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كان لنا فرصة اللقاء بـالدكتور مكية يف ديوانه بلندن،
وأجرينا معه حوارا مبا يتعلق جبدلية الرتاث واحلداثة
يف عمـارة اجملـتمعـات العــربيـة، السـيمـا مـا يـتعلق
بفلسفته و جتـربته يف النهضة العمرانية لدول اخلليج
العـربـي، اليت حــدث يف حيـثيـات وطـأهــا للحـداثـة
،قـطـيعــة مـع الرتاث الـعمــاري احملـلي، الــذي يـبقــى
التفـريط به وهاجس إحيائه،والرغبة بنهوضه الشغل
الشـاغل للكثـريين من العـامة وأهل الـشان. نـدعو اهلل
لشيخ البنائني العمر املديد، ونسأله عن بدايات تكوين

فكره وفلسفته املعمارية:
* كيف نـسجـتم اخليـوط األوىل ملنهجـكم الفلـسفي يف

العمارة ؟ 
-لقد كـان تطلعـي منذ ختـرجي إىل البحث عـن مسلك
عـملي  يعـاضـد الفكـر واملبـادئ الـنظـريــة ،اليت هي
حصيلة دراسيت. فحاولت يف كل تلك احليثيات ان أجد
لي اعتبـارات ووضوح قـصد يف مـا أفكر به مبـا يتعلق
بالـقيم اخللفيـة مبا جيـعلين أعطي الـدراسات قيـمتها
املثلـى .كل ذلك قد أوصلين اىل ثـالوث مقـدس وجدته
األنسب يف نفسي، وأخـالف به ثالوث فرتوفيوس منظر
العمـارة الرومـاني املعـروف، الذي اسـتمر مـدده وقوة
حجته حتى ورد فكـر ليكوربوزييه يف القرن العشرين
، وكــان فحــواه  تكــريــس الفهـم اجلمـــالي واحلـس
الـبصري للمبـنى مبا جيعله حتـفة الناظـر املتجسدة يف
واجهـاته األربع، اليت حيقق مـن خالهلا القـوة والعمق.
واعتقـادي مضـمونـه يعاكـس. وإذ أعترب أن )العـمارة(
هي أوال وقبل كل شئ )عمران( و هو مفهوم يقوم على

مثلث ،نصابه األتي: 
1-اإلنـسان: الـذي يتـضمن القـيم اإلنسـانيـة والروحـية
واإلميان والعقيدة والقيم االجتماعية ثم ما يشمله من
حيثيـات العقل واحلقوق والواجبات واألخالق وعالقة

اإلنسان باألنسان..اخل. 
2-املكـان: وهـو حجـر الـزاويـة يف العالقـة احلـميمـة مع
اإلنسـان وأمسيهـا )العمـارة الصفـرية(، وهـنا نـرصد
العالقة اجلـدلية، فـاإلنسان بـدون مكان واملـكان بدون
إنسان هـو أمر خيلو من سـطوة املنطق.واملكـان هنا هو
املسرح الـطبيعي اجلغـرايف الذي يتعـامل معه وخيتلف

اإلنسان باختالفه ويتشابه بتشابهه. 
3-الـزمـان: ويتـضمـن البعـد الـوجـودي والبعـد الـرابع
Divine(والـبعـــد اإلهلـي الــسـمــــاوي  والكـــونـي

 (Dimensionوالبعد الزمين.
فـال ميكن فصل أحـدها عـن األخر فـاإلنسـان وحده ال
يكـفي واملكـان اخلالء بـدون عمــران اإلنسـان ال يعين
شيئًا وكذلك املكوث يف الزمان يعين االلتصاق بالتاريخ
والرتاث وعدم التطور. فلكل من العوامل الثالث تأثريه
وال ميكـن أن جنرد احـدها او نـكتفي بـأحدهـا. والكل
لـدي سيـان  وهو مـا أطلق عـليه )املقيـاس اإلنسـاني(

وبالنسبة لي مضمار تفاعل أو كما أنا تفاعلت معه.
مثـة تـسـاؤل ذاتـي يطــرحه العـقل آليــا و منـطقيـا
وفحــواه:من أكـون أنــا لكي أفــرض عليـك تصـميـمي
ووجهة نظري دون املرور بتلـك االعتبارات اجلوهرية
يف التـصميم وإعطـائها شـوطها ومـداها ومـستلزمـاتها
.فـالتصميم يف نظري هو حمـصلة التفاعل بني عوامل
ذلك )املثلث املقـدس(، الذي ال جيب أن يـشذ أو يـبتعد
عن منـطقها ،وبـذلك فالـتصميـم العمرانـي والعماري
يأتي مـسرتسال وآليا ومتـناغما مع تـلك املعطيات،اليت
هي يف حقيقتها الشاملـة حمصلة تفاعل خالهلا جهدي
وقـناعيت وضعفي و قدرتـي .وميكن أن يصيب التعمق
يف مفهــوم تلك العـوامل حتـسن مـضطـرد ،وهـذا مـا
حاولـت جهدي إليه واعتربته سنيت يف العمل اإلنتاجي
وشغلي الشـاغل فيمـا أستعني به يف حتـكيم املسـابقات
املعمارية اليت شاركت فيها أو التحضري ملشاريع عمارية

خالل حياتي .
لقـد كـانـت نصـيحيت لـتالميـذي علـى الـدوام بـأن ال
يـتخذوا األحكـام املسـبقة واملتـسرعـة أو تطبـيق فكرة
قـفزت بنزوة اىل خلدهم ،بقدر ما جيب التعمق يف كنه
البدايـات واخلوض يف غمـار البحث عن اخللـفيات اليت
سردتها آنفا والسيما عالقـة املشروع العماري باملاضي،
وذلك بـاحلوار مع ذلك املـاضي .ويف خضـم البحث عن
ثـرائـه جيب أن  ال نلـغي علــى النـاس عـمق فكــرهم
وفـطنـتهم وحــذقهم يف حـرفـتهم واحلـس الرتاكـمي
الزمين لتلك اخلربة ،اليت تتـطلب أن نكون على درجة
من العبـقريـة اليت تـداني ثـراء تلك اخلربات وتـفوق
عليهـا وهذا أمـر فيه مـن اإلعجاز الكـثري.وأتذكـر هنا
قول أحد أسـاتذتي نـاصحا  بـان الصعوبـة تكمن يف أن
نضـيف ونثـري مـا ختلف مـن نتـاج املـاضـي،كل ذلك
حيفز الكثريين على عمل اجلديد، لكن املشكلة تبقى يف
مدى التعمق و اجلهد املبذول يف سبيل ذلك. رمبا يكون
هـذا هـو جـوهــر املنحـى احلــداثي الـذي سـار عـليه

الكثريون.
*وهل ميـكن إعتبـار منحـاكم احلداثـي يدخل يف ذلك

اإلطار؟
- احلـداثة بـالنـسبـة لي هي مسه تفـرض نفسهـا،فهي
حالة متفاعلـة ومتحولة تدعـونا اىل التعامل  مع كنه
كل خـصوصـية بـذاتها)Special case(وجتـربيت
تـرشد اىل انـين كنت يـوما حمـافظـا لغـرض تكـريس
احملافـظة علـى هويـة املكان حـيث أدعوهـا )احملافـظة
اإلجيـابية( الـيت تتطلب تفـاعاًل وتعاماًل خـاصًا حبيث
ميكـن أن تكــون الـنتـيجــة اسـتحــداثــًا أو جتــديــدًا
)Renewal(للمكـان كمقيـاس يفرض نفـسه. وهذا
احلل ليس قاعـدة شاملة تنطبق  يف كل حالة، فأحيانا
أجـد نفسـي حموجـا اىل تفكـيك البنـاية والـبحث عن
مفـردات العمـارة املتنـاسقة واملـتجانـسة مـع مفردات
النسيج العمراني الذي يكتنفها.وعادة ما توصلين تلك
املفردات اىل التعامل مع الـفضاءات التابعة له مبا ميكن
Open-(أن يـشـكل لنـا مـا أدعــوه املفتــوح واملغلق
. (close spaceكـل ذلك يــدعــونــا اىل تـفكـيك

يف تسعينية املعمار د. محمد صالح مكية وحديثه عن التراث واحلداثة املعمارية

)إن العمارة( هي )العمران( الذي يتضمن القيم االنسانية والروحية واالجتماعية

حاوره: د. علي الثويين

معمار وباحث عراقي / ستوكهولم

الميكن التطرق الى احلداثة املعمارية يف العالم العربي دون ذكر ثالث
شخصيات تركت أثرها يف صلب احلالة اإلبداعية مبشارب شتى، هي املصري
حسن فتحي و العراقيان رفعت اجلادرجي ومحد صالح مكية. واليوم نؤرخ
بسيرته جتربة قرنية ثرية تنقلت من لب التراث يف بدايات القرن العشرين
الى صعود متسارع للحداثة يف بواكير القرن الواحد والعشرين. كل تلك
الهموم حملها املعمار الدكتور مكية يف خاطره، ذكرى وجتربة خصبة، ورأي
ناضج  لواقع األيام ومنظورها.
ولد املعمار مكية يف بغداد عام 1914 ودرس العمارة يف بريطانيا بني أعوام
1935-1946 حصل خاللها على شهادة الدكتوراه يف التخطيط احلضري
،وعاد بعدها الى العراق .عمل يف تخطيط املدن وحث اخلطى يف رسم مالمح
خطاب وطني للعمارة والعمران . أجتهد يف اإلنتاج املعماري وصمم مباني
ومدناً جميلة. ترك العراق عام 1968 بعد حلول سلطة حزب البعث وأستقر
به احلال يف دول عربية خليجية ثم يف بريطانيا ونشط خاللها يف مشاريع
عمرانية ومعمارية كبرى .أسس له مكتبا إستشاريا يف العمارة والعمران
وكانت له فروع يف  مدن اخلليج واجلزيرة ومن أهم أعماله مسجد اخللفاء يف
بغداد وجامعة الكوفة و جامع الدولة الكبير يف الكويت ومجمع احملاكم يف
الرياض وتخطيط وتوسعة مدينة مسقط و مشاريع عدة يف البحرين ودبي
وإسالم أباد. يعيش اليوم يف لندن وينشط يف إحياء التراث الثقايف العربي
واإلسالمي من خالل )ديوان الكوفة(. 

،لكي يـتسـنى احملـافظـة القصـوى علـى حميـا املديـنة
الـرتاثي وضمـان استـمراره وتـطوره املـتسلـسل البعـيد
املـدى .وبذلـك حنتاج اىل آليـات ونظام تـشريعي يـدعى
Compensation &( الـتعــويـض والـتحــسـني
 (betterment،ونعين بـذلك نـوع من الـسيـاسـة
النفعيـة اليت تصـب يف صاحل أصحـاب  األراضي املهـملة
اليت أخـططهـا وأعـطيهـا أهـميـة استـثنـائيــة لرتتفع
أسعـارها عشرة أضعـاف سعرها القديـم ، ثم أخذ قطاع
منهـا واخفض سعره ثـم ألغيه كما هـو احلال يف كربالء
اليت تـستــوجب احملــافظـة علـى املــدينـة القـدميـة
،وتطـويقها حبزام أخـضر حيافـظ عليها ويطـور بيئتها
احمليطـة ،وميتـد منه جمـموعـة من الشـرايني بـاجتاه
اخلـارج اليت تبقي علـى جتمعـات امسيهـا جمازا )األورام
الـسـرطـانيـة( فـيمـا بـينهـا ،واليت جيـب استـئصـاهلـا
وختلـيص املدينـة من أدرانها  تبـاعا ،واليت ميـكن ملئها
بـنمـاذج مـدروسـة) (Cases studyالـذي سـوف
يـضطلع مبهـمة القـدوة احلسنـة اليت نـتلمس جـدواها
تبـاعا بعـد أن يبـدا النـاس يف تقلـيدهـا واالحتـذاء بها

،ويتبعه توسع جتسيدها يف أماكن أخرى.
وهذه النماذج حـصيلة فكر واستيعـاب للواقع اجلماعي
وليس الفـردي اليت ميكن ضمـان استمرارهـا مبعني ما
نـدعوه سلطـة الثقاة أو األمـناء)(Trusty، اليت جيب
أن تكـون منتخبـة من العامـة،أصحاب املـصلحة يف ذلك
.وجملس األمناء هـذا يضطلع بالتفكري املـنظوري حلالة
املـدينة وبـالتفكري مبـا تؤول إلـيه األحوال عنـدما حيل
األحفاد بني ظهـراني مدينـتهم اليت يرتمحون بـسببها

على أجدادهم .
وهكذا سوف يرى جيل واحد من سكان املدينة إمكانية
ومالمح هـذا التحـول يف واقع املـدينـة خالل اخلمـسني
عامـا اليت يـعيشـها الفـرد بني سـين)20-70( عامـا اليت
تتـكرر علـى ثالث أجيـال ميكن خالهلـا ضبط سكـنات
وهواجس املدينة وتطورها املضطرد. وال يفوت يف ذلك
التـنويـه اىل أن تلك النتـائج ال ميكن أن تـطأ بـر األمان
دون تعـاضـد مجيع القـوى الفـاعلــة يف اجملتمع ولـيس
املخطط احلـضري واملعمـار فقط، فهي بـاإلضافـة إليهم
مهمــة  علمـاء االجـتمـاع واالقـتصــاديني و الـطبقـة
السياسيـة حبيث يشكلوا حـالة استشاريـة ،يدلوا بها كل
دلوه مبا يفقه باختـصاصه والكل يصبح واحد ممثلني
جملـتمع واحـد .وبــذلك تلغــى صفـة االعـتمــاد علـى
املهنـدس املدنـي الذي يـشق الطـرق وال يعرف عـواقب
ذلك .حيث يتم إعطاء القيمة احلقيقية والكفاءة املثلى
للحـركـة اآلليـة يف املـدينـة حبيث ال تـطغي علـى قيم

اإلنسان وحسابه وتفاعله مع حميطه.
وهذه عـوامل مسـاعده يف تـكريـس حالـة من اإليـثار
والشعور بالرضـى من قبل اجلميع واألمر غري تعجيزي

ناهيك عن عدم أنانيتة وتكريسه للربح السريع.
وقد شهدت علـى تلك الظاهـرة التشريـعية اليت تعكس
احلـس احلضـاري واليت يتـداخل فيهـا احلس اجلمـاعي
والدراسـات النفسـية اليت جتعل اجلمـيع يفكر من أجل
اجلمـيع وتتداخل مصلحة الفرد مع اجلماعة . ويف ذلك
عربة لذوي األلبـاب بالفصل احلساس بني العام واخلاص
ورسم حـدودها من خالل تلـك التشريعـات. وقد تكون
لتلك التـشريعـات نتـائج باهـرة .وشهدت عـلى ذلك يف
بعض مـدن اخلليج واجلـزيـرة الـيت ميكن اسـتثمـارهـا
بإرسـاء مشـاريع البنيـة التحتيـة كاملـساحـات اخلضراء
واملتاحف واملراكز الثقافية واملكتبات واملشاريع النفعية
اليت تـصب بالنتيجـة يف الصاحل العام بعـد ما يتم احلث
علــى ذلك بـإلغــاء الضــريبـة عـليهــا وإعطـاء بـعض
االمـتيازات ألصحـابها .ويـلعب اإلعالم دورا جوهـريا يف

حيثيات ذلك.
ولي جتـربـة غـنيـة يف مــدينـة مـسقـط اليت شهـدت
التـحضـري اىل ثالث جتمعـات شعـبيــة التقـيت خالهلـا
بأهـالي املدينـة ومت خالهلا حـث احلمية الـيت تسري يف
سجـايـاهم وشـجعتهـم يف التـفكري حبـاضـر ومـسـتقبل

مدينتهم اليت تهمهم وتهم أجياهلم الصاعدة .
*أين يـنصب هـمكم اليـوم يف نقل ذلك الـثراء املـعريف

والتنويري وملن ترومون وهبه؟
- أن عـرفانـي السـرمدي  يعـود دائمـا اىل هؤالء الـناس
الـذين نشأت بـني ظهرانيهم وتلك األزقـة اليت اكتسبت
فيها أوىل جتارب معرتك احلـياة، وذلك احلي الذي حيمل
عبق املاضـي والتأريخ وتلك املـدينة اليت انـتسبت بكل
جـواحني ألزقتها وهـوائها ومشـسها وخنيلهـا وفئ أزقتها
وكذلك البلد الذي نهضت الدنيا بعده وعلم الدنيا كيف

تنظم أمورها ،فقليب معه يف السراء والضراء. 
أن عرفـاني هلؤالء مجيعا جيـعلين أتوق اىل تلقني كل ما
ميكن أن يكـون نـافعـا للـذين يـأتـون بعـدنـا وميكن أن
يستندون اىل نتاجنا الذي سيكون معينا هلم يف مسعاهم

وطموحهم. 
وعـادة مـا اطـرح علـى القـوى الــدينيـة املنـظمـة بـان
يصرفوا النذر القليل مما يعتقدونه ضروريا يف مناكب
الـدعوة لـيكرس يف إنـشاء معـاهد للحـضارة اإلسالمـية
تكتـسي طابع حـضاري ويتجـسد فيـها برنـامج عماري
غين من قـاعـات درس وحمـاضـرات ومـكتبـة وافيـة ،
يـؤهـل فيهـا اىل نـقل املعلـومــة والفكــرة اىل األجيـال
الصاعدة كما كان يف تراثنا لدى فقهاء الدين، مما يؤدي
اىل التـواصل وعدم القطيعـة بني أجيال الـبشر. وميكن
أن يسري ذلك اجملمع أشخاص مرمـوقني. وبذلك ميكننا
عدم التباكي على حالة العداء واجلهل بنا من اآلخرين،
وعدم معـرفة حقيقتنا بالوقت الذي نقف حنن مكتويف

األيدي ونريد أن يتفهمنا األخرون . 
حنـن حموجـون لتـطويـر مفهـومنـا النـظري والـعملي
للمعـرفــة حبيث تـتطـور بـالتـوازي وتـرفـد الـواحـدة
األخرى .وأضـرب لك مـثال جبهلنـا بكـثري من املفـاهيم
Land(اجلـوهـريـة مـثل مصـطلح اسـتعمـال األرض
 (useأو الـبنيـة التحتـية) (Infrastructureأو
العمارة الفردوسية ) (Landscapeاليت لن جتد هلا
من يــرجع إليهـا بـالـرغـم من جـوهــريتهــا يف تطـور
التخـطيـط احلضـري الـشـامل، نــاهيك عـن كثـري من

املعاني واملفاهيم األخرى.
وجنــد مفهـوم الـتكـافل الـشعـيب اجلمــاعي واعـتمـاد
Help people to(اجملتمعات على طـاقتها الذاتية
 (help them selfمل جند من يفكـر بها أو حياول
أن يـضع اآلليــات لتجـسيـدهـا يف جمـتمعـات تــأن من
اإلتـكاليـة والفوضـى يف كل شئ. وأن عملـية إنقـاذها ال
تكلف سـوى النذر اليسري من اجلهـد وكثري من التنظيم
وبعد النظـر. فمثال إنشاء قريـة ميكن أن يكون بصيغة
عضـوية تـدرجييـة تطـورية مـع الزمـان حبيث نـبدا
بـزراعـة الـنخيل حـول الطـرق املـؤديـة هلـا ويف أزقتهـا
ونـستعـني بأبـسط األشـياء لـلبنيـة التحتـية الـضامـنة
لتطـورها تـباعـا حتـى تصل اىل مـصاف عـاليـة مبعني
أهلها أصـحاب املصلحـة يف ذلك. وميكن أن تكـون احللول
بسـيطـة جـدا ولكن املـشكلـة مصـدرهـا الـسيـاسيـون
واإلداريون وأحـيانـا املثقـفون أنفـسهم ،ممن يـعيش يف
دوامة من سفسطة ملفهوم الرتاث وتفسريه،دون اخلوض

بانعكاس ذلك على حاضر اجملتمع ومستقبله.

تعامل معه جـهلة القوم ،وذلك حبالـة من السطحية يف
قـراءته  ،دون اخلوض يف الـصيغ الكيفـية و التحلـيلية
والتمثـيلية لـذلك الرتاث وحماولـة استقاء املفـيد منه
لينعـكس حيا وملـموسا يف حيـاتنا املعاصـرة.  فإحياء
الـرتاث ليــس املكــوث يف أحــداث املــاضي، وامنــا نقل

هواجسه معاشة يف حالنا احلاضر.
و يقـودنا هذا اىل هدف مـنشود هو الـبحث عن حداثة
مل حتدث بعـيدا عن الصيغ اجلـامدة السقـيمة اجملردة
للرتاث ،الن فحـوى احلـداثـة يكـمن يف متيـزهـا وعـدم
حـديتها ومجـودها وضيـقها الفكـري واحتوائهـا على
مـنظـومـة القـيم املـرجـوة ضـمن اإلطـار اإلنـســاني
املـتكــامل و نــسمـيه الـبعــد اإلنـســانـي للحــداثــة
)(Human scale،اجملرد مـن الصيغ املـادية اليت
تعكـسهــا كلمــة )املقيـاس( يف ذلـك ،ويعكـس بــذلك

التكامل املطلق هلوية اإلنسان مع املكان والزمان. 
وميكن تلمـس ذلك يف منظـومة الـظواهـر اليت طفت
كمـستجـدات علـى سطح حـياتـنا املـعاصـرة. ويف جلة
التفـريق بني مواءمتـنا اآللية واملـيكانيكيـة جند مثال
مقصف الكباب الذي كنا نؤمه يف السنوات اخلوالي حل
حمله مطـاعم األكل السـريع و) مكدونـالدز( كل ذلك
حيتاج اىل الـوقوف مليا بواقعية، تنأى عن الرومانسية
والعواطف  واحلنني اىل املـاضي)نوستـاجليه( ،والبحث
يف إمكانية مالءمتها مع هاجس اجملتمع ومتماشية مع
رغبات طبقـات األعمار واألجيال الصـاعدة فيها. وهذا
يقودنا اىل نقطـة جوهريـة هي حساسـية التعامل مع
اإلنـسان ليس كـبشر يعـيش أيامه ويـنتظر أن يـتوفاه
اهلل بقدر ما هو عـامل حيوي مبدع ويسـتأهل العناية

به .
ويف ذلك نعتقـد بأن اخلـصوصيـة الرتاثيـة لديـنا هي
حـالة ليـست انعزاليـة ومتقوقعـة على ذاتهـا بقدر ما
هـي حالـة ميكـن الولـوج معـها اىل صـلب التفـاضل مع
ثقافات العـامل دون أدنى حساسية أو مـركب بالدونية
،و يقودنا ذلك اىل دحض حالة االستحواذ الثقايف الذي
جيعلـنا متـشبثني مبـا يف أيدينـا وال نريـد أن نفيد به
اآلخـرين. وهـذا يقودنـا اىل منظـور جديـد واىل آفاق
القـرن اجلـديـد وكـيفيــة التعـامل مع العـامل املـتغري
واالستنـاد اىل الرتاث برؤية جـديدة واستشهـد هنا مبا
قاله )ابو نصـرالفارابي( يف مفهوم )املعـمورة الكونية(
الـشامل وانـتقال الفكـر فيها بـتصور جـديد يـأخذ يف
احلـسبان احلالـة الشاملـة للكون واحرتام اخلـصوصيات

والتفاصيل.
فمـثال أنين عندمـا اصمم بنايـة لإلنكليز أجـد نفسي
متقمصا روحـا إنكليزيـة واصبح إنكليزيـًا أكثر منهم
الصل بالنـتيجة اىل أعمق العطاءات اخلـصوصية لذلك
التـصميم يف إطار املكـان والزمان . و أسـلك هذا املسلك
ألصل اىل لب املـسـالـة وذروة الـنتـائج مـن خالل بث
إنسانييت فيها اليت أشرتك بها مع اإلنكليزي بالرغم من
عــدم سطــوتي علـى املكـان وكـذلك احلــال يف البعـد

الزماني .
ومن أجل الـوصـول اىل تلك الـروحيـة يف التعـامل مع
العمـارة كان جيب أن نفكر حبـالة عماريـة تتكرس من
خالل التعليم املعماري الـذي توخيته عندما خططت
جـامعـة الكـوفـة حبيـث رمت إلغـاء هـيمنـة التـسيري
احلـكومـي والبريوقـراطيـة وذلك من خـالل مؤسـسة
حرة ال تـتقيد  بإمالءات السلطـات وتدخلها . وجند يف
ذلك أمثلـة جامعـات كمـربج وأكسفـورد يف بريـطانـيا
الـيت ليس هلا أي صلـة بالسلطـات احلكوميـة السيما يف
جمال املنهجية واهلدف العلمي . ولدينا أمثلة مؤسسات
دينية كبرية مثل األزهـر تستطيع تـأدية الدور نفسه
وتسعـى اىل عامليـة الفكر وإحـياء الرتاث اإلسالمي دون

تدخل السلطات.
وأخذ مثـال إعادة بنـاء مدينـة مسقط الـذي أشرفت
عليه وكان لي بـاع فيه حبيث تسنى لي أن أطبق فكرة
البناء الذاتي الـذي يقوم على أكتاف أهل املدينة الذين
سوف جيدون أن مصلحتهم تتداخل مع مصلحة إحياء
مـدينتهم وقـمت بطبـع كتاب وزع عـلى مجيـع بيوت
املنطقة املراد إعادة تأهيلها ليعرف كل منهم دوره وما
يعمله يف داره ومـا هي حـدود االلتـزام بهذا الـربنامج
الـذاتي الذي تـضبط آليـاته جمموعـة من التشـريعات
اليت ألزمت اجلميع التقيد بهـا وتبناها السلطان نفسه
لضـبط مـا يرتتـب عليهــا حبيث مت الـتقيـد بـالفكـر
العمـرانـي من خالهلـا. وقـد أخـذ يف احلـسبـان عـدم
املداهنـة والتدلـيس يف ذلك والسيمـا لدى عليـة القوم
وخاصتهم الذين يرومون التمتع بامتيازات واليت كان
الضلوع يف التهاون بهـا يؤدي اىل احليلولة دون الوصول

اىل النتائج املسطرة يف ذلك املشروع احليوي.
*يقـودنـا احلـديـث عن عمـران مـدينـة مـسقط اىل
السـؤال عن إمكـانيـة توحـيد الـرؤى العمـرانيـة مبا
يــوصلنــا اىل نظـريـة عمـرانيـة عـربيـة شـــاملـة

ومشرتكة ؟
أن للثقـافـة العـربيـة املـشرتكـة اثـر مـوحــد كبري يف
منظومة تلك املدن ولكن يبقى خلصوصية كل مدينة
مـرده التكـويين   و بكـونه إرهـاصـة حلـالـة مكـانيـة
وزمــانيــة ذاتيـة ميـكن ان ختـتلف يف طـبيـعتهــا مع
شقيقاتهـا العربيات بـالرغم من كم العـوامل املشرتكة
املوحدة اليت تصب يف هذا االجتاه ،فلكل مدينة جوهر
كـان قد أسـس هلا كيـنونتهـا مبا يتـناسب مع مـوقعها،
وتكمن عـروبتـها يف مقـدار انتمـائها اىل ذلـك املوقع ،
ومتاشيهـا مع معطيات الـواقع االجتماعي الـذي حتما
ســوف تتبــدل بتبـدل أخـالقه ، وميكن األخـذ بـذلك
األمر منـاصا ألجل القفز اىل عاملية الفكرة اليت تنتمي
اىل إطـارهـا وهــويتهـا العــربيــة اليت ختـتلف حـتمـا
بـاختالف املكـان، ففي رأيي ال تـوجـد بيئـة عـربيـة
واحـدة فهنـالـك الصحـراء والـسهل واجلبـل والسـاحل
الـرطب واالهـوار العـراقيـة،ولكـل منهمـا مقـتضيـاته
وخـصـــوصيـته ،فلــذلك ســـوف ال نلقــى قــريـتني

متطابقتني يف التخطيط.
لقد كـان لي نشاط حمـموم يف منطقـة اخلليج ودراسة
استـغالل األرض فيهـا بعـد حقبـة النفـط واالنفجـار
احلضري وأخذت مـثال جانب الديـرة من مدينة دبي
اليت كنـت قد أنـشأت بـها جمـموعـة من املـبانـي وقد
تسنى لي دراسـة احلال فيها عـن كثب وتوثيق ذلك يف
فيلم سينمائي يشرح خلصوصية ساحل املدينة املمتد
ملـسافـة عشـرة كيلـومرتات وكيفـية الـوصول اىل أدق

احللول املتناسبة مع خصوصيته البيئية.
وميـكن إمجــال احللــول للمــدن العــربيــة من خالل
الـــدراســـة املعـمقـــة لــــواقعهـــا احلـــالــي وواقعهـــا
احملتمل.فلـناخذ بغداد مثال اليت اعترب أن احللول اليت
كـانـت ميكـن أن تكـون نــاجعــة يف الثـالثيـنيـات او
األربعينيـات من القرن العشرين ال تـنطبق حتما على
مـا ميـكن أقرتاحـة اليـوم إلنقـاذ حـاهلـا وميكن بـذلك
اخلـوض يف حالـة من التخـطيط املـرحلي علـى ثالث
مراتب األوىل قصرية املدى والثانيـة متوسطة والثالثة
بعيدة وميكن أن تستغرق كل مرحلة من تلك املراحل
مخـسني عـامـا يتـم من خالهلـا االنتبـاه اىل مـا ميكن
احلفاظ عليه وما ميكـن أن يزال خالل كل مرحلة من
تلك املراحل وما ميكن أن يضـاف اىل النسيج العمراني

يـرتبط يف أذهـاننـا ببـيت القيلـولة يف مـدننـا احلارة
ولـيس لـولوج اآللـيات . ويف ذلـك احلل ميكنـنا كـسب
طابق ليس عـاليا عن سـطح األرض وليس حمفورا يف
نـافقهـا، بقـدر مـا ميكـن الصعـود اليه بعـدة درجـات
بسيطـة ال توحي بصرحيـة القصور املراد به اخليالء
اليت أحتـاشـاهـا متـامـا .إضـافـة اىل سهـولـة صعـودهـا
ونعـرف أن الكثـريين يفضلـون صعود مـنحدر األرض
على طول عدة أمتار من تسلق درج باسق وهو مردود

سيكولوجي  جيب أخذه يف احلسبان.
ونقر هنا بـأن ذلك احلل يكون مكلفـا واليناسب ذوي
الــدخل احملــدود ولـكن ميـكن األخــذ به يف مــواضع
أخرى. وهنا أتذكر يف مشروع كنت قد أعددته لصاحل
أحـد األمراء يف مـدينة الـرياض بـالعربيـة السعـودية
وفـزت باملـركز األول ولـكن املشـروع مل ينفـذ لآلسف
.وكان عـبارة عن جممع سكين يقطنه األجانب ويوفر
على درجـة عالية من مقياس الـرفاهية .وقد أعددت
جملـمع احلي مـسـاحــات تليق بـذلـك املقيــاس ومنهـا
ساحـات اللعب والراحـة اليت حتف مبجموعـة املساكن
املتـوافــرة فيهـا وسـائل الـراحـة ، ولـكين تـوخـيت
جتـريدهـا من حمل خاص ملـرآب السيـارة املندمج مع
الدار والذي يقتضي على ساكنه أن يقطع مسافة 100-
200 مـرت بني املــوقـف اجلمــاعـي املخـصـص للــسيــارات
وبني داره . وكنت أرمي اىل اإلقـتصاد بـاملسـاحة اليت
تكلف الـكثري يف البنـاء أبسطهـا 30 مرتا مبنيـة لتضم
سيـارة يـركبهـا شخص واحـد  نـاهيك عـن الشـوارع
واملمـرات وتـسهيالتهـا الـيت تصـبح هنـا تفـريطـا يف
املساحة وتبـذيرا يف املصاريف، الـيت ميكن إضافتها اىل

البناء واملساحات الوظيفية األساسية للدار. 
ويف حمـاضرة لي كنـت قد القيتهـا يف إحدى املنـاسبات
وقلت فيهـا أن األجيـال الصـاعدة يف املـستقبـل سوف
تـلومنا وجترمـنا على هذا اإلجحـاف الذي نفرط فيه
مبسـاحـة األرض،حتـى ليـصل بهم احلـال وصفنـا بـ
)البـدائية( على تـصرفنا )األرعن( هـذا الذي يقتضي
استعمال آلة طوهلا مخسة أمتار لننتقل بها 30كلم من
أجل اإلمضـاء على قـصاصـات ورق والعودة أدراجـنا.
فبالـوقت الذي تكون مساحة حـانوت منتج إقتصاديا
ال يتعــدى مسـاحـة مـرآب للـسيـارة اليت تـشغل بـال
اإلنـســان بربدهـا وسخــونتهــا ليـس إال لـتنقـله تلك
الكيلومرتات. أنهـا حالة بائسة تدعو إىل التأمل وإعادة
النظر بالـرغم من كونها حاجة ولكنها ال تستأهل كل
تلك احلظوة. وهنا جتب موائمة املساحات و الفضاءات
املبنيـة ملقتضـى وواقع احلال وتـطور احلـياة واليت ال

ميكن إلغاؤها، وتوفري األماكن املخصصة واملظللة هلا. 
وأعـطيـك مثال علـى انتهـاك الـسيـارة حلـق اإلنسـان
وحـريـة حـركـته فقـد وجــدت يف بريوت رصـيفـا
اليتعدى عـرضه عرض اإلنسـان أي 60سم وهذا يعين
أنك قد الغـيت نفسك واملسـاحة املخصصـة لك لتهبها
حلريـة حركـة السيـارة اليت هي يف جـوهرهـا صنيع
عقلك ويـدك. وهـذا مـا جعلـين اقرتح مـرة أن أوسع
فيه الـرصـيف ليـصل حتـى 15 مرتا لـتتـسع حـركـة
الناس بعد أن توشح تلك املماشي باألشجار واملزهريات
وأمـاكن اجللـوس واإلنارة العـمومـية ومـا اىل ذلك من
عنـاصر األثـاث احلضـري العمـومي. وهـو ما يـنطبق
كذلك على إلغاء بعض الشوارع اليت خيصص استعماهلا
للمارة واملشاة فقـط و إلغاء حركة السيارات فيها إال ما
يلـزم لبعـضها الـيت توظف ألغـراض التمـوين أو مجع
القمـامة أو التـنظيف، ويزدان هـذا الشارع مبجـموعة
مـن املقـصــورات )األكـشــاك( اليت تــوظف للـتجــارة
واخلدمـات العامـة وتكـون قواعـدها أروقـة للمـشاة،
وبذلك نـرجع املدينة اىل نظام األزقـة اخلاصة املظللة
اليت كانت سارية يف املدن الرتاثية ، وهو ما أفكر به يف
املدن القدميـة مثل أزقة كربالء اجلـديدة ، اليت جتب

إعادة تهيئتها هلذا الغرض من جديد.
*إذن كـيف تعـاملـتم مع الـفضـاءات اجلـامعــة بني
القديم واحلـديث إذا اقتضت تهيئة عمـرانية شاملة

للمدينة؟
- أتذكـر يف بداية السبعينـات من القرن العشرين ،كان
لي مـواجهـة مع هكـذا أمـر حيـث كلفت   مبـشـروع
للتهـيئة  ومعـاجلة الـواجهات احلضـرية ملـدينة  دبي
إبان بدايـة نهضتها احلديثة السـيما بعد التوسع الذي
طـرأ عليها مبـا حياذي املنـطقة  القـدمية أو )الـديرة(
.حـيث اقتضى األمـر أن اطلب منهم  إعطـائي حافات
الـشوارع  ملـسافـة طوهلـا ثالثـة كيلـومرتات من ذلك
الشـارع الطـنفي الــذي يشـرف علـى خـور دبـي لكي
أخططه وأتـعامل معـه بكيفيـة نسـيج السجـادة اليت
حتتاج أجزاء مـنها التدخل للـرتميم و)الروف( حبيث
ال يغري فيهـا أو يؤثر سلبـا يف طابعها وألـوانها األصلية
وروحيتها اليت الفتها منذ نشوئها،بالوقت الذي يطور
يف بنيتها السـيما فروق االرتفاعـات يف واطئ البنايات
وعاليها،  وحيسن أداءها ويهبها عمقا حضاريا متجددا
وينظم الوظيفة العمومية فيها وحيافظ على كينونة

ختطيطها وحييي أزقتها املتفرعة من هذا الشارع .
وقـد أعطيت أهمية اسـتثنائية للـتجانس بني األبراج
احلـديثــة فيهـا مع الـبنـايـات الـرتاثيـة من نـاحيـة
املعـاجلـات العمـاريـة وكـذلك إضـافـة نـوع من األرقـة
األفقيـة بيـنهمـا،حبـيث تكـرس حـالـة مـن التهـذيب
وخفــة االنـتقــال بني املــرتفع والــواطـئ والقــديم
واجلـديد.وهكذا ميكن تشبيهـها حبالة )روف( السجادة
واهلــدف منه سالسـة االنتقـال تطـوريـا من احلـالـة
الرتاثية املرممـة اىل حالة مقلـدة للرتاث اىل  حالة من

العمارة احلداثية. 
وأتـذكـر يف سيـاق هــذا املشـروع بـصفيت اسـتشـاريـًا
لتـصميـم وتنفيـذ فنـدق هيلـتون دبـي الذي حـضر
منــدوب الشـركــة من نيـويـورك وممثلهـم يف مصـر
للقـائي. وقد كـانت مفاجـأتهم كبـرية عندمـا رفضت
مـوقع املشـروع بسبب حـيويته ومجـال موقع األرض
اليت أخربتهم بـانهاعزيـزة والميكن التفـريط بها.ويف
جلـة األخذ والـرد  اضطـرني  احلـال اىل رفع األمر اىل
املتعهـد األول يف  املشـاريع الذي أخـربته برايـي وعدم
رغـبيت يف أكـون سـببـا يف حـرمـان املـدينـة مـن تلك
األرض اليت اليليـق التفريـط بها لـصاحل بنـاء فندق ،
ولـديكـم غريهـا مـن األراضي اخلالء الـيت ال تكلـفكم
الـكثري. وهـنا رصـد أخالقي يف تقـسيـم األراضي اليت
لعبت بهـا عوامل الطمع واالستحواذ غري املشروع اليت
أسـاءت ملالمح املـدينـة الحقـا. وقد تـعرضـت حينـها
لضغـوط من لـدن ممثـل الشـركـة العـامليـة اليت هلـا
ارتـباط جبهـات أمرييـة عليـا ،جعلتين أصـر و أمارس
قنـاعــاتي ومـا ميلـيه علـي ضمـريي العمـلي وصفـة

األستشارة اليت أوكلت بها وأمننت عليها .
*هل تعـتقدون أن تنميـة احلس اجلمالي هـو الضامن
للخـالص من ربقـة الفـوضــى اليت تـكتـنف  حيـاة

جمتمعاتنا ومدننا ؟
- دون أدنـى ريـب أن احلضـارة تعـين تنـميـة احلـس
اجلمالي ولكن هو ليـس  الوحيد الضامن لوطء أعتاب
تلـك احلضـارة ،فنـحن حنتـاج اىل جهـد جبـار وعمل
دؤوب حنــدد فيه األولـويـات أوال ويـشـارك الـكل فيه
السيمـا علمــاء االجتمـاع الــذين ولألسف ختلـوا عن
مهمتـهم املقدسـة يف رسم خمطط تـوضيحي هلـاجس
وسـكنـات وحـركــات اجملتـمع واآلليـات احملـركـة له
ووجوب وضع آلـيات لضـبط تلك اآلليـات والتحكم يف
مجـاح املستـجدات اليت تـولدت بني لـيلة وضحـاها يف
مـدننا وهـو هجوم الـريف على املـدينة ومـا تبعه من
تغيريات جـوهـريـة يف بـنيتهـا الـذي اثـر يف هـيكليـة
اجملتمع وأنعكس على  القرار السياسي بصلبه بالوقت
الـذي انــشغل عـلمـاؤنـا األفـاضـل بنـوع مـن الرتف

الفكري.
نضـرب مثال يف النـدوة اليت عـقدت لـدينـا يف ديوان
الكـوفـة عن املـرحـوم حنـا بطـاطـو حـينمـا انـشغل
املتدخلون بالطـبقات االجتماعية، والتنظري السياسي
هلـا،دون اخلـوض يف مـا هـو أهم وهـو عالقـة الـريف
واملـدينـة الـذي هـو مفتـاح العقـد االجتمـاعي الـذي
يـستـأهل املعـاينـة الـدؤوبـة حلل مـشكلـة اجملتمعـات

واملدن العربية.
يقـودنا ذلك اىل مـاهو مـوقفكم يف الـتعامل مع حـالة

إحياء الرتاث؟
نعـول يف إحيــاء الرتاث علـى الـطبقـة الـواعيـة اليت
أنـزلـقت يف بعـض األحيـان لـلتعـامل مع الـرتاث كمـا

الرتاثـية. لقـد كنت أجـسد بـذلك فهمـًا متحـركًا وغري
جـامــد  للرتاث مـن خالل إعطــاء التعـامـل مع فضـاء
املـدينة وحـركتها كـكل وخصوصيـة املكان والـواجبات
الـيت حتـمت أن أوازن بـني الفـضــاءات املغلقـة وشـبه
open, semiopen &( املفتـوحــة واملفتـوحـة
 (closeوكــذلـك بني األفـقي والـعمــودي لفـضــاءات
اجملمع. وبــذلك أخرتت هلـذا الـربج أن يضـطلع بـشكل
البوابة الصـرحية الرئيسـة له ليخلق هذا التوازن بني

األفقي والعمودي.
أن الضرورة يف خلق فضاءات عمارية متوازنة مع حالة
املدن اجلديدة اليت وصل عرض الشارع فيها بني 60-40
مرتًا، كل ذلك أقتـضى إعطـاء املسـتوى األرضي  أهـمية
استـثنـائيـة ،ولغـرض حتـاشـي امتـداد الـبنـاء األفقي
واملعاجلة باملمرات الطويلة اململة ،فقد ارتأيت أن يكون
هذا الربج )البـوابة( ينتمـي اىل تراث املدينـة واملنطقة
من خالل جعل شبابيكها تطل على داخل البناء وليس
علـــى اخلـــارج. ومـبـــدأ الـتـطـــويق أو الـتــسـيـيج
)Enclosure(لقد طبقته حبذافريه يف بناية البنك
اإلسالمـي يف جدة،وغريهـا من البنـايات الربجـية اليت
صمـمتها حبـيث وهبت الـصرحـية العمـودية يف كـنفها

قيمة وحقوقًا تصميمية.
لقـد كانـت هذه اإلشكـالية مـطبا دخـله اليابـانيون يف
بنـايتهم الـواقعة يف جـدة على الـطراز العـاملي ،واليت
ميكن أن جند ماحيـاكيها يف أي مدينـة من مدن العامل ،
بعـيدة عن خـصوصـية املكـان الرتاثيـة ومواءمـتها مع
مستلزمات بيئة املنطقة الطبيعية واالجتماعية . لقد
جلأوا اىل استشارتنـا باألمر، وأوفدوا عنهم خبريا قضى
بعض الـوقت عـندنـا هنـا وذهبـت اليهم أنـا شخصـيا
ملـتابـعة املـوضوع الـذي تغري فيـه احلال حبـيث اصبح
خمتلـفا عن األسـاس الذي اقرتحـوه يف البدايـة،وأصبح
متوائمـًا اىل حد بعيد مع بيئـة جدة و)رواشينها( اليت
هـي ميـزة بيـوتهـا الـرتاثيـة اليت جـعلتهـا تـنفتح اىل
الـداخل وجعلت حـركة الـشمس تلـجها من الـشمال اىل
اجلنوب يف الفضاءات املكشوفة لتكون معينا لي  خبالف
الـولـوج الـرأسي هلـا وحلمـايـة جهـيت الشـرق والغـرب
لـلبنـايـة من تـأثريهـا الـسليب .وغـطيت أجـزاء منهـا
مبنــاور من قبـاب زجـاجيــة تسـاعـد يف إنـارة املكـان
واحملافـظة علـى فضـاءات ذات دفق ضوئـي صميم، مع
عـدم إلغـاء الـسطــوح واستغالهلـا الـيت هي مـن صلب

التقاليد يف العمارة احمللية .
وهكذا باحملصلة فأنا لست ضد العمودية يف البناء بقدر
ما لـي شروط حـدية علـى تلك العمـودية بـأن تسمح
بتـوازن وجتانس مع أفقـية احمليط احلـضري للبـناية.
والشـرط اجلوهـري يف كل ذلك أن أكـرس يف عمـودييت
املصلحة العـامة وليس يف مـصلحة الطغيـان واإلختيال

السلطوي. 
لقــد وجـه إلي مــرة ســؤال عـن رأيي يف الـصــرحيــة
والعموديـة اليت تتصف بها بنايات نيويورك ،فاجبتهم
بـان هذا كـان نتيجـة  اقتضـاء حال وإرهـاصة حلـاجة
ولكن لوكان األمر تابعـا لي ، فانين  اكتفي بطابقني أو
ثالثــة مالصقــة لألرض ميكـنين ان أهـيئهــا مبمـاش
للنـاس مزدانة بنـافورات مياه ومـروج خضراء وأجواء
إنسـانية صميـمة تقرتب من سجيـة البشر بـالتصاقهم
باألرض وسـأترك هلـم على األرض األمـاكن املخصـصة
للـمصـاعــد اليت تنـقلهم اىل أبـراجـهم. ،ثم أتـرك هلم
الطوابق الـعلوية يشيـدون فيها ما يـشاؤون من مكاتب

ومصاحل .
وهنـا ميكن رصـد إشكـاليـة جـوهـريـة يف الـتخطـيط
احلضـري املعـاصـر واملـتعلق  بـالعالقـة بني اإلنـسـان
والـسيـارة الذي يـدعونـا اىل التـمييـز بني حقـوق كل
منهمـا، السيـما مـا يتنـاقض مع احللـول الرتاثيـة اليت
كـانـت تتعـامـل مع الشـارع كفضـاء للعيـش اجلمـاعي
جيلس الناس يف املقاهـي الواقعة على نـاصيته ويتخذه
بعـضهم مكـانــا لشــرب الشـاي أو حتـى الـتسـامـر مع
اجلريان، دون املـساس خبـصوصـية املـكان ،نـاهيك عن
الصفة الـيت اكتسبها الـشارع يف تراث املديـنة من مكان
لاللتقـاء والـرتبيــة والتـثقف واملعـايـشـة مع الـتجمع
البشـري، الذي قـطعت السيـارة أوصاله ،حبـيث مل يعد
كمـا كان. كل ذلك خلـق حالة مـن التناقـض يف تنظيم
احليـاة االجتماعيـة يف املدينـة، مما يعين إعـادة النظر
يف حلولـنا للـشوارع ومـنزلـة السيـارة اليت أغـتصبـتها

عنوة.

*إن تـطويـر البيـوت الرتاثـية يـصطـدم مبقتضـيات
احليـاة احلـديثـة السـيمـا حلـول الـسيـارة عـنصـرًا
جوهريًا يف حيـاة اجملتمعات .ما هـو موقفكم من هذا
القادم الذي غري البنية األساسية للحي و بنية البيوت

الرتاثية؟
- نعم هـذا هو الـواقع فـقد أدت الـسيـارة دورا كبريا يف
تـغيري منط احليـاة البشـرية، السيمـا إذا رصدنـا رغبة
اإلنسـان بأن تـكون الـسيـارة يف متـناول يـده أي داخل
أجـواء الـدار، ممـا أوصـلنــا إىل حل خمـطـط )الفـيال(
احلـديث الـذي يفـرض علينـا حلـوال ال ميكن الـتنصل
منهـا السيمـا يف قانـون األراضي البنـائية الـذي جيربنا
علـى تـرك مسـافـة أربعـة أمتـار للـمبنـى عـن الشـارع
واجلريان ممـا جعلنا مـقيدين بـشروط البـناء يف وسط
األرض املراد إعمارها، مما يعين بكلمة أخرى إلغاء فكرة
Close &Open( الـفضــاءات املفتـوحــة املغلقـة

 (spacesواصبح مصري تلك الفكرة أدراج الرياح .
وهنا نرصد لبعـض العوامل اليت تؤدي دورا يف موائمة
بعض احللول الـيت تقتضي ختصيص مـرائب للسيارات
تقع يف طـابـق وسطي ولـيس يف طــابق أرضي حتتـاني
بالكامل لنتحـاشى بعض العوائق التقنية اليت ال يشجع
فـيها عـلى احلفـر الغائـر يف أرض طينيـة نزيـزة مثل
ماهو موجـود عندنا يف العراق.نـاهيك عما يرتكه وقع
هـذا الطابق سيكـولوجيا الـذي يوحي بالـسرداب الذي

عنـاصرالعمارة الرتاثية لغـرض حتسني أدائها وتطوير
مـلكاتهـا و إعطـائها بعـدًا أخر مـستفيـدا من حصـتها

بالسماء والضوء.
وهنا نـتذكر ذلك احلـوش السماوي الـذي كان يضطلع
حبيـز مهـم يف بيــوتنــا وجيعله مـنتـميـا اىل الـفضـاء
اخلارجي والـسماء الكـوني والليـالي والنجـوم والقمر ،
ويتــداخل مع الـروحــانيــات وكمـا جـاء يف )القـرآن
الكريم( واصفـا السمـاء بانهـا السقف املـرفوع واألرض
بأنهـا املبـسوطـة من حتتهـا،وهي مـعلومـة جند فـيها
الكثـري من اإلحياءات الـروحانـية اليت جتـد هلا طـريقا

جتسيديا  يف العمارة.
وتقودني تلك اجلدليـة اىل مفهوم احملدود والالحمدود
)Infinite &definite(الــذي ميـكن أن يــشكل
فيها الرتاث غنى ومعينًا حلل تلك اإلشكالية اليت كانت
قـد وطأت أروع احلـلول خالهلـا، ونعين هنـا مفهـومي
اخلاص والعام واحلد الفاصل بينهما، وما مدى  هيمنة
أحـدهمـا علـى األخـر . ويف تـراثنـا جنـد كـيف تطـور
اخلاص مبـا الميس العـام بسـوء والعكـس صحيـح .أما
إشكـاليـة املعمـاريني املعـاصريـن فهي سعيهـم الدؤوب
إلثبات الشخصية و الرتويج عن املواهب،الذي يوصلهم
إىل نتـائج معاكـسة أحيـانا وهي عـدم استيعـابهم هذا
املفهـوم وعدم حثهـم اخلطى يف فهمه وإفـهامه ،فجاءت
عمارتهم حالة من طغيان العام على اخلاص ،الذي أدى
بــــدوره اىل خلـخلــــة تلـك املعــــادلــــة الـرتاثـيــــة
الـصحيحـة.وهكـذا فـأن املنـافسـة بني فـذلكـة هـؤالء
املعماريني اختـذت مسارا مغلـوطا ،فحواهـا التباري يف
اإلبهار وإظهار مجال املبنى من خالل معاجلة واجهاته
حتديدا. وجنـد أسطع األمثلة ما يبنـى اليوم يف مدينة
دبي ونضرب مثال  يف بنـاية )برج العرب( الذي اسهب
الناس واإلعالم  يف اإلشـادة به، وهو إال حمض مهرجان
لإلبهار اجلـمالـي الذي فقـد مربره اجلـوهري القـاضي
بتكـريس الـتوازن بني العـام واخلاص ،وبـني أخالقية

العمارة و الفكر اإلنساني يف حيثياتها.
ومثـة أمـر اليـوم فـاز بـاحلظـوة واالهتمـام نـدعـوه بـ
)اجلمالية البـهلوانية( الذي جتـرد من احلس اإلنساني
وفـشل يف إشـراك اإلنسـان ونتـاجه ، وأبتعـد عن ذات
املكان الذي ينتمي اليه ،وهكذا كرس قطيعة وعائدية
مع الـزمـان والكـون مبـا فيه من مسـاء وهـواء ومشس
وهو بالنتيجـة قطيعة مع املسـرح الطبيعي واجلغرايف
واجلذور العميقـة للمكان. وهنـا نرشد اىل خـصوصية
املكان اجلغـرافية املنتجـة لعمارة معينـة كبيئة اجلبل
والسهل الـطيين والصـحراء أوالسـاحل، اليت أختفت يف
عـمارة الـبعض.أن تلك اخلـصوصـيات جتعلـنا نـتلمس
الواقع ونـدقق يف الفـروق بني الـواقع الرتاثـي والواقع

املعاش.
*هل هذا يعين أنكم تـرفضون البنـاء الرأسي واألبراج

ألنه مل يضرب جبذوره يف العمارة الرتاثية؟
- ال أبـدا.. أنا لـست ضد الـبناء الـرأسي بالـرغم من أن
وجـوده يف الرتاث كـان حمـدودا وحمصـورا يف عنـاصـر
املنـائر والقبـاب الرامسه خلط مسـاء املدينـة الرتاثية،
وهو بـذلك يدخل يف إطار العمارة الدينية. فلو دققتم
الـنظـر يف مـشــروع جممع احملــاكم الــذي صمـمته يف
الرياض كـانت البناية الـرئيسة لإلدارات برجـا بنائيا
يرتفع مخسة عشر طابقا .وبالرغم من أن هذا اجملمع
له خصـوصياته مبا يتعلق بـاحلكم والعدل الذي ميكن
أن يكتـسب الـرمـزيـة األفقيـة الـدالـة علــى املسـاواة
وحتـاشي التـبايـن يف املستـويات بـني احلاكـم واحملكوم
وقـربهـم اىل األرض، وهي صفــة من صفــات العمـارة

جامع اخللفاء 

جامع السلطان قابوس 


