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املدى الثقايف
تشكيل وعمارة

CULTURE

أمهية استخدام اخلامات املحلية يف إجياد مدرسة عراقية يف الفن املعامري
لذلك كان للـنظرية املعمارية التي
تـدعـو إلـى اسـتعمـال املـواد احملليـة
يف الـ ـب ــن ـ ـ ـ ــاء ص ـ ـ ـ ــدى يف احمل ـ ـ ـ ــافـل
املـعمــاريــة ،فـهي نـظــريــة م ــرتبـطــة
باملقومات الـبيئية وبالواقع احمللي
كـي يك ــون لنــا نـظــريــة يف الـعمــارة
العربية املعاصرة..
نتنـاول يف هـذه الـدراســة مسـاهمـة
املـواد احملليـة املسـتعملـة يف البنـاء
يف خـلق وإشـ ـ ــاعـ ـ ــة األفـكـ ـ ــار ال ـتــي
متهـ ـ ــد لق ـي ـ ــام م ـ ــدرس ـ ــة أو ح ـت ـ ــى
نـظرية معمارية تستوعب احلاضر
بكـافـة معـطيـاتـه ،حيث تـركـز علـى
أهم اخلـامـات احملـليـة املـسـتعـملـة
يف الـبـنــاء وك ــذلك دراس ــة العالقــة
بــني اخل ـ ــام ـ ــات احملل ـي ـ ــة ومجــمل
األفكار املعمارية السائدة.

ا.د .املهندس حيدر كمونة
جامعة بغداد ـ املعهد العالي
للتخطيط احلضري واإلقليمي

إذا كانت النظرية
املعمارية لرواد العمارة
يف الغرب قد منت
وترعرت يف بيئات صناعية
متقدمة ميكن بإنتاجها ان
حتقق الفكر (املعماري)
املتطور ،فأن البيئة
العربية املتخلفة صناعياً
لم تكن لتتحمل حتقيق ما
قد يطرأ على فكر
املعماري من اجتاهات أو
نظريات.
وملا كانت املنطقة
العربية بكاملها قد ظلت
تابعة ملا ينتجه الغرب فأن
الفكر املعماري احمللي ـ
وبالتالي العربي ـ ظل هو
اآلخر تابعاً ملا ينتجه الغرب
من أفكار ونظريات
ومدارس معمارية حتى
يف املفاهيم أو
املسميات التي يصعب
حتى ترجمتها إلى
العربية..

مواد البناء املستخدمة يف
البيئة احمللية

احمل ــلـ ـ ـ ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة )(Vernackular
كـ ـمـفـهـ ـ ـ ــوم ه ــي كـل مـ ـ ـ ــا يـخـ ـتـ ــص
بإعطـاء املنطقة خصـوصيتها وقد
ت ـ ــأتــي يف أح ـي ـ ــان أخـ ـ ــرى مبع ـن ـ ــى
مـ ـ ـ ـ ـ ــوضـع أو م ــكـ ـ ـ ـ ـ ــان ) (localأي
الـصفـة الـتي تـطلق علـى الـسمـات
واخلـص ــائـص املـمـي ــزة إلقلـيـم مـن
الـ ـبـالد أو ألبـ ـنـ ـ ـ ــاء ذلــك اإلقـلـ ـي ــم،
فـالعمـارة احملليـة وفق هذا املـفهوم
م ــا هــي إال وصف لعـم ــارة خ ــاص ــة
(أي مكـان خـاص) ولـفتــرة معـينـة
(زمان خاص).
وقــد يبــرز رأي ثــان يـصف الـعمــارة
بـ ـ ــال ـب ـنـ ـ ــاء ال ــبلـ ـ ــدي أو الـ ـ ــوط ـنــي
) (nativeوال ـ ـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــي ـ ـ ـ ـ ـ ــز
بـ ــالـت ـصـمـيـم الـتـقلـيـ ــدي (Tradi
 (tionalويع ـت ـم ـ ـ ــد علـ ـ ــى اعـ ـ ــادة
الترتيب ) (Rearragecentأكثر
مـن اعـتـم ــاده عل ــى العــمل اخلالق
املبدع.
أن لكل امـة أو حتـى مجمـوعـة من
الـبشر ،منطاً معينـاً بالبناء طورته
أجـيـ ــاله ــا عـب ــر الـتـ ــاريخ ف ــأصــبح
ج ــزءا مـن حـي ــاته ــا وشخـصـيـته ــا
علـى الـرغـم من عـمليـات الـتمـازج
والتفـاعل والنقل واالستعـارة التي
كـثـيـ ــراً مـ ــا حتــصل بـني ال ــشعـ ــوب
بعــضه ــا الــبعــض ..وه ــذا الـنـمــط
اخلـاص الذي قـد يرتقـي ليصبح
هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ممـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة

السوري سُديف املهدي :

وارد بدر السالم/أبو ظبي

يف مع ـ ــرضه الـ ــذي أقـيــم علـ ــى صـ ــالـ ــة اجملــمع
الــثقـ ــايف يف أبـ ــو ظـبـي ،ب ـ ــدا الفـنـ ــان ال ــسـ ــوري
سُديف املهدي وهـو يقدم لوحاته الى اآلخرين،
وكـأنه يخـوض جتـربته األولـى ! فمن الـواقعيـة
الـى الرسم احلديث بـتقنياته اجلديـدة ،مسافة
طـ ــويل ــة مـن الــتج ــريـب والــتح ــديــث ،وامله ــدي
يخ ــوض الـتج ــريــب يف أفقه احل ــداثـي املـنفـتح
ألول مرة ‘بـعد أربعـة معارض فـردية وعـشرات
املعارض اجلماعية يف بعض دول العالم.
هــذا الـفنــان شق طــريقه بــالفـط ــرة واملثــابــرة ؛
تقـ ــوده سجـيـتـه الفـنـي ــة ال ــى مــضـ ــان الل ــوح ــة
والفكرة ،ولم يتكلف بـالدراسة العالية واملعاهد
الفـنيــة ،إال يف بعـض املــراكــز الفـنيــة الـصـغيــرة
ال ـتــي تع ـطــي ج ـ ــرع ـ ــاتٍ متهــي ـ ــدي ـ ــة ملــن هــم يف
ط ــريـقهـم الـ ــى الفــن احلقــيقـي يف ات ـس ــاعـ ــاته
الكبيرة ،ومن هذه املراكز الصغيرة خرج سُديف
املهدي الى فضاء الفن الرحب..
وعلى هامش معرضه كان هذا احلوار :
* ميـكن تــأشيــر أن قيــاســات لــوحــاتك صـغيــرة
الى حد الفت للنظر؟
ـ بـصراحـة ال يوجـد لدي مـرسم واسع ،اللـوحة
الكبيرة حتتاج الى رؤيـة كبيرة ومساحة أوسع ؛
أنـا شخـصيـاً أرتـاح لــرسم لـوحـة كـبيـرة ،فـفيهـا
حــريــة فـسـيحــة لـي أن أعبــر عـن أفكــار كـثيــرة.
ولكـن ه ــذه الل ــوح ــات الــصغـي ــرة تفـي أحـي ــانـ ـاً

لـلمجـتمعــات متيـزهــا عن بعـضهـا
الـبعـض ،ي ــأتـي مــن ثالث عالق ــات
هي عالقـة اإلنـسـان بـاهلل وعـالقته
بالبشر وعالقته بالطبيعة.
أن الـعالقـ ــة الـثـ ــالـث ـ ــة ـ أي عالقـ ــة
اإلنـ ـسـ ــان بـ ــال ـطـبــيعـ ــة ـ هـي الـتـي
تهـمـنــا يف هــذه الــدراســة حـيـث ان
املـ ـنـ ـ ـ ــاخ بـعـ ـ ـ ــوامـلـه املـ ـتـعـ ـ ـ ــددة م ــن
اختـالف درجات احلـرارة وتأثـيرات
أشعـة الــشمـس والـريـاح واألمـطـار
يـؤثـر كثيـراً علـى البنـاء وتـوجيهه،
كمـا ان طـبيعـة األرض ومـا حتـويه
من ثـروات طبـيعيـة مــواد إنشـائيـة
تـؤثـر علـى نـوع اإلنـشـاء ،فــالعمـارة
يف الع ــراق مـثالً اعـتـم ــدت ق ــدميـ ـاً
عل ـ ــى اللـنب ـ ال ـطـني ـ وال ـطـ ــابـ ــوق
لتـوفره يف الـطبيعـة احملليـة بينـما
اعـتـم ــدت العـم ــارة املـص ــري ــة عل ــى
احلجر والرومانيـة على اخلرسانة
ب ـ ـ ــاألسـ ـمـ ـن ــت ال ـ ـطـ ـبـ ـيـع ــي ووظـف
اليـونــان القـدمـاء الـرخـام بـصـورة
واسعة يف مبانيهم.
أن عــوامل كـثيـرة سـاعـدت يف عـدم
تـ ـط ـ ــور م ـ ــواد ال ـب ـنـ ـ ــاء يف الع ـ ــراق
ولقرون طـويلة مـتواصلـة منهـا ما
هو عـام ويتمثل بالصعـوبة البالغة
الـتـي كـ ــانـت جت ـ ــابه عــملـيـ ــة نـقل
التكنولوجيا بـسبب قلة االمكانات
امل ـت ـ ــاح ـ ــة أم ـ ــام عــمل ـي ـ ــة انــتق ـ ــال
اخلـبـ ــرات واملـ ــواد ،ومــنهـ ــا مـ ــا هـ ــو
خــاص يـتعلق بــالـظــروف احملـليــة،
حـ ـي ــث ظـل الـع ـ ـ ــراق (واملـ ـن ـ ـطـق ـ ـ ــة
عـم ــومـ ـاً) ولفـت ــرة ط ــويل ــة يع ــانـي
االنه ـي ـ ــار االق ـت ـص ـ ــادي والــثق ـ ــايف
واألمـ ـن ــي الـ ـ ـ ــذي خـلـفـه سـقـ ـ ـ ــوط
بغ ــداد ع ــام 1258م ـ  656هـ ،وله ــذا
لم تشهد تلك الفتـرة وحتى نهاية
القـ ــرن الـت ـ ــاسع عـ ـشـ ــر وبـ ــدايـ ــات
القــرن العـشــرين ،تـطـوراً يـذكـر يف
مجال العمارة.
ولـم يكـن العــراق بــأفـضل حــاالً يف
ظل السلطة العـثمانية التي أبقت
الع ــراق يف ع ــزل ــة شــبه ت ــام ــة عـن
العـ ــالـم اخلـ ــارجــي وأبعـ ــدته عـمـ ــا
ت ـ ـ ــوصلــت إل ــيه ال ـتـك ـنـ ـ ــولـ ـ ــوج ـيـ ـ ــا
احلــديـثــة مـن إجنــازات مــؤثــرة يف
مجتمعات أوروبا وأمريكا خاصة..
ظـلت هــذه األوضــاع ســائ ــدة حتــى
بدايات الـقرن العشـرين ،ومع قيام
احل ـ ــرب العـ ــاملـيـ ــة األولـ ــى ( 1914ـ

1918م) وجـدت الـدولـة العـثمـانيـة
نفـ ــسهـ ــا يف حـ ــاجـ ــة مـ ــاسـ ــة إلـ ــى
التكنـولوجيـا العسكـرية وال سـيما
يف مج ـ ــال األب ـن ـي ـ ــة واملـ ـ ــواصالت،
فكـانت احلـرب السـبب يف استعـانة
الــدول ــة العـثـمــانـيــة ب ــاملهـنــدسـني
األمل ــان ال ــذيــن أدخل ــوا ـ أول م ــرة ـ
امل ـ ـ ــواد اإلنـ ـ ـش ـ ـ ــائ ـي ـ ـ ــة اجل ـ ـ ــدي ـ ـ ــدة
(الكــونكــريـت ،الهـيكل احلــديــدي،
اجلمالون).
وعلـ ــى الـ ــرغـم مـن اخـتـ ــراق هـ ــذه
امل ـ ــواد للـبـيـئ ـ ــة العـ ــراقـيـ ــة ،إال ان
أسـبـ ــاب ـ ـاً مــنهـ ــا تــنفـيـ ــذ األبـنـيـ ــة
األملــانيــة بخبــرات أجنـبيـة صـرفـة
ويف مـن ــاطق معــزولــة ن ـسـبـي ـاً عـن
املـدينـة ،حــالت دون أن يكـون لهـذه
املـواد تــأثيــر مبـاشـر علــى النــسيج
العـم ــرانـي الـتـقلـي ــدي الـ ــذي ظل
محتفظـاً بخصـائصه ،فكـان نظام
اجلدران احلـاملة لألثقـال ،وكانت
أس ـ ــال ـيــب ال ـتـ ــسقــيف جتــمع بــني
الـعق ــادة ب ــال ـط ــابـ ــوق أو احلج ــر
واسـتعـم ــال ال ــرواق اخل ـشـبـي ــة يف
تـوزيع االثقـال بـاجتـاه واحـد علـى
اجل ـ ــان ـب ــني ،مع م ـ ــواد تـك ـم ــيل ـي ـ ــة
لـ ـ ـتـحـقـ ـ ـيـق ال ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـطـح األفـق ـ ــي
كـاحلـصـران والـطبقـات اخلـشـبيـة
اع ـت ـم ـ ـ ــاداً علـ ـ ــى مـ ـ ــا ي ـتـ ـ ــوفـ ـ ــر يف
ال ـطـبـيع ــة مـن م ــواد ك ــال ـط ــاب ــوق
واللـنب والـن ــورة وجـ ــذوع األشج ــار
(اخل ـشـب) يف املـنــطقــة الــوسـطــى
واجلـ ـنـ ـ ـ ــوبـ ـيـ ـ ـ ــة واحلـجـ ـ ـ ــر احلـالن
واملرمر يف املنطقة الشمالية.
امـا البــريطـانيـون ـ الـذيـن حكمـوا
العـراق بعــد انهيــار اإلمبـراطـوريـة
الع ـث ـم ـ ــان ـيـ ـ ــة ـ فق ـ ــد اس ــتع ــمل ـ ــوا
الـطـابــوق كمــادة رئيـسـة إنـشــائيـة
ب ــالنـظ ــر لتــوفــره ــا ضمـن البـيئــة
احمللـيـ ــة ،إضـ ــافـ ــة لـك ـ ــونهـ ــا مـ ــادة
تقـليــديــة يف بــريـطــانيــا ذاتهــا ويف
بعض مستعمراتها كالهند.
وق ـ ــد مت االعـتـم ـ ــاد عل ـ ــى م ـ ــادتـي
اجل ـ ـ ــص وال ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ك ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــادت ـ ــني
الصقـتني ،إضــافــة إلــى اسـتخــدام
االس ـم ـنــت ف ـي ـمـ ـ ــا بع ـ ــد ،ك ـم ـ ــا مت
اســتخـ ــدام الـ ــروافـ ــد احلـ ــديـ ــديـ ــة
(مقـ ــاطع) يف الـت ــسقـيف إض ــاف ــة
إل ـ ــى اجل ــمل ـ ــون ـ ــات احل ـ ــدي ـ ــدي ـ ــة
والصفـائح املعـدنيـة املمـوجـة ممـا
أدى إل ــى زيـ ــادة بحـ ــور الف ـض ــاءات
وتقليل مساحة املنشأ.
ول ــم يق ـتـ ـصـ ـ ــر اس ــتخـ ـ ــدام مـ ـ ــادة
االسمنت انشائياً على خصائصها
الـذاتيـة فقط ،وإمنـا دخلـت ضمن
مـ ــواد أخـ ــرى كـ ــاحلـ ــديـ ــد مـكـ ــونـ ــة
اخلـ ـ ـ ــرسـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــة امل ـ ـ ـسـلـحـ ـ ـ ــة الـ ـت ــي
اســتعــملــت يف القـ ــوام اإلنـ ـشـ ــائـي
لألبـنـيـ ــة اخملـتـلفـ ــة وبـ ــذلـك أتـ ــاح
م ــرونـ ــة واسع ــة يف الـتحـ ــول نح ــو
مخ ـط ـط ـ ــات دائ ـ ــري ـ ــة وث ـم ـ ــان ـي ـ ــة
وغيرها.
بعـ ـ ــد ان ــتهـ ـ ــاء احلـ ـ ــرب العـ ـ ــامل ـيـ ـ ــة
الثانية ،مـنتصف القرن العشرين،
اصـبح العــالـم أكثــر اتـصــاالً حـيث
ساعـدت سهولـة االتصال هـذه إلى
انـ ـتـق ـ ـ ــال األفـك ـ ـ ــار والـ ـثـق ـ ـ ــاف ـ ـ ــات
واحلـركـات اجلـديــدة وشيـوعهـا يف
مخـتـلف بل ــدان الع ــالـم ،ه ــذا مـن
جهـة ،ومن جهـة أخـرى فـان ظهـور
الـ ـنـف ـ ــط وزيـ ـ ـ ــادة واردات الـعـ ـ ـ ــراق
النـفطيـة أدى إلـى حتسـن كبيـر يف
احلـالـة االقـتصـاديـة كل ذلـك فتح
اآلفاق امام استخدام مواد جديدة
بـطــرق جــديــدة لـتــواكـب الـتـطــور
واحلــرك ــات املعـمــاريــة الـتـي بــدأت
تظهر يف تلك الفترة.

فق ـ ــد ظهـ ــرت الـن ـظــم الهـيـكلـيـ ــة
بــاستخـدام احلـديــد والكــونكــريت
املسلح والـركائـز العميقـة مما أدى
إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ظـهـ ـ ـ ـ ـ ــور أو زيـ ـ ـ ـ ـ ــادة حـجـ ــم
وم ـســاحــات الفـتحــات اخلــارجـيــة
لألبـنـي ـ ــة وظهـ ــور مـ ــادة الـ ــزجـ ــاج
بكـميـات كـبيـرة ومـسـاحـات واسعـة
يف الواجهة.
كـمــا ظهــرت يف تلـك الفـتــرة مــواد
جـ ــدي ـ ــدة يف االنهـ ــاء لـتـحل مـحل
ال ـط ـ ــاب ـ ــوق كـ ـ ــاللــبخ ب ـ ــال ـ ـس ـم ـنــت
واجلــص ،واالكـ ـس ـ ــاء ب ـ ــامل ـ ــرم ـ ــر أو
احلـجـ ـ ـ ـ ــر ،وأص ـ ـبـح لـلـ ــمـ ـ ـ ـ ــوزئ ـ ـيـل
الـزجــاجي والــسيـرامـيك والـطالء
بـاأللـوان اخملتلفـة دورهـا البـارز يف
أبنية تلك الفترة.
أن اإلفـ ـ ــراط يف اس ــتخـ ـ ــدام املـ ـ ــواد
اجلــديــدة امل ــواكبــة لـلتـكنــول ــوجيــا
الع ــاملـي ــة أدى إل ــى ضـعف امله ــارات
احلـرفية واألسـاليب التقلـيدية يف
رصف الطـابـوق ومعــاجلته ،وعلـى
الـ ـ ـ ــرغ ــم م ــن ان ظـهـ ـ ـ ــور احلـجـ ـ ـ ــر
(كمـادة انهـاء أســاسيــة) يف الفتـرة
احلـاليـة بـدل األصبـاغ والنثـر أدى
إل ـ ــى ظهـ ــور جــيل مـن احلـ ــرفـيـني
املـتخـصـصني بـتقـطـيعه وتـشكـيله
ب ــال ـشـكل ال ــذي ي ــويف املـتــطلـب ــات
التـصـميـميــة إال ان احلــاجــة إلــى
فهم املـادة اخلام احملليـة والتفاعل
مـعـه ـ ـ ــا واالس ـتـف ـ ـ ــادة مــن ج ـم ـيـع
امكاناتها للوصول إلى عمل مبدع
خالق ،تبقى قائمة.
ميـكن حـصــر اخلــامــات يف العــراق
بـني مـ ــا هـ ــو مـحلـي كـ ــال ـطـ ــابـ ــوق
واالسـمـنـت وبـني مــا هــو م ـسـتــورد
مـثل ح ــدي ــد الـت ــسلـيـح واملقـ ــاطع
ال ــتخـ ـصـ ـص ـيـ ـ ــة ال ـتــي ت ـ ـ ــدخل يف
التـصـامـيم الـتفـصيـليــة (مقــاطع
األملـنـي ــوم) واملع ــدن والـبالسـتــيك،
إضافـة إلى الـزجاج الـذي يتـطلب
إنتـاجه مسـتوى مـن التكنـولوجـيا
ال يـت ــوفـ ــر يف الع ــدي ــد مـن بل ــدان
املنطقة على الرغم من توفر املواد
األولية.

عالقة مواد البناء
باخلصوصية (املعمارية)

أن ال ـب ـنـ ـ ــاء الفـكـ ـ ــري للــمع ـم ـ ــاري
بـوصفه املتعـامل مع النـظريـة من
جــانـب واجملـتـمع مـن جــانـب آخــر
(اجمل ـ ـ ـت ـ ـ ـمــع ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحـ ـ ــب ال ـع ـ ـ ـمــل
املع ـم ـ ــاري) ،ي ـت ــطلــب ك ـث ـي ـ ــراً مــن
اجلـهـ ـ ـ ــد يف الـ ـبـح ــث والـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة
واملـمـ ــارسـ ــة ،فـ ــأن عــملـيـ ــة الـبـنـ ــاء
الـفك ــري للـمعـم ــاري حتـت ــاج إل ــى
جهــد كـبيــر وإدراك أعمـق لتـصـبح
أعمق أثـراً ويـصبح املـنهج العلـمي
لـبـنـ ــاء فـك ـ ــر املعـمـ ــاري  -يف هـ ــذه
احل ـ ــال ـ ــة  -مـنـهجـ ـ ـاً يف الـت ـ ــربـي ـ ــة
املعـمــاريــة ال ـش ــاملــة حـيـث ميكـنه
األمل ـ ـ ــام ب ـ ـ ــاألبـع ـ ـ ــاد احل ـ ـض ـ ـ ــاري ـ ـ ــة
لـلمجـمع كمــا يلم بـأصـول الـبنـاء
والـتـشـيـيــد حـتــى يــرتـبـط الـشـكل
املعـماري بـاملضـمون يف كـل مرحـلة
من مراحل البناء.
يـبـتــدئ الـفك ــر املعـمــاري بــدراســة
م ـسـتفـيـضــة لـكل جــوانـب احلـيــاة
االقـ ـت ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة وال ـ ـ ـسـ ـي ـ ـ ــاسـ ـي ـ ـ ــة
واالجـ ـتـ ـمـ ـ ـ ــاعـ ـيـ ـ ـ ــة والـ ـثـقـ ـ ـ ــافـ ـيـ ـ ـ ــة
والـتـكـنـ ــولـ ــوجـيـ ــة والـبـيـئـي ـ ــة مع
االشـ ـ ــارة اخلـ ـ ــاصـ ـ ــة إل ـ ـ ــى كل مـ ـ ــا
ي ــرتبـط بــالـعمــارة أو الـعم ــران من
قواعد أو سلوكيات.
ويـ ـسـتـم ــر بـن ــاء الـفكـ ــر املعـم ــاري
بـ ــالـت ـ ــوازي مع املـ ــواد األسـ ــاسـيـ ــة
ألسس التـصميم وخصـائص مواد

الـبنـاء وطـرق اإلنـشـاء الـتقليـديـة
وارتبـاطها بـاملكـان والبيـئة احمللـية
حـيث ال بـد مـن التعـامل مع مـواد
وط ــرق اإلن ـش ــاء والـتف ــاعـل معه ــا
بجوانبهـا النظرية والتطبيقية يف
من ـ ـ ـ ــاذج واقـع ــي ـ ـ ـ ــة ح ــت ـ ـ ـ ــى مي ـك ــن
اإلحـســاس الكــامل بـطـبيعـة املـادة
وأسلـوب اإلنشاء ،إذ ان ملـواد البناء
احملل ـي ـ ــة أث ـ ــرا ك ـب ـي ـ ــرا يف ت ـ ــأك ـي ـ ــد
اخلـص ــوصـي ــة املعـم ــاري ــة للـبـيـئ ــة
احمللية.
ويف عـملـي ــة الـتفـ ــاعل املـتح ـســس
ملـواد الـبنـاء البــد للفكــر املعمـاري
من مــراجعــة أســس التــصمـيم يف
ض ــوء االمك ــان ــات الـتكـن ــول ــوجـي ــة
والق ــدرات االقـت ـص ــادي ــة مم ــا ق ــد
يــستــدعـي استـعمــال تـكنــول ــوجيــا
م ـتـ ـ ــوافقـ ـ ــة ت ـت ـنـ ـ ــاس ــب مع طـ ـ ــرق
اإلن ـش ــاء وم ــواد الـبـن ــاء املـت ــوف ــرة
مـحل ـي ـ ـ ـاً ويف حـ ـ ــدود اإلمـكـ ـ ــانـ ـ ــات
االقتصادية للمجتمع.

سبل استغالل مواد البناء
يف ايجاد مدرسة
(معمارية)

ان اإلملـ ــام بخ ـصـ ــائــص اخلـ ــامـ ــات
احملليـة ودراســة جمـيع امكـانـاتهـا
وتــأثيـراتهـا تـتيـح للفكــر املعمـاري
اس ـت ـث ـم ـ ــاراً أقـ ـصـ ـ ــى له ـ ــذه امل ـ ــواد
وت ـ ـ ــوجـ ـيـه جـ ـمـ ـيـع امـك ـ ـ ــان ـ ـ ــاتـه ـ ـ ــا
التعـبيـريـة واإلنـشــائيـة يف خـدمـة
امل ـضـمـ ــون ،ويـبـ ــرز هـنـ ــا اجلـ ــانـب
االقـت ـص ــادي ك ــأس ــاس يف ت ــوجــيه
الـتـصـمـيـم املعـمــاري .فــاملـضـمــون
يشـمل أيضـاً اقـتصـاديـات اجملـتمع
التي تتناسب مع برامجه للتنمية
االقتصـادية واالجتمـاعية ممـا قد
يــؤثــر بــالـتبـعيــة علــى الـبحـث عن
أن ـسـب طــرق ومــواد بـن ــاء محلـيــة
للتشييد.
والبــد ان ي ــدخل يف ه ــذه املعــادلــة
عـامـل الطـاقــة املتجـددة واإلبـداع،
وب ــذا ي ـصـبح امل ـضـمـ ــون املعـم ــاري
غ ـي ـ ـ ــر م ـنـف ـ ـصـل عــن امل ـ ـض ـم ـ ـ ــون
االقـتصـادي ،فــاإلقالل من املغـاالة
يف ال ـ ـت ـ ـ ـص ـ ـم ـ ـيـ ــم املـعـ ــمـ ـ ـ ـ ــاري مـع
الـب ـســاط ــة والعفــويــة يف الـتعـبـيــر
واإلب ـ ــداع ف ـي ـم ـ ــا ه ـ ــو مـحلــي مــن
خـامات محلـية وامكـانات تتـناسب
جـميعهـا مع مبـدأ الـوسـطيـة وهي
منهج يطبق على اإلنسان فال أقل
من ان يـطبق علــى العمـران الـذي
يحتويه.
إذا اسـت ـطـ ــاع الفـكـ ــر املعـمـ ــاري ان
يـرتقي بهـذا السلـم فسيـتمكن من
تـفجيـر طـاقـات اخلـامــات احملليـة
وال ـسـي ــر به ــا نحــو هــويــة خــاصــة
بـاملكـان واجملـتمع تنـبع من التـراث
دون االســتغ ـ ــراق ف ـيـه وتع ـب ـ ــر عــن
احلــاضــر بـكل آف ــاقه امل ـسـتقـبلـيــة
دون االنـق ـ ــط ـ ـ ـ ــاع بـه ع ــن ج ـ ـ ـ ــذوره
الـت ــاريخـيــة الـتــراثـيــة ،والـتـي هـي
ل ـي ـ ـســت رم ـ ــوزاً شــكل ـي ـ ــة ج ـ ــام ـ ــدة
تستقر يف وجدان اجملتمع فحسب
بـل هي أحــاسيـس بقـيم مـعمــاريــة
وفـنيــة وجمــاليــة وبيـئيــة استقـرت
يف وجدان اجملتـمع على مر الزمن
ومع اختالف املكان.
والــبحـث عـن ه ـ ــذه القـيـم ال يـتـم
بـاستخالص اجلـوانب الـتشـكيليـة
للـمف ــردات املعـمــاريــة واسـتـنـبــاط
أمنــاط جــديــدة مـنه ــا يف العـمــارة
املع ـ ــاص ـ ــرة كــي ي ـتــم ال ـ ــرب ــط بــني
القدمي واحلـديث بل بـاستخالص
القـيم التـصمـيميــة التي أبـدعتهـا
يـ ــد اإلنـ ـسـ ــان يف حـ ــرفـيـ ــة الـبـنـ ــاء
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بالقـيمة الـتراثيـة الستعمـال مادة
ال ـ ـطـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــوق مـ ـثـالً أو احلـجـ ـ ـ ــر أو
اخل ـ ـشــب وغ ـيـ ـ ــرهـ ـ ــا ..وتـك ـمــن يف
ال ــتع ـب ـي ـ ــر الـ ـص ـ ــادق (ال ـتـلق ـ ــائــي
والـعـف ـ ـ ـ ــوي) ع ــن م ـ ـ ـ ــادة الـ ـب ــن ـ ـ ـ ــاء
وطريقة اإلنشاء.
أمــا يف العنـاصـر اإلنـشــائيـة سـواء
يف ط ـ ـ ــريـق ـ ـ ــة ربـ ــط احل ـ ـ ــوائـ ــط أو
تعـتـيـب األبـ ــواب والفـتح ــات أو يف
نظــام األعمـدة أو طــرق التغـطيـة،
فـ ـ ــالق ـي ـم ـ ــة ال ـت ـ ــراث ـي ـ ــة تـك ـمــن يف
التـعبيـر الصـريح عن مــواد البنـاء
وط ــرق اإلن ـش ــاء كـمـ ــا ان القـيـم ــة
ال ـت ـ ـ ــراث ـي ـ ـ ــة يف أسـل ـ ـ ــوب ال ـب ـن ـ ـ ــاء
والـتـ ـشـيـيـ ــد تـكـمـن يف اسـتـثـمـ ــار
الـطــاقــات واخلــام ــات احمللـي ــة مع
محـ ـ ــاولـ ـ ــة االك ــتفـ ـ ــاء الـ ـ ــذاتــي يف
اقتصاديات املشروع أو البناء.
اما من الناحية املعمارية فتتجلى
ه ـ ـ ــذه الق ـي ـم ـ ـ ــة يف اظهـ ـ ــار قـ ـ ــدرة
اإلب ـ ــداع احل ـ ــريف يف تـ ـشـكل امل ـ ــادة
احمللية مبـا يتناسب مع املتطلبات
املـعيــشيــة للـمكــان أو الــزمــان دون
طمس خلصائصها الطبيعية.
ان ال ـ ـ ـش ـكـل يف الـعـ ـمـ ـ ـ ــارة يـفـ ـ ـ ــرزه
املــضم ــون يف البــداي ــة ثم جتـســده
مـ ـ ــواد ال ـب ـنـ ـ ــاء وطـ ـ ــرق اإلنـ ـ ـشـ ـ ــاء
الـتقليـديــة احمليلـة وتكـمله القـيم
الفـني ــة املتــوارثــة يف أي مكــان ويف
أي زم ــان ،وم ــادامـت م ــواد الـبـن ــاء
هي التي تعطي األشـكال املعمارية
تعـبيــريـتهــا وصــدقهــا فــأنهــا علــى
عالقة وثيقـة بالبيئة ،وتـؤثر كثيراً
يف حت ــديـ ــد مع ــالـم ه ــذه الـبـيـئ ــة
وبالـتالي ميكـن استغاللها عـلمياً ـ
وفـق مـ ـنـهـج عـلـ ـم ــي مـ ـ ـ ــدروس ـ يف
انـت ــاج م ــدارس معـم ــاري ــة خ ــاص ــة
بالبيئة احمللية.

خالصات

ان احل ـض ـ ــارة هــي املـفهـ ـ ــوم الع ـ ــام
والــكلــي ال ـ ــذي ي ـتـ ـض ـم ــن كالً مــن
الـتكـنــولــوجـي ــا والعلـم والـثقــافــة،
ل ـ ـ ـ ــذلــك مي ـك ــن ان يـ ـنـقـل الـعـل ــم،
وميـكـن ان تـنـقل الـتـكـنـ ــولـ ــوجـيـ ــا
ولـكن ال ميكـن ان تنقـل حضـارة أو
ثقـ ـ ــافـ ـ ــة ،فـ ـ ــال ــتف ـ ـ ــاعل بــني األمم
واحل ـض ــارات جـمـيع ـ ـاً علـ ــى ظه ــر
األرض تـف ـ ـ ـ ـ ــاعـل م ـ ـ ـ ــش ـ ـ ـ ـ ــروع ،مـع
الـتفــريق بـني مــا يـصح أن يــؤخــذ
ومـ ـ ــا يـ ــصح أن يُـ ـ ــدع ،ممـ ـ ــا ع ـنـ ـ ــد
الغ ــربـيـني ،كـي يـت ـسـن ــى لـنـ ــا خلق
حضارة معـاصرة متفـاعلة وفـاعلة
لـ ــذا ال يج ــوز الـنـقل األعـم ــى مـن
احل ـض ــارات األخـ ــرى ولكــن ميكـن
االســتفـ ــادة مــنهـ ــا ملـ ــا يف ذلـك مـن
أث ـ ــراء وت ـن ـم ـي ـ ــة .ف ـ ــاس ـتـك ـ ـش ـ ــاف
الث ــوابت املــاديــة والالمــاديــة الـتي
مبجملهـا تعمل علـى رسم الهـويـة
املعمـارية ،واسـتقاء املتغـيرات التي
يفـرضها البعد (الـزماني ـ املكاني)
مـن شـ ــأنه أن ي ــؤدي إل ــى حت ــدي ــد
بعـض املـؤشــرات التـي متكـنهــا من
نـقل تـكـنـ ــولـ ــوجـيـ ــا مـت ـط ـ ــورة مع
احملـ ـ ــافـ ـظـ ـ ــة علـ ـ ــى خـ ـصـ ـ ــوص ـيـ ـ ــة
عمارتنا.
ان الــوصــول إلــى الـعمــارة احملـليــة
احلـديثـة يـتم عبـر تطـويـر كل من
نـقل الـتـكـن ـ ــول ـ ــوجـي ـ ــا احل ـ ــديـث ـ ــة
ومـحـ ـ ـ ـ ـ ــاولـ ـ ـ ـ ـ ــة االس ـ ـتـفـ ـ ـ ـ ـ ــادة مـ ــن
التكنـولوجـيا املـستـوردة ،التـي يتم
انــتق ـ ــاؤه ـ ــا وتـك ـي ـيـفه ـ ــا خل ـ ــدم ـ ــة
الع ـمـ ـ ــارة احملل ـي ـ ــة ،إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ــى
ت ـط ــوي ــر الــتكـن ــول ــوجـيـ ــا احمللـي ــة
امل ـ ـ ـ ـ ــوج ـ ـ ـ ـ ــودة أو م ـ ـ ـ ـ ــا يـ ـ ـ ـ ـسـ ــم ـ ـ ـ ـ ــى
بالتكنولوجيا الوسيطة.

أنــــا فـنـــــان ذو مــــــزاج أزرق
بت ــرجمــة الهــاجــس الفـني وتـشــذيـبه ممــا قــد
يعلـق به من اسـتطــاالت ال مبـرر لهـا ..اللـوحـة
الصغيرة تكثـيف لرؤية الفنان الى حد يجعلها
منـضغـطــة علــى فكــرتهـا ومـتكــاملــة من وجهـة
النظر الفنية.
* نالحـظ سـمــة الـتكــرار علــى لــوحــاتـك ..هل
هذا تعبير عن هاجس فني؟
ـ أنـا أطــرح الفكـرة بــأكثـر مـن صيغـة تـشكـيليـة،
هـنـ ــاك لـ ــوحـ ــات أقـ ــرب الـ ــى الـ ـشـكل الـ ــواقعـي،
واألخــرى أؤلفهــا تــألـيف ـاً ،فــاملــوضــوع يعــطيـني
إمـكـ ــانـيـ ــة أن أكـ ــرر ثـيـمـ ــة اللـ ــوحـ ــة بــطـ ــريقـ ــة
مختلفـة .أي أنني أرصـد نفس احلـالة بـزمنني
مخـتـلفـني ،لـ ــذلك جتـ ــد نف ــس ال ــشخ ـصـي ــات
تـتك ــرر ،بل نف ــس اللقـطــة تـتك ــرر؛ لكـن زمـنهــا
يختلف وحركتها تختلف ،والظل والضوء فيها
يختلـف ..التكـرار ال يـضعف من فـنيـة اللـوحـة
وال ينتقص من جتربة الفنان..
* يالحـظ أن أرضـي ــات الكـثـي ــر مـن ل ــوح ــاتك
شـطــرجنـيــة ..مــا هــو م ـسـت ــوى اله ــدف الفـنـي
الذي تريد أن تصل إليه؟
ـ ال ـشـكل ال ـش ـط ــرجنـي ق ــريـب مـن فـن اخل ــداع
الـبــصـ ــري ،ف ـ ــاللـ ــونـ ــان األسـ ــود واألبـيــض فــيه
يتماوجان بَصَـرياً ؛ وحاولت االستفادة من هذا
الفن قدر اإلمكان لتوظيفه يف مشروع لوحتي؛
ألن هـذا الشكل قـريب من الـتلقي لشـيوعه بني
الناس ،لـذلك فهو يخـتصر لي التـأويل الناجم
عـن كـثـ ــرة اســتخـ ــدامه ،كـمـ ــا إنـه يخـ ــدمـنـي يف
تكوين اللوحة بإظهار البعد الثالث فيها.
* يالحظ أيضاً اعتـمادك على اللون األزرق يف
إنشاء لوحاتك؟
ـ أمـ ـيـل الـ ـ ـ ــى الـلـ ـ ـ ــون األزرق ح ــتـ ـ ـ ــى يف ارتـ ـ ـ ــداء
مالبـسي ،وهذا مـزاج شخصي ،وداللته املـباشرة

يف إنه يفـس ــر لي احلــزن ؛ اللــون األزرق لـصـيقٌ
بــاحل ــزن ،كمــا إنه يـعبّ ــر عن احلـكمــة بـتفــسيــر
األق ـ ـ ـ ــدم ــني ،وإذا م ـ ـ ـ ــا ام ــت ـ ـ ـ ــزج الـل ـ ـ ـ ــون األزرق
ب ــاحلكـم ــة ،ف ــالـن ــاجت ح ــزنٌ نـبـيل ..وأعـتق ــد إن
اللون األزرق لـونٌ هادئ ،شفـاف ،قادر علـى إثارة
اآلخرين ،وقادر على أن يلتحم بأحزانهم..
* كيف تستحضر فكرة اللوحة؟
ـ أنـا ال أستحضـرها ،أنـا مشغـول بالعـمل الفني
كل الـوقت ،دائمـاً رأسي منـشغل بتكـوين فني ال
أع ــرف مـت ــى ي ــأتـي ،وحـت ــى إذا أجن ــزت ل ــوح ــة
فـفك ــري مه ــووس بل ــوح ــة ق ــادم ــة ،ف ــامل ــؤث ــرات
الــيـ ـ ــومــيـ ـ ــة هــي ال ـتــي تـ ـص ــنع امل ـ ـ ــزاج الف ـنــي،

واألحـ ــداث الكـبـي ــرة الـتـي نعـيــشه ــا اآلن ت ــؤث ــر
كـثـي ــراً يف تهـيـئـتـي الـنف ـسـي ــة إلجن ــازات فـنـي ــة
قادمة..
* وما هو توجهك الفني يف هذا املعرض؟
ـ أرسم بـأسلـوب أقـرب الــى التعـبيـريــة منه الـى
الــواقعيـة ..أجنــزت معـارض بـالــرسم الــواقعي،
لكنني أخوض جتربة جديدة يف هذا املعرض..
* نسـتطيع أن نـشخّص مـوضوعـة االنتـظار يف
هذا املعرض ..كيف تعاملت مع هذه الثيمة؟
ـ تـغلب علـى معـرضي مـوضـوعـة االنـتظـار ،كـان
ب ـ ــودي أن يـك ـ ــون املع ـ ــرض بـك ـ ــامـله م ــش ـ ــروعـ ـ ـاً
لالنتـظار..الحـظ االنتظـار الطـويل والغـامض

لــشخـصـي ــاتـي ،والحـظ ل ــوح ــاتـي الـتـي يعـمه ــا
االنتظار..
* ماذا تنتظر لوحاتك؟
ـ األنثــى تنـتظـر اآلخــر والفنــان ينـتظــر الفكـرة
والــطفل يـنـتـظـ ــر أن يكـب ــر والـط ــالـب يـنـتـظ ــر
ال ـ ـنـجـ ـ ـ ـ ــاح واجلـ ـ ـ ـ ــدة تـ ــنـ ــت ـ ــظـ ـ ـ ـ ــر األحـفـ ـ ـ ـ ــاد يف
األعياد..االنتظار مشكلة قدمية..
* هل هناك فكرة فلسفية أعمق من هذه؟
ـ مـعانـاة االنتظـار فكـرة عميقـة ،كل فـرد ينتـظر
خالصه ،معانـاة اإلنسان علـى مر العصـور فكرة
فلسفية .االنتظار فكرة فلسفية.
* ي ــسع ــى نق ــاد الفـن الـت ــشكـيلـي ال ــى جتـيـيل
الـفنــانني الـى حـقبٍ زمـنيـة ،مـا هـو تـصنـيفك
اجليلي بني الفنانني السوريني؟
ـ ال أعــرف هــذه الـتــشخـيـصــات وامل ـسـمـيــات وال
أنـشغل بهــا كثيـراً ،فهي ال تـشكـل لي همـا .نقـاد
الفــن الــت ـ ـشـك ــيلــي هــم ال ـ ــذيــن ي ــبحــث ـ ــون عــن
احلقـب ،وكفنـان طمـوح عليّ أن أرسـم فقط وال
أنشغل بشيء آخر.
* ما هو املوقف النقدي من رسوماتك؟
ـ عندما كنت مغرماً بالرسم الواقعي كان النقاد
معجـبـني بـتجــربـتـي ،وه ــذا أول معــرض أقـيـمه
للرسم احلديث ،ولم أعـرف انطباعات اآلخرين
بعد.
* ما هي املؤثرات املباشرة يف جتربتك؟
ـ كـل جه ــد فـنـي أحـت ــرمـه وأراه وأدرسه بـتـمعـن،
وأق ــدر كـثـي ــراً جت ــارب ال ــرواد يف س ــوري ــا ومـنهـم
الفنـانــون سعيـد حـسني وتــوفيق طــارق وإقبـال
قـارصلـي ونعيـم إسمــاعيل وفـاحت املـدرس ولـؤي
كـي ــالـي ون ــذي ــر نـبع ــة وغـي ــرهـم ،أم ــا امل ــؤث ــرات
العـامليـة فـأنـا أعشق جـداً أعمـال الفنـان الـكبيـر
بيكاسو.....

