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عمارة ..عمارة

*اىل "ابراهيم العري�س" ،الذي اتعلم منه دوما!
تبقى "الدار" ال�سكنية من املوا�ضيع املحببة واملف�ضلة يف الن�شاط البنائي الإن�ساين .انها "الثيمة" االكثـر قرب ًا وحميمية للنف�س الب�شرية ،منذ
ان هجر االن�سان ا�سلوب حياته االوىل ،متدرج ًا يف �سلم التطور ،و"باني ًا" مهجعا و"م�سكن ًا" ،يقيم فيه ،بعد تلك اجلوالت الهائمة واخلطرة ،التى
ات�سم بها ا�سلوب حياته ال�سابقة .كان البيت ،اذاً ،الن�شاط "املعماري" االول ،الذي افتتح به االن�سان عهداً جديداً ،م�سته ً
ال مرحلة فريدة وبارزة
يف تراتبية االرتقاء ،التى �ستقوده يوما ما اىل ما هو عليه من ح�ضارة ،وثقافة وعلوم ..ومدن مكتظة بتجمعات �سكانية على اختالف انواعها!

� ستار كاوو�ش

امر�أتان حتر�سان
لوحة مده�شة
رفعت امل ��ر�أة يدها ب�سرعة و�أ�ش ��ارت ا َّ
يل و�أنا �أه ��م بت�صوير اللوحة،
وه ��ي حتثني على التوق ��ف عن الت�صوي ��ر ،وقد َبدوتُ له ��ا وك�أين مل
�أهت� � َّم كثري ًا بذلك �أو رمبا َتباط� ��أتُ يف الفهم ،لهذا رفعت �صوتها وهي
ت�أم ��رين ب�ش ��كل حا�س ��م بالتوقف ع ��ن ذل ��ك� ،شا َر َكته ��ا يف اعرتا�ضها
ال�صاخ ��ب ،املر�أة الأخرى التي تقف على اجلان ��ب الأي�سر من اللوحة
والتي حتركت بخفة من مكانها وك�أنها تريد اطفاء حريق �أ�ش َع ْل ُت ُه دون
ق�ص ��د مني .فمن يج ��ر�ؤ بعد ذلك على حتريك كامرت ��ه حيث الت�صوير
ممن ��وع ق ��رب واح ��دة م ��ن �أ�شهر اللوح ��ات على م� � ِّر الع�ص ��ور ،وهي
الغورنيكا .وهكذا توقفت عن ذلك معتذر ًا ب�إ�شارات من كلتا يديّ  .بدا
يل الأم ��ر م�شوق ًا وجدي ًا هنا حيث تق ��ف املر�أتان على جانبي اللوحة،
مت�سكان جهازي ات�صال وتراقبان كل �صغرية وكبرية.
هذه �أول مرة يف حياتي كلها� ،أرى فيها حار�ستني للوحة واحدة ،وقد
جتمهر النا�س حوله ��ا بانبهار ي�شبه القلق والتوتر وهم يحاولون فك
طال�سمه ��ا ورموزها وا�شاراتها الرمادي ��ة التي بثها بيكا�سو على هذه
القما�ش ��ة العمالق ��ة ،حتى لتبدو لوح ��ات �شاغال القريب ��ة منها وك�أنها
يتيم ��ة ال يعرفه ��ا �أحد وال يهتم بها �أو يلتفت اليه ��ا الزوار كما ينبغي!
ن�سيت عملية الت�صوير ودخلت تدريجي ًا اىل تفا�صيل اللوحة ومناخها
حي ��ث كانت م�شاعري متباينة ،فم ��ن جهة �أتطلع اىل احلدث امل�أ�ساوي
والدم ��ار ال ��ذي خلفته احلرب ،ومن جهة �أخ ��رى �أرى كل هذا االبتكار
واالخت ��زال والتعبري يف ر�سم الأ�شخا� ��ص والتفا�صيل واجلو العامل
للوح ��ة ،وقد اثارت انتباهي بع� ��ض املفردات التي �ألغاها بيكا�سو ومل
يكمله ��ا ،وقد بقيت منها بع� ��ض املالمح واخلطوط ومنها الطائر الذي
يظهر يف الأعل ��ى على جهة الي�سار وقد بقت بع�ض خطوطه حتى بعد
�أن �أهمل ��ه بيكا�سو� .أنا هنا لي�س �أم ��ام عمل نادر فح�سب ،بل حتيطني
وحتتوين ��ي يف ه ��ذا املكان لوح ��ة تتفوق عل ��ى كل الأعم ��ال الأخرى
مبجموعة م ��ن املوا�صفات .ف�إ�ضافة اىل حجمها العمالق(776×349
�س ��م ) فهي �أه ُّم و�أ�شهر لوحة يف القرن الع�شرين و�أعظم لوحة ر�سمها
بيكا�س ��و يف كل م�سريت ��ه الطويلة وكذلك هي �أه ��م كنوز وحمتويات
ه ��ذا املتحف ال ��ذي ُتعلق على جداره كما تعل ��ق النيا�شني على �صدور
الأبط ��ال .ه ��ي فخ ��ر للفن اال�سب ��اين بحق ،بل فخ ��ر لالن�ساني ��ة كلها،
االن�ساني ��ة الت ��ي �أجنب ��ت فنانا مبكان ��ة وموا�صفات وق ��وة وح�ضور
بيكا�سو.
وكما حتول هذا املكان يف ثمانينات القرن الع�شرين من م�ست�شفى بناه
امللك فيليب قبل مئتي �سنة تقريب ًا اىل متحف مده�ش وعظيم ،فهو بعد
�أن دخلته غورنيكا مثل عرو�س يف ليلة زفافها ،قد حتوَّل اىل قبلة لكل
ع�شاق الإبداع وواحد من �أهم متاحف ا�سبانيا .ر�سم بيكا�سو اللوحة
خ�ل�ال احلرب الأهلي ��ة الإ�سبانية ،بتكليف م ��ن اجلمهورية الإ�سبانية
يف املنف ��ى �سن ��ة  1937بعد �أن ق�صفت الطائ ��رات الأملانية والإيطالية
قري ��ة غورنيكا يف �إقلي ��م البا�س ��ك ،لتعر�ض يف معر� ��ض الفن العاملي
احلدي ��ث يف باري�س ثم طاف ��ت �أوروبا و�أمريكا حت ��ى ا�صبحث رمز ًا
ي�ش�ي�ر اىل ال�سالم ويق ��ف �ضد احلروب ودخان القناب ��ل .وقد �أو�صى
بيكا�س ��و �أن تع ��ود اىل ا�سباني ��ا ح�ي�ن ت�صب ��ح جمهوري ��ة و�أن تتمتع
بحرية ودميقراطية كافية ،وقد عادت بالفعل اىل ا�سبانيا �سنة 1981
بعد وفاة الفنان العظيم بثماين �سنوات.
اخت�ص ��ر بيكا�سو يف هذه اللوحة كل تقنياته التكعيبية و�أدخل الكثري
م ��ن مفردات ��ه املعروف ��ة مث ��ل الث ��ور والن�س ��اء الباكي ��ات واحل�صان.
مل ين�شغ ��ل هن ��ا ببهرج ��ة الألوان ،ب ��ل ركز عل ��ى حرك ��ة ال�شخ�صيات
وخطوطها املتداخل ��ة التي نفذها بلون �أ�سود ودرجاته من الرماديات
التي تكاد �أن ُترينا دخان القنابل و ُت�سمعنا �صراخ النا�س.
�أرى �أن بيكا�س ��و قد ت�أثر يف ر�سم هذه العمل العمالق بلوحة مواطنه
اال�سباين غويا( الثالث م ��ن حزيران) ،لكنني ال ميكن �أن �أن�سى �أي�ض ًا
ب� ��أن عم ��ل بيكا�سو هذا ق ��د �أثر عل ��ى �آالف الفنانني والكت ��اب و�أ�صبح
�أيقونة ال�سالم ومعزوفة احلرية التي ُتعزف يف كل وقت و�أي مكان.

دار هديب احلاج حمود ..ال�سكن رمز ًا لالنتماء
د .خالد ال�سلطاين

لك ��ن "البي ��ت” ال�سكن ��ي لي� ��س جمرد
"تقطيع" ف�ضائي ،يهتم بايجاد روابط
مقنع ��ة لأحي ��از متنوع ��ة الوظائ ��ف،
وم�شغ ��ول مبواد ان�شائي ��ة؛ انه اعمق
م ��ن ذل ��ك بكثري! وه ��ذا "العم ��ق" هو
الذي ي�ضفي على امل ��كان خ�صو�صية،
متك ��ن �ساكنيه ��ا ان يعي�ش ��وا فيه بكل
حميميته ��م .فالبي ��ت ،يف الأخ�ي�ر ،ما
فت ��ئ يعت�ب�ر يف "مبن ��اه" و"معن ��اه"
مبثاب ��ة مو�ضوع� � ًا جلدلي ��ة قائمة بني
<املتناهي يف ال�صغر> و<املتناهي
يف الك�ب�ر>؛ ب�ي�ن "امليك ��رو" و
"املايك ��رو"  Microو، Macro
او وفق ًا للتعبري ال�شاعري لـ"غا�ستون
با�شالر" ،يف كتابه اال�شهر <�شاعرية
امل ��كان> (ترجم ��ه غال ��ب هل�س ��ا ب� �ـ
"جمالي ��ات املكان" ون�ش ��ر ،اوال ،يف
بغداد �سن ��ة " )1980احليز املحبوب،
وقب ��ل كل ذل ��ك احليز احلمي ��م ،احليز
امل�ل�اذ ،وال ��ذي يظه ��ر ب�صفت ��ه <مبد�أً
حقيقي ًا لالندماج ال�سيكولوجي للعامل
يف داخ ��ل االن ��ا> ،كما يذكرن ��ا بذلك،
ابراهي ��م العري�س ،عن مفه ��وم البيت
"البا�شالري"!
بالن�سب ��ة اىل العراقي�ي�ن ،كان امتالك
"بي ��ت" �سكن ��ي (والي ��زال!) ،حلم� � ًا
يداعب خميلتهم ،واحيان ًا يعد عنوان ًا
جلهدهم والجتهادهم  ..والنتماءاتهم،
من ��ذ ان "ظه ��ر" بفورم ��ه الرائ ��ع يف
مدين ��ة <اور> ،قب ��ل ح ��وايل ثالث ��ة
�آالف �سنة :خمطط ًا هند�سي ًا ،يت�ضمن
احي ��ازا ت ��دور ح ��ول باح ��ة �سماوي ��ة
مفتوح ��ة .وبقى هذا املخطط املكتمل،
ال ��ذي اهدته عمارة "ماب�ي�ن النهرين"
اىل الب�شري ��ة ،كنم ��وذج راق ونا�ضج
مل ��ا ميك ��ن ان يك ��ون علي ��ه "البي ��ت"
ال�سكن ��ي بو�صفه "..امل�ل�اذ احلميمي،
ال ��ذي يعود اليه االن�س ��ان دائما ،مهما
تبدلت به الظ ��روف واملتغريات" .اما
بالن�سب ��ة اىل املعماري�ي�ن العراقي�ي�ن،
فق ��د كان ��ت مو�ضوعة البي ��ت ال�سكني
دلي�ل� ًا عل ��ى االجته ��اد الت�صميم ��ي،
ومنا�سب ��ة الظه ��ار �صدقي ��ة املقارب ��ة
املعماري ��ة املتبن ��اة ،وو�سيل ��ة ناجعة
للتجري ��ب .م ��ا جع ��ل م ��ن مو�ضوع ��ة
ال�سك ��ن حتديد ًا ،لأن تك ��ون حا�ضرة،
دائم� � ًا ،يف "ريربت ��وار" املعماري�ي�ن
املعراقي�ي�ن املحرتف�ي�ن ،مثلم ��ا ه ��ي
موج ��ودة عن ��د امل�صمم�ي�ن املبتدئني.
ويف كلت ��ا احلالت�ي�ن ،ال يتوان ��ى
املعماري ��ون املحرتف ��ون ومعماري ��و

"اخلط ��وة االوىل" ب ��ذل اق�صى جهد
ت�صميم ��ي لبلوغ ح ��ل تكويني جديد:
مميز ومع�ب�ر يف �آن ،لتلك املو�ضوعة
"القدمي ��ة" .بالطب ��ع ،يهت ��م ك�ث�ر من
املعماري�ي�ن غ�ي�ر العراقي�ي�ن الآخرين
به ��ذة الثيمة الت�صميمي ��ة .لكن ما اود
ان او�صل ��ه للقارئ ،هن ��ا ،من ان توق
املعماري�ي�ن العراقي�ي�ن اليج ��اد حلول
لإ�شكالي ��ة البي ��ت ال�سكن ��ي ،كان ��ت
تق�ت�رن ،با�ستم ��رار ،بح�ض ��ور َن َف� ��س
تاريخ ��ي عميق وم�ؤث ��ر ،ينطوي على
ث ��راء جتريب ��ي متن ��وع لتل ��ك الثيمة،
اجراها املعم ��ار "الرافديني" :اي ًا كان
ا�سم ��ه ،يف دورات تعاق ��ب االزمن ��ة
واحل�ض ��ارات ،الت ��ى قام ��ت على ادمي
ثرى وادي الرافدين!
ودار "هدي ��ب احلاج حمود" ()1972
يف املن�ص ��ور ببغ ��داد (املعم ��ار :رفعة
اجلادرج ��ي) ،اح ��دى تل ��ك التج ��ارب
الالفت ��ة ،يف مو�ضوع ��ة ال�سك ��ن
الرافدين ��ي ،مثلم ��ا ه ��ي ممي ��زة يف
منت ��ج العمارة العراقي ��ة ،ويف املنتج
االبداعي ال�شخ�صي للمعمار ذاته.
يع ��ود تاري ��خ ال ��دار ،اذ ًا ،اىل مطل ��ع
ال�سبعين ��ات ،وه ��ي الف�ت�رة الت ��ى امت
املعم ��ار به ��ا اح ��دى مراح ��ل م�س ��اره
املهن ��ي؛ امل�س ��ار ،الذي اث ��رى العمارة
العراقي ��ة واالقليمي ��ة بفي� ��ض م ��ن
النم ��اذج الت�صميمية ،الت ��ى اعتربها،
�شخ�صي� � ًا" ،ايقون ��ات" ب�صري ��ة لذلك
املنت ��ج الت�صميم ��ي ،ال ��ذي �شهدت ��ه،
وقتئ ٍذ ،العمارة املحلية واالقليمية على
ح ٍد �سواء .وكان ميكن لذلك امل�سار ان
ي�ضي ��ف الكثري اىل امل�شه ��د املعماري،
لوال انه مل يُقط ��ع قطع ًا مفاجئ ًا وظامل ًا
وتع�سفي ًا من قبل النظام الديكتاتوري
ال�شمويل حينذاك ،عندما لفق دعاوى
باطل ��ة �ض ��د اجلادرج ��ي ،عل ��ى اثرها
اودع املعم ��ار ال�سج ��ن ،ما ح ��ال ،فيما
بع ��د ،اىل توق ��ف االنت ��اج الت�صميمي
للمكتب ال ��ذي ا�س�سه املعمار ،ب�صورة
كاملة.
واملرحلة االبداعية ،التى احتدث عنها،
(والتى اعترب ظهور "دار هديب احلاج
حم ��ود" ،احدى مناذجه ��ا الت�صميمية
الفاخ ��رة) ،ه ��ي املرحل ��ة اال�سلوبي ��ة
الت ��ى ب ��د�أت ع ��ام  ،1965وحتدي ��دا،
عن ��د ت�صميم بي ��ت "حمم ��ود عثمان"
( )1965ببغداد ،وكر�ستها ،فيما بعد،
ت�صامي ��م "كلية الط ��ب البيطري" يف
اب ��ي غريب بنف� ��س العام .لق ��د ا�شرت

م ��رة ،اىل خ�صو�صي ��ة تنويع ��ات تلك
املراح ��ل ،التى م ّر ا�سل ��وب رفعة فيها،
م ��ن خ�ل�ال درا�س ��ة �سابق ��ة ،كن ��ت ق ��د
اعددتها عن منجزه املعماري مبنا�سبة
ثمانينيته ون�شرت قبل ع�شر �سنوات.
لي� ��س ،يف نيتي،هنا ،بالطب ��ع ،اعادة
ما كتبت ��ه �سابق ًا ،لكني ت ��واق اىل ذكر
بان مرحلة ت�صميم "دار هديب احلاج
حم ��ود" ،كانت مرحل ��ة هامة ومميزة
يف ذلك امل�س ��ار التطوري ،الذي ات�سم
به م�سار رفعة اجلادرجي املعماري.
يف كثري من احل ��االت ،عندما يتعاطى
املعماري ��ون م ��ع مو�ضوع ��ة ت�صمي ��م
البي ��ت ال�سكن ��ي ،فانهم يلج� ��أون اىل
امري ��ن :اولهم ��ا ،يكم ��ن يف ن ��زوع
املعم ��ار اىل ت�أكيد "ال ��ذات" امل�صممة،
من خالل تخليق تكوين ت�شي مفرداته
الت�صميم ��ة بذلك الت�أكيد وبالرغبة يف
اال�ست ��دالل عليه ،والث ��اين ،يكمن يف
مراع ��اة امل�صم ��م لرغب ��ات رب العم ��ل
و"�ساكن" الدار امل�ستقبلية والتماهي
مع ��ه ،اك�ث�ر بكث�ي�ر م ��ن اال�ش ��ارة اىل
"ذات ��ه" امل�صمم ��ة .يف عم ��ارة "دار
هدي ��ب" تالق ��ت تل ��ك النزعت ��ان عل ��ى
"�سط ��ح واحد" ،لتط ��رح يف االخري،

دار هديب احلاج حمود الواجهة الرئي�سية

دار هديب احلاج حمود منظور

"�أطفال الزهور" ..يف الدامنارك
ترجمة :عادل العامل

�أُقيم حديث ًا يف غالريي
�أوك�سومل بكوبنهاغن معر�ض
للفنان الدامناركي �أويل
تري�سلو�س  Ole Tersløseحتت
عنوان " الفن يف الدامنارك.
�أطفال الزهور " .وكان هذا
التعبري� " ،أطفال الزهور " ،قد
ابتكره يف ال�ستينات ال�شاعر
الأمريكي الغريب الأطوار
�أالن غن�سبريغ (  1929ــ )1997
 ،الذي اقرتح تقدمي الزهور
ك�إمياءة �سالم.

ويف �سل�سل ��ة �أويل تري�سو�س هذه ،التي
حتت ��وي عل ��ى �ست �ص ��ور كب�ي�رة مو ّلدة
بالكومبيوت ��ر ،ف�إن امل�صطلح ُيقر�أ حرفي ًا،
حيث نرى �أطفا ًال �إىل جوار نباتات فائقة
احلجم.
فطف� � ٌل م�شغ ��ول بتقطي ��ع زه ��رة ب�آل ��ة

قط ��ع ،بينم ��ا يختب ��ئ اثنان م ��ن الأطفال
خل ��ف �أ�شياء نامي ��ة ك�أنهم ��ا ال يريدان �أن
يكت�شفهم ��ا �أح ��د .و�سرع ��ان ما ن ��درك �أن
" الأفع ��ى يف الفردو� ��س " حا�ض ��رة هنا
بهيئات عديدة.
وم ��ع �أن الأطف ��ال يب ��دون طبيعيني بفعل

عرائه ��م الت ��ام ،ف�إنه ��م يظه ��رون ك�أ�شياء
ا�صطناعي ��ة وغريبة� .إنه ��م لي�سوا �أطفا ًال
حقيقيني ،و�إمن ��ا معمولون بنف�س برامج
الكومبيوت ��ر امل�ستخدمة خلل ��ق ت�أثريات
خا�صة لأفالم مثل �سيد اخلوامت و�أفاتار.
وعلى كل حال ،وخالف� � ًا لواقعية هوليود

اح ��د النم ��اذج الت�صميمي ��ة ذات اللغة
املعماري ��ة الفري ��دة ،الت ��ى ال ت�شبه اي ًا
من تل ��ك امل�س ��ارات امل�ألوف ��ة اخلا�صة
بت�صميم "بيت �سكن ��ي" .من املعلوم،
ان ا�صول "رب البي ��ت" الذي نتحدث
عن داره ،ترج ��ع جغرافيا اىل جنوب
الع ��راق ،حي ��ث متثل منطق ��ة االهوار
وطبيعته ��ا املمي ��زة و�ش ��كل عمارته ��ا
اخلا�ص ��ة ،احل ��دث االب ��رز يف تل ��ك
اجلغرافيا .لق ��د التقط املعمار ،بذكاء،
ه ��ذة "اللحظ ��ة اجلغرافي ��ة" ،جاع�ل� ًا
م ��ن فك ��رة الت�صميمي املق�ت�رح� ،شكال
من ا�ش ��كال التعبري االنتمائي للمكان،
وبالت ��وازي م ��ع ذل ��ك� ،سع ��ى وراء
مواءمته ��ا م ��ع خ�صو�صي ��ة املقارب ��ة
املعمارية التى يتعاطى معها وقتذاك،
منتج ��ا لن ��ا ،يف االخ�ي�ر" ،فورم� � ًا"
ت�صميميا مثريا ومده�شا.
يف "دار هديب" ،ثمة قطيعة معمارية
(بل واراه ��ا حت ��ى ..ابي�ستمولوجية
ملعن ��ى البيت ال�سكني!) تبدو وا�ضحة
للعي ��ان ،مل ��ا ي�شكل ��ه "ف ��ورم" ال ��دار
اال�ستثنائي ،مقارنة مع تلك الفورمات
امل�ألوف ��ة لل ��دور ال�سكني ��ة البغدادية.
وميكنن ��ي ان ا�ضيف ،ان �شكل واجهة

النموذجي ��ة ،ف� ��إن تري�سلو� ��س اليح ��اول
�أب ��د ًا �إحداث وهم كامل ،ولهذا ف�إن �أطفاله
اال�صطناعي�ي�ن تا ّمون جد ًا و " نظيفون "
جد ًا �أكرث مما تتطلبه احلقيقة.
والأك�ث�ر من ه ��ذا� ،أن القام ��ة بكاملها ،مع
اخللفية املحايدة وال�ضوء الناعم ،تحُ دث
ارتباط ��ات م ��ع ال�ص ��ور التجاري ��ة ل�سلع
ا�ستهالكية متنوعة ،حيث ال�شيء امل�صور
م�ش� � َرب بجو �شيءٍ مقد� ��س ال ُيدرك ،لكنه
يبق ��ى يف الوق ��ت نف�س ��ه ب ��ارد ًا و�صع ��ب
الو�صول �إليه.
والواقع ،مل يعد هناك �أي �شيء طبيعي �أو
�أ�صيل حا�ض ��ر ًا يف فردو�س �أطفال زهور
تري�سلو� ��س ،لأن ذل ��ك كل ��ه م�صن ��وع يف
برام ��ج كومبيوتر متق ��دم .وتري�سلو�س،
بخلق ��ه ه ��ذا الفردو� ��س الزائ ��فُ ،يظه ��ر
ت�صوراتن ��ا امل�سبقة عن احلالة الطبيعية،
الأ�صيلة للرباءة ك�إن�ش ��اء ثقايف .ف�أعماله
تتعلق بـ " واقعنا " َ
املن�ش�أ ذهني ًا �أكرث مما
تتعلق بالواقع نف�سه� .إنه ير ّكز على فهمنا
للواقع� ،أو رمبا افتقارنا لذلك ...؟
لقد تدرب �أويل تري�سلو�س �أ�ص ًال كر�سام،
لكنه عمل يف ال�سنوات الأخرية بالت�صوير
الفوتوغرايف املتالعب به كومبيوتري ًا و
الت�صوير يف برامج الكومبيوتر الثالثي
الأبع ��اد .وم ��ع �أن �أعماله ميك ��ن �أن ت�شبه
ال�صور الفوتوغرافية عند النظرة الأوىل،
لكنه ال ي�ستخ ��دم الت�صوير الفوتوغرايف
�أب ��د ًا ك�أ�سا�س لتخيله؛ وتراه بد ًال من ذلك
يخل ��ق كل �ص ��ورة من خ�ل�ال ا�ستعماالت
ثالثي ��ة الأبع ��اد .وجتعل ��ه �إمكان ��ات
الكومبيوت ��ر الت ��ي ال نهاي ��ة له ��ا حر ًا يف
خلق �أعمال فنية ،و�إعادة تف�سري و �إن�شاء
العامل بلم�سة من ال�شعر واجلنون.
عنYAREAH :

ال ��دار ،هن ��ا ،تتج ��اوز حت ��ى م�ألوفية
املقارب ��ة الت�صميمي ��ة الت ��ى ا�شته ��ر
به ��ا اجلادرج ��ي ،وميّزته ع ��ن اقرانه
م ��ن املعماري�ي�ن العراقي�ي�ن .فالعق ��د:
"الط ��اق" الآج ��رى ن�ص ��ف الدائري،
الذي يخل ��ق بحركة ايقاع ��ه املختلفة،
مع تباين ارتفاعات ��ه� ،صيغة الت�شكيل
االهم يف معاجلة الواجهة الرئي�سية،
يتمظه ��ر هن ��ا ،ب�صيغة "قب ��و" ممتد،
بدي�ل�ا عن تل ��ك العقود الآجري ��ة التى
ول ��ع به ��ا اجلادرج ��ي ،وا�ستخدمه ��ا
يف الكث�ي�ر م ��ن مباني ��ة الت ��ى �صممها
بع ��د  .1965ولئ ��ن كان ح�ض ��ور تل ��ك
الطاق ��ات يف جدران االبني ��ة خمتلفة
الوظائ ��ف الت ��ى �صممه ��ا اجلادرجي،
ب�صيغ ��ة "حفر" �سطحي ��ة ذات بعدين
القوا�س ن�صف دائرية ،فانها يف "دار
هديب" تغدو ثالثية االبعاد ،ب�سحبها
اىل االم ��ام كقب ��و برميل ��ي ،وبابع ��اد
خمتلف ��ة ،ت�ضف ��ي على كتل ��ة وواجهة
ال ��دار خا�صي ��ة نحتي ��ة ،مل تتملكه ��ا
معظ ��م االبني ��ة ال�سكني ��ة البغدادي ��ة.
لكنها اي�ض ًا ،ويف الوقت نف�سه ،تر�سي
مفهوم ًا جديد ًا لتمظهرات االنتماء يف
ت�شكيالت البيت ال�سكني البغدادي.
بالطبع ،ان مهام عمارة البيت ال�سكني
لي�ست مقت�صرة على معاجلة واجهات
فح�سب .ثم ��ة م�شاكل بيئية ،وحيزية،
ووظيفي ��ة وان�شائي ��ة باال�ضاف ��ة اىل
ق�ضاي ��ا جمالي ��ة ،تتطل ��ب م ��ن املعمار
حله ��ا ب�صورة مقنع ��ة ومبهنية عالية،
لتت ��واءم م ��ع "حدث" جدي ��د الواجهة
املجرتحة .لكن الكالم عن ذلك ،يتطلب
م�ساحة اكرب م ��ن تلك املخ�ص�صة لهذه
الزاوي ��ة .على ان االم ��ر االكيد يف كل
ه ��ذا ،هو ان ظهورعم ��ارة "دار هديب
احل ��اج حم ��ود" يف امل�شه ��د املعماري
العراق ��ي يف مطل ��ع ال�سبعين ��ات ،كان
مبثاب ��ة حلظ ��ة الفتة وفري ��دة يف ذلك
املنت ��ج ،ويف منتج العم ��ارة ال�سكنية
عل ��ى وج ��ه اخل�صو� ��ص ،وباالمكان،
تقدي ��ر (وتقيي ��م) تل ��ك اللحظ ��ة
االبداعي ��ة ،بكونه ��ا �إ�ضاف ��ة ثري ��ة،
وممي ��زة ،ونادرة يف عم ��ارة الدارات
ال�سكنية البغدادية!
واملعم ��ار "رفع ��ة كام ��ل اجلادرج ��ي"
ال ��ذي �ستحتف ��ل االو�س ��اط املهني ��ة
والثقافي ��ة يف "ت�سعينيت ��ه" يف العام
القادم (هو املولود يف 1926 /12/6
ببغ ��داد) ،انه ��ى تعليم ��ه املعم ��اري
م ��ن مدر�س ��ة "هامر�سمي ��ث للفن ��ون

واالعم ��ال" ( )52-1946بلن ��دن /
اململك ��ة املتح ��دة ،ع ��اد اىل الع ��راق،
وا�ش�ت�رك مع عب ��د الله �إح�س ��ان كامل
و�إح�س ��ان �شريزاد ،يف ت�أ�سي�س مكتب
"اال�ست�ش ��اري العراق ��ي" (،)1953
وان�ض ��م له ��م ،بع ��د ذاك ،معماري ��ون
�آخرون .قدر لغالبي ��ة م�شاريع املكتب
ان متث ��ل بعمارته ��ا املمي ��زة ولغته ��ا
الت�صميمي ��ة احلداثية� ،صفحات مهمة
ونا�صع ��ة يف �سجل املنج ��ز املعماري
العراق ��ي .ومن �ضمن تل ��ك امل�شاريع:
دارة كتخ ��دا ( )1959يف العلوي ��ة،
ن�ص ��ب اجلن ��دي املجه ��ول ()1959
يف �ساح ��ة الفردو� ��س ( ،)1959كلي ��ة
الط ��ب البيط ��ري ( )1965يف اب ��ي
غري ��ب ،بغ ��داد ،دارة يع�س ��وب رفيق
( ،)1965يف املن�ص ��ور ببغداد ،مبنى
الت�أم�ي�ن ( )1966يف املو�ص ��ل ،مبنى
احت ��اد ال�صناعات العراقي عند �ساحة
اخل�ل�اين ببغ ��داد ( ،)1966م�ش ��روع
م�سجد لن ��دن ( ،)1969لندن /اململكة
املتحدة (مل ينفذ) ،م�ص ��رف الرافدين
( ،)1969يف املن�ص ��ور ببغداد ،مبنى
االت�ص ��االت (< )1971باال�شرتاك مع
هرني زفوبودا> ،يف ال�سنك ببغداد،
دارة هديب احلاج حمود ( )1972يف
املن�صور ببغداد ،بناية جمل�س الوزراء
( ،)1975يف ك ��رادة م ��رمي ببغ ��داد،
وغري ذلك م ��ن الت�صاميم املميزة ،ذات
الوظائف املتنوعة .ا�صدر اجلادرجي
عدة كتب تعاطت م ��ع ال�ش�أن املعماري
والفن ��ي واالنرثوبوجلي مثل� :شارع
ط ��ه وهامر�سمي ��ث (� ،)1985ص ��ورة
�أب ( ،)1985مفاهي ��م وت�أث�ي�رات:
نح ��و اقلم ��ة العم ��ارة الدولي ��ة
(<)1986باللغ ��ة االنكليزي ��ة>،
االخي�ضر والق�صر البلوري (،)1991
ح ��وار يف بنيوي ��ة الف ��ن والعم ��ارة
( ،)1995ومق ��ام اجللو� ��س يف بي ��ت
عارف �آغا ( ،)2001جدار بني ظلمتني
(< )2003باال�ش�ت�راك م ��ع زوجت ��ه
بلقي�س �ش ��رارة> ،يف �سببية وجدلية
العم ��ارة ()2006؛ ال ��ذي ن ��ال عن ��ه
جائ ��زة زاي ��د للكت ��اب ( ،)2008وق ��د
ا�ص ��در اخ�ي�را ( )2014كتاب ��ا �ضخما
بعن ��وان "دور املعم ��ار يف ح�ض ��ارة
االن�س ��ان"� .سبق وان حاز اجلادرجي
عل ��ى جائ ��زة الرئي� ��س مل�ؤ�س�س ��ة �أغ ��ا
خان ( .)1986مقيم يف بريطانيا منذ
الثمانين ��ات ،ويتنق ��ل يف اقامت ��ه بني
لندن وبريوت.

 90عم ًال ت�شكيلي ًا يف مهرجان (افريقيا
يف عيون الفنان) بالقاهرة

متابعة :املدى

ي�ستلهم فنانون من �سبع دول عربية الطبيعة والفنون
االفريقي ��ة يف معر�ض ي�ضم �أكرث من  90عمال ت�شكيليا
متنوعا �ضمن (مهرجان افريقيا يف عيون الفنان) الذي
افتتح م�ساء الثالثاء الفائت يف بيت �أثري بالقاهرة.
وتتنوع الأعمال بني الت�صوير الزيتي والر�سم بالفحم
والكاريكاتري وفنون اخلزف والنحت بخامات خمتلفة
�شمل ��ت �أي�ضا ال ��ورق املقوى "الكارت ��ون" حيث �صنع
بع� ��ض الفنان�ي�ن منوذج ��ا لعرب ��ة نقل �صغ�ي�رة ثالثية
العج�ل�ات "توكتوك" ورجال ي�ض ��رب على الدف و�آخر
على الطبلة ف�ضال عن �آالت مو�سيقية كاجليتار.
واملعر� ��ض ينظم ��ه بي ��ت ال�سن ��اري -التاب ��ع ملكتب ��ة
الإ�سكندري ��ة -وال ��ذي �أن�ش� ��أه نابلي ��ون بونابرت على
غ ��رار املجم ��ع العلمي الفرن�س ��ي �أثناء قيادت ��ه احلملة
الفرن�سية على م�صر (.)1801-1798
واملعر�ض جزء م ��ن املهرجان الذي يه ��دف �إىل "تبادل

الثقاف ��ات واخل�ب�رات يف جمال الفن ��ون املختلفة" كما
قال بيت ال�سناري يف بيان.
وي�ش ��ارك يف املعر� ��ض فنانون م ��ن م�ص ��ر وال�سودان
واجلزائر واملغرب والعراق.
�أما "�ضي ��وف ال�شرف" فهنّ ال�سعودي ��ة هدى الزايدي
واللبنانيتان زينب �ضيا ولينا جوين.
وم ��ن القطع النحتية املعرو�ض ��ة كتلة من اخل�شب ذات
وجه�ي�ن الأوىل لر�أ�س فيل �ضخم والأخرى لوجه ملكة
فرعونية.
وق ��ال ه�ش ��ام طه املن�سق الع ��ام للمعر� ��ض لرويرتز �إن
عر� ��ض ه ��ذه الأعمال جهد "م ��ن �أجل مل ال�شم ��ل ...كنا
نتمن ��ى �أن يت ��اح وق ��ت �أط ��ول لعر�ض الأعم ��ال" حيث
ي�ستمر املهرجان ثالثة �أيام.
وي�شم ��ل املهرج ��ان �أن�شط ��ة ثقافي ��ة �أخرى حي ��ث تقام
يوم الأربعاء املقبل �أم�سي ��ة �شعرية وندوة �أدبية يليها
ا�ستعرا�ض غنائ ��ي افريقي وغناء نوبي يقدمه املطرب
امل�صري كرم مراد.
�أم ��ا اليوم الأخ�ي�ر في�شهد ن ��دوة عنوانه ��ا (دور الأدب
وال�شعر يف التنمية الثقافية لدى ال�شعوب).

