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تـــيــــــــارات مـعـــمــــــــاريــــــــة مـعــــــــاصــــــــرة

" ســـلــــــــــيــــــك  -تــــــــــيــــــك"

د  .خــالــد

الـسلـطــاني*

ميــور املــشه ــد املعـم ــاري العــاملـي املعــاصــر
املـابعـد حـداثي ،مبقـاربـات مـهنيـة عـديـدة
ومـتنـوعـة ؛ وهــذه املقـاربـات مـا ان تـظهـر
عل ــى" سـطـح " ذلك املــشه ــد ب ــامـثلـته ــا
التصـميميـة غيـر املسبـوقة لغـة وتكويـنا ً،
حـ ــتـ ـ ـ ــى تـ ـتـخـلـ ـ ـ ــى سـ ـ ـ ــريـع ـ ـ ـ ـاً ع ــن دورهـ ـ ـ ــا
التجـديـدي ملقـاربـات آخـرى تـزيحهـا عن
مكـانهـا ،وتـتطلع هـذه " االخـرى " خللق
تصـوراتهـا املعمـاريـة اخلـاصـة بهـا ،ومعـدة
نفـسها يف الـوقت ذاته لعمليـات " ازاحة "
منتظـرة من قبل تـيارات معمـارية مغـايرة
آتيـة ،االمـر الـذي جعل املـشهــد املعمـاري
املــابعــد حــداثـي متـخم ــا ً دائمــا بحـضــور
ك ـث ـيـف ملق ـ ــارب ـ ــات معــم ـ ــاري ـ ــة مخ ـتـلف ـ ــة،
وب ـصـي ــرورات مـتـن ــوعـ ــة له ــا  .ثـم ــة ،اذن،
حــرك ــة تعــاقـبـيــة م ـسـتـمــرة وس ــريعــة مـن
عـمليـات احيـاء ومـوت تـشهـدهـا املمـارسـة
املـعمـاريــة املعـاصـرة  .ويـسعـى الـنقــاد مع
املـتـلقـني الـ ــى مـت ـ ــابعـ ــة هـ ــذه الــظـ ــاهـ ــرة
والـ ــتعـ ـ ـ ــرف علـ ـ ــى ســم ـ ـ ــاتهـ ـ ــا وحتـ ـ ــديـ ـ ــد
تضـاريـسهـا ضـمن " خـارطــة " النـشـاط
املعــمـ ـ ــاري املع ـ ــاص ـ ــر كــي ميـكــن فهــمه ـ ــا
وتقبلها .
وتـيـ ــار " سلـيـك تـيـك " Slick- Tech؛
تــيـ ـ ــار واجهـ ـ ــات املــبـ ـ ــانــي ذات الـ ــس ــطـ ـ ــوح
الزجـاجيـة الشفـافة واللـماعـة والبـراقة ؛
تـيــار " الــصقــالــة " ؛ هــو اح ــد املقــاربــات
املهـنيــة الـطـليـعي ــة الت ــى شغلـت وشغـفت
بها املمارسة املعمارية املعاصرة على مدى
سنـني عديـدة ،وافضت الـى نتـائج معـبرّة
اتـسمت حلولهـا التكوينيـة بتميز واضح،
مـث ــريـ ــة بلغـته ــا الـتـصـمـيـمـي ــة املـتف ــردة
املـشهـد املعمـاري العـاملي بـذائقـة جمـاليـة
جــديــدة  .ويع ــد تيــار " سلـيك -تـيك "
اح ــد ت ـشـظـي ــات تـي ــار " اله ــاي –تــيك "
High- Tech :الـتـيـ ــار املعـنـي واملـ ــولع
بجعل مفهوم <التقنيـة العالية >احد
اهم املرجعيـات املؤسسـة ملفهوم تـصميمي
معاصـر؛ والرافع من شأنهـا (اي التقنية)
ع ــاليــا ً بحـيث تـضحــى ت ــأثيــراتهــا جــزءا
اســاسـيــا يف تــشكـيل مـنـظــومــة جـمــالـيــة
ج ــدي ــدة س ــاهـمـت يف ب ــزوغ ه ــذا الـتـي ــار
بـصـيغــة مــؤثــرة يف مـنتـصـف سبـعيـنيــات
الـق ـ ـ ــرن امل ـ ـ ــاض ــي ،وجـعـل ــت م ــن ح ـ ـ ــال ـ ـ ــة
الـ ــتعـ ـ ــاط ــي معـه فعـ ـ ــالــيـ ـ ــة اثــيـ ـ ــرة عــنـ ـ ــد
املصممني مابعد احلداثيني .
وعلــى غ ــرار مقــولــة بــان " ال شـئ جــديــد
حتـت ال ـشـمــس ! " ؛ ف ــان مـت ــابعـي تـي ــار "
ال ـ ـ ـ ـسـل ـ ـيــك –ت ـ ـيــك " يـ ـ ـ ـ ــرون يف بـعـ ـ ــض
محـاوالت املـصمـمني الـســابقني ارهـاصـا ً
لـوالدة هـذا الـتيـار يف املمـارســة املعمـاريـة
العاملـية ،فهـم يرصـدون مسـاره التجـريبي
والـ ـتـج ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ـ ــدي م ــن خـالل م ـ ـ ـ ــداخـالت
معمـارية مـؤثرة قـام بها مـصممـون اكفاء
ذوو نَفَـ ـ ــس طل ــيعــي ع ــمل ـ ـ ــوا يف الفــتـ ـ ــرة
الـزمـنيـة املــاضيـة ،وحتـديــدا منــذ ارتقـاء
املـ ـ ــواد االنـ ــش ـ ــائــي ـ ــة اجل ـ ــدي ـ ــدة ن ـ ــاصــي ـ ــة
االستخدامـات الواسعة يف تـراكيب املباني
امل ـشـي ــدة ح ــديـث ــا ً  .واسـتـن ــادا ال ــى ه ــذا
الطرح ‘فان متـابعي " السليك –تيك "
يجـ ــدون يف " القــص ــر الــبل ــوري " ()1851
جل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزيـ ـ ــف
 Crystal Palaceـ
بـ ــاكـ ـسـتـ ــون ،نــبعـ ــا ً ومــصـ ــدرا ً ومـ ــرجعـ ــا ً
لـتيارهـم االثير الـذي تطلب ظهـوره التام
وحــضـ ــوره الـفعـ ــال يف امل ــشهـ ــد املعـمـ ــاري

العـاملـي نيفـاً وقـرنـاً من الـزمـان مـن مسـار
عـمارة احلـداثة ،املـسار املـترع بـالتغيـيرات
امل ـسـتـمـ ــرة واحل ــافـل بعـملـيـ ــات االحـي ــاء
والتمويت ملقـاربات تـصميمـية متنوعة ! .
فعمارة " كريـستال باالص " تثـير اهتمام
انـ ـ ــصـ ـ ـ ـ ــار " الـ ـ ـ ـسـل ـ ـيــك -ت ـ ـيــك " جلـهـ ـ ـ ـ ــة
استخدامـاتها اجلريـئة والواسـعة لاللواح
الــزجــاجـيــة الـت ــى جعلـت فـضــاء " جـنــاح
لنــدن " يف معــرض لنـدن الــدولي ،والـذي
سيــدعــى الحقــا ً " بــالقـصــر الـبلــوري "،
جعلـت منه فـضــاء شفـافـا غـارقـا ً بــالنـور
والـ ـضــي ـ ــاء ،وهــي ح ـ ــال ـ ــة لــم ي ـ ــشه ـ ــد ،يف
الـ ــسـ ـ ــابق ،م ـث ـيـال له ـ ــا ت ـ ــاريـخ العــم ـ ــارة
اواالنشاء على حدّ سواء .
يف العشـرينيـات من القرن املـاضي عنـدما
تبلور الـتيار الوظـيفي  /الفانكشـوناليزم،
كـتيـار ابــداعي جـديـد يـسعـى الـى احـداث
قـطيعـة ابـستمـولـوجيـة مع جمـيع الطـرز
واالس ــاليـب التـصـميـمي ــة التــى عــرفـتهــا
الـعمــارة ســابقــا (عــدا بــالـطـبع "مــدرســة
شــيك ــاغ ــو " الـت ــى اعـتـب ــر ال ــوظــيفـي ــون
انفـسهـم ورثتهـا الـشـرعـيني) ،جلــأ انصـار
الف ــانكـشــون ــاليــزم الــى املــواد االنـش ــائيــة
امل ـصــنعـ ــة اجلـ ــديـ ــدة ب ـضـمــنهـ ــا االلـ ــواح
الـزجاجيـة ،كوسيلـة ناجعـة الجتراح تلك
القطـيعة املـعرفيـة ؛ والتى عـدها انـصار "
الـ ــسلـيـك –تـيـك " اسه ـ ــام ـ ــة كـبـي ـ ــرة يف
تـرسـيخ قيـم ومبــادئ عمـارة الـصقـالـة يف
املـمـ ــارسـ ــة املعـمـ ــاريـ ــة العـ ــاملـيـ ــة  .ومع ان
اكـث ــري ــة تـص ــامـيـم تلـك احلقـبـ ــة ظلـت "
حـ ــبـ ـ ـ ــرا عـل ـ ـ ــى ورق " ،ك ــم ـ ـ ــا يـق ـ ـ ــال ،لـك ــن
ثـالثيـنيــات القــرن املــاضـي شهــدت ظهــور
ح ــدث واجه ــة زج ــاجـي ــة ب ــالك ــامل ملـب ــان ٍ
صـمـمه ــا " ل ــو ك ــورب ــوزيه " مـثل " مـبـن ــى
مركز االحتاد " –سنتر سيوز" يف موسكو
( ،)33-1929ومـبـنـ ــى " جـي ــش اخلالص "
بباريس ( )1933اللذين عدا مبثابة كشف
جــديــد يف ن ــوعيــة املعــاجلــات املـعمــاريــة .
وبقيت معـظم طروحات " ميس فان در رو
ّ " واكــثـ ـ ــري ـ ــة اعــمـ ـ ــال معــم ـ ــاريّ تــي ـ ــار "
الكـونـستـروكـتيفـزم " الــروسي ،واخلـاصـة
بتـص ــاميـم مبــان ٍ ذات واجهــات زج ــاجيــة
بــالكــامل ،بقـيت عــصيــة علــى الـتحقـيق،
بيــد انهــا الهـبت يف الــوقـت عيـنه مخـيلــة
الـكـثـيـ ــريـن ملـ ــا ميـكـن ان متـنـحه االلـ ــواح
الـزجــاجيــة من فــورم معمــاري استـثنــائي
ومتميز وحداثي .
يُعــد ظهــور " البـيت الـزجــاجي " ()1949
لفـيلـيـب ج ــونــس ــون كح ــدث ف ــري ــد لـيــس
فقط يف مـنجز عـمارة الـصقالـة ،وامنا يف
منـجز عـموم عـمارة احلـداثة ؛ اذ صـدمت

هـيـئـته الــشفـ ــاف ــة واملكــش ــوف ــة والع ــاري ــة،
املـ ـ ــشغـ ـ ــولـ ـ ــة مــن " جـ ـ ــدران " زجـ ـ ــاجــيـ ـ ــة
الـتـص ــورات امل ــأل ــوف ــة عــن مفه ــوم فـض ــاء
الـبيت الـسكـني واحيـازه املغلقـة املتـدرجـة
يف خصـوصيتهـا  .وكانـت جرأة احملـاولة "
اجل ـ ــون ــس ـ ــونــيه" ض ـ ــروري ـ ــة جله ـ ــة لفـت
االنظـار ملـا ميـكن ان جتتـرحه طـروحـات "
ميس " املـعماريـة من فورمـات استثنـائية،
رغم ان جتسيـداتها يف " البيت الزجاجي
" جــاءت بصـيغ راديكــاليــة للغـايـة  .علـى
ان حتقــيق عـمـ ــارة " الـبـيـت الـ ــزجـ ــاجـي"
´سـيف ـضـي ،الحق ــا ،ال ــى ت ــسهـيـل مهـم ــة
حــضـ ــور عـمـ ــارة " ســيغـ ــرام بــيلـ ــديـنـك "
)Seagram
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النيـويوركيـة الشهيـرة بجميع جـدرانها "
الـستـائـريـة " الـزجـاجيـة االربعـة ،حضـورا
بلـيغــا يف املــشهــد املـعمــاري العــاملـي ،ذلك
احلضـور الـذي بـدا وكـأنه نهـايـة منـطقيـة
لـ ـ ــدراس ـ ــات سـ ـ ــابق ـ ــة اج ـ ــراه ـ ــا " مــيـ ــس "
وانـص ــاره  ،ونتـيجــة مـثمــرة ،ايـضــا ،ملـســار
طويل يف جتـارب "عمارة الصقالة " .
تعــرض مـس ــار عمــارة " الــسلـيك –تـيك "
الـى نكـسـة حقـيقيـة ،اثــر انهيـار مفـاهـيم
عـمارة احلـداثة ،وخـصوصـا يف مقـارباتـها
ضـمن مــا يــسمــى " بــاالسلــوب ال ــدولي "،
الـ ــذي ج ــسـ ــدت " ســيغـ ــرام " مـنــتهـ ــى مـ ــا
تــوصـل اليـه ذلك االسلــوب االبــداعـي من
طروحات مفاهيمية ؛ كما ان بزوغ عمارة
مــا بعــد احلــداثــة علــى مـس ــرح املمــارســة

عن صحافة املنفى وتارخيها
ـفـــــــــائـق ـبـــــطــــي

يف عـام  ،1960طبعـت ونشـرت لي اول دراسـة عن الصحـافة
العـراقيـة بكـتابـي املوسـوم (الصـحافـة العـراقيـة  -ميـالدها
وتطـورها) وهي اطروحة جامعية لنيل شهادة البكلوريوس
يف الصحـافة من القـاهرة .ولغـرض ان تكون تلك الـدراسة
مـتـكـ ــاملـ ــة ،اســتعـنـت بـكـتـ ــابـني عـن تـ ــاريـخهـ ــا :األول عـن
ميـالدها منـذ صدور جـريدة "الـزوراء" عام  1869حتـى عام
 1936للـمـ ــؤرخ الع ــراقــي الكـبـي ــر ،عـب ــد ال ــرزاق احل ـسـنـي.
والـثـ ــانـي ،عـن تــطـ ــورهـ ــا ،الفـكـ ــري والـ ـسـيـ ــاســي ،لعـمـيـ ــد
الصحـافة العراقيـة آنذاك ،الكاتب رفـائيل بطي يف كتابه "
الصحافة يف العـراق" يف فترة امتدت الـى عام  1936ايضا.
والكتـابــان همـا مـا صـدر فقـط عن تـاريخ صحـافـتنــا منـذ
نـشأتهـا حتـى منـتصف الثـالثينيـات .ويف غضـون السـنوات
الالحقـة ،وبحكـم اشتغـالـي يف الصحـافــة ،واصلت الـبحث
والدراسـة لغرض استكـمال كتابـة وتدوين تاريـخ الصحافة
العــراقيــة ،وهي غـنيـة مبــادتهـا ورائــدة يف مجــال صحـافـة
الفكر والرأي يف دنـيا الصحافـة العربية ،فـاصدرت الكتب
التـاليـة منـذ عام  1968حـتى عـام  - :1976صحافـة العراق
 تــاريخهــا وكف ــاح اجيــالهــا - .صحــافــة االحــزاب وتــاريخاحلـركة الوطنية يف العراق - .صحـافة متوز وتطور العراق
الـسيـاسي( .عن ثـورة  14متـوز  1958لغـايـة  - .)1963اعالم
يف صحــاف ــة العــراق - .املــوســوعــة الــصحفـي ــة العــراقـيــة.
(تـ ـ ـضــم كـل مـ ـ ـ ــا ي ـتـعـلـق ب ـ ـ ــال ـ ـصـحـف واجملـالت وق ـ ـ ــوانــني
الــصح ــاف ــة مـن ــذ عـ ــام  1924ولغ ــاي ــة ث ــورة متـ ــوز ،والعـمل
الـنقــابـي بعــد تــأسيـس نقــابــة الـصحفـيني  .)1959وكــانت
اطــروحــة الــدكـتــوراه مـن م ــوسكــو عــام  ،1979هـي الكـتــاب
السابع لي يف تدوين تاريخ الـصحافة العراقية الذي صدر
يف لـندن منتصف عام  1982واملـوسوم (الصحافـة اليسارية
يف العـراق) منـذ نشـأتهـا حتـى عام  . 1958ثـم بدأت هـجرة
املـثقفني العـراقيني الـى املنـايف يف الشـرق والغـرب ..لتـولد
الصحافة العراقية من جـديد .كانت االصدارات اجلديدة،
امتــدادا لــصحف مــركــزيــة لالحــزاب الــوطـنيــة الع ــراقيــة
العربية والـكردية ،بينـما الغالبـية منها ،نـشأت وتطورت يف
املنفى ،الـسياسية منهـا والثقافية واالجتـماعية ،حتى بلغ

عددهـا املئات يف غـضون ثالثني عـاما او مـا ينيف .وخالل
تلك الـسنـوات الطـويلـة مـن العمل يف صحــافتنـا بـاملنفـى،
شعــرت بحــاجـتنــا الــى تــدوين مــسيــرتهــا كجــزء متــواصل
ومتمم لتاريخ الـصحافة العـراقية ،خصـوصا ،ان الصحف
واجملالت،الــسي ــاسيــة مـنه ــا والفكــريــة ،ك ــانت يف مــستــوى
مـتق ــدم يف ــوق تق ــدمهـ ــا وواقعه ــا ،ذلـك الكـم اله ــائل مـن
املـطـبــوعــات الـتـي اغــرقـت اس ــواق بغــداد ،يف فـتــرة زمـنـيــة
طــويلــة ،والتـي لم تـكن سـوى ابــواق لنـظـام صـدام حــسني
ومتجيـد له ولعـائـلته ،وهي تـسبح بجـرائـمه التي صـورتهـا
"بـاالمجـاد" يف ظل اعتـى حكم بـوليـسي يف الـتاريـخ .وجاء
عدي صـدام حسني بـدوره ليمـسخ السلطـة الرابعـة وينهي
دورها كمهنة حـرة شريفة لها رسـالة فكرية وانـسانية تقود
مـسيـرة الـشعب العـراقي .حـاولت يف تـتبع ومـسح مـا صـدر
من مطبوعات يف املنفى ،املمتـد نشوؤها وتطورها من بالد
الــش ــرق حـت ــى اقـص ــى بل ــدان ال ــوج ــود الع ــراقـي ،يف كـن ــدا
ونيـوزلندا واستراليا ،الوقوف على كل ما صدر من صحف
ومطبـوعات ،دون ان ابحـث يف النشـرات ،وهي كثـيرة ايـضا،
وقـد سـاعـدنـي يف البـحث واالطالع علـى مـا تـضمـنته هـذه
الدراسـة ،عدد من االصـدقاء املـثقفني والسـياسيـني الذين
سـاهموا او واكبـوا ميالد هذه الصحـافة احلرة ،لـيكون هذا
السفر متكامال ،رغم الصعـوبات العديدة التي رافقت هذه
احملـ ـ ــاولـ ـ ــة اجل ـ ــادة يف تـ ــسجــيل الــت ـ ــاريـخ الع ـ ــراقــي .ومــن
الـطـبـيعـي ،يف مـثل ه ــذه ال ــدراس ــات ،ان ت ــأتــي او ان تك ــون
مـتكـاملـة ،بـسـبب تعـدد الـدول علـى اخلـارطـة اجلغــرافيـة
التـي شهــدت مـيالد الـصحــافــة الع ــراقيــة .وث ــاني ــا ،غيــاب
املـص ــادر الـتـي تعـتـم ــده ــا ال ــدراس ــة ،او وج ــود االشخ ــاص
ال ــذيـن اص ــدروا اع ــدادا قلـيل ــة مـن املـطـب ــوع ــات ،ألسـب ــاب
خ ــارج ــة عـن ارادتهـم .يــض ــاف الـ ــى ذلك ،ع ــدم احـتف ــاظ
البعض من املـثقفني الذين ساهموا يف االصدار او الكتابة
فـيه ــا ،ب ــاع ــداد مـنهـ ــا ،اال القل ــة مـنهـم .ورغـم ذلـك ،فق ــد
شـملت الـدراسـة وغـطّت الكـثيـر من الـوقـائع ،فـيمـا يـتعلق
بجهـات االصـدار ،ويف حتلـيل مكـانـة كل مـطبـوع ودوره يف
العـمليـة الـسيـاسيــة والثقـافيـة يف الــوطن ،واجلهـات الـتي
وقفت وراءه ،واسباب دميومة البعض من هذه الصحف ،او
الغـيــاب الــس ــريع للـبعـض اآلخ ــر .وبهــذه املـنــاسـبــة ،البــد
كـاجنــاز علمـي ،ان تغنــى مثل هـذه الـدراسـات ،مبـسـاهمـات
من قبل الشخصـيات العراقيـة التي كان لهـا دور متميز يف
العـمل الــسيــاسـي والفكــري الـثقــايف يف املـنفــى االجبــاري،
وهـم يعـملــون بـصـمـت يف سـبـيل انقــاذ العــراق مـن احلكـم
الدكـتاتـوري ،واعادتـه الى مـكانـته التي يـستحقهـا وشعبه،
بني شعـوب العـالـم ،خصـوصــا ،اولئك الـذيـن لم تـتنــاولهم
هذه الـدراسة ،لتضـاف مساهمـاتهم يف طبعة الحـقة تكون
امتـدادا لـدراسـات اخـرى تـدوّن تـاريـخ الصحـافـة العـراقيـة
ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن.
ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارج ا ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو ـ

املعـمــاريــة ،وافـتـتــان م ــا بعــد احلــداثـيـني
مبفهـوم اجلـدران الـكتلـويـة الـضخمـة يف
تكــوينــاتهم الـتصـميـميـة ،بـاالضـافـة الـى
مــطـ ــالـبـ ــة اخملـت ـصـني بــضـ ــرورة مـ ــراعـ ــاة
االقــتـ ــص ـ ـ ــاد يف الـ ــط ـ ـ ــاق ـ ـ ــة والــن ـ ـ ــأي عــن
استخـدامات االلـواح الزجـاجية يف الـبناء
؛ افضـى الـى انحـسـار عمـارة " الـسـليك-
تـيك " عـن املـمــارس ــة املعـمــاري ــة العــاملـيــة
لـعقـ ـ ــد مــن الـ ـ ــزمـ ـ ــان  .تـ ـ ــزام ـنــت فــتـ ـ ــرة
التغاضي عن عمارة الـواجهات الزجاجية
مع ال ــشـ ــروع بـ ــاجـ ــراء دراس ـ ــات معــمقـ ــة
وبح ـ ــوث رائ ـ ــدة ق ـ ــام به ـ ــا مخـتــص ـ ــون يف
صناعة الزجاج ،اثمـرت عن انتاج تشكيلة
واسعـة من املـواد الشـفافـة ذات مواصـفات
مـتنــوعــة ان كــان جلهــة حتــديــد اللــون او
لـتنـوع املـواصفــات الفيـزيـاويـة االخـرى او
النتـاج الـواحهـا بـابعـاد قيـاسيـة  .كمـا مت
ابـان تلك الفترة حتقيق اسـاليب جديدة
لعــملـيـ ــات تـثـبـيـت االلـ ــواح الـ ــزجـ ــاجـيـ ــة
وربــطه ــا ال ــى اقــسـ ــام الهـيـكل االنــش ــائـي
للمـبنـى  .وبفـضل هـذه االجـراءات بــاتت
الـسطـوح الـواجهيـة متحـررة من لـزوميـة
التقـسـيمـات الــصغيـرة لـشـبكـة االطـارات
املعدنية املاسكة لاللواح الزجاجية ،االمر
الــذي مـنح املعـمــاريـني فــرصــة احلـصــول
على سطـوح شفافة وفـسيجة غـير مجزأة
بصريا .
لقـ ــد اثـ ــار " ال ــسلـيـك –تـيـك " اهـتـمـ ــام
املـ ـص ـم ـم ـيــني م ـ ــرة اخـ ـ ــرى لالمـك ـ ــان ـ ــات
الـواسعـة التـى يـوفـرهـا هـذا الـتيـار جلهـة
احـ ـ ــراز واجه ـ ــات زج ـ ــاجــي ـ ــة ذات ه ـيــئ ـ ــات
منحنيـة واسطوانـية وحتى ..كـروية  .كما
ســاهـمـت الكـشــوفــات الــرائــدة يف مجــال
تـ ـصــن ــيع الـ ـ ــزجـ ـ ــاج وع ــملــيـ ـ ــات الـ ـ ــرب ــط
والتـثبـيت املـتنـوعـة " ملـوجـة ثــالثــة " من
ـم ـ ـ ـ ــارة الـ ـ ـصـقـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــة ؛ واب ــتـ ـ ـ ـ ــداء م ــن
عـ ـ ـ
الـ ـســبع ـي ـنــي ـ ــات ب ـ ــدأ ي ــظه ـ ــر يف املـ ــشه ـ ــد
املعماري العـاملي املعاصـر املثال تـلو االخر
من مبـانٍ ذات واجهات مزججـة بالكامل ؛
وبــدا مـن غــزارة وشـيــوع تـلك الـنـمــاذج يف
املـم ــارس ــة املعـم ــاري ــة ،وك ــأن " الــسلــيك –
تـيك " يحـاول ان يعــوض سنـني النـسيـان
واالق ــصـ ـ ــاء الــتـ ـ ــى م ـ ـ ــر ّ بهـ ـ ــا يف الـعقـ ـ ــد
الستيـني !  .لقد اغـوت مزايـا هذا الـتيار
كـثيـرا مـن املصـممـني الطـليعـيني ،الــذين
ع ــمل ـ ــوا يف الـ ــس ــبع ـي ـنــي ـ ــات وان ــبه ـ ــروا يف
بف ـ ــورمـ ـ ــاته ذات الـ ــس ــطـ ـ ــوح الفـ ــس ــيح ـ ــة
اللماعة والبـراقة ،ويعتبر كثير من النقاد
هـؤالء املـصمـمني الــذين ارسـوا " املـوجـة
الـثــالـثــة " مـن عـمــارة الـصقــالــة ،ب ــانهـم
بعـملهـم هــذا فـتحــوا الـب ــاب واسعــا امــام
التطـورات الدرامـاتيكـية الـتى سـتشهـدها
الحق ــا املمــارســة املـعمــاريــة الع ــامليــة يف "
انقالبهـا " املـابعـد حـداثي ،وبـاتـوا يـدعـون
يف ادبــي ـ ــات الــنق ـ ــد املعــم ـ ــاري بـ " اب ـ ــاء "
عمـارة مـا بعـد احلـداثـة ،امثـال " نـورمـان
فـوستـر"  ،و" فيليـب جونـسون " و " سـيزار
بـيـللـي " و " دومـنـيـك بـي ـ ــروا " و " زه ـ ــاء
حديد " و " ريجارد مـايير "  " .جان نوفيا
" و " اي ام بي " وغيرهم .
عــادة مــا ي ـشـيــر الـنقــاد ال ــى اوائل امـثلــة
ظه ـ ــور " ال ـ ــسل ـيـك –ت ـيـك " يف م ـ ــوج ــته
الثـالثة الـى املبنـى االداري اخلاص بـاملقر
العــام لشـركـة <ويـلس فـابيـر ودومـاس >
Willis Faber & Dumasيف
ابـ ــسـ ـ ــويج  /انــكلــتـ ـ ــرة ( )1975لل ــمعــم ـ ــار
البــريـطــانـي املعــروف " نــورمــان فــوستــر "
N.Foster .لقد كان ظهور هذا املبنى
الفـت ــا ومخ ــالف ــا لل ـسـي ــاق الـتـصـمـيـمـي
الشائع ابان تلك احلقبة الزمنية ؛ ظهور
ينم عن محـاولة لتـرسيخ قيـم تصميـمية
جـديـدة ،او بـاالحـرى قيم معـروفـة ،لكنهـا
مـستحضـرة االن من خالل قراءة تـأويلية
اب ــداعيــة ،انه ــا ببـســاط ــة تنــزع الن تكــون

نقيضـة ملقولة " روبـرت فنتوري " ،فـاملبنى
بـ ــاالس ـ ــاس " سقــيفـ ــة زجـ ــاجـيـ ــة  ..غـيـ ــر
مـزخـرفـة " ،بــالضــد من اطـروحــة املعمـار
الشهير ،صـاحب " التعقيـد والتناقض يف
العمــارة " من ان معـظم الـنتــاج املعمـاري
مـا هـو سـوى " سقيفـة عـاديـة ،بيـد انهـا ..
مزخرفة ! " .
وتبعـا ً للـبسـاطــة املتنـاهيـة لـشكـل املبنـى،
الـبسـاطـة املتـأتيـة من استخـدام اجلـدران
الـزجــاجيـة الـشفـافــة والبـراقـة ،فـان هـذا
املبنى اعتبر من قبل بعض النقاد الوريث
الـشـرعي ملـأثـرة " بـاكـستـون " الـزجـاجيـة،
تلك املـأثرة " املنقـاة " واملعززة مبداخالت
" مـ ــيـ ـ ــس فـ ـ ـ ــان ديـ ـ ـ ــر رو ّ " االبـ ـ ـ ــداع ــيـ ـ ـ ــة
والــطلـيعـيــة واملــؤث ــرة  .علــى انـنــا يـتعـني
علـينا االشـارة هنا ،بـان من عمـارة االخير
 :عمـارة " اجللد والعظم " لـم يتبق َ منها
يف انتاج " الـسليك -تيك " سـوى " اجللد
" فقـط ،املعـبــر عـنهــا ب ـسـطــوح زجــاجـيــة
ممتـدة على الـواجهات بـاكملـها ،ذلك الن
الهـيكل االنـشــائي  " :عـظم " املـبنـى ،قـد
مت اخفاءة بعيـدا داخل حيز املنشأ ،خلف
تـلك ال ـسـطـ ــوح اللـم ــاع ــة املـتــصل ــة غـي ــر
اجملزأة ! .
من ضمن املميـزات اخلاصة الـتى اتسمت
بـها نتـاجات " الـسليك –تيك " يف نهـاية
السبعـينيات وبدايـة الثمانينـيات الشروع
يف استخـدامـات واسعـة للـزجـاج العـاكـس

املـرآتي يف املبـاني املشـيدة وقتـذاك ،االمر
الذي جعل من العنـاصر التركـيبية لتلك
املباني ،تبدو وكـأنها هشة ووهـمية ،حافلة
بتــأثيـرات عـدم املـاديـة ؛ ذلك الن االلـواح
الــضخـم ــة امل ــرآتـي ــة امل ـشـكل ــة لـ ــواجه ــات
املبـاني ،اضحـى مبقدورهـا االن ان تعكس
بـ ــوضـ ــوح مـنـ ــاظـ ــر الـبـيـئـ ــة اخلـ ــارجـيـ ــة
احملــي ــطـ ـ ــة مــن مــب ـ ـ ــانٍ مجـ ـ ــاورة وغــيـ ـ ــوم
مـتح ــرك ــة ؛ وه ــذا االنـعك ــاس الـص ــوري /
املـ ــرآتـي ،افــضـ ــى الـ ــى اخفـ ــاء مقـ ــاسـ ــات
عـناصر املـبنى احلقيقـية ،نازعـا ً عنها ،يف
الــوقـت ذاته ،االحـســاس بـط ــابعهــا املــادي
امللمـوس ،ومشـوشا علـى املتلقي تـصوراته
عن ابعـادها الـواقعـية  ،ممـا حدا بـالنـاقد
املعــم ـ ــاري " ل ـ ــوي ـ ــس ممف ـ ــرد " بـ ـ ــاطالق
تسمية <الفيلة اخلجولة >على مباني
" الـسليك –تيك " يف فـترتهـا املرآتـية ! .
ورغم الـنجــاحــات البــاهــرة التــى اجنــزهــا
تـيـ ــار " الـ ــسلـيـك –تـيـك " يف املـمـ ــارسـ ــة
املـعمـاريــة املعـاصـرة ،ال سـيمــا االمكـانـات
الـواسعــة التـى وفـرهــا يف حتقيق تـراكـيب
شف ــاف ــة ذات هـيـئ ــات مـنحـنـي ــة ،مـحقق ــا
احالم املعمـاريني القـدميـة يف خلق ابـنيـة
زجاجية كروية ،تلك املباني التى وردت يف
تصـاميم معمـاريني طلـيعيني ،ابتـداء من
" ليـدو " الفـرنـسـي ،وحتـي " ليــانيـدوف "
الـروسـي ،والتـى ظـلت علــى امتـداد عقـود

من السنـني عصية علـى التحقيق؛ نقول،
رغـم تـلك الـنجــاح ــات املهـمــة يف ت ــشكـيل
ف ــورم ــات ج ــدي ــدة ،ب ــدا و ك ــأن ال ـسـط ــوح
الـزجــاجيــة اللمـاعــة بحيـاديـة تــأثيـراتهـا
ونع ـ ــوم ـ ــة ملــمـ ــسه ـ ــا ،تخـلق حت ـ ــدي ـ ــدات
تـك ـ ــويـنـي ـ ــة معـيـن ـ ــة ؛ مم ـ ــا بعـث بــبعــض
املصـممني ،الـى اللجـوء لتـآلفـات عنـاصـر
شفــافــة مع آخــرى صلــدة ،مـهمـتهــا تاليف
ظهــور مثل تلك الـسلبيـات والتحـديـدات،
والـت ــوق ال ــى ايج ــاد تـن ــويعـ ــات تك ــويـنـي ــة
ضمن معـطيات مفهـوم " السليك –تيك
"  .ومثل هــذه املمـارســة ميكن رصـدهـا يف
كـثـيـ ــر مـن الـتــصـ ــامـيـم الـتـ ــى ظهـ ــرت يف
الثمانينيات وبداية التسعينيات .
لقـ ـ ــد اغ ـنــت مـ ـ ــوضـ ـ ــوعـ ـ ــة " املـ ـ ـس ـت ـن ـبــت
الـ ـ ــزج ـ ــاجــي " ،م ـ ــوض ـ ــوع ـ ــة املــب ـ ــانــي ذات
الــواجهــات املــزججــة بــالكــامـل ،املمــارســة
املعــمـ ـ ــاريـ ـ ــة الع ـ ــاملــيـ ـ ــة املع ـ ــاص ـ ــرة ،وب ـ ــات
الـتعــاطـي مع " ثـيمـتهــا " ممــارس ــة اثيــرة
لدى معـماريـن عديـدين ،عـملوا ويعـملون
يف مـن ــاطق مخـتلفــة جغــرافـيــا وثقــافـيــا
واثـنـيـ ــا مـن عـ ــالـم الـيـ ــوم ؛ كـمـ ــا اضحـت
شــواهــدهــا ت ــزين املــشهــد احلـضــري ملــدن
كثيـرة بدءا من نيويـورك وصوال الى مدن
جـنـ ــوب شـ ــرق آسـيـ ــا ،مـ ــرورا  ...بـ ــاربــيل :
عاصمة اقليم كوردستان العراقي .
______________
* مــدرســة الـعمــارة  /االك ــادمييــة امللـكيــة
الدامنركية للفنون

مايض األهوار ..حارض األهوار
بعدسة عادل قاسم وحيدر النارص

متابعة املدى الثقايف
تـ ـص ـ ــويـ ـ ــر نهـ ـ ــاد الع ـ ــزاوي

يف قاعة جمعية التشكيليني العراقيني،
كانـت لنا سباحة بصرية ،ملاضي األهوار
وحـاضرهـا تلك االمكنـة التي بـإمكانك
اصطيـاد السهـولة والـبسـاطة واجلـمال
فــيهـ ــا ،دون عـنـ ــاء .بـيـ ــوت مــن الق ـصـب
بنيت علـى فسحة يابـسة فوق املاء رجل
يدفع بـ(شختورته) وليسافر الى اعماق
امل ـ ــاء ،ويقـتـنــص سـمـكـ ــة هـنـ ــاك امـ ــراة
تـسجــر تنـورهــا ،وتتحـاشــى لهيـب النـار
املتصاعد طفلة تـركض ،طفل يرنو الى
عدسة الكـاميرا ،حيـوانات متـراصة بني

الـتـنب حـيـ ــاة أقل مـن ب ـسـي ـط ــة ألن ــاس
يـسكـنهـم املكـان ،قـبل ان يـسـكنـوا كــانت
الـص ــور اكـث ــر مـن ن ــاطق ــة ،وهـي تق ــول
الكـثي ــر عن األهــوار وعـن احليــاة فـيهــا
صـ ــور مـبـ ــاشـ ــرة ،صـ ــور جـ ـسـ ــدت رحلـ ــة
العـنـ ــاء والــتعـب ،عـبـ ــر مـ ـسـ ــافـ ــات املـ ــاء
والطيبة واأللفة.
لقــد كــان الفــضل للـجمـعيــة الع ــراقيــة
لـدعـم الثقـافـة ،يف اقـامـة لهـذا املعـرض
ال ـ ـ ـ ــذي ض ــم واح ـ ـ ـ ــداً واربـع ــني ص ـ ـ ـ ــورة
فـ ـ ــوتغ ـ ــراف ـيـ ـ ــة ،تق ـ ــاس ــمه ـ ــا املـ ـص ـ ــوران
الفـ ــوتغـ ــرافـيـ ــان عـ ــادل قـ ــاسـم وحـيـ ــدر
النــاصــر .األول جـســد م ــاضي األهــوار،
والثاني جسد األهوار يف حاضرها.
يقـ ـ ــول عـ ـ ــادل قـ ـ ــاســم :أردت م ــن خالل
صـ ـ ـ ــوري أن أنـقـل الـ ـ ـ ــواقـع املـعـ ـيـ ـ ــش يف
األهـ ــوار ألنهـ ــا جـ ــزء مهـم مــن بلـ ــدنـ ــا،
ومـكان حـافل بالـدفق واجلمـال واأللفة
واالهـوار متنح املصور مـادته التي يريد،
ف ــأيـنـم ــا ت ــدر ق ــرص الع ــدس ــة هـنـ ــالك
حياة ،هنالك جمال ،هنالك بساطة.
وهل هــذه الـصــور هـي كل مــا الـتقـطـته

لهذه البقعة املهمة؟
ب ــالـت ــأكـيـ ــد ال فل ــدي ع ـش ــرات ال ـص ــور
األُخرى ،الـتي تسـتنطق األهـوار ،وتوثق
احلياة ،وتتغنى باجلمال!
تـركنـا عادل قـاسم مع صـوره ،واستـمرت
سـي ــاحـتـن ــا الـبـص ــري ــة مع ص ــور حـي ــدر
ال ـن ـ ـ ــاص ـ ـ ــر ،امل ـ ـ ــول ـ ـ ــود يف ع ـ ـ ــام  1971يف
ال ـبـ ـص ـ ــرة ،وال ـ ــذي أقـ ـ ــام مع ـ ــرض ـ ــا عــن
األهــوار علــى شـبك ــة االنتــرنـيت يف عــام
. 2006
يقول حيدر الناصر:
بـدأت بـجمع هـذه الـصــور منــذ ثمــانيـة
أشهـ ــر ،حـ ــاولـت مـن خـاللهـ ــا ت ـصـ ــويـ ــر
االمـ ــاكـن الـتـي اســتجـ ــدت يف االهـ ــوار،
وم ـســاح ــات اجلفــاف الـتـي حلـت فـيهــا
وصــوري هــذه تــوثق االهــوار خالل هــذه

الفتـرة ،وحـاولت قـدر اإلمكــان االبتعـاد
عن املبـاشــرة التي قـد ال تخـدم الصـورة
احياناً.
مـ ــاذا وجـ ــدت يف األهـ ــوار ،او مـ ــاذا اثـ ــار
انتباهك؟
اثـار انتـباهـي وجود املـراة مع الرجل ،يف
كــافــة مفــاصـل احلي ــاة الي ــوميــة ،ولـكن
لـألسف ه ـنـ ـ ــالـك خ ـم ـ ــس م ـنـ ـظ ـمـ ـ ــات
مجـتمع مـدنـي ،تعنـى بـاألهـوار ،لـكنهـا
لم تقدم شيئاً لها .
بع ـ ــد هـ ـ ــذا املع ـ ــرض م ـ ــاذا ت ـت ـم ـن ـ ــى ان
حتقق؟
اجـاب بـطيـبته الـبصـريـة وخجلـة :لـديّ
حلم ان اكـون مصوراً يعـمل يف كل مكان
يف العالم ،اي ان اوثـق مناطق كـثيرة يف
العالم وليس يف العراق لوحده!

