيئي
ال ��ذي ي�صي ��ب امل ��دن احلديثة يوم ��ا بعد
يوم دون ان ينتب ��ه لهذا احلال الكثري من
املعماري�ي�ن املحدثني ،فه ��و رغم احرتامه
ال�شدي ��د ل ��كل املدار� ��س واالجتاه ��ات

رئيس التحرير التنفيذي
عدنان حسين

املعماري ��ة اجلديدة هو ي�شك ��و من اغفال
واع او غ�ي�ر واع ملعظ ��م املعماري�ي�ن
املعا�صري ��ن بحقيقة ان العمارة كانت منذ
االف ال�سنني هدفها راحة ال�سكان ال�سكان
م ��ن ناحي ��ة ال�ض ��وء والري ��ح وامل�ساح ��ة
املخ�ص�ص ��ة ل ��كل ن�شاط بيت ��ي.يف حلظة
م ��ا تخيلت ��ه وك�أن ��ه اح ��د ن�شط ��اء "غرين
بي�س" املعروف ��ة يف ن�ضالها اليومي �ضد
كل انواع التلوت البيئي .كان مكية ي�صر
عل ��ى ربط العم ��ارة باجلغرافي ��ة اوال ،ثم
الت�أريخ ثانيا ،فف ��ي اعتباره ان ال�شعوب
تتمي ��ز ثقافيا يف يف معماره ��ا وعمرانها
قب ��ل اي اعتب ��ار اخ ��ر .وحتدثن ��ا ع ��ن
الهدم الظ ��امل الذي مار�س ��ه نظام "�صدام
ح�سني"يف ح ��ق �أبني ��ة و �أزق ��ة ت�أريخية
يف العدي ��د م ��ن احي ��اء بغ ��داد القدمي ��ة.
خ�صو�ص ��ا تلك التي هي ب�ي�ن "ال�شواكة"
و�س ��وق اجلدي ��د و�س ��وق حم ��ادة ليفتح
�شارعا قبيحا خاليا من اي ف�ضاء ترفيهي
لل�س ��كان الترى فيه غري قب ��ح الكونكريت
ال ��ذي يعط ��ي انطباع ��ا فنطازي ��ا اليفه ��م
جماليت ��ه اال دكتات ��ور ق ��روي وقا�س مثل
رئي� ��س النظ ��ام ال�ساب ��ق .وفوقه ��ا قومي
حت ��ى النخاع ف�سم ��ى ذلك ال�ش ��ارع ب�أ�سم
"حيف ��ا" وه ��ذا ر�أيته بعين ��ي حني زرت
بغداد قبل عامني .هذا ما كان يحزن مكية
املعم ��ار ،ذلك الهدم وامل�سح لآالف البيوت
الت�أريخية بع�ضها مبنيا يف القرن الثالث
ع�ش ��ر ..كما ح ��دث لواحدة م ��ن خاالتي،

جم�سم ل�سور م�سجد الكويت الكبري
كان تعوي� ��ض هدم بيتها يف �سوق حمادة
 5000دينار وكان مبلغ ��ا ل�شراء بيت يف
املن�ص ��ور حين ��ذاك ..وه ��ذا م ��ا قامت به
خالت ��ي ،كان ه ��ذا يف بداي ��ة ال�سبعينات،
فخ�ل�ال ا�سابي ��ع م�سح ��ت اجلراف ��ات
ع ��دة قرون م ��ن العم ��ارة البغدادية با�سم
التح�ض ��ر والتم ��دن ،ف�سقط ��ت ال�شرف ��ات
وال�س�ل�امل العتيق ��ة ودفن ��ت ال�سرادي ��ب
الت ��ى كان م ��ن اجم ��ل خ�صائ� ��ص البي ��ت
البغ ��دادي بع ��د "احلو� ��ش" لتنه� ��ض من
انقا�ضها عمارات و�شوارع قبيحة الا�سما
له ��ا وال ت�أريخ خريا �س�ألن ��ي الدكتور عن
مدين ��ة بر�شلون ��ة التي ا�سكنه ��ا منذ اكرث
م ��ن  30عاما وه ��ي بالن�سبة ل ��ه يعتربها
واح ��دة م ��ن امثل ��ة العم ��ارة االن�ساني ��ة
ب�سب ��ب م�ساحاتها اخل�ض ��راء و�شوارعها
الو�سيع ��ة ،وه ��و يعرفها جي ��دا ف�أخربته
مبعلوم ��ات ا�سعدته كثريا ،ففي بر�شلونة
المير �شهر او �شهران دون �أن ي�سد �شار ٌع
عل ��ى حركة امل ��رور لي�صبح للم ��ارة فقط،
ولك ��ن ه ��ذا يح ��دث بع ��د درا�س ��ات بيئية
و�أقت�صادية تخ�ص �س ��كان هذه ال�شوارع
و متاجرها .كان بامكان حديثنا ان يطول
اكرث ولكنني ف�ضلت ترك الدكتور لريتاح،
وحينما نه�ضت لوداعه اراد بدوره القيام
من مقع ��ده فتو�سلته ان يبق ��ى جال�سا يف
�صالته املليئة بذكرى ونكهة بغداد

عن موقع احلوار املتمدن
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عذرًا محمد مكية..
علي ح�سني
مل يخط ��ر ببايل يوم ًا �أنني �سوف �أكتب
عن املعم ��اري الكبري حممد مكية ،لي�س
النن ��ي ال اع ��رف قيمة الرج ��ل ومكانته
 ،ب ��ل لأنن ��ي اعتق ��د ان ه ��ذه امل�ساح ��ة
ال�صغ�ي�رة الت ��ي وفرته ��ا يل امل ��دى  ،ال
ميك ��ن له ��ا ان ت ��ويف �شخ�ص ��ا مبكان ��ة
ومنجز حممد مكية حقه  ،فالرجل الذي
ا�ص ��ر على ان يكون وجه بغداد الناطق
الق�سم ��ات ،الأك�ث�ر اجته ��ادا يف ر�س ��م
مالمح هذه املدين ��ة املحببة اىل القلب،
ي�ستحق م�ساح ��ة للكتابة بحجم ع�شقنا
لبغداد.
منذ ان عاد حمم ��د مكية اىل بغداد عام
 1946من زمال ��ة درا�سية يف بريطانيا
ق ��رر �أن يفع ��ل �شيئ� � ًا عظيم� � ًا ل� �ـ بغداد،
رافعا �شعار فلندعها تزدهر  ،كان حممد
مكية ومع ��ه رفعت اجلادرج ��ي وجواد
�سلي ��م ويو�س ��ف الع ��اين واجلواهري
وعل ��ي ال ��وردي والقباجن ��ي ومعه ��م
الع�شرات ميل�ؤون بغداد ومدن العراق،
بح�ضوره ��م و�صخبه ��م ،مل يب ��ق ا�س ��م
"المع" �إ ّال و�أراد �أن ي�ض ّم �إىل �سريته،
منج ��زا يقدم ��ه اىل بغ ��داد .و�صار للفن
والعم ��ارة متاح ��ف وم�س ��ارح ودور
�سينم ��ا ،قب ��ل ف�ت�رة وج ��ه حمم ��د مكية
ر�سالت ��ه " او�صيك ��م ببغ ��داد " :حي ��ث
يطل ��ب من ��ا ه ��ذا العراق ��ي النبي ��ل ان
"ا�ستمعوا اليها� ..أ�صغوا اىل �صوتها
كث�ي�را� ..ستكت�شفونه يف حركة ال�شجر
والنخي ��ل ..يف دف ��ق م ��اء النه ��ر ..يف
ال�ضح ��كات ال�صافية ..ت�أمل ��وا لونها..
جتدون ��ه يف الطاب ��وق ..يف اخل�شب..
يف زرقة املاء ..يف �سمرة الأهل".
مل يك ��ن حممد مكية �شاعرا ،لكن اعماله
�أرف ��ع من لغ ��ة ال�شعر والن�ث�ر ،كل بناء
�إيق ��اع  ،كل فكرة ق�صيدة  ،كل انحناءة
حج ��ر قافي ��ة لبي ��ت �شع ��ر ممي ��ز ،ظ ��ل
يع ��زف ملدينت ��ه عزفا منف ��ردا على الفن
وعل ��ى احلي ��اة .عا� ��ش يف قل ��ب بغداد
وطياته ��ا وازقته ��ا  ،مل يتن ��ازل م ��ن
اجلها عن �ش ��يء ،ومل ي�ساوم معها على
�ش ��يء ،كان ��ت زاده وعدته يف مواجهة
م�صاع ��ب احلي ��اة ،ت�سح ��ره بفو�ضاها
ويومياته ��ا و�سرع ��ة تقلباته ��ا من حال
�إىل ح ��ال ،ك�أنه ��ا مفك ��رة اراد ان يكتب
على حجارتها احوال هذه البالد.
تلك كانت مرحلة ازدهار الفن والثقافة
يف العراق ،وبدء ع�صر النه�ضة اجلديد،
يف امل�سرح والأدب والغناء ،وقد ت�صدر
حممد مكية ورفاقه بجدارة هذه احلقبة
اجلميل ��ة والغنية الت ��ي عا�شتها بغداد
يف اخلم�سين ��ات ،وعا�شها العراق حتى
بداية ال�ستينيات� .أعذب عالماتها كانت
�ص ��وت عفيفة ا�سكن ��در وناظم الغزايل
 ،وابرز مالحمه ��ا جدارية جواد �سليم،

ومعم ��ار مكي ��ة واجلادرج ��ي ،وارق
�صفحاتها ق�صائد نازك وال�سياب.
الي ��وم ونحن نق ��ر�أ و�صي ��ة مكية ننظر
اىل بغ ��داد وه ��ي تنزلق ،نح ��و ع�صور
الظ�ل�ام والعتمة! ،احلاكم فيها ال ي�سمع
�س ��وى �صوت ��ه  ،تنزل ��ق نح ��و كه ��ف،
احلقيقة في ��ه لي�ست النور ب ��ل الظلمة،
و�أه ��ل الكه ��ف ال ينريه ��م ال�ض ��وء ب ��ل
يعميهم ..ذات ي ��وم كانت بغداد منارة،
تتالق ��ى فيه ��ا احل�ض ��ارات وتتناف� ��س
عليه ��ا الأح�ل�ام والآم ��ال ..ذل ��ك ع�ص ��ر
كان منظروه يري ��دون لبغداد �أن تكون
مدين ��ة متعاي�ش ��ة ،مت�ساحم ��ة ،والأهم
مدينة بعبق و�ألوان لوحات فائق ح�سن
وعطا �صربي وفرج عبو ،مدينة ب�ألوان
من قو�س ق ��زح ،غ ّنى بها ولها �أم كلثوم
وعبد الوهاب وفري ��د االطر�ش وفائزة
احم ��د وتول ��ه فيه ��ا ع�شق ��ا القباجن ��ي
و�سليمة م ��راد وزكية ج ��ورج ومل يكن
ي ��دور بخلد ه� ��ؤالء ان تتح ��ول املدينة
اىل مدينة �أ�شباح ،يريد القائمون عليها
�أن يجعل ��وا منه ��ا دار ًا للآخ ��رة بعد �أن
كانت حا�ضرة للدنيا.
لي� ��س كل هذا القح ��ط م�س�ؤولية اهايل
بغ ��داد وال غي ��اب ال ��ذوق الع ��ام  ،وال
انح ��دار اخلط ��اب ال�سيا�س ��ي ،وال
ت�سويق املوت وا�ستعرا�ض ميلي�شيات
القت ��ل وجحافل اجلهل وال�سذاجة التي
يقوده ��ا �سيا�سي ��و ال�صدف ��ة و�س ��راق
�أحالم النا�س.
�سيق ��ول البع�ض مل ��اذا التقدمون حلوال
بدل �أن تنتق ��دوا ؟ �أنا يا �سيدي مواطن
ب�سي ��ط �أريد حل ��و ًال ،و�أري ��د �أن �أتطلع
ح ��ويل ف� ��أرى رج ��ا ًال يحب ��ون بغ ��داد
ف�أحبه ��م� ،أمتن ��ى �أن �أع�ث�ر عل ��ى حممد
مكي ��ة يف �سيا�سي ��ي الي ��وم ،امتن ��ى
ان اج ��د م�س� ��ؤوال ي�ص ��ر عل ��ى �صناعة
الع ��راق اجلمي ��ل ،املطمئ ��ن ،ولي� ��س
ع ��راق الطوائ ��ف وفر�س ��ان االنتهازية
وام ��راء احلروب،ورافع ��ي �شع ��ار "ال
م ��كان لل�سن ��ة يف بغ ��داد "  ،وا�صحاب
الفتات  " :اطردوا ال�شيعة النهم لي�سوا
عراقيني".
يا �سي ��دي حممد مكية وان ��ت تو�صينا
تذك ��ر ان الأمني ��ات ال تعي� ��ش طوي�ل�ا،
فالظ�ل�ام ل ��ه ق ��درة �أق ��وى عل ��ى البق ��اء
والإطاح ��ة بامل ��دن املبني ��ة عل ��ى �أف ��كار
اجلمال و�أمنيات الت�سامح ،وفيما تريد
ان ��ت لبغداد ان تتم�س ��ك بخيوط املحبة
والت�سام ��ح ،يريد له ��ا حكامها اليوم ان
ترت ��دي ال�س ��واد ال ل�ش ��يء ،فق ��ط النها
مار�ست الفرح طوي ًال.
ذات زم ��ن تفتح ��ت بغ ��داد عل ��ى عمارة
حمم ��د مكية  ،والي ��وم يري ��دون لها ان
تنام على اعتاب الطائفية واجلاهلية

حممد مكية بري�شة الفنان علي املندالوي

