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إضاءة
ّ
المفكر األلماني
عاصر
تحو َل برلين
( 1858ـ )1918
ُّ
من مدينة صغيرة إلى
حاضرة عالميّة ،وحاولت
أغلب كتاباته التقاط
التغيّرات الجديدة في
أنماط الحياة .أطروحته
األساسية تقوم على
مالحظة ّ
أن المدن الكبرى
قسمت النفس اإلنسانية
وجدان وعقل
بين
ٍ
دارا عبداهلل

ّ
حــتــى عــامــه الـســادس والخمسني،
كــان الكاتب األملــانــي جــورج زيمل
يـعـيــش ف ــي مــدي ـنــة ب ــرل ــن .أبـصــر
الطفل النور مطلع آذار /مارس عام  1858في
شــارع فــريــدرش ،املـعــروف ،في وســط املدينة،
والــذي يبدأ بالقرب من «جامعة هومبولت»
ويـنـ َّتـهــي ف ــي مـحـطــة هــالـيـشـسـتــور .ل ــم يكن
ّ
مـتــوقـعــا أب ـ ًـدا أن ه ــذا ال ـشــارع سيصبح أهـ ّـم
ً
ّ
التسوق في املدينة مستقبال ،وسينال
مراكز
مصيره من االنشطار في فترة الحرب الباردة،
َّ
مــع ت ـصـ ّـدع املــديـنــة إل ــى ش ــرق وغـ ــرب .بــل إن
حــاجــز تشارلي الـتــاريـخــي ،املعلم السياحي
األكثر إزعاجًا ملقيمي املدينة ،يقع تمامًا فيه.
ّ
ّ
النقل العام
رأى الطفل من شباكه أول وسائل ّ
في سبعينيات القرن التاسع عشر ،ملا كانت
الـخـيــول تـجـ ّـر الـعــربــات .ه ــواء املــديـنــة كــان ال
ُ
ّ
يـ ـ ــزال ن ـظ ـي ـفــا ،ألن ح ــرق ال ــوق ــود األح ـف ــوري
ّ
ّ
لــم يكن قــد تـحــول بعد إلــى وسيلة أساسية
الستخالص الطاقة .أبدى هايدغر اشمئزازًا
ْش ــديـ ـدًا م ــن ب ــرل ــن ف ــي رس ــال ــة إلـ ّــى زوج ـت ــه،
ّ
إذ وصـ ــف ح ــرك ــات ســكــان ـه ــا ب ــأن ـه ــا تـحـمــل
«إي ـ ـمـ ــاءات جـنـسـيــة خ ـب ـي ـثــة» ،واش ـت ـك ــى من
«الـهــواء الصناعي» الــذي ّ
شمه أثـنــاء إقامته
ّ
املؤقتة في شــارع فــريــدرش عــام  ،1918وهو،

جورج زيمل في وصف المدن الكبرى

إطاللة

برلين وتاريخ الروح
للمفارقة ،العام الذي غادر فيه زيمل الحياة.
َ
ُ
عــاصـ َـر الطفل زيمل تـحـ ُّـول برلني مــن مدينة
ّ
صغيرة ،يألف سكانها وجــوه بعضهم ،إلى
ّ
مكان ُ يعرف فيه
عاملية ضخمة؛ من
حاضرة
ٍ
َ
يعرف فيه أحدٌ
املنت ُج املستهلك إلى مكان ال
ِ
ُ
منت ٌج للسوق .في عام 1871
أحدًا ،والكل فيه ً ِ
ّ
قومية ّ
ّ
وتحولت
موحدة،
صارت أملانيا دولة
ّ
ب ــرل ــن م ــن عــاص ـم ــة ب ــروس ــي ــة إلـ ــى عــاصـمــة
ال ــراي ــخ ال ـث ــان ــي .ال ـعــاص ـمــة ال ـج ــدي ــدة تــريــد
الـلـحــاق اآلن بلندن وبــاريــس ،حيث الثقافة
ال ـع ـ ّ
ـام ــة ُوال ـن ــزع ــة االس ـت ـهــاك ـيــة والـتـصـنـيــع
ال ـعــالــي .أن ـي ــرت املــدي ـنــة بـشـبـكــات الـكـهــربــاء،
ُ َ
ّ
بمحركات ُتقاس ّ
قوتها
واستبدلت األحصنة
باألحصنة؛ ارتفعت مداخن املصانع كأيادي
ّ ّ
السكنية .قل ِت
الخاشعني،
وتكاثرت املباني ُّ َ
ّ
البيوت املستقلة وهيمنت الشقق ،وازدهرت
الـقـطــارات فــي ال ـشــوارع كــاألفــاعــي ،وتـ ّ
ـراصــت
ّ
ّ
البيروقراطية.
املجمعات
ع ــام  1900كــانــت بــرلــن املــديـنــة األك ـثــر نـمــوًاّ
ً
وح ــداث ــة ف ـ َّـي ال ـعــالــم .ش ـ َـع ـ َـر زي ـمــل بــالـتـحـ ُّـول
ّ
كمدرس محاضر،
داخله ،وكثف محاضراته
ّ
أو ك ـ ـمـ ـ ّ
ـت ف ــي م ـن ـص ـبــه ،فــي
ـدرس غ ـي ــر م ـث ــب ـ ٍ
«جــامـعــة هــومـبــولــت» ،الـتــي لــن يحصل أب ـدًا
على منصب األستاذية فيها .أسباب إقصائه
م ــن ال ـح ـصــول عـلــى وظـيـفــة ثــابـتــة مـتـنـ ّـوعــة؛
منها :ج ــذوره الـيـهـ ّ
ـوديــة ،ورفـضــه االنـضــواء
ّ
ّ
تحت لواء ّ
أي مدرسة فكرية ،واالتهام الشائع
ّ
ب ــأن ــه «ك ــات ــب م ـ ـقـ ــاالت» .م ـح ــاض ــرات ــه كــانــت
ّ
مكتظة بالحاضرين ،ولم يكن أغلبهم تالميذ
أو على عالقة بالجامعة.
ّ
اليومي ،بل
لم يدخل زيمل من الفلسفة إلــى
ّ
اليومي إلــى الفلسفة .تناول في مقاالته
من
تفاصيل ّ
الجميع،
مع
تحدث
وغريبة
اسة
حس
ُ
كمدخل لصلب األفكار؛ مثل :نظرة كلب قبيل
ّ
الجنسية بني
املوت ،أو لحظة اندالع الكهرباء
الـبـشــر ،أو ش ــراء شـخــص ح ـ ً
ـذاء بــاهــظ الثمن
ٍ
يحميه مــن االسـتـهــاك بوضعه فــي الخزانة
ْ
كصنم .في عام  ،1903وبعد أن نضجت برلني

بحثًا عن التفرّد

إنسان المدينة الكبيرة يعرف مدى عمق الالمباالة لدى أقرانه .لذلك،
تتولّد لديه الرغبة في التميّز والفرادة واالستثناء ،بكسر جليد الالمباالة
والنفاذ إلى وجدان اآلخر ،خوفًا
مــن االخــتــفــاء والــذوبــان .وقد
يــؤدي السعي نحو التفرّد إلى
ّ
الوقوع في المبالغة واإلسراف،
يسميها جــورج
وهــذه تقنيّة
ّ
زيــمــل (الــــصــــورة) بـــ«االلــتــفــاف
حول وعي اآلخــر» لنيل اعترافه
واحترامه .يبالغ إنسان المدينة
الكبيرة في وجــوده كي يكون
مسموعًا في فوضاها.

عمارة
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تهب الرياح ..وال أحد يذرّي قمحه!
ُّ

المؤسسة وأشباحها
في قبضة
ّ
ما الذي نفعله،
أو يجب أن نفعله،
لنكون جديرين بألقابنا
ودرجاتنا؟ أن نُبرز براعتنا
في اختيار الكلمة
المناسبة ووضعها
في الفراغ المناسب

محمد األسعد

شارع فريدرش في برلين ،نحو )Getty( 1925

ّ
شعرية:
كمدينة كـبــرى ،كتب مقالته األكـثــر
ّ
«املــدن الكبرى وحياة الــروح» ،املؤلفة من 47
صفحة.
برصده ّ
تحول برلني من ضاحية صغيرة إلى
مدينة عاملية ،عرض زيمل املعضلة األساسية
ّ
لــدى اإلن ـســان املـعــاصــر .الـتــوتــر بــن نزعتني:
ّ
الــرغ ـبــة ال ــذات ـ ّـي ــة ف ــي االس ـت ـقــال ـيــة وال ـت ـف ــرد،
وال ـق ــوة املــوضــوعـ ّـيــة الـتــوحـيـ ّ
ـديــة للمجتمع.
مشكلة اإلن ـســان الـقــديــم كــانــت مــع الطبيعة،
ّ
بـهــدف الـحـفــاظ على وج ــوده الـجـسـ ّ
ـدي ،لكن
مـشـكـلــة اإلن ـس ــان امل ـعــاصــر م ــع املـجـتـمــع ،مع
أق ــران ــه ،لـلـحـفــاظ عـلــى ت ـف ـ ُّـرده الـنـفـسـ ّـي .ومــن
ّ ْ ّ
نذكر ّأن زيمل لم يمتلك ّ
أي «فوبيا»
املهم أن ّ
من التحضر ،ويجب تمييزه من االتجاهات
والـ ــو ّجـ ــوه ال ـف ـل ـس ـفـ ّـيــة ال ـت ــي ك ــان ــت تـ ــرى فــي
التحضر إفسادًا للطبيعة البشرية ،وتناقضًا
معها ـ وخصوصًا نيتشه.
ّ
ّ
الحـ ــظ امل ـف ــك ــر األمل ــان ــي أن امل ــدي ـن ــة الـكـبـيــرة
ق ـس ـمــت ال ـن ـف ــس اإلن ـس ــان ـي ــة إل ـ ــى مـنـطـقـتــن
متمايزتني :الــوجــدان والـعـقــل .فــي الــوجــدان
ت ـت ـف ـ ّـاعــل املـ ـش ــاع ــر ب ـطــاق ـت ـهــا الـ ـقـ ـص ــوى مــع
امل ــؤث ــرات الـتــي تـكــون منتظمة فــي ظهورها

تحول برلين،
برصده
ّ
عرض زيمل معضلة
اإلنسان المعاصر
ّ
سكان المدن الكبرى
يبالغ
كي يكونوا مسموعين
في فوضاها

واخ ـت ـفــائ ـهــا ،وال ـت ــي ال ت ـعــانــي م ـّـن ال ـت ـحـ ُّـول
الجذريً :املؤثرات األكثر
السريع واالختالف
ّ
َ
ـوق ـعــا وانـضـبــاطــا ُ
وم ـحــاف ـظــة .فــي املـقــابــل،
تـ
ّ
يـعــطــل الـعـقــل اسـتـجــابــة املـشــاعــر الـقـصــوى،
ّ
ّ
التكيف مــع اإليـقــاع
ألن على إنـســان املدينة ّ
َ
ُ
السريع لظهور واختفاء املؤثرات .ستستهلك
ّكل النفس إذا لم ّ
يطور إنسان املدينة ّ
خاص ّية

ُ
الـتـكـ ُّـيــف ،وســت ـحـ َـرق ّإذا اسـتـجــاب الــوجــدان
بكامل كفاءته ّ
ألي مؤثر َ
عر ّ
ضي.
يلعب العقل دور العضو الحامي للوجدان،
الجندي الـحــارس ضـ ّـد سرعة ّ
ّ
تغير الخارج.
ال ـع ـق ــل الـ ـن ــاش ــئ ف ــي امل ـ ــدن الـ ـكـ ـب ــرى ،ال ـع ـقــل
ّ
ّ
داخلية ضد
نفسية
املديني ،هو آلية حماية
اعتباط الـخــارج وفــوضــاه .الــوجــدان يتعامل
ّ
ّ
الضيقةّ ،أم ــا العقل
االجتماعية
مــع الــدائــرة
فيتعامل مع املحيط االجتماعي األوسع.
َّ
ّ
العقالنية النهائي داخل
والـحــال ،فــإن تمايز
ّ
نفس إنسان املدينة نما بشكل أوضح في ظل
هيمنة االقـتـصــاد الـنـقــدي .هيمنة امل ــال الــذي
ّ
َّ
يتوسط كل عمليات التبادل بني كل األشياء.
ال ـع ـق ــان ـي ــة امل ــديـ ـن ـ ّـي ــة واالق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ال ـن ـق ــديّ
ُمــرتـبـطــان بــالـعـمــق .الـعـقــانـ ّـيــة ت ـجـ ّـرد البشر
ّ
ّ
م ــن ك ــل ال ـص ـفــات ال ـنــوع ـيــة ،كــالــلــون وال ـهــوى
ّ
بجوهر
وتوحدهم
والثقافة والجنس واملنشأ،
ٍ
ّ ّ
يجرد كل األشياء من
واحــد هو العقل .واملــال
ّ
ّ
ِّ
ويعبر عنها
الجسدية املحسوسة،
الصفات
من خالل جوهر واحد هو القيمة.
الـعـقــانـيــة ه ــي ال ـقــا ُســم امل ـش ـتــرك األك ـب ــر بني
األف ـ ــراد ،وامل ــال هــو امل ـ ـ ِّ
ـذوب األق ــوى لــأشـيــاء،

وكــاهـمــا المــرئـ ّـيــان .صـعــود الـعـقــانـيــة ّ
مهد
ل ـص ـعــود الــرأس ـمــال ـيــة ،بــالـنـسـبــة إل ــى زي ـمــل.
الـ ـك ــات ــب الـ ـن ــاش ــئ فـ ــي أس ـ ـ ــرة أرس ـت ـق ــراط ـ ّـي ــة
ّ
شــديــدة ال ـثــراء يــذكــر ب ــأن الفقير ،مــن موقعه،
ِّ
ّرب ـمــا ال يستطيع أن ي ــرى كـيــف ي ـســوي املــال
ّ
النوعية
بــن األش ـيــاء ويـنــزع عنها صفاتها
ْ
ّ
بـقــدرتــه الـخــارقــة عـلــى الـجــلــب .ول ـكــن الـغـنـ ّـي،
بإطاللته الشاملة على مشهد األشـيــاء ،يرى
الطاقة املذهلة للمال وهو ِّ
اختالف
يحول أي
ٍ
مـحـســوس بــن األش ـيــاء إلــى تفصيل صغير.
ك ــإش ــارة إل ــى ال ـت ــزاوج بــن الـعـقــانـيــة وامل ــال،
يقتبس زيمل مقطعًا ملاحًا من ّ
مؤر ٍخ إنكليزي:
«ل ــم تـكــن ل ـنــدن يــومــا قـلــب [وه ـنــا إشـ ــارة إلــى
ُ
ال ــوج ــدان] إن ـك ـل ـتــرا ...بــل هــي عـقــلـهــا أحـيــانــا،
ومحفظتها دائمًا» .العقالنية واملال يتعامالن
بموضوعية وحـيـ ّ
ّ
ـاديــة صارمتني مــع األفــراد
ّ
واألشياء ،لذلك ،فإن عدالتهما ال ترحم.
(كاتب من سورية)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

سعيد علي مظلوم من فصول الحداثة المعمارية العراقية

استوعب المعماري
العراقي الراحل ،الذي
يُحتفى هذا العام
بمئوية مولده ،أهمية أن
تعكس العمارة ،بشكلها
ووظائفها ،التراكم
الحضاري في بالده

محمود منير

ّ
شكل مظلوم نموذجًا الفتًا بمفاهيم العمارة في الستينيات والسبعينيات

ّ
تلقى الجيل األول من املعماريني العراقيني
تعليمهم األكاديمي في بريطانيا ،والغرب
ع ـم ــوم ــا ،وع ـ ـ ــادوا إلـ ــى ب ــاده ــم ل ـي ـمــارســوا
م ـه ـن ـت ـه ــم ف ـ ــي م ــرحـ ـل ــة ت ــأسـ ـي ــس الـ ــدولـ ــة
ال ـحــدي ـثــة ،وه ــم مـشـبـعــون بـ ــروح ال ـحــداثــة
والرغبة في الخروج عن تقاليد وطرز البناء
املتوارثة عن العثمانيني ،وكــان في ّ
مقدمة
هــؤالء مدحت علي مظلوم (،)1973 -1913
ـدرب ف ــي مـكـتـبــه ال ـع ــدي ــد م ــن ّ
الـ ــذي ت ـ ـ ّ
رواد
العمارة؛ مثل شقيقه سعيد (،)2017 - 1921
ورفعت الجادرجي (.)2020 - 1926
ت ـم ـ ّـي ــز أف ـ ـ ــراد ذاك ال ــرع ـي ــل ب ـن ـظــرت ـهــم إل ــى
عـ ـمـ ـلـ ـه ــم م ـ ـ ــن مـ ـنـ ـطـ ـلـ ـق ــات ف ـ ـكـ ــريـ ــة ب ـح ـك ــم
دراستهم األكاديمية ،ورؤيتهم في تحديث
ّ
مجتمعاتهم؛ حيث العمران شكل بالنسبة
إليهم عنصرًا مهمًا مؤثرًا في هذا السياق،

استعار مفردات معمارية
من التراث وصاغها
في لغة معاصرة

ُ
ف ــي ج ــو ال ـت ـم ــاث ــل وان ـ ـعـ ــدام ال ـت ـجــريــب،
وال ــرك ــود ال ــراه ــن ع ـلــى مـعـظــم الـخـطــاب
ّ
ّ
الـ ـع ــرب ــي ب ـم ـخ ـت ـلــف تـ ـج ــلـ ـي ــات ــه ،أت ــذك ــر
ُ
ّ
تـمــريـنــا مــدرس ـيــا بـسـيـطــا ي ـ ٌســمــى «ام ــأ
الفراغ» .في هذا التمرين كلمة ناقصة أو
هذه
بضع كلمات َفي سياق مــا ،وتكون ً
الكلمات املنتزعة مــن السياق مصفوفة
ً
ّ
سطر مستقل ،وعلينا
عشوائيًا عادة في
ٍ
ّ
نتعرف
إظهار «براعتنا» و«ذكائنا» بأن
على الكلمة املطلوبة لنمأل بها الـفــراغ.
الفراغ بني السطور والفراغ في الذهن في
آن واحد.
ّ
بهذه الطريقة ُت ِّ
املؤسسة منذ
رسخ فينا
َّ
الصغر ُأن بنية الكالم أو التعبير جاهزة،
َ
قبل أن نخلق .وحتى حني ال تبدو كذلك
(تنقصها كلمات) ،فهذه الكلمات جاهزة
ّ
وم ــوج ــودة أي ـضــا ،وك ــل مــا علينا فعله،
ّ
أو كل ما على الكائن اإلنساني فعله في
عماء الوجود ،هو التقاطها من املصفوفة
الـعـشــوائـيــة .الكلمة الناقصة مــوجــودة،
كـمــا زعــم أحــدهــم ذات يــوم وهــو يجلس
في خيمته ،كما «الحقيقة» الضائعة مثل
ّ
جمل في صحراء ،وليس على طالبها إل
أن يـنـهــض ويـمـتـطــي راح ـل ـتــه ،وسـيــأتــي
بها حتمًا.
ّ ّ ََ
مما ّ وفــره كتبة
قد تكون هذه املصفوفة
املـنـهــج امل ــدرس ــي ،أو مـ ّـمــا وفـ ــره املــرجــع
ال ــدّي ـن ــي ،أو ٌال ــدي ــوان ال ـش ـع ــري ،أو مـ ّـمــا
ُ
توفره صنوف ِمن املراجع التي ترافقنا
طيلة حياتنا.
ُ
الفرد لالنخراط ،ليس
بهذه الطريقة ُي َع ّد
في جماعة فقط ،بل وفي ثقافة ُت ّ
زوده بكل
ما ترى أنه يلزمه ويكفيه .مثل هذا الكائن،
ال ــذي ه ــو أن ــت أو أن ــا أو ه ــو ،س ــواء كــان
ّ
كاتبًا أو شاعرًا أو روائيًا أو مفكرًا أو من
ّ
سقف وظالل
عامة الناس ،سيعيش تحت
ِ ّ
اللغة الـجــاهــزة ،كالمًا وتعبيرًا ،متوهمًا
أنه طائر ٌ
حر في الفضاء .يرسمونه طائرًا
على ورقة ولكن بال مدى.
مـ ــا ال ـ ــذي ن ـف ـع ـل ــه ،أو ي ـج ــب أن ن ـف ـع ـلــه،
ل ـن ـ ُكــون جــديــريــن بــألـقــابـنــا ودرج ــات ـن ــا؟
أن نـ ـب ــرز ب ــراع ـت ـن ــا ف ــي اخ ـت ـي ــار الـكـلـمــة
املناسبة ووضعها فــي الـفــراغ املناسب.
وعلينا بــالـنـمــاذج الـشـهـيــرة والــراسـخــة
التي سيكون مــا عــدا طرائقها باطال أو
أعجميا .هذه النماذج هي نوافذنا على
ّ
كل ما يخطر ببالنا من قضايا وجودنا.
وما هي قضايا وجودنا؟ هناك وصفات

جــاهــزة أي ـضــا .وم ــا هــي األسـئـلــة؟ هناك
أسـئـلــة وأج ــوب ــة حـتــى .ول ــذا أعـتـقــد أننا
ّ
نجتاز امتحانات طفولتنا ،وكل امتحان
ي ـص ــادف ـن ــا فـ ــي مـ ــا بـ ـع ــد ،ب ـ ّـاالس ُـت ـع ــان ــة
ب ــأش ـب ــاح ت ـس ــاع ــدن ــا ،ف ـن ـغ ــش ونـ ـخ ــادع
ُ
أنفسنا بفضل مــا تلقيه على أسماعنا
م ــن ه ـم ـس ــات م ـش ـف ـ ُقــةٍ أح ـي ــان ــا أو آم ــرة
وصارمة في أحيان أخرى.
هـ ــذا ه ــو امل ـش ـهــد ال ـ ــذي نـسـتـيـقـ ّـظ عليه
وفيه ،ويأسرنا من دون أن نعي أننا في
قبضة املؤسسة وأشباحها .املفقود في
هذه الحالة بالطبع هو األفق ،أي املمكن
الـكــامــن واملـحـتـمــل ال ــذي ينقض الثابت
ّ
ويتحداه .األفق ال يأتي من الكالم وال من
القالب وال تهبنا إياه أي بنية مغلقة ،بل
يأتي من التجربة ،وتهبنا إياه غوامض
االلـتـبــاس عـلــى الـحــافــة القلقة الفاصلة
بني األبيض واألس ــود .إنــه األفــق ،أي كل
ماهو غير متوقع.
ّ
ُ
يعلمنا التمرين املدرسي ظاهر البراءة

أن االلـتـبــاس حــالــة عــابــرة .ولـكــن بعض
ّ
الـ ـثـ ـق ــاف ــات ت ـعــل ـم ـنــا الـ ـعـ ـك ــس .وخ ــاص ــة
الـ ـثـ ـق ــاف ــات الـ ـخ ــارج ــة ع ـل ــى ال ـب ـن ـي ــة ،أو
امل ـضــادة للبنية كـمــا تـسـ ّـمــى ،وأشـهــرهــا
ثـ ـق ــاف ــة الـ ـت ــوحـ ـي ــد الـ ـهـ ـن ــدي ــة املـ ـس ـ ّـم ــاة
«ال ـبــاك ـت ـ ّيــة» .تـقـيــم ه ــذه الـثـقــافــة تمييزًا
ّ
بني املتلقي واملتذكر (شروتي وسمرتي)
وبـ ـ ـ ــن الـ ـتـ ـج ــرب ــة ف ـ ــي ال ـ ـتـ ــو وال ـل ـح ـظ ــة
(أنــوب ـهــافــا) ،أو تقيم تمييزًا أعـمــق بني
ّ
شعرية أو دينية
الطقوس ،ســواء كانت
أو اجتماعية أو سياسية ،وبني غايتها
األص ـل ـيــة .وتـقـيــم تـمـيـيـزًا ب ــن س ـثــافــارا،

ال يأتي األفق من أي
بنية مغلقة ،بل يأتي
من التجربة

الـثــابــت ،وب ــن جـ ّـانـجــامــا ،امل ـت ـحـ ّـرك .فــإذا
ّ
كان التذك ُر والتلقي استرجاعًا لتجربةٍ ،
ً
ـا مل ـ ـكـ ــرور ،فــالـتـجــريــبُ
وال ـط ـق ـ ُـس ت ـم ـث ـيـ
ٍ
نقيض االثنني معًا.
ّ
ّ
م ــا يـتـجــاهـلــه امل ـت ــذك ـ ُـر وامل ـت ـلــقــي ه ــو أن
الـكـيـنــونــة ح ــال ــة صـ ـي ــرورة ،وم ــا يعنيه
ّ
ّ
ُ
ٌ
سعي نحو بداية
التقدم
الطقس هو أن
ٌ
وج ـه ــد ل ـت ـك ــراره ــا .ل ـه ــذا ال ـس ـبـ ًـب تحمل
اللغة العربية وتحفظ لنا دالل ــة طريفة
من نوعها على معنى األوائل واألواخر؛
ّ
األول ّه ــو ال ـســابــق دائ ـم ــا ف ــي ك ــل ش ــيء،
ّ
ّ
واملتأخر هو اللحق دائمًا في كل شيء،
ّ
كأن الزمن يتراجع في اللغة عائدًا دائمًا
نـحــو ال ـبــداي ّــة /الـنـهــايــة حـتــى وإن ملسه
ّ
ّ
متقدمًا.
حواسه
اإلنسان بكافة
(شاعر وروائي وناقد من فلسطني)
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

عمل لـ غيالن صفدي

فعاليات

سيرة في الهامش

إلــى جــانــب ثقافتهم الــواسـعــة واهتمامهم
بـ ـ ــاألدب وال ـف ـن ــون ،وم ـن ـهــم سـعـيــد مـظـلــوم
الـ ـ ــذي ل ــم ي ـن ــل ال ـص ـي ــت وال ـس ـم ـع ــة ال ـلــذيــن
نالهما آخ ــرون ،البـتـعــاده عــن مناقشاتهم
الصاخبة التي تبادلوها منذ أربعينيات
وخمسينيات القرن املاضي ،وتنافسهم في
ّ
تصدر املشهد املعماري؛
الوقت نفسه على
سواء في التنظير أو املمارسة.
في مطلع الخمسينيات ،بدأ سعيد مظلوم،
الذي ُيحتفى العام الجاري بمئوية مولده،
ك ـتــابــة مـ ـق ــاالت مـنـتـظـمــة ف ــي م ـج ـلــة «أه ــل
النفط» ،والتي صــدرت في كركوك وال تزال
ُ
ت ـعـ ّـد م ـصــدرًا لــدراســة الـتـطــور االقـتـصــادي
واالج ـت ـمــاعــي ف ــي املــدي ـنــة والـ ـع ــراق بشكل
عــام ،حيث تناول العمارة العراقية وأضاء
أعمال العديد من املعماريني ،وهــي الفترة
الـتــي التحق فيها للعمل مـ ّ
ـدرســا فــي كلية
ّ
ال ـه ـنــدســة ب ــ«جــام ـعــة بـ ـغ ــداد» ،وبـ ــدأ ي ـقــدم
رؤيـ ـت ــه وم ـق ــارب ــات ــه ف ــي امل ـش ــاري ــع امل ـقـ ّـدمــة
مــن طلبته ،والــذيــن وضــع بعضهم العديد
م ــن الـتـصـمـيـمــات ال ـش ـه ـيــرة ف ــي الـعــاصـمــة
العراقية.
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بعد عمله لفترة ليست بالقصيرة في مكتب
ّ
شـقـيـقــه م ــدح ــت الـ ــذي ش ــك ــل حـلـقــة ثـقــافـيــة
آن ــذاك ،انفصل عنه ّ
وأســس مكتبه الخاص
في الستينيات ،وصعد اسمه مهنيًا بشكل
تــدريـجــي مــع تصميمه مباني عــديــدة ،من
أب ــرزه ــا املـسـتـشـفــى ال ـح ـيــدري سـنــة ،1961
ال ـ ــذي ش ـ ّـي ــد ب ــال ـق ــرب م ــن س ــاح ــة األن ــدل ــس
ّ
بـبـغــداد ،وشــكــل نموذجًا الفتًا فــي مفاهيم
ّ
الـ ـعـ ـم ــارة؛ ح ـي ــث ص ــم ــم امل ـب ـنــى ب ـم ــا يـشـبــه
امل ـن ــازل الـبـغــداديــة الـعـصــريــة ،فــي محاولة
منه لكسر تلك الصرامة والرتابة املعتادة
ف ــي ب ـن ــاء امل ـس ـت ـش ـف ـيــات ،وج ـع ــل ف ـضــاءاتــه
أك ـث ــر أل ـف ــة وح ـم ـي ـمــة لـلـمـقـيــم والـ ــزائـ ــر ،مع
اهتمام واضح بتصميم الحديقة املجاورة
باعتبارها وحدة أساسية في التصميم.
ضـمــن ال ـت ـحـ ُّـوالت الـتــي ط ــرأت عـلــى املشهد
املعماري العاملي في السبعينيات ،وصعود
ال ـت ـن ـظ ـيــرات ال ـت ــي دعـ ــت إلـ ــى عـ ــدم الـتـقـ ّـيــد
بـ ـمـ ـب ــادئ ال ـ ـحـ ــداثـ ــة واالل ـ ـ ـتـ ـ ــزام بــأس ـس ـهــا،
ً
والذهاب نحو تصميم أكثر حيوية وتفاعال
مع محيطه ،وضع مظلوم تصميمات الفتة
م ـث ــل «م ـع ـه ــد ال ـف ـن ــون ال ـج ـم ـي ـلــة» ف ــي حــي
املنصور البغدادي عام  ،1972مع استعارته
«الـشـنــاشـيــل» الـتــي كــانــت م ـفــردة أساسية
في العمارة العراقية التقليدية ،وتوظيفها
ضمن رؤيته املعاصرة.
النص الكامل
على الموقع األلكتروني

حتى األربعاء المقبل ،يتواصل في غاليري موتاري ببرلين معرض كهف آدم
للفنان السوري تميم السباعي ،والذي افتتح في السادس من الشهر الجاري.
يقدم السباعي الذي يحمل درجة الماجستير في الفنون طبقات متراكمة من
ّ
اللون في رسمه الوجوه اإلنسانية بشكل يميل إلى التجريد ضمن حاالتها الشعورية
المختلفة.
اكتشافات جديدة في مدينة القطائع الضائعة ،عنوان المحاضرة االفتراضية
ّ
تنظمها كلية الدراسات اإلسالمية في جامعة حمد بن خليفة عند الخامسة
التي
من مساء األربعاء المقبل ،ويلقيها أستاذ العمارة اإلسالمية محمد سويلم،
ويديرها أستاذ التصميم الحضري رماح غريب .وتضيء على المدينة التي بناها
أحمد بن طولون عام 870م ،في ضوء االكتشافات الحديثة.
افتتح في السادس من الشهر الجاري معرض امرأة مسحورة للفنان التشكيلي
المغربي محمد السليماني في غاليري ليفنغ فور آرت في مدينة الدار البيضاء،
والذي يتواصل حتى الرابع من الشهر المقبل .يختار السليماني العالقة بين المرأة
والموسيقى ثيمة أساسية لمعرضه حيث نساؤه يعزفن على آالت موسيقية أو
يستمعن إليها.
يقدم أستاذ اآلثار اإلسالمية ،عبد المنصف نجم ،عند السادسة من مساء الثالثاء
ّ
المقبل ،محاضرة بعنوان أثر العمارة العربية على العمارة األوروبــيــة في
العصور الوسطى في الفترة من (9-5هـ15-11 /م) بتنظيم من جامعة عين
شمس .تتناول المحاضرة انتقال األفكار المعمارية اإلسالمية إلى أوروبا عبر الرحالة
والحروب والتجارة.

