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امقدمة
جني بغداد

�ص��هدت اأوروبا واأمريكا حركة ثقافية وفنية وعمرانية ن�صطة ي نهاية 
القرن التا�ص��ع ع�ر وبداية القرن الع�رين،  باأ�ص��كال ومنطلقات ختلفة،  
اأ�ص�ص��ت فيما اأ�ص�ص��ته مط او اكر من العمارة احديث��ة. احداثة العمرانية 
ي اأمري��كا بداأت بح��دود 1900 »... عم�مًا من خال اأعمال فرانك 
 John Musgrove - Editor، Banister( »ل�ي��د رايت وامعجب��ن ب��ه
Fletcher’s A History of Architecture( . هكذا ارتبط ا�ص��م فرانك 

ل�ي��د راي��ت )1867 - 1959(  باحركة امعماري��ة احديثة ي امريكا 
منذ ن�ص��اأتها،  واحقا على النطاق العامي كاأحد ام�ؤ�ص�ص��ن للحداثة مع 

والركروبي��س وم�س فان دي رو واك�ب�زيه وغرهم.
هذه ال�صخ�ص��ية ام�ؤثرة والفذة ي ن�ص��اطها امعماري،  لها ق�ص��ة مع 
العراق. ق�ص��ة ع�ص��ق وارتباط فكري وخيال يع�د بنا اى اأحام األف ليلة 
وليل��ة عندم��ا زار رايت العراق ي خم�صينات الق��رن اما�صي،  وه� اإبن 
الت�صعن،  و�صمم مبنى ااأوبرا على جزيرة اأم اخنازير واأحق بها ت�صميم 

جامعة بغداد التي �صممها احقا ولر كروبي��س. 
انها ق�صة ت��راث،  حلقة من حلقات العمل الراكمي لنه��س العراق 
اجدي��د ي منت�صف الق��رن اما�صي. ولكنها ككثر م��ن حلقات الراث 

العراقي،  اأهملت وم جد ااإهتمام الكاي ي الدرا�صة والنقد.
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امعمار ااأكادمي م�فق الطائي،  ومن خال جربته ااأكادمية الط�يلة،  
وولعه بالراث العراقي،  وجد ي فرانك ل�يد رايت مادة خ�صبة للدرا�صة 
والبح��ث. وجاء كتابه،  جني بغ��داد،  حافًا بامعل�مات القيمة،  عاوة 
على ك�نه مل��يء بالق�ص�س ال�صيقة وكاأنها ف�ص�ل م��ن رواية ن�صتمتع بها 
م�صاءاً. ولرما مكن ان اأق�ل اأنها عبارة عن عدد من امداخات اأو خت�ر 
محا���رات عديدة. وهذا ااأ�صل�ب لي���س غريبا على م�فق الطائي،  فله 

عهد ط�يل وجربة قيمة ي امجال ااأكادمي.
اإنن��ا بحاجة مثل هذه الدرا�ص��ة التي قدمها زميلي م�فق الطائي،  غنية 
بامعل�م��ات وت�صع منها اندفاع��ه احي�ي ال�صبابي ال��ذي عهدناه دائمًا. 
فالكتاب باإعتقادي مدخل م��ص�عة فرانك ل�يد رايت من جهة،  وولعه 
ببغ��داد وما اأنتج��ه هذا ال�لع من تراث معم��اري هائل من جهة اخرى. 
وكاأي بح��ث علم��ي يفتح هذا الكت��اب اب�اب عدي��دة م�ا�صيع خ�صبة 

للتعمق والبحث والتدقيق من قبل الكتاب وامعمارين.

نعمان منى
معمار اإ�شت�شاري

لندن ايلول 2014
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فرانك لويد رايت...  جني بغداد
موفق جواد الطائي. معمار اأكادمي

الطريق اى بغداد
يعد فران��ك ل�يدرايت اأهم معم��اري القرن الع�ري��ن وم�ؤ�ص�س العمارة 
احديث��ة والعم��ارة الع�ص�ية، اأعج��ب بالعراق وتاريخ��ه. �صمم للعراق 
والع��ام  جنة عدن كما ي�صميه��ا.  كانت لرحلته امبدعة الغريبة امتعبة مع 
الع��راق وتاريخه وعمارته حيث ب��دء �صفره الكبر مع العراقن. اأعلن ي 
ي���م عيد مياده الت�صع��ن ام�صادف الثامن من حزي��ران عام 1957 ي 
مدين��ة �صرنك كري��ن ي ال�ايات امتحدة ااأمريكي��ة وبح�ص�ر زوجته 
ولكفان��ا واأبنته ل�فان��ا وح�صد من 125 من �صي�فه ان��ه قد اأ�صتدعي من 
قب��ل املك في�صل الثاي ملك العراق لتخطي��ط وت�صميم مركزثقاي على 
�صف��اف دجلة ي بغداد، وذكرت جري��دة )Saturday Post(  ام�صائية 
ي حينه��ا اأن   فران��ك ل�يدرايت قد ذكر معقب��اآ )  اأنها اأجمل هدية عيد 

مياد( .

�شكل )1(  فرانك لويد رايت مع زوجته 
وابنته ي عيد مياده الت�شعن 
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 ) WNYC(  كم��ا �رح رايت احقاآ ي حديث ل��ه اإذاعة ني�ي�رك 
ي برنامج معم��ار ي ع�ر الف�صاء،  باأنه ذاهب لت�صميم دار اأوبرا حيث 
ت�ج��د جذور اح�صارة ي الع��راق واأنتقد ب�ص��كل اذع ت�رفات بلدية 
ني�ي���رك وع��دم اإهتمامها بالذوق امعم��اري الر�صن وع��دم مراعاتها 
اج�ان��ب ااإن�صاني��ة ي تخطيطه��ا وت�صميمها اى جملة م��ن ال�ص�ارع 

وامباي ي مركز امدينة،  )اأحتفظ بت�صجيل �ص�تي كامل لهذا اللقاء ( .
وكان راي��ت قد رف�س ي حينه��ا ت�صميم اأوبرا مدينة ني�ي�رك  )حلم 
اأي معم��اري بالع��ام (  معت��ذر اأنه �ص���ف ي�صمم  دار اأوب��را حيث بدء 

اح�صارات ي بغداد.
حينه��ا ظهرت ال�صح��ف ااأمريكية بالعناوين العري�ص��ة،  لقد تلب�س 
اجن��ي فرانك ل�يدراي��ت، واأخرين اأعط�ه كنية جني بغ��داد، ولعل اأهم 
تعلي��ق ذلك ه�ما ذكرته جريدة ال�ا�صنط��ن ب��صت حت عن�ان جني ي 

م�صباح معماري..
ح��زم رايت اأمره وت�جه اى بغداد وقب��ل و�ص�له امطار ومن الطائرة 
�صاهد جزيرة اأم اخنازير �صكل )2(  )ااأعرا�س حالياآ �صكل3(  واجادرية 

)�صكل4( 

رايت ي بغداد
و�ص��ل رايت بغداد ي ااأ�صب�ع ااأخر من �صهر حزيران عام1957 
برفق��ة زوجته و�صه��ره ولي��م وزي، وكان ي انتظاره اأح��د اأهم طابه 
والعاملن معه �صابق��اآ امعمار ااإيراي نظام اأمري والذي �صبق واأن اأخره 
راي��ت باأنه �ص�ف يك�ن ه� ام�ص�ؤول عن ام�روع وكان حينها قد اأ�ص�س 
مكت��ب اإ�صت�ص��اري ي طهران و�صمم ق�ص�ر فخم��ة   لعائلة ال�صاه، كما 
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كان ي اإنتظ��اره امعمار الرائد نزار ج���دت ااأي�بي )اأبن رئي�س ال�زراء 
ي حين��ه اأطال اه عمره(  وزوجته امعماري��ة الفذة اأمريكية ااأ�صل األن 
) اأط��ال اه عمرها ( ،  ونزل ي فندق اخيام ج��اور ل�صينما اخيام الذي 

كان قد اأفتتح للت�.  
ج���ل رايت ي اأنحاء بغداد وزار امتحف والتقى ب�صياء جعفر رئي�س 
جل�س ااإعمار وناق�س ام�روع مع اأع�صاء امجل�س، وي هذا اللقاء اأخره 
اأع�صاء جل���س ااإعمار بتكليف اأخر جديد وه� ت�صمي��م البناية امركزية 
لل��رق والريد كما كانت ت�صمى ي حينه��ا وي نف�س ام�قع الذي حتله 
ااأن بناي��ة الريد امركزية ي ال�صنك ام�صممة من قبل رفعت اجادرجي، 
وكان��ت عملية مفاجئة له وقد اإعرف رايت ل�لي��م وزي )اأن لي�س لدي  
اأي فك��رة عًما �صاأفعل، لذلك اأنا ي عجالة لتجميع ااأم�ر وتقدمها لهم 
قب��ل ف���ات ااأوان ،  يبدو اأنني قد جئت ي نهاي��ات ااأم�ر،  ا اأعرف 
اأي انطب��اع �ص���ف اأعطي، ولكني مع هذا �صاأح��اول( . وكما ي الن�س 

ااإجليزي اأدناه 

كان اأه��م حدث له ه� عن��د لقائه بامعماري��ن والفنانن العراقين ي 
الن��ادي ااأومب��ي �صكل)4( عل��ى اأثر معر���س كانت ق��د اأقامته جمعية 
الت�صكيلي��ن العراقين وال��ذي كان يراأ�صها امعم��اري الرائد حمد مكية 

)اأطال اه لنا عمره وقد جاوز ااأن  امئة من عمره امديد ( .
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�صكل )4( : لقاء رايت بامعمارين والفنانن العراقين ويظهر ي ال�ص�رة 
من الي�صار اى اليمن امعمار الرائد حمد مكيه والفنان الرائد ج�اد �صليم 
رايت والفن��ان وااآثاري طارق مظل�م وامعمار الرائد رفعت اجادرجي 
والفنان حم�د �صري وامعمار الرائد قحطان ع�ي والفنانة ل�رنا �صليم.

كم��ا األتقى الفنان الرائد ج�اد �صليم ال��ذي كان يعمل جاهداآ اإن�صاء 
مدر�ص��ة جدي��دة ت�صكيلية عراقية مت��د جذورها اى اأعم��اق اح�صارات 
العراقي��ة القدم��ة  دون تقليدها اأي ط��راز تاريخ��ي عراقي،واإما حاكاة 
اح�ص��ارات ب�ص��كل خفي مب��دع �صعي��ًا اإعط��اء اله�ية احقيقي��ة للفن 

الت�صكيلي العراقي  �صكل )5(  

�شكل )5(  فرانك لويد رايت يُدّون راأيه باأعمال جواد �شليم وي�شر اى امعمارين ب�رورة 
اإتباع خطواته
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ي حينه��ا اأخر امعمارين ب�رورة اإقتفاء مثل ج�اد ي العمارة وقال 
)اإذا م��ا اأردم امعا�رة فعليك��م دخ�لهاعر تاريخكم امجي��د (  نبه ااإى 
���رورة عدم التمادي ي تقليد العمارة الغربية واأّنب ق�صم من امعمارين 
العراقي��ن) واأخري قحطان امدفعي اأنه م يك��ن �صخ�صيًا م�روراآ بذلك 
التاأني��ب وقاط��ع رايت وم يتج���ل معه كباقي امعماري��ن ( ،  بعد ذلك 
ق��دم حا���رة ي جمعية امهند�ص��ن العراقين ُنقلت ن�ص��ًا  ي حينها ي 
جل��ة امهند�صن اأدناه ن�صه��ا ااإجليزي ل�صمان العر���س الدقيق وااأمانة 

التاريخية وجنب احتمال التاأويل.

Report of lecture given by F. Wright on 21 May 

1957

Looking remarkably young and active for his 90 years 

Wright took the loor and humorously remarked that 

something in architecture has overtaken him which puts 

him before the microphone too often. He congratulated the 

Iraqi Engineers Society on its premises and its pleasant 

garden. Remarking that, as an ardent reader of the Arabian 

Nights since he was a boy, he felt himself a subject of 

Heron Al-Rashid & he looked upon Iraq as the center of 

the Orient whither he has come to help “modernize” its 

famous Capital Baghdad.

He disliked the word “modernize” as he felt that, in 

developing Baghdad one should preserve its inherent 

characteristics. He warned his listeners against 

materialism, commercialism and exploitation in 

architecture. He said one must preserve the paretic 

principle and pointed out that in America the ight is on 

between “the thing of the spirit and the things that are 

expedient and materialistic” the hoped that his listeners 
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in Baghdad will be little more wide awake than he found 
them to guard the dangers of commercialism.

He felt that Baghdad is in need of a building code that 
is wise adjusted to circumstances. The development Board 
is doing a ine job and he congratulated their wisdom in 
summoning him here. He said the development board has 
in its hand not only a great opportunity but a tremendous 
responsibility. He criticized the west for its tendency to 
come in by way of its materialism and commercialism, 
instead of by way of its wisdom gained by experience. 
He warned against the catastrophe which might overtake 
society if one did not study carefully many factors like 
over-population, the automobile and other factors, which 
lead to a destructive instead of constructive condition of 
society. Large cities in America are losing their usefulness 
because of crowding. This crowding is the result of lust of 
mercantile man who gets his proit from the exploitation of 
the crowd.

He said that in his visit to the museum he was greatly 
impressed and enlightened regarding the Sumerian 
Civilization. He felt that the Sumerians inluenced the 
Greek and shared with them the vital contribution to 
civilization. There is a great inspiration, fresh, vigorous, 
and strong that one may draw from Sumerian Art. Art, 
Architecture and religion are the soul of the civilization 
they are the elements which with determine the history and 
life of a nation. There was a danger that materialism will 
detract from the things of the spirit and drive it far from 
the roots of a culture like the Sumerians.

The English and American nations have been great 
promulgators of making things and selling things. In 
accepting these here in Iraq, one must adapt them in 
developing a life of one’s own, springing from the interior 
inspiration of one’s own great spirit thus preserving an 
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integrity which harmonizes with oriental philosophies. 
These philosophies have indeed greatly inspired Mr. 
Wright himself as an architect. He asserts that the reality 
of building did not consist in the walls and in the roof but 
in the space to be lived in. that is the interior sense of life 
which is the basis of organic architecture. This is the type 
of architecture that Iraq and the east need and it is from 
the east that the great spiritual ideas have come.

Developing buildings must be evolved from the center 
line of truth the truth that belongs to the east and the 
west Rudyard Kipling said that “East is East and West is 
West and never the twain shall meet” but if they do meet 
it will have to be on the basis of interior strength and the 
recognition of the spirit as the basis of all true life.

Buildings are the material expression of life lived by 
a people and architecture are inseparable. As the world 
grows and develops together, national boundaries are 
blurred and closer co-operation becomes inevitable, 
based on truth and inspiration. It is therefore possible for 
the east and west each using its best to come together on a 
higher and better plain than civilization has ever known. 
This is the ield of opportunity to develop a culture, which 
is open to us. We must do things to bring happiness and 
life to people as they have never known before. We have 
gone along way since the days of Heron Al-Rashid life 
has broadened and better living and culture have become 
available throughout the world. There is a great danger 
that this advance may be destroyed by commercialism and 
materialism which lose sight of the spirit, the center of 
inspiration and beauty. In the end beauty and happiness 
are the goal of life. For getting these ideals the west has 
been plagued by war after war. Materialism is the cause 
of war and in developing Iraq we should shun materialism 
and base its future on spiritual things, which should 
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characterized its life, to be handed down to its children 
as the priceless heritage of intelligence, determination 
and courage. He must not sell out for material success 
– it is the wrong kind of success. The thought prevails 
in the west that you can substitute money for ideas this 
cannot be done. The idea is the most powerful thing in 
the world has been and will be. The irst act in projecting 
and developing a country is to straighten out ideas. This 
is not an easy matter and frequently the education of 
engineers and architects hampers the birth of an idea; but 
being educated, architects and engineers should divest 
themselves of the “conditioning” they have received and 
change it with “enlightens” which should have been given 
them enlightens has its sacred source in what we call the 
love and study of nature – the study of land trees and 
animals. This is distinct from conditioned education which 
is handed out to the young. Organic architecture is based 
on the nature of things as it exists, and this architectural 
feeling is slowly spreading all over the world. This is the 
shoal of thought to which the people in the orient must 
subscribe.  

You must understand the nature of the thing you are 
doing and you must build the ediice on this natural study, 
otherwise it is not success. You may build a novelty but 
unless it is built on truth it will not last. The Sumerian 
built their art on this great principle, and if we deviate by 
unseemly commercialism, we have lost sight of the center 
line of what constitutes the happiness, the strength, and 
beauty of mankind.

The Middle East has contributed its own great genius 
to architecture, and from this inheritance, contribution 
to modern civilization will be made. In the rush for 
modernism, one should not lose the background of basic 
culture of beauty and individuality, and no architect 
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should hide this basic principle. He must come on and see 
the beauty that understood the character and nature that 
made it beautiful, and try by every means in his power to 
keep it alive. Let the people whose ancestors developed 
it have the beneit of modern science in developing it still 
further, not necessarily imitating it or reproducing it. 
There is a spirit in antiquity which belongs to the people 
and it is this spirit which will be developed and preserved 
in whatever one builds in the future. In concluding the 
development board here has got the future in its hands. 
In designing for the future you must have vision otherwise 
the work will be destroyed in a few years’ time. You are at 
the beginning of the great upsurge and expression of your 
nation and national art.

Beware of building that becomes monstrosities and 
will deface civilization. The experience of the west in 
these matters is bitter enough; it should not be repeated 
here. Think a little deeper and reject all things notably 
commercialization, that is ruining everything in the west 
by standardization and wiping out the individuality of the 
individual. Don’t give it a hostage here say to it “No!”. 
We come from another source we come from the creation 
of the beautiful, we come from its sacred source and you 
can’t spoil it for us. This is the attitude that one should 
adopt at the present time in Baghdad. 

These ideals must be fought for within the bounds and 
blessing of democracy. Democracy is here working and its 
underlying principle is the expression of the individual as 
the citizen of this country.

 In conclusion of the tall Wright was given a 
great ovation then he was asked about his opinion of the 
engineers he said an engineer is under developed architect
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اأدناه الن�ص العربي:
مظه��ر اأك��ر �صبابًا من عم��ره الت�صعن عامًا.تقدم راي��ت وبخفة دم، 
اأ�صاراى اأن هناك �صيئ��ا ما ي الهند�صة امعمارية ب�صبب اأهميتها اأقف كثر 

من ااحيان اأمام اميكرف�ن .
هناأ امهند�صن العراقين على مقره��م اجديد وحديقته اممتعة. معقبًا 
اأنه قارئ متحم�س لق�ص�س األف ليلة وليلة منذ اأن كان �صبيًا، ويرى نف�صه 
اأح��د اأتباع ه��ارون الر�صيد ويتطل��ع اأن يرى العراق كمرك��ز للم�رق، 
واأعرب عن ا�صتعداده للم�صاهمة ي »حديث« العا�صمة ال�صهرة بغداد.

بيد اأن��ه يكره كلم��ة »حديث« اأن��ه �صعراأنه ي بغ��داد النامية ينبغي 
للمرءاحفاظ على اخ�صائ�س الكامنة امازمة لها.  

حذرم�صتمعيه من ال�صمة امادي��ة وااإ�صتغالية التجارية التي قد تت�صم 
به��ا العمارة وقال ان��ه يجب على امرء اأن يحافظ عل��ى امبادئ ااأ�صا�صية 
ااأ�صيل��ة للعمارة، واأ�صاراإى اأن بعد اح��رب ي اأمريكا ال�راع قائم بن 
روح العمارة وااأ�صياء امادية، واأعرب عن اأمله ي اأن م�صتمعيه ي بغداد 

�ص�ف يك�ن�ا يقظن من خاطرالنزعة ااإ�صتغالية ي التجارة.
اأ�صاراإى حاجة بغداد اى قان�ن للبناء على اأن يتم تعديله تباعًا للظروف 
ااأنية. واأ�صاد بجه�د جل�س ااإعمار وهناأ حكمتهم ي ا�صتدعائه وو�صح 
اأن ي يدهم  فر�صة  كبرة  اإ�صافة اى ام�ص�ؤولية العظيمة ي التنمية. اإنتقد 
الغ��رب ميله اإى النزعة امادية التجارية، بدًاعن احكمة التي اكت�صبها من 
خال اخرة. وحذر من الكارثة التي قد ت�رب امجتمع اإذا م يتم ااأخذ 
بعناية بع�امل كثرة مثل الزيادة ي عدد ال�صكان، وال�صيارات وغرها من 

الع�امل التي ت�ؤدي اإى حالة مدمرة بدًا من بناء امجتمع الق�م. 
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و�ص��ح اأن امدن الكبرة ي اأمريكا تفق��د جدواها ب�صبب ااإزدحام، 
هذا ااإزدحام ه� نتيجة النزعة التجارية ااأنانية التي جعل الرجل يح�صل 

على ربح له من ا�صتغال اح�صد والتكثيف.
ق��ال اإن��ه ي زيارت��ه اى امتحف قد اأعج��ب وتن�ر كث��راً باح�صارة 
ال�ص�مري��ة. ي��رى اأن ال�ص�مري��ن اأث��روا بااإغري��ق و�صارك�ه��م حي�ية 
اح�صارة العامية ككل، وكانا م�صدر اإلهام كبر، هناك الكثر من االهام، 
الط��ازج، احي�ي، الق�ي الذي من اممك��ن ا�صتقرائه من الفن والعمارة 
والدي��ن والذين هم روح اح�صارة، وهذه العنا���ر هي التي حدد تاريخ 
وحي��اة ااأمة، اإن ثمة خطر م��ن اأن امادية قد تغرم�صارااأ�صياء عن الروح 

وتق�دها بعيداعن جذورها الثقافة ولب�س مثل ال�ص�مرين.
كانت ال�صع�ب ااإجليزي��ة وااأمريكية م�ص�قة ل�صنع ااأ�صياء وبيعها. 
عن��د قب�لها هن��ا ي العراق، ابد من تكييفها اأج��ل تط�ير حياة خا�صة 
واح��دة،  تنبع من ااإله��ام الداخلي، من وحدة ال��روح العظيمة اخا�صة 
وبالت��اي احفاظ عل��ى �صامة ااأ�ص��ل والذين ان�صجم�ا م��ع الفل�صفات 

ال�رقية، التي كانت م�صدر ااإلهام اى حد كبر. 
وبن اأن��ه كمعماري ي��رى اأن واقع امبنى م يتك���ن ب�صبب اجدران 
وال�صقف ولكن ي الف�صاءالذي يك�ن فيه، وهذا ه� ح�س احياة الداخلي 
الذي ه�اأ�صا�س العمارة الع�ص�ية، وه�ن�ع العمارةالتي يحتاجها العراق 
وال�رق،  ومن ال�رق حيث ااأفكارالروحانية العظيمة والتي حان وقت 

ااإ�صتفادة منها.
يجب اأن تتط�رامباي من اخط امركزي للحقيقة التي تنتمي اإى ال�رق 
والغرب، قال رودي اردكبلينغ اأن » ال�رق ه�ال�رق والغرب ه�الغرب 
واأبداً ا يلتقيان« ولكن اإذا فعل�ا ذلك  فا بد لهما اأن يعتمدواعلى كين�نة 
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الق�ة الداخلية لكليهما وااإعراف بالروح كاأ�صا�س جميع اأ�صكال احياة 
احقيقية.

امباي هي التعبرامادي للحياة التي يعي�صها ااإن�صان.ال�صعب والعمارة 
اينف�ص��ان متازمان مع م��� وتط�رالعام معا، وب�صب��ب عدم و�ص�ح 
اح��دود ال�طني��ة ي�صبح ت�ثي��ق التع��اون امفرمنه، عل��ى اأ�صا�س احقيقة 
وااإله��ام، لذلك اأ�صح��ى  من اممكن لل�رق والغ��رب ا�صتخدام كل ما 
ي و�صعهما للعمل مع��ًا على عدة  م�صت�يات واأكر ما كان اأبداً معروف 
بال�صاب��ق، هذاه�امج��ال والفر���س امفت�حة لتط�يرالثقاف��ة،  وه�متاح 

لناجميعًا.
يج��ب علينا اأن نفعل �صيء م��ا جلب ال�صعادة واحي��اة للنا�س كما م 
يعرف�نها من قبل، لقد ذهب بعيداً زمن هارون الر�صيد، وت��صعت احياة،  
اأ�صبحت اأف�ص��ل والثقافة متاحة ي جميع اأنحاءالعام. هنا كخطركبراإن 
ه��ذا التقدم قد يدمر من قب��ل ال�صمة التجارية وامادي��ة التي تغفل العامل 
الروح��ي،  مركز ااإله��ام واجمال،  وي النهاية اجم��ال وال�صعادة هما 

اأهداف احياة، ولهذا ال�صبب ابتلى الغرب باحرب تل� ااأخرى.
اماديةه��ي �صبب اح��رب وي و�صع كالعراق،  ينبغ��ي عليكم جنب 
امادي��ة واإ�صن��اد م�صتقبلك��م اى ااأم�رالروحي��ة،  والتي ينبغ��ي اأن تت�صم 
حياتنا بها، وبدورنا ن�صلمها اأطفالنا كراث ثمن ايقدربثمن من الذكاء 
والع��زم وال�صجاعة. يجب اأن ا نباع للنج��اح امادي )وهذاه�ن�ع من 

النجاح اخاطئ(  .
ي�ص�د الفكر ي  الغرب على اأنه مكن اأن يك�ن امال بديا لهذا، هذا 
ا مك��ن القيام به. وهذه كانت)الفكرة(  ااأكرنف�ذاً ي العام، و�ص�ف 
يك���ن. اأول عم��ل ي تط�يرالب��اد ه��� ت��صيع ااأف��كار ون�رها. هذه 
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لي�صت م�صاألة �صهلة، وغالبًا ما يك�ن تعليم امهند�صن وامعمارين بال�اقع 
احاي يعيق وادة الفكرة، ولكن يجب على امعمارين وامهند�صن جريد 
اأنف�صه��م  من »التكييف« لهذا الراأي. اإنه��م تلق�ا التعليم وتن�روا ي اأن 
يك�ن عطاه��م معتمداآ على م�صادر مقد�صة  فيم��ا ن�صميه احب ودرا�صة 
الطبيع��ة، درا�ص��ة ااأ�صجارالري��ة واحي�انات، هذا يختل��ف عن التعليم 

الر�صمي الذي يتعلمه ال�صباب الي�م. 
ت�صتن��د العمارة الع�ص�ية على طبيع��ة ااأ�صياء كماهي م�ج�دة، وهذا 
ال�صع�رامعم��اري ينت���ر ببط��ئ ي جمي��ع اأنحاءالع��ام، هذاه�خا���س 

الفكرالذي على النا�س ي ام�رق ام�صاهمه به.  
يج��ب اأن نعززالدرا�صة لطبيع��ة ااأ�صياء التي نق�م بها ويجب بناء هذا 
ال���رح على هذه الدرا�ص��ة الطبيعية، واإا فاأن م يتم بن��اوؤه على احقيقة 
ف�ص�ف لن ي��دوم. بنيت اح�صارةال�ص�مريةعلى فهم ه��ذا امبداأ العظيم،  
واأذا مااأردن��ا حييد ال�صمة التجارية الغرائقة،  فقد فقدنا الروؤية اى اخط 

امركزي الذي ي�ؤ�ص�س لل�صعادة،  والق�ة،  واجمال للب�رية.
�صاهم��ت منطقة ال�رق ااأو�صط بعبقرتيه��ا الكبرة ي جال الهند�صة 
امعماري��ة، ومن هذاام��راث �صت�صتمري العط��اء وام�صاهمة ي اح�صارة 

احديثة.
ينبغ��ي حن اندفاع امرء اى احداث��ة، على اأن ايفقد خلفيتها الثقافية 
ااأ�صا�صي��ة ي اجم��ال والتفرد.عل��ى امعم��اري ع��دم اإخفاء ه��ذا امبداأ 
ااأ�صا�ص��ي،  ابد له م��ن اأن ياأتي ي���م ويرى اجمال ال��ذي يفهم الطابع 
والطبيع��ة الت��ي جعلت من ذل��ك ال�صيء جمي��ل، وعلي��ه امحاولة بكل 
ال�صب��ل التي ي و�صع��ه اإبقائهاعلى قي��د احياة،  ولي�صم��ح للنا�س الذين 
اأج��داده مط�روا ه��ذه امفاهيم ااإ�صتف��ادة من العل���م احديثة، وتط�ير 
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ذل��ك اى مدى اكر، لي�س بال�رورة تقلي��د وا�صتن�صاخ ذلك، هنا كروح 
ي الع�ص�رالقدم��ة التي ينتمي اإليهاال�صعب وه��ذه هي الروح التي �صيتم 

تط�يرها واحفاظ عليها ي كل ما يبنى ي ام�صتقبل. 
وي اخت��ام ام�صتقب��ل ي اأيادي اأع�صاء جل�س ااإعم��ار. ي الت�صميم 
للم�صتقب��ل،  لذل��ك يج��ب اأن يك���ن لديك��م روؤي��ة جي��دة واإا �صيتم 
تدمرالعمل ي غ�ص�ن �صن�ات قليلة.اإنكم ي بداية نه��س كبر وعليكم 

التعبرعن اأمتكم وفن�نكم ال�طنية.
حذاري من امبنى امم�ص�خ الذي �ص�ف ي�ص�ه ح�صارتكم.الغرب ي 
هذه اجانب جربته مريرة ما فيه الكفاية،  اينبغي اأن تتكررهنا. فكراأعمق 
قليًا واأرف�س كل �صيء ا�صيم��ا التجاري، وهذا ه��صبب تدمركل �صيء 
ي الغ��رب، الت�حيد وح� ال�صخ�صي��ة الفردية للف��رد. اتقبل اأن تك�ن 
رهين��ة وق��ل »ا!«. اإننا ناأتي من م�صدراآخر وم��ن خلق جميل، ناأتي من 
م�ص��دره امقد���س واأنتم امك��ن اأن تف�صدوا علينا ذل��ك، هذاه�ام�قف 

الذي ينبغي للمرءاأن يتبناه ي ال�قت احا�ري بغداد.
يجب حاربة هذ امثل �صمن حدود ونعمة الدمقراطية.  ونعمل �صمن 

مبداأها ااأ�صا�صي وه� التعبرعن الفرد باعتباره م�اطنًا من هذاالبلد.
ي اخت��ام اأعط��ي رايت احتفاء كبرث��م �ُصئل عن راأي��ه ي امهند�صن 

امدنين فقال امعماري غر متط�ر..
ح�صي رايت بلقائن مثرين مع املك في�صل الثاي، ااأول كان للتعرف 
على بع�صهما البع�س،  وكان لقاء مثر حقًا، فمن امعتاد عند ح�ص�ر املك 
اأن ينادي امنادي عالي��ًا )�صاحب اجالة املك في�صل امعظم(  ويبدو اأن 
هذا قد ا�صتثاره فتقدم اى املك ي احال مقدمًا نف�صه... �صاحب اجالة 
ام�اط��ن ااأمريكي...فران��ك ل�يد رايت،  بعد ه��ذا اللقاء كان احديث 
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ي��دور ح�ل اح�ص��ارة العراقية لكن راي��ت كانت ثقافت��ه الب�رية متاأثره 
بالفن الفار�صي وما اأ�صار األيه من اإعجاب كان يح�صب على الفن الفار�صي 
وهذا م يجد �صدى جيد عند املك. بعد ذلك تغر احديث ح�ل ام�قع 
امق��رح لدار ااأوب��را،  واأعرب رايت عن ع��دم �صاحيته واقرح م�قع 
جزي��رة اأم اخنازير )ااأعرا�س(  وهذا م��ا ين�صجم وتفكر رايت وعمارته 
الع�ص�ية وفاجاأ املك رايت بق�له )اجزيرة لك يا�صيد رايت(  وكانت هذه 
العبارات م�ؤثرة جداآ وعلق �صاخراً احقاآ )العراق الغر دم�قراطي،  جيد 
بع�س ال�صيء ف��ا ت�جد فيه جال�س اإدارة وج��ان روتينية اأجل اح�ص�ل 
عل��ى ام�افقات..جرد حركة من اليد واجزيرة ل��ك( قال ذلك مع اأمانه 

العميق بالدم�قراطية، اأما اللقاء الثاي فكان لت�ديع املك و�صكره.
جل���س راي��ت ملياآ ليفكر عاليا وب��داأ العمل على ه��ذا التحدي وهنا 

يذكر.
ااأن وقد ح�صلنا عليها )م�قع اجزيرة ( ،  لدينا فر�صة كبرة ي غرف 
الت�صاميم لنثبت اأننا ل�صنا بق�ة مدمرة ولكن بناءه حيث م�صدر الق�ة التي 
بنت ح�صارة العام. ل�صنا هنا لن�صفعهم على وج�ههم واإما لنكرمهم بكل 
مامل��ك من اإمكانيات،  هكذا )كمااأظن(  يج��ب على العمارة اأن تتخذ 
منه��ج للحياة ام�روثة م��ن اما�صي التي ت�صتح��ق كل ااإحرام، ا ُحرم 
ااأ�صياء كما تعرفها اأنت مجرد تقليدها، و�ص�ف لن نقلد اأي �صيء ولكنا 
�صنعيد اإ�صتعمال اأ�ص�س واأفكار  ذلك ااأبداع الذي جعل منه ق�ة كبرة ي 
ااأفكار ااإن�صانية وم�صاعره��م، ونعمل ما نتمكن منه اإ�صتمراريته، هذا 

)ما اأعتقد( واجب العمارة احديثة.
وح�صب الن�س ااإجليزي التاي:
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كان هاج�س راي��ت ه� ربط احا�ر باما�صي ولذلك نراه وي مكان 
اخ��ر ي�صتدرك  ليق���ل اأنها من امفارق��ة اأن اأك�ن اأنا عمي��د احداثة كما 
)يلقب���ي اأو �صيء من ه��ذا القبيل(  اإرجع اى اأ�ص��ل اح�صارة لكي اثبت 

ما ت�ؤول األيه ااأن.
وح�صب الن�س ااإجليزي التاي :

كان��ت م�صادر رايت امعرفي��ة تعتمد على روؤي��ة اأ�صط�رية للح�صارة 
ي الع��راق متاأتية من ق�ص�س األ��ف ليلة وليلة، التي كان��ت م�صه�رة اأيام 
�صباه وقد بدء ذلك كما يذكر اإهتمامه بجدارية ي حدائق  ) اأوك بارك(  
وكانت من ق�ص�س األف ليلة وليلة وهي اجنية وال�صياد. كان رايت �صديد 
ااإعجاب به��ا والتي اإ�صتح�ذت على خيلته  ولرم��ا كانت هذه �صببًا ي 
خط��اأ تاريخية ي�صر لها مثل اأن ه��ارون الر�صيد ه� من اأن�صاأ بغداد ولي�س 
اأب��� جعف��ر امن�ص�ر وكان غالب��ًا ما يخلط ب��ن الفن الفار�ص��ي والفن�ن 
امرتبط��ة بتاري��خ بغداد وهذا ما اأحرجه ي مقابلت��ه مع املك عندما كرر 
اإعجاب��ه  بالفن الفار�صي الذي م يجد له فيه اأذن �صاغية عند املك في�صل 
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الث��اي  ي حينه كما ي�صر احقًا ل�صهره، ولكنه اأي�صًا اإعتمد على التاريخ 
العراقي البابلي القدم عندما �صم��م ام�قع الذي تقع عليه ااأوبرا ب�صكل 
زق���رة. ثمة خلط وا�ص��ح ي امفاهيم التاريخية بن اح�ص��ارة الفار�صية 
  The  Futureواح�صارات العراقية كما ياحظ ي كتابه م�صتقبل العمارة
of Architecture ع��ام 1953 حيث كال بامديح ي عدد من �صفحاته 

للعم��ارة الفار�صي��ة ولرما كان ه��ذا بتاأثر امعرفة الت��ي ا�صتقاها من طالبه 
ااإيراي نظام اأمري وكما هي ي الن�س التاي :- 

 اإح�صا���س الفر���س بامقيا�س الهند�صي كان �صاخ��ًا، وقد حافظ�ا على 
ذلك بعدم امبالغة مقيا���س تفا�صيله الرائعة، وهكذا وقفت هذه ال�روح 
ميزه على ااأر���س ام�صت�ية، فالقباب الزرق بال�ص��د من ال�صماء و�صمن 
مك�نات ت�صكيل  امدن تظهر متكاملة مع ااأ�صجار)القر�صية(  امحيطة. 
اأي رومان�صي��ة هذه الت��ي متلكها الفر�س، اأي �صح��ر رومانتيكي متلكها 

فار�س، عاء الدين وم�صباحه امده�س، ام�صباح كان خيال فار�صي 
الن�س ااأنكليزي :-

كم��ا اأنه تاأثر ي اإعادة ت�صمية جزيرة اأم اخنازير من اإ�صمها اى جنة 
عدن من قبل امهند���س والباحث التاريخي وليم ولك�ك�س)�صكل 6(   
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الذي ن�ر ي حينه��ا  جاربه ح�ل ري العراق والتي ت�صمنت اعتقاده 
باأن اجنة هي بن الفل�جة وبغداد.

�شكل)6(   مهند�ص الري والباحث ااناإليزي وليم ولكوك�ص

راي��ت امُتديّن كان ابد له اأن يربط عمل��ه مع قرائته لاإجيل امقد�س، 
فكما ت�صر خططات ولك�ك�س اإى اأنهر اجنة األذي اعتقد اأن اح�يلة هي 
احباني��ة احالية  وحداقل )اأي دجل��ة ال�صغر (  ه� نهر ال�صقاوية احاي 
وج��رى ك�ته ه� الفرات وبي�ص�ن ج��رى الفرات احاي وهذه هي اأنهار 

اجنة �صكل)7( .
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�شكل)7(  خرائط ولكوك�ص تو�شح اأنهار اجنة بن الفلوجة بغداد 
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ال�صروع بالت�صاميم:
هدف رايت ي فكرته الت�صميمية  ) concept(  اأن يحافظ على روح 
وجد اح�صارات ال�رقية الذي ملكها العراق)ح�صب اعتقاده(  اأي احرام 
اما�صي وي نف���س ال�قت م�صايرة التكن�ل�جي��ا امعا�رة. فهذه الفكرة 
ه��ي لي�ص��ت بخيال جام��ح  )فنطازيا (  ولكنها ي نف���س ال�قت لي�صت 
واقعية، فه� يرى ان يهيئ العراق لل�صائح وي نف�س ال�قت للعي�س العام، 
معادلة �صعبة قل حدوثها ي التخطيط اح�صاري والعمارة ولعلها كانت 
ُتعد غريبة ي عهد احداثة ولكن ي مفه�م ما بعد احداثة فتعتر �ربًا من 
ااإب��داع والتميز، ولنرك التقييم هذ للزم��ن وما �صت�ؤول األيه العمارة بعد 
ح��ن،  ومع هذا هي ن�ع م��ن ااإبداع حتى اإذا اختلفنا اأواتفقنا مع مدار 
العم��ارة ونهجها ي احداثة وما بعد احداثة،ولعلها احداثة اجديدة التي 
 )cognitive architecture (ن�صعى لها ااأن ي عمارتنا امعرفية امعا�رة

.
كان عل��ى راي��ت اأن ي�صع اأف��كاره �صمن ميزانية ح��ددة وهي ملي�ن 
ون�ص��ف دوار، والتي كانت ي حينها تع��د ميزانية كبرة وحتمًا كانت 

ت�ؤهله لتنفيذ حلمه الكبر الذي كان قد بدء منذ �صباه.
ي��ص��ح خطاب رايت راأيه وهدف��ه ي الت�صميم ي حديث اأجراه ي 
�ص��ان رافائيل)مدر�صة ثان�ية( خال �صه��ر م�ز لعام 1957 )عندما كان 

يعمل على مركزمقاطعة مارين�صيفيك(  وبعد ع�دته من بغداد..
» ااآن، ي ال�ق��ت احا�ر، اأق�م بت�صميم  مركزثقاي للمكان حيث 
ا�صتنبطت اح�ص��ارة،  ه�العراق. قبل اأن يدمر الع��راق كاأن كانت هناك 
مدين��ة دائرية جميلة بناها هارون الر�صيد ولك��ن جاء امغ�ل من ال�صمال 
وعمل���ا على تدمرها بالكام��ل ، ااآن ماحدث اأن هذه امدينة اكت�صفت 
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النفط و اأ�صبح لديهم مبالغ هائلة من امال، ومكن بها اإعادة مدينةهارون 
الر�صيدالي���م، وه��ي لي���س م��ن امرج��ح اأن تفع��ل ذل��ك اأن الكثرمن 
امعمارين الغربن م�ج�دون ويرم�ن بالفعل اإى بناء ناطحات ال�صحاب 
ي كل م��كان، واأن ه��م ذاهب�ن م�اجه��ة الدمارال��ذي تتخبط به امدن 
الغربية الكبرة، لذلك يجب علّي اأن احذرهم اأنه من الغباء الذهاب بهذا 

ا ام�صعى الذي يف�صي اى ال�صر ي ركاب الغرب«.

Now, at present, I happen to be doing a cultural center 
for the place where civilization was invented-that is Iraq. 
Before Iraq was destroyed it was a beautiful circular city 
built by Harun al Rashid but the Mongols came from 
the north and practically destroyed it. Now what is left 
of the city has struck oil and they have immense sums of 
money. They can bring back the city of Harun al Rashid 
today. They are not likelyto do it because a lot of western 
architects arein there already building skyscrapers all 
over the place and they are going to meet the destruction 
that is barging in on all big western cities. So it seems to 
me vital over there to try and make them see how foolish it 
is to join that western procession

وه��ل م��ن اإخا�س و�صع�ر اإن�صاي نبيل اأعلى م��ن هذا،  وكم يا ترى 
م��ن ال�طن��ن العراقين يرق���ن ي �صع�رهم اإزاء  تاري��خ العراق اى  هذا 

ام�صت�ى.  
حدد رايت برناج��ه الت�صميمي بامفردات التالية :دار اأوبرا، حدائق، 
م�اق��ف �صيارات متاحف، جمعات ت�ص�يقي��ة، وعلى اجانب ااأخر من 

دجلة جامعة بغداد هذا بااإ�صافة اأى  دائرة الريد بال�صنك.

كان هاج�ص��ه الت�صميمي ه� كيف عليه اأن يجع��ل امباي العامة تبدو 
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)ذات ال�صف��ة الر�صمانية (  م��ع اج�ص�ر )العم��ارة القا�صية (  م�حدة ي 
امنظر الطبيعي كما ي الن�س اأدناه:

امباي العامة مهما تك�ن طبيعتها واج�ص�ر ال�صخرية يجب اأن تك�ن 
ج��زء من امنظر الطبيعي للنهر والعمارة، جميع امظاهر ترى هنا متجمعة 
بدفع��ه واحدة، وذل��ك يت�صمن ام�صاح��ات اخ�راء واحدائ��ق وامرور 

ال�ريع العري�س واج�ص�ر حتفيًة  بالنهر التاريخي ال�صهر

اأي �صم��� ي التفكر كان يهدف له رايت، اأي نبل ي العمارة عندما 
ي�صعى امعماري فيها اإحرام مهنته والتاريخ والبيئة. اأين منا من هذا امثل 

الرائع الذي يجب اأن يعتر اأهم ما ت�صعى له مهنة العمارة.

بدء راي��ت بعمل ت�صاميم��ه ااأولية معتمداً على خطط��ات الت�صميم 
ااأ�صا�ص��ي مدينة بغداد، امع��دة من قبل من�براي� ومكفرل��ن، ويت�صح اأنه 
كان قد در�س وبدقة الت�صميم ااأ�صا�صي ون�ص��صه الكتابية وبدء بال�صكل 
امنطقي اإعداد الت�صاميم، وه� اأن يبداأ حيث اإنتهى امخطط�ن. وكانت 
اختيارات��ه اإ�صتجاب��ة للم�ؤ���رات وت��صي��ات الت�صمي��م ااأ�صا�صي مدينة 
بغ��داد ي حينه��ا،  مثل اختي��اره م�قع التط�ي��ر ال��ذي كان ن�صبيًا بعيد 
ع��ن امركز،ولكنه قريب اى ام�قع ال��ذي كان خ�ص�س جامعة بغداد ي 
الت�صمي��م ااأ�صا�صي حي��ث يعد ام�قع �صمن حيزقط��ب التط�ير اجن�بي 
وه��� منطقة اجادرية التي كانت تعد منتجع بغداد و تتمتع بفارق ميزي 
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درج��ات اح��رارة ع��ن كل بغ��داد وي ال�ق��ت نف�صه �صهل��ة ال��ص�ل، 
وتط�يرها ذات جدوى اإقت�صادية عالية وم�صافة معق�لة عن حدود امدينة 
ومركزها التاريخي،  وق��د اأ�صار اى ذلك رايت ي ترير اختياره للم�قع  
لذلك جد الرومانتيكية وال�ظائفية قد حققت ي اختيار ام�قع وح�صلت 

ام�ازنة امطل�بة بن ام�ؤثر العقاي والعاطفي ي الت�صميم.

ثم��ة قرارمهم اأتخذه رايت ي ت�جيه جمي��ع �ص�ارع ام�قع الرئي�صية 
باجاه القبلة �صكل )9( ،  ورغم اأن هذا القرار كان قد اأتبعه رايت اأحراماآ 
للدي��ن ااإ�صام��ي احنيف وام�صلمن،  لكن ام��دن ت�صمم وفق ام�ؤثرات 
ام��ص�عي��ة لاإجاهات ولي�س اج�انب التي قد ح�صب ذات �صكلية دينية 
فح�ص��ب، هذا النقا�س مازال م�صتم��راً بن  الباحثن امعمارين، لكننا قد 
نت��ذرع مزايا الت�صميم بع�س ال�صيء ومراعاته   التقاليد، فام�صيف العربي 
غالباآ ما يتجه نح� القبلة وهذا اإجاه ي العراق م��ص�عي اى جانب رمزي 
حي��ث ي�صع اأط�ل اأبعاد امباي باإجاه متعامد على الريح ال�صائدة ال�صمالية 
الغربي��ة. لذل��ك ولد اعتقاد ل��دى العراقين ي الري��ف العراقي ب�رورة 
ت�جي��ه م�صايفهم باإجاه القبلة وي حالة عدمه في�صبح امبنى �صيء،  ل�صت 
هن��ا م�قع الدفاع عن رايت لكني اأجد هناك �صيء من الرغماتية ي قرار 
راي��ت،  ا مكننا اأب��داآ اأن نحكم على ااأم���ر دون اأخذنا بنظر ااإعتبار 
لطبيع��ة العاقات بن العمي��ل وامعماري وامبادئ والع��رف ال�صائد ي 
حينها، وال�اقع ااإجتماعي ومدى فردية امعماري امعتادة وام�صم�ح بها 
قب��ل ظه�ر العمارة امتكاملة التي اأ�ص�صها امعمار العامي الرائد كروبي�س،  
ولعل النقا�س �صي�صتمر ما دامت العمارة ذات اأوجه متعددة تقبل ااإجتهاد 
والتاأرجح بن العاطفية والعقانية ذلك الرابط اجدي الذي ي�ؤ�ص�س لكل 

ال�روح امعمارية العامية القدمة واحديثة وام�صتقبلية.
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با���ر رايت بت�صميم اأعمال ام�قع منطلقًا من ح�رت�صميمه الرئي�صي، 
ال�ص��ارع وامم�ص��ى امركزي)ج��ادة التم�صي( الذي �صم��اه �صارع املك 

. )esplanade ) King Faisal في�صل الثاي

اأم��ا اجزيرة فقد جعلها ترتبط بج�ري��ن اأحدهما واطئ وباإجاه القبلة 
وال��ذي ي��صل اجزي��رة بالكرخ ف�ق اجزء ال�صيق م��ن النهر امتفرع من 
دجلة، وال��ذي ينتهي بحدائق وم�صى و�صارع امل��ك في�صل،الذي يرقى 
اى �صاحة )بيازه( وه�ح�رالت�صميم ااأ�صا�صي وقلبه الناب�س،  يتعامد عليه 
�ص��ارع رئي�صي ه�خط الت��صيل ال��ذي يربط بن مثال هارون الر�صيد ي 
ال�صمال ودار ااأوب��را ي اجن�ب وعلى هذا ال�صارع وقع رايت متحف 
وقاعة فنان واأ�ص���اق مك�نة ح�ر البنى التحتي��ة ااإجتماعية للم�روع.
اج���ر ااأكر يعر اج��زء ال�ا�صع من نهر دجلة ويرب��ط اجزيرة باجادرية 
)اجان��ب ال�رق��ي من بغداد (  الذي ه� م�قع جامع��ة بغداد.عزز رايت 
ه��ذا ام�ص��ار بجمل��ة من ااأك�ص��اك لتاأكي��د ال�صف��ة التجاري��ة ال�صياحية 
لت�صميم��ه )�صكل 10( ، كانت دار ااأوبرا ت�ص��كل اجانب اجن�بي من 

اجزيرة ومثال هارون الر�صيد ي�صكل اجانب ال�صماي للجزيرة.

اإعتمد راي��ت احدائق)جنةعدن(  كروي)them( رئي�صي لت�صميمه، 
واأك��د هذا امفه�م بتمثالن اأدم وح���اء حت ناف�رة ت�صكل قبة من اماء 
لي�ؤكد �صمة اجزيرة ك�نها جنة عدن، وبب�صاتن من اأ�صجارحم�صية )وقد 
يك�ن تخيله اأن ما قدمته ح�اء اأدم كان برتقالة ولي�س تفاحة (  وقد اأكد 
ال�ص�ارع وامم�صى الرئي�صي ب�صف�ف من ااأ�صجار ال�صحراوية )ال�رو(  
وبن�ص��ب ل�صخ�صيات مهمه من التاريخ العراق��ي ت�صكل حيط احديقة،  
اأم��ا  مناط��ق ااإث��ارة ي حاور الروؤية فق��د م تاأكيده��ا بالناف�رات هذه 



33

العنا���ر جتمعة ي ام�صهد الطبيعي بكامله��ا متداخلة وم�صاندة لفعالية 
دار ااأوبرا �صكل رقم )11( .

اإ�صتعمل رايت مفه�م الزق�رة الرمزي والديني وال�ظيفي، وذلك اأن 
الزق���رة كانت ذات وظائف متع��ددة: منها اأن حمي النا�س من الفي�صان 
ويلج��اأ له��ا اأبناء امدينة للنجاة م��ن الغرق، وكانت اأي�ص��اآ �صاحة التجمع 
للتفاعل ااإجتماعي والتبادل التجاري والعر�س الفني اأ�صافه اى وظيفتها 
الدينية.الت��درج الف�صائ��ي اى ااأعل��ى حي��ث ال�صم��اء وال�صم�والقدرة 
الربانية العالية، هذامفه���م الذي اأ�صتعاره رايت لتاأمن تدابر احماية من 
في�صان��ات دجلة الغر من�صبط��ة بفي�صاناتها امدم��رة ي حينها قبل تنفيذ 
م���روع الرثار،  الت�صميم ي�صمح اأجزاء من امدرجات اأن تغمر ي اماء 
دون تاأثر ذلك على النا�س وامباي، لذلك  جاء  ال�صكل امتدرج )الزق�رة 
(  تعبراآعن ظاهرة تك�ينة م��صعية ولي�س رغبة ذاتيه فح�صب،  قد يظهر 
ه��ذا النهج غر �روري بع�س ال�صي ااأن بعد تنفيذ م�روع الرثارالذي 

�صيطر على منا�صيب دجلة وم يعد هناك �رورة لهذه التعليات ترابية. 
امدرجات والتدرج وامنح��درات امت�صاعدة نح� الذروة وبال�صكل 
احي���ي الطبيع��ي ال�صبه دائ��ري. والدائري ه� اإحدى �صم��ات ت�صاميم 
رايت وعمارت��ه الع�ص�ية والذي ي�صف بها عاق��ة امبنى )بالكنت�رات(  
امحيطة )كما ح��اط العن باحاجب( .كما ه� ي الت�صميم )الغر منفذ(  
 Pittsburgh Point Park(   امرك��ز ام��دي ب�ينت باركف��ي بيت�صب��رغ
Civic Center( )1947-48( ( ،  �ص��كل)12(  وامنحدرامت�صاع��د 

وال�صام ي متح��ف غ�غنهام، وكذلكمبني�ردون ي منحدراته حركة 
ال�صي��ارات و�صنر ب�ينتبارك�صيفيك� ه� ع��ن النهج الذي اإتبعه رايت ي 

ت�صميم اجزيرة وجامعة بغداد.
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جع��ل الرايت دار ااأوبرا �صكل )13(  ي النهاية اجن�بية من اجزيرة 
ومبناه��ا امهم وح�ر اإرتكاز الروؤي��ة وااأثارة،وبذلك حمل رايت امبنى 
اأك��ر من وظيفته ااإعتيادية والتي كانت خدمة الفرقة ال�صمف�نية العراقية 
الت��ي كان مزم��ع ت�صكيلها م��ن قبل اح��د اأف��راد العائلة امالك��ة، وقائد 
اأورك�صرته��ا ال�ري��ف حيدر وكان��ت ت�صع بت�صميمه��ا الفريد امرن من 
1600اى7000م�صاه��د وهذه �صعة كبره ي حينه��ا وت�صميم طليعي 
�صب��ه دائري فريد حيث يحت�ي ام�صاه��د العار�صن ب�صكل هال يجعل 
العاقة ب��ن ام�صاهد والعار���س اأكر حميمه ومبا�رة. وه��ذا ما نفتقده 
ااأن ي ت�صامي��م م�صارحنا الذي تعد قدمة حتى ي قيا�صات ااأربعينات 
واخم�صين��ات من الق��رن اما�صي رغم اأنها �صمم��ت ي الت�صعينيات من 

القرن اما�صي.

�شكل)12(  مقرح امركز امدي بوينت بارك ي بيت�شبرغ

اأجل�س رايت امبنى على تلة ي�صلها طريق مت�صاعد من قاعدة التال اإى 
دارااأوبرا ي ااأعلى حاط بركة هي بدورها حاطة بحدائق �صكل)14( 



35

اأه��م ما ميزامبن��ى من الداخل ق����س كبريحي��ط خ�صبةام�رح، هذا 
الق����س كان يرى م��ن داخل ام���رح وي�صتمراإى خ��ارج امبنى وينتهي 

بالركة امحيطة �صكل)15(  
ي�ص��ف احقاآ اأحد نقاد العمارة وندل ك���ل ) Wendell Cole (  هذا 

الق��س باأنه اأكراأثار معمارية عملها رايت ي حياته.
يرم��ي رايت من هذا الق����س الذي ي�صميه ) ق��س ق��زح(   ت�ص�يراأحد 

م�صاهد ق�ص�س األف ليلة وليلة وبذلك ربط امبنى بالثقافة امحلية.
يعل�امبن��ى مثال لع��اء الدين وه�يحم��ل م�صباحه ال�صح��ري و�ص�ئه 
امنرال��ذي يرمزاى اخيال ااإن�صاي، ويحمل عاء الدين اأي�صًا �صيفًا اأ�صاراإليه 
رايت على اأنه رمزل�صيف النبي حمد عليه ال�صام، وبهذا ي�ؤكد رايت احرامه 

وتقديره لاإ�صام معززاً ذلك بال�ص�ارع الرئي�صية امتجهة نح�القبلة.
اإقرح رايت اأن تنفذ هذه ااأعمال الفنية من قبل الفنانن العراقين نظراً 
للقدرات العالية التي وجده��ا لدى الفنانن واحرفن الذين كان يرغب اأن 
يدعمهم بهكذا اأعمال كبره لتط�يرهم فنيًا واأقت�صاديًا، واإبعاد العمل ككل 

عن التاأثرات ااأوروبية. 
ا�ص��ك اأن تاحم عمل امعماري��ن مع الفنانن ظاه��رة مهمه كان من 
اممك��ن اأن تعم��ل لتط�يرالفن والعم��ارة، وخط�ة رائ��دة ي بناء ال�روح 
ي الع��راق. يحت�ي �رداب امبنى على قب��ه �صماوية وعر�س للنج�م دعمًا 

للثقافة العامة وت��صيع اأفق واإدراك العراقين ي جال الف�صاء والنج�م.
مت��ع ريف امبنى بق��س واأعمدة متكررةعدده��ا خم�صة وخم�ص�ن مع 
تيج��ان متك�نة م��ن اأقرا�س متداخل��ة لتاأكيد امدخل واأهمي��ة امبنى ككل 

�صكل)16( .
�صم��م راي��ت متحفن عل��ى الطريق ال�ا�ص��ل بن دار ااأوب��را ومثال 
ه��ارون الر�صيد، احت�اء اللقى والتماثي��ل التاريخية وعر�صها ي متحف 
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   )gallery( الفني��ة  ااأعم��ال  احت���اء  ومبن��ى   ،  )museum(تاريخ��ي
�ص��كل)17( ، م تاأكيد مدخ��ل امتحف التاريخي بث�ريّ��ن ُجنحن وعلى 
�صاكلة الق�ص�رااأ�ص�رية  �ص��كل)18( اأما مدخل مبنى ااأعمال الفنية فقد 
كان مبن��ى دائري مك�ص�ف يف�ص��ي اى القاعات امغلق��ة وم اإهداء امبنى 

لتكرم ح�صارة  �ص�مر واإر�صا وبابل.
كان��ت معاجة راي��ت مدخل متحف الفن�ن فري��دة، فقد كان يت�صكل 
م��ن جملة من ااأعمدة تنته��ي بدوائر لتاأكيد ال�صم��ة الدائرية ي الت�صميم 
ومجم�عه��ا ت�صكل دائ��رة م�صقفة تف�صي اى قاعة دائري��ة مغلقة بح��س 
م��اء غاط�س،  تعمل �صف���ف ااأعمدة والقبة ذات ال�صبك��ة الك�نكريتية 
والزج��اج كم���زع اى القاع��ات ذات ال�صق���ف امك�ن��ة م��ن ال�صبكة 
الك�نكريتي��ة، والزجاج اأي�صاآ التي تتيح اى ال�ص�ء امبا�ر القليل ال�روري 
بالنف��اذ اإ�ص��اءة الل�ح��ات بااإ�ص��اءة ون���ر النهارلكي ت��رى الل�حات 

والتماثيل باأل�انها الطبيعية احقيقية.

�شكل )17( متحف الفنون ومتحف ااأثار ي جزيرة جنة عدن



37

�شكل )18(  متحف ااأثار ومدخله اموؤكد بالثوريّن امجنحن

كان��ت القيم��ة امعن�ية لبغداد ل��دى رايت ا تقل ع��ن ني�ي�رك التي 
ميزت بقربها الرئي�صي من البحر، وبتمثال احرية الذي ُيرى من م�صافات 
بعي��دة، لذلك �صمم رايت ن�ص��ب هارون الر�صيد �ص��كل)19(  بحجم 
مقارب لتمث��ال احرية)300قدم ( ، واعتم��ده كعن�رت�صميمي ل�صمال 
اجزي��رة و دال��ة ميزة ُترى م��ن م�صافات بعيدة،  وتاأك��د  وج�د جزيرة 
جن��ة ع��دن. كان التمثال ي�اجه ال���رق وهذه �صم��ات التماثيل ي كل 

اح�صارات القدمة العراقية وام�رية مثل اأب� اله�ل وغره.
اإقرح رايت ت�صي��د الن�صب من الك�نكريت وجليده ب�صفائح احديد 
امذهب��ة. يجل���س التمثال على م��درج ي�صبه امل�ية نح��ت على �صطحها 
جم��ال بهيئة ق�افل اأ�ص��ارت اى التجارة العامي��ة وخط�طها التي كانت 
تنتهي ببغ��داد مثل خط احرير وطريق الت�ابل وغرها من طرق التجارة، 
وق��د اإق��رح )امل�ية(  مفرغ��ة من الداخ��ل اأجل اإ�صتغاله��ا لاأغرا�س 

ال�صياحية واخدمية.
كان ن�ص��ب له��ارون الر�صيد -ولي���س اأب� جعف��ر امن�ص�ر)م�ؤ�ص�س 
بغ��داد( - ح��ط اهتم��ام راي��ت وذلك اأن ع���ره الذهب��ي كان قد ميز 

باإزدهار العل�م وامعرفة.
كان��ت احك�م��ة العراقي��ة تزمع بناء جامع��ة مدينة بغ��داد ي منطقة 
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اجادرية وم تكن من مه��ام رايت ت�صميمها، ولكنه مع هذا قدم ت�صميم 
متكامل به��ا �صكل )20( وقد كانت مقابلة جزي��رة عدن، واإى اجانب 
الغرب��ي من �صفة النه��ر وم ربطه��ا باجزيرة من خال ج���ر عاي يبداأ 
ب�ص��ارع املك في�صل الث��اي وينتهي باحرم اجامعي، ح��دد رايت احرم 
بجمل��ة من اح�اجز الرابية الدائرية الت��ي �صماها رايت بامنهج الدرا�صي 
)curriculum(  لتاأكي��د �صم��ة الت�صميم العام��ة و تعريف احرم اجامعي 
واأ�ص��اف له الطرق وم�اقف ال�صي��ارات التي تخدم احتياجات النقل ي 
اح��رم اجامعي، ثم حجزم�صاحة داخل احرم خالية من حركة ال�صيارات 
للم�ص��اة فق��ط، واأ�صيفت لها الناف���رات واحدائق لتمّيزه��ا وخلق بيئة 

احدائق الطبيعية مع مرافئ.
ه��ذا امنه��ج)curriculum(  )لعل رايت كان يق�ص��د النهج( ،  كان 
الكي��ان ال��صط��ي للجامع��ة ه��� مرك��ز الت�صمي��م الذي ي�ح��د اجميع 
وتعبرحقيق��ي ي تك�ين��ه لكلم��ة جامع��ة،  تف�ص��ي األيه جمي��ع مرافق 
اجامعة امختلف��ة من  مباي ااإدارة والكليات وااأكادميات،  وي و�صط 
ه��ذا احرم اجامعي م ت�قيع ااإ�صت�دي�ه��ات واأبراج التلفزي�ن وااإذاعة 
ام�صتدق��ة العالية التي تعط��ي �صمة امنائر العالية التقليدي��ة الذي يتميز بها 
ال���رق ااأو�صط.�ص��كل)21 ( ، ولك��ن ب�ص��كل حدي��ث، ي�ؤكد �صكل 
قاعدة اجامعة الرابيه �صكل الزق�رة، ولكن ب�صكل دائري يحاكي رايت 
بها �ص��كل بغداد الدائرية الت��ي و�صعها اخليفة امن�ص���ري القرن الثامن 

اميادي.
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�شكل )21(  ج�شم )موديل(  لت�شميم رايت جامعة بغداد ومرافقها

على ام�ص��ار الرئي�صي بن اج���ر الكبر و�صارع امل��ك في�صل و�صع 
رايت جملة من ااك�صاك ب�صكل قباب، ت�صكل �ص�ق مفت�ح من ااأ�صفل 
كااأ�ص���اق العربية  وتخزن ام�اد امعرو�ص��ة ي القباب بعد انتهاء النهار 

�صكل )22( .

�شكل )22(  اأك�شاك ت�شكل ال�شوق العربي امفتوح )البزار( القباب ت�شتعمل خازن فقط
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مهمة جديدة 
كان قدعهد اإى رايت اأثناء وج�ده ي بغداد مهمة جديدة وهي اإعداد 
ت�صامي��م لبناية الريد امرك��زي ي منطقة ال�صن��ك )24.23( ، وكانت 
حينها منطقة مكتظة بال�صكان وت�صكل قلب �صارع الر�صيد حيث الفنادق 
الفخمة وامحات التجارية امهمة،  هذا ام�قع يقف بال�صد من م�قع جنة 
ع��دن الف�صيح ذات الن�صاطات الفني��ة ااإجتماعية على اخاف من مبنى 
الري��د امميز بازدحام ال�صابلة وال�صي��ارات وب�ص��صائه ال�صاخبة وم�قعه 
ال�صي��ق اما�صق اى بناءامدينة الكثيف. كان حدي مهم، اأظهر لنا ال�جه 
ااأخ��ر لرايت ال�ظيفي الذي جعل من هذه امبنى اأول بناية �صديقة للبيئة 
وم���ذج للعمارة ام�صتدامة التي م تكن معروف��ة ي حينها ا ي العراق 
اأو خارج��ه وقد ن�صجل هنا هذا الت�صمي��م الرائد اأول ي ما ي�صمى بالبناء 
امناخ��ي احي���ي  )BioclimaticBuilding(  ي ال�رق ااأو�صط وقبل 
حرك��ة امباي اخ�راء ب�صنن، كم��ا و�صفها رايت(  هادئة ي ااأ�صل�ب، 

�صمتها ع�ص�يه، وت�صتحق اأن تدعى عمارة حديثة.

(Quit instyle, organic in character, worth to be called 

modernarchitecture) 
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�شكل)23(  دائرة الريد امركزي ي ال�شنك اموقع الذي كان خ�ش�ص لبناية رايت

�شكل )24( �شارع الر�شيد كما يبدو من اموقع باجاه الباب ال�رقي والذي م يتغر كثراآ عن 
ما �شاهده رايت ي حينه 

ه��دف رايت من هذا البن��اء اأن يك�ن اإقت�ص��ادي غر مكلف، لذلك 
اقرح اأعمدة حديدية ماأ بالك�نكريت لت�صكيل هيكل البناء �صكل)25( 
، اأم��ا الت�صقيف فقد اقرح اأن يك���ن ك�نكريتي مزفت ب�صكل جيد منع 
ت���رب ماء امطر، وم��ن حديقة ال�صقف امقرح��ة  ذات ااأر�صية الرابية 
امهي��اأة لزراع��ة الظلي��ات عل��ى ام�صب��كات ال�صقفية اخ���راء امقرحة 
وامتعارف عليها ي العمارة امحلية)ال�صيباط(  �صكل )26 ( حيث ت�ؤمن 
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احماي��ة من اأ�صعة ال�صم�س احارقة ي بغداد وحافظ على الطاقة ااإيجابية 
)Passive( وكذل��ك لتحقيق مبنى ع�ص���ي )Organic(  كما اأكد هذا 
امفه�م بجع��ل زجاج الن�افذ حمي �صكل )27(  واأمامه مت�صلقات ت�فر 
الظ��ل والرط�بة، هذا النهج ي�صاف اى ر�صي��د العمارة الع�ص�ية العراقية 

والعامية.
  )mezzanines( )يتاأل��ف امبنى من ثاث ط�ابق وطابقن )م�روقن
و���رداب لتخزين امعدات �ص��كل )28(  مع حديق��ة خارجية م�صت�ى 
ال�ص��ارع، لقد راعى رايت اإرتفاعات ال�ص��ارع امحيطة وام�صمم لها من 

قبل الت�صميم ااأ�صا�صي.
و�صط امبنى على �ص��كل �صحن البيت العربي ااإ�صامي يحت�ي على 

ناف�رة ُترى من ال�صارع العام �صكل )29( .

�شكل )25( ج�شم )موديل( هيكل مبنى الريد امركزي
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�شكل )28( مقطع مبنى الريد امركزي

م�صر ت�صاميم رايت
عمل رايت ومدة ثمانية  اأ�صهر ب�صكل مت�ا�صل على الت�صاميم واأجزها 

وب�قت �ريع كما ياحظ من هذا الن�س: 
 )جيد..على كل حال ا اأعلم اأن كان هناك ثمة اأمل م�روع بغداد.. 
اأنا على عجالة من اأمري. علّي جميعه وتقدمه لهم،  قبل ف�ات ااأوان... 
يبدو اأي قد جئت على نهايات اام�ر ا اأعرف اأي انطباع �ص�ف اأعطي 

ومع هذا فاأي �صاأحاول ( 
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ك��م كان ه��ذا الرجل يح��رم مهنت��ه واإى اأي م��دى  كان يعتز بهذا 
العم��ل، هذا رايت العظيم قلق ويعتقد لرما اأنه قد ا ي�ي بال�اجب اأمام 
امهند�ص��ن العراقين، اإنه ا يحرم عمله فح�ص��ب واإما يحرم امهند�صن 
العراقي��ن، لذا ياأمل اأن يقدم العمل اجيد لك�ص��ب ر�صاهم،  هكذا كان 
يحرم ااإ�صت�صاري امعماري ااأجنب��ي ااإ�صت�صارين العراقين اأو اجانب 

امفاو�س.
بعم��ل دوؤوب ومت�ا�صل وبعد ثماني��ة اأ�صهر اأكمل رايت اجزء ااأكر 
م��ن خططاته ي بداية ماي�س 1958. وكان��ت باإظهار جيد وبعدد كبر 
م��ن الر�ص���م وامخطط��ات امعمارية، واأر�صله��ا اإى جل���س ااإعمار ي 
بغ��داد وكان فرحًا جداً وفخ�راً بهذا ااإجاز وه��� يعر�س الت�صاميم ي 
مكتب��ه ويتحدث عنها ي ااأو�صاط امعمارية،  كما عر�صها اأفراد اجالية 
العراقي��ة ي اأمريكا �ص��كل)28.27 ( واعترها خرة م��ا اأنتج ي �صنن 
حياتها ااأخرة. تاأخرجل�س ااإعمار ي ااإجابة وجائت ث�رة م�زلت�صع 
خامة حزينة لهذا اجهد حيث اعترته م�روع خياي �صخم مكلف قد ا 
مك��ن تنفيذه ي احال، وذلك لت�جه احك�مة لاإ�صاح واإعمار ااأم�ر 
املحة مثل ااإ�صكان وبناء امدن اجديدة، واأكتفت بت�صميم عملي جامعة 
بغ��داد كان مقدم من قبل امعم��ار الرائد ولر كروبي���س ونفذت بالفعل 

اأجزاء مهمة منه.
بعد �صباط عام 1963 رميت امخططات والر�ص�م  ف�ق �صطح وزارة 
ااإعمار اى حن اأن وجد ق�صم منها امعمار معاذ ااأل��صي، واحقاآ وجد 
امعمار �صعد الزبيدي اجزء ااأخر ي بداية ال�صبعينيات من القرن اما�صي. 
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�شكل )27(  فرانك لويد رايت ي�شر بفخر اى ت�شميم جزيرة جنة عدن اأحد اأفراد اجالية 
العراقية 

�شكل )28(  رانك لويد رايت  ي�شر بفرح واعتزاز اى خطط جزيرة جنة عدن
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اأما رايت فلم يكن ليتنازل عن حلمه وحبه لبغداد وبعناده امعروف 
وال��ذي يعزوه الكثر اأم��ه ااأمانية، قرر تنفيذ اأج��زاء من ام�روع ي 
اأمريكا وي اأريزون��ا بالذات حيث ي�صابه اج� هناك بيئة بغداد اى حد 
م��ا،وكان هذا اأخرت�صمي��م لرايت قبل  وفات��ه ي ماي�س عام 1959،  
لذل��ك م اعتب��اره من الراث ال�طن��ي ودّون ع��ام 1985ي ال�صجل 
 National Register of Historic( التاريخي��ة  للم�اق��ع  ال�طن��ي 

. )Places

مك��ن رايت ي حينها وقبل وفاته من اإقناع الدكت�ر جرادي كمك 
)Dr. Grady Gammage(  رئي���س جامع��ة واي��ة اأريزون��ا بتنفي��ذ 
م�رح��ه ال��ذي �صممه جزي��رة ع��دن دون اأن ي�صع مثال ع��اء الدين 

والهال)الق��س قزح( ي اأعلى القاعة �صكل )29( .
وقد  خ�ر رايت اأج�ر عمله بجل�صة قمار مع كمك، وعمل جميع 

امخططات بدون مقابل بعد حديثها ما مليه طبيعة التقنيات اجديدة.
وق��ع رايت امبن��ى على �صارع م�صج��ر �صمي باإ�ص��م رئي�س اجامعة 
)Boulevard.Grady Gammage(  و�صم��ن ح���ر اح��رم اجامعي 
الرئي�ص��ي وعلى مفرق طرق مهمة ي )مبا(  بن �صارع )ميل(  ام�صجر 

و�صارع )ابجي(  ام�صجر �صكل )30( .
اأحاط امبنى بجملة م��ن ااأ�صجارالتي ت�صبه النخيل وام�صماة نخيل 
)ال�ا�صنط�ني��ات(  �صكل )31( ، وذلك لعدم �صي�ع زراعة النخيل ي 
حينه��ا ي اأمري��كا وكان هذاالن�ع من ااأ�صجاراأق��رب ااأ�صجار�صبهًا 

بنخيل العراق.
حل��ت امراق��ي )Ramps(  ب��دل الق����س و�صكلت كما ه��� �صاأن 
ت�صاميم رايت ال�ظيفة وال�صكل احي�ي من اأهلة واأ�صباه دوائراأوجدت 
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جمالي��ة البناء ومايح�يه من ف�صاء يتماهى م��ع بيئتها امحيطة، وبالتاي 
حققة ما اأتفق عليه با�صم العمارة الع�ص�ية ال�ظيفية �صكل)32( .

�شكل )30( موقع مبنى ام�رح ي جامعة اأريزونا احكومية

�شكل )31( اأ�شجار الوا�شنطونيات امحيطة بام�رح ت�شبه اى حد ما نخيل العراق
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�شكل )32( ام�رح وامرقاة التي حلت حل القو�ص

 Grady Gammage( الت��ذكاري  بكراديكم��ك  م���رح  �صم��ي 
MemorialTheatre( �صكل)33( .

م��ت امبا�رة بالعمل بتاريخ 23 ماي���س 1962 بعد وفاة رايت وقد 
اإ�صتغ��رق العمل فيه 25 �صهراً،  وم افتتاحه بحف��ل اأورك�صرا فادالفيا 
ال�صه��رةPhiladelphia (  Orchestra (   بقي��ادة اماي�ص��رو ام�صه���ر 

.conducted by Eugene Ormandy( ي�جن اأورمندي
كان��ت اأوب��را بغ��داد حا���ره ي كل �صيء م��ن ام�ق��ع اى تفا�صيل 
ال�صبابي��ك وامراقي امن�صدة اأحده��م ف�ق ااأخ��رى وباأ�صكالها احي�ية 

امثرة �صكل )34( .
امراق��ي مختل��ف ااإرتفاع��ات لت�صهي��ل ال�صع�د والن��زول وكانت 
القيم��ة اجمالية للف�صائي��ات اخارجية امحيطة،  وكم��ا هي �صاأن عمارة 
راي��ت  الع�ص�يه تتداخل بها الف�صاءات الداخلية باخارجية ي منظر مثر 
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متكام��ل م��ع الطبيعة وامنظر امحيط كم��ا ه� امنظر من �صال��ة ااإنتظار 
باجاه اخارج �صكل )35( 

 اإبق��اء ال�صمة الدائرية كان جل����س ام�صاهدين ي�صكل هال يحت�ي 
ام�صاهد به ام�رح �صكل )36( .

ي ج�ارام���رح كانت �صبابيك القاع��ة الفنية تطابق �صبابيك متحف 
الفن�ن الت�صكيلية ي بغداد �صكل )37( 

�شكل )37( 

م يع��د هاج�س بغداد يغي��ب عن بال رايت وكان��ت اأمنيته ي حقيق 
هذااحلم حا�رة ي كل ت�صاميمه.

ي مقاطع��ة مارين��ا، وي مدينة �صان روفائي��ل ي كالف�رنيا �ُصيد عام 
1960 امركزام��دي للمقاطعة بت�صميم كان قد اأع��ده رايت قبل وفاته، 
وي نف�س ال�قت الذي كان ي�صمم م�رح كمنك التذكاري ي اأرزونا.

اأ���رف على تنفي��ذ هذا ال���رح الكبراأحد اأهم ط��اب رايت وه� 
اأيرون كرين ) Aaron Green( ، وقداأجزعام 1962، اأ�صيف اإليه احقًا 
قاع��ة العدالة التي ب��رالبناء فيهاعام 1966واأجزعام 1966وقداعترته 

منظمة الي�ن�صك� جزئًا من الراث العامي.
يق��ع هذا ال�رح بعيداًع��ن مقرامقاطعة ال�صاب��ق ي و�صط مدينة �صان 
رافائي��ل، واأختارله م�قع مث��ر بن وادي ينفريف امدين��ة �صكل )39 (  
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وه��ذا �صاأن راي��ت ي اختياره م�اق��ع مبانيه حيث الطبيع��ة امتميزة مثل 
بي�ت ) الراري(   وبيت ال�صال وبالطبع جزيرة جنة عدن ي بغداد.

الطبيعة عن�ر اأ�صا���س جمالية امبنى لدى رايت واتكتمل لديه دراما 
احدث امعماري دون اأن يك�ن امبنى محيط جميل مثرخاب، لتحقيق 
ماي�صميه بالعمارة الع�ص�ية الكائن احي بالطبيعة يتاأثر بامحيط وي�ؤثرفيه.
  يتك�ن امجمع من جناحن، اجناح ااأ�صغر ه� مبنى ااإدارة وااأكر 
قاعة العدل ومرافقها مرتبطة مبن��ى دائري يح�ي مكتبة امقاطعة، ويعد 

هذا امبنى اأكرامباي احك�مية التي كلف بها  رايت.
امجم��ع م�ؤلف من امبنى الرئي�ص��ي من ثاث ط�ابق يبلغ ط�له 180 
مر�ص��كل)40( ،  ومبن��ى ااإدارة من اأربعة ط�ابق يبلغ ط�له  270 مر، 
تقع قاعة العدل الدائرية ي م�صت�ى منخف�س، وبقطر 24 مت�صل بطريق 

ي�ؤدي اى منطقة وق�ف ال�صيارات.
وعل��ى ام�صت�يات الدنيا وت�ص��كل جماليتها الدرامي��ة امعمارية وي 

نف�س ال�قت ت�صهل احركة فربط امبنى بامرافق ااخرى للمجمع.
تتميز واجهات امجمع الرئي�صة الط�يلة باأن�صاف ااأق�ا�س ال�صخمة، 
الت��ي كان رايت قد �صممها مبنى امتح��ف التاريخي ي بغداد واأراد بها 
اإ�صف��اء �صع���ر العظمة اى امبن��ى واإثارة ام�صاهد وه� م��ر به عر دخ�له 

وخروجه من امبنى �صكل )41( .
اأعاد راي��ت اإ�صتخدام اأبراجًا لبث الا�صلكية)ااأهرام ام�صتدقة (  التي 
كان ق��د اأ�صتخدمها ي ت�صاميم بغ��داد،  نراها جميعاآ حا�رة ي ت�صميم 
امركزام��دي ي جمع مارينا وكذلك القبة الزرق��اء، لذلك واأنت ت�صاهد 
امبن��ى تخال نف�ص��ك وكاأنك ي منطقة م��ا ي ال�رق ااأو�ص��ط بقبابها 

الزرقاء ومنائره، ولي�س الغرب ااأمريكي �صكل )42( .
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اإن �رمدي��ة ال�ص��كل تتع��دى البل��دان والق��ارات وت�صب��ح ك�نّي��ة 
وم�صتقبلّية، وهذا ماجعل خرج الفيلم ام�صه�ر حرب النج�م يختار هذا 

ام�قع لت�ص�ير فلمه واأعده بيئة ام�صتقبل.
اأنها مقارب��ة مهمة اأن يتاأثر امعمار بعمارة بل��د ما، وتك�ن جزء مهم 
من تفكره واأ�صبحت ي اأعماق ذاته،  واأداته الذي ي�صكل بها عماره ي 
بل��د اأخر وغر ماحه. اأ�صح��ت على اأثره  تلك امامح عامية،  ذلك ه� 
عنف���ان ح�ار اح�صارات الذي ين�صده امثقف��ن ااأن والذي كان رايت 

رائدها ااأول وكما كان رائد احداثة ااأول.
م يك��ن التاأثر باإجاه واحد فثمة تاأثر لرايت على العراق، ومثل ذلك 
بعم��ل قدمه الفنان خالد الرحال اإى اأمان��ة بغداد عام 1977 وكان عن 
القب��ة والرج ام�ج�د ي جم��ع مارينا  وجامعة بغ��داد امقرحة من قبل 
رايت، وقد اأمال بع�س ال�صي القبة ليقرح بها �صع�ر حركة القر�س الذي 
كان يقدم��ه اأمامن��ا ي مطل��ع ال�صتينيات من الق��رن اما�صي،  حيث كان 
ياأخ��ذ �صحن ك�ب ال�صاي العراق��ي ويركه ي�صقط بحركة حلزونية على 

ي م�صار دائري مقرحاآ بذلك احركة ي القر�س �صكل) 43 ( .
�ص��كل )42( القبة الزرقاء ون�صف الق����س وااأبراج ام�صتدقة عنا�ر 
اأراده��ا رايت اأن تك�ن لبغ��داد ولكن نفذت ي جم��ع امرينا ي �صانت 

روفائيل ي كاليف�رنيا
كان الرح��ال حتم��اآ ق��د تاأث��ر اأو �صاه��د ت�صاميم جامع��ة بغداد، ي 
ع��ام1980 اأعادالرحال الكّره وق��دم الت�صميم كمقرح لن�صب اجندي 
امجه�ل بعد اأن غّرالت�صميم، فال�صحن ااأزرق اأ�صبح قر�س معدي مثل 
قبع��ة اجندي، والرج اأ�صبح ذات ال��رج ااأ�صط�اي الذي �صممه رايت 

مبنى الريد ب�صكل ”ي�“ اأريد به اأن يرمز اى الب�ق.
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طلب��ت اأمان��ة بغداد م��ن الرح��ال اإ�صافة مبن��ى متح��ف واأوكل اإى 
امعم��اري ااإيطاي ام�صه���ردي اأوليفي�اعتماد الن�ص��ب واإ�صافة امبنى، 
فاأجل���س الن�صب ف���ق مبنى امتحف ال��ذي �صبه��ه دي اأوليفي�بال�صقر، 
ول��ف ح�ل الب�ق كتلة زجاجية لت�ص��كل راية العلم العراقي،  لقد اأ�صاع 
ه��ذا التمثيل امبا�ر القيمة الكتلية للت�صمي��م ااأول الذي كان قد قدم ي 

عام 1977 والذي كان ن�صاآ ماأخ�ذ من امارينا.

�شكل )43(اأنا وخالد الرحال ي 1961 و�شحن )اأ�شتكان ال�شاي( واجندي امجهول 
احديث

اأراء واأفكار رايت
 ن��رى م��ن عر�صن��ا ه��ذا اأن ثم��ة اأراء تخطيطية وت�صميمي��ة ح�رية 
ومعماري��ة حددة كان��ت ت�صر القرارات الت�صميمية ل��دى رايت، اأهمها 
كان اأمان��ه ب���رورة اأن يك���ن امظهراخارج��ي للمبنى يتف��ق وتك�ينه 
الداخل��ي م�ؤكداً �صفته وطبيعت��ه والغر�س الذي اأن�صئ من اأجله ي زمان 
مع��ن ومكان بال��ذات، كما اأهتم راي��ت مرونة الت�صمي��م وقابلية امبنى 

بالتط�يرولامتداد ام�صتقبلي وتغيرال�ظيفةعندالرغبة.
جع��ل رايت ت�صميم امبنى ينم� من الداخل اإى اخارج وبذلك جنب 
اأن)يح��دد( �صكل امبنى الفكرام�صب��ق ) pre- concept(  كما اأكد على 

اأن يفر�س ال�صكل اخارجي على الداخلي.
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اعتم��د ام���اد الطبيع��ة ي ت�صاميمه الت��ي تطرح جم��ال �صكلها من 
طبيعتها ال�ريح��ة، فجمال الطاب�ق ي ك�نه طاب���ق على طبيعته دون 
زيف، وجمال اخ�صب ي ك�نه خ�صبًا، القيمة اجمالية لهذه ام�اد كامنة 

بطبيعتهاااأ�صلية. 
 احداث��ة لدى راي��ت كانت تعني اأن يك���ن امبنى اإب��ن ع�ره ويتبع 

ال�ظيفة التي وجد من اأجلها لذلك فال�صكل يتبع ال�ظيفة.
اإ�صتخدام رايت للهيكل الك�نكريت��ي كان ب�صبب اإمانه بتحريرامبنى 
و�صه�ل��ة ا�صتعمال امخطط امفت�ح،  كم��ا اأن البناء حينها مكن اأن يقاوم 

الزازل ويهتزمعه. 
اأم��ا مفاهيم رايت العام��ة فكانت تتمح�ر ح�ل اعتق��اده باأن النا�س 
بحاج��ة اإى اأن يحاط���ن بالبيئ��ة الطبيعي��ة ب�ص��كل مبا�ر مث��ل ال�صه�ل 
واجب��ال والبح��رات وااأنه��ر والب�صاتن وال�صح��راء، وبالت��اي فالبيئة 
اح�ري��ة))Urban environment غرمائم��ة للعي���س ااإبداعي بقدر 

مائمة الريف والف�صاء الطبيعي امفت�ح.
ال�ص��كل وال�ظيف��ة هي نف�صه��ا لدى راي��ت، كم��ا اأن ااأ�صكال ي 
الطبيعةه��ي انعكا�س ل�ظيفة �رورية ولكل جزء منها، لذلك ينبغي على 
ااأ�ص��كال ي بيئتناامبنية اأن تعك�س وظيف��ة لدينا وحاجتنا اإليها اأن تك�ن 

جزءاً من بيئتنا، واأجل هذا ت�صبح  ) ع�ص�ية( .
امق�ص���د بالع�ص�ي��ة الطبيعية لدى راي��ت هي طبيع��ة ام�قع)�صف�ح 
اجبال وال�ص��اات وال�صحارى وال�ديان، الغاب��ات، الراري( . يعتقد 
راي��ت ب�صدة اأن ااإن�صان يك�صب الكثر ويحظى على ااإن�صجام الروحي 
م��ن ات�صال��ه امبا�ر بالطبيعة، الت��ي تف�صي اى ال�ئام م��ع جمال الطبيعة، 
لذل��ك و�صع رايت مبانيه دائمًا ي م�صهد طبيعي مثر ومتكامل مع البناء 
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لتاأكيد عاقة متناغمة بن امبنى وامحيط وااإن�صان.
مثل��ت اأراء راي��ت ح���ل التداخل مع امحي��ط الطبيع��ي باألية حددة 
�صماه��ا تدم��ر ال�صن��دوق ) Distraction of the box(  �صكل)44( ،  
وال�صندوق لدى راي��ت كان يعني امبنى، وزعم اأنه من خال هذه ااألية 
يجعل البناء يختفي ي الطبيعة، وذلك   باإزالة اأركان امبنى ااأربعة وعمل 
بروزات خارجية )Cantilevers(  وتخفي�س  عدداجدران ي الداخل، 
وجعله��ا ا تلتقي مع بع�صها البع�س عن��د ااأركان عندها يتمكن بها من 
اإن�ص��اء �صل�صلة من ام�صاحات التي تتدفق م��ن الداخل اى اخارج لت�صبح 
م�صافة واحدة م�صتمرة،  وعندها يتداخل الف�صاء باخارجي وهنا تتماهى 

البناية مع الطبيعة.
هذه امفاهيم كانت تعزز لدى رايت مفاهيم الدمقراطية امعمارية التي 
كان يدع� لها حيث تعك�س هذه النماذج ااإعتقاد ي » ااإختيارالفردي 

احر« جميع الرجال والن�صاء وااأطفال.

�شكل )44 ()تدمر( ال�شندوق كما دونه رايت وعمل به

تبل�رت فكرة ال�صندوق لدى رايت احقًا ما �صماه نظام البناء �صكل 
)45(  ال��ذي اأ�صب��ح كتاب تدري�ص��ي يحتذى به م��ن كل امعمارين ي 
اأمريكا والعراق والعام، وقد اأثر ذلك ي العمارة العراقية قبل جيء رايت 
اى العراق وناحظ معامه ي البي�ت  العراقية ي الكرادة ال�رقية واحقًا 

بي�ت عر�صات الهندية.
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�شكل )45( نظام رايت للمباي الذي اأنت�ر ي اأمريكا والعام

»اإن الفكرةهي اخا�س)ااأبدي ( عن طريق اخيال«
 (An idea is salvation by imagination)  

كلم��ا تعي���س اأكرت�صبح احي��اة اأكر جم��اًا، اأما اإذاكن��ت تتجاهل 
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بحماق��ة اجمال ف�ص�ف جد نف�ص��ك بدون حياة وحي��اة فقره ، ولكن 
اإذاكنت ت�صتثمري اجمال، ف�ص�ف تبقى احياة معك كل ااأيام.

(The longer I live the more beautiful life becomes. If 

you foolishly ignore beauty, you will soon ind yourself 

without it. Your life will be impoverished. But if you 

invest in beauty, it will remain with you all the days of 

your life) 

كل القيم امعمارية اجميلة هي قيم اإن�صانية، واإا ا قيمة لها
(All ine architectural values are human values, else not 

valuable) 

مكن للطبيب دفن اأخطائه، ولكن امهند�س امعماري مكن فقط تقدم 
ام�ص�رة م�كليه لزراعة الكروم.

(A doctor can bury his mistakes, but an architect can 

only advise his clients to plant vines.) 

كان راي��ت متاأث��ر ج��داآ باأق���ال اأ�صت��اذه ل�ي���س �ص�ليف��ان وحكمه 
ام�صه���رة،  ال�ص��كل يتب��ع ال�ظيفة، وال�ظائ��ف تبحث ع��ن اأ�صكالها،  

وااأ�صكال هي امظهراخارجي لاإحتياجات الداخلية.

نقاط دالة ي حياة رايت
ولد رايت ي 8 حزيران  1867، ي مدينة ريت�صاند �صنروي�صكن�صن، 
  Richland Center،Wisconsin،(   ي ال�اي��ات امتح��دة ااأمريكي��ة

 )U.S

ي 9ني�صان 1959،  ت�ي ي فينيك�س ي واية اأريزونا ي ال�ايات 
 ).Phoenix، ArizonaU.S( ،امتحدة ااأمريكية
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بع��د درا�ص��ة الهند�صة امدنية لف��رة وجيزة ي جامع��ة وي�صك�ن�صن، 
ترك الدرا�صة ليعمل ح�ص��اب دنكماراأدلر )Dankmar Adler( ول�ي�س 
�ص�ليف��ان)Louis Sullivan( ي �صيكاغ�قب��ل فتح مار�صته اخا�صةهناك 

ي عام 1893.
ق��اد راي��ت مدر�صة بناء ال��راري امعمارية، وبنى نح��� 50 منزًا ي 

الراري )1910-1900 ( . 
 Larkin( كان اأول مبانيه الغر �صكنية مبنى اركن ي ب�فال�، ني�ي�رك
Building in(  Buffalo، N.Y(   )1904 ؛ 1950( ، ومعبد ال�حدة 

Unity Temple in Oak Park ( ( )1906(ي اأوك بارك، اإلين�ي
ي عام 1911 ب��داأ العمل على بيته ي تالي�صن قرب �صرنك كرين، 

. ) )Taliesin، near Spring Green،Wisconsinوي�صكن�صن
ي عام 1911بدء العمل بت�صميم��ه اجبارفندق ااإمريال الفخم ي 
ط�كي��� ) 1915-1922، م تفكيك��ه 1967(  اإن ه��ذا البناء متميزاً 
ب�صخامت��ه وب�صكله وبنت�ءاته العائمة )loating cantilever( الذي اأعد 
من اأهم امب��اي الث�رية، بنظام اأن�صائه )الهيكل الك�نكريتي(  الذي مكن 
امبن��ى م��ن ال�صم�د ي وجه الزل��زال الذي وقع ي ع��ام 1923،  يعتر 
فندق ااإمريال التكليف ااأول الكبر خارج ال�ايات امتحدة ااأمريكية 

وبعدها جاء تكليف جزيرة جنة عدن ي بغداد .
ي 1930 �صمم رايت بي�ته امنخف�صة الكلفة ام�صماة منازل اأ�ص�نن  
)Usonian( وهذه ت��صح تن�ع اأمكانيات رايت ي ت�صميم البي�ت من 
امنخف�س اى ع��اي الكلفة ولكن امنزل ااأكراإث��ارة لاإعجاب ه� بيت 
 Falling water، in Bear  ، ) 1936( ال�ص��ال ي بررن، بن�صلفاني��ا
Run، Pennsylvania.�ص��كل ) 46( ،  وه�بي��ت ريف��ي عاي الكلفة 
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مك�ن من كا���رات �صم�س ناتئةcantilever ف���ق �صال. م تقليد هذا 
البي��ت ي كثر م��ن اأرجاء العام ومنه��ا العراق وبيت وال��د كاتب هذه 
ال�صط�ر ج�اد اأحمد الطائي �صكل)47(  الذي كان ي اخم�صينيات من 
الق��رن اما�صي بيت املحق الثقاي ااأمريكي ي العراق، وكان ي حينها 
قد جلب ت�صميم بيت ال�صال من ال�ايات امتحدة ااأمريكية  ونفذه ي 

العراق.

�شكل )46 ( بيت ال�شال لرايت ي بر رن ي الوايات امتحدة ااأمريكية

�شكل )47( بيت والد كاتب ال�شطور جواد اأحمد الطائي ي الكرادة ال�رقية ي بغداد
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�ص��كل )46 (  بي��ت ال�صال لرايت ي ب��ر رن ي ال�ايات امتحدة 
ااأمريكي��ة اأثب��ت راي��ت اإمكانيته اخاق��ة وامتن�ع��ة ي ت�صميم اأجمل 
واأروع مكان للعمل ااإن�صاي ي مبناه ااإداري ل�ركة ج�ن�ص�ن واك�س

. )1939 - 1936(  Johnson Wax Building

رغ��م �صعبية راي��ت و�صهرت��ه لكن��ه كان م�صاك���س وغرحب�ب من 
امخاب��رات ااأمريكي��ة. وكان�ايتجنب�ن تكليفه بعم��ل حك�مي، وذلك 
بع��داأن كان ق��د �رح ب�ص��كل عنيف �ص��د مبنى حك�مي اأخ��ذ الطابع 
الكا�صيك��ي ي نهاي��ة الثاثينات من الق��رن اما�صي، معتق��داً اأن امباي 
احك�مي��ة هي لل�صعب ويج��ب اأن اتطبع ب�صمة ذات م��ط يع�د اأحد 
ال�صع���ب وخ�ص��ص��ًا اأن ال�صع��ب ااأمريكي م�ؤلف من ع��دة �صع�ب، 
وامبنى احك�مي يع�د لكل هذه ال�صع�ب وقد �صجن اأيام لعدم اعتذاره 
ع��ن هذا الق�ل.كان هذااحدث مدعاة لتاألي��ف فيلم ح�ل رايت بعن�ان 
ه�رد رورك،وم جنب ذكراأ�صمه خ�صية ام�صائلة القان�نية وقد مثل الفيلم 
كاري ك�ب��ر وقام بتج�صي��د �صخ�صية رايت،  وقد اأث��ار م�صهد امحاكمة 
�صج��ة كبره ي ااأو�صاط الفنية وااإجتماعي��ة ي حينها وذلك لتاأكيدها 

على حريه الراأي و ااإبداع عند امعمارين �صكل)48. 49 ( .

�شكل )48( اإعان عن الفيلم هورد رورك الذي يج�شد امعمار رايت ي نهاية الثاثينات من 
القرن اما�شي
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�شكل )49 ( لقطات من الفيلم هورد روروك 

 يعد متح��ف ك�كنه��ام )Guggenheim Museum(  �صكل )48(  
ال��ذي كان قد �صمم��ه رايت ي عام ) 1945ونف��ذ 1959-1956(  
ويع��د من اأهم مباي رايت، حي��ث تختفي م�صت�ي��ات الط�ابق امنف�صلة 
منح��در حل��زوي) امل�ية بامقل���ب (  حقق فيه مفه���م الف�صاء ام�صتمر 

العم�دي.

�شكل)50( رايت اى جانب موديل لت�شميمه مبنى قاعة الفنون كوكنهيام ي نيويورك .
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 بلغ��ت عدد ت�صاميم رايت ااألف وما نفذ منها خم�صمائة، لذلك قد 
يتعذر على اأي باحث عر�صها وما ذكر اأعاه ه� اأهم مبانيه.

كان رايت مهني دقيق ي تفا�صيله امعمارية ذو ح�س عاي لقيمة م�اد 
البناء الطبيعية وجمالية ملم�صها، وكان غالبًا ما ي�صتخدم ااأل�ان الرابية، 
ولقد كان م�صيطر على األيات عمله واأدق التفا�صيل وذلك ب�صبب عمله 
كر�صام معماري  حت اإدارة �صلفن،  واأتقن التعبر الديناميكي عن الف�صاء 

الداخلي واخارجي للمبنى.
ب��داأ راي��ت حقبة جدي��دة ي العم��ارة ااأمريكي��ة وبالت��اي العامية، 
لذل��ك  يعتر اأعظ��م معماري اأمريكي على مدالع�ص���ر، واأعظم اإرث له 
ه�)العمارةالع�ص�ي��ة( ، وكذل��ك تاأكيده على تكام��ل امبنى مع كل من 

�صاغليه وبيئتهم.

رايت وبغداد الأن
يت�صح من عر�صنا هذا اأهمية بغداد اإى درجة ت�صبيهها بجنةعدن ومن 
قب��ل اأهم �صخ�صية معماري��ة ثقافية ي القرن اما�صي، ج��اء هذا ااإعتقاد 
بناًء على الرغبة اجاحة وحاجة ال�صعب العراقي للتقدم والرقي وبالطريقة 
اح�صارية العالية فكانت هناك ااإ�صتجابة لها باأروع عمل  �صهدته امنطقة
ااأن وبع��د اأكرمن قرن م��ن اماآ�صي واح��روب واح�صاروااإرهاب 
علين��ا اأن  نتذكرذلك وننه���س ب�طننا لل��ص�ل به اإى ال�طن ال�صعيد، اى 

اجنة امرج�ة على ااأر�س التي ي�صتحقهاهذا ال�صعب امنا�صل العريق.

قد جد اأنف�صنا ي حرة من اأمرنا بكيفية ال��ص�ل لهذا الهدف النبيل. 
اأي��ن نقف من العام ال��ذي قطع اأ�ص�اطًا من التقدم؟ اج���اب وا�صح اأننا 
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مل��ك كل اأدوات التقدم من تاري��خ علمي عاي ومفكرين عامن وم�ارد 
اإقت�صادية طبيعية كثرة، و�صع��ب عجنته و�صقلته التجربة، اإذا ما وجدت 
النيات الطيبة والفكرالنّروالتنمية ااإقت�صادية العلمية ام�صتقلة وام�صتدامة، 
قطع��ًا �صن�صل اى غايتنا، »ال�صع��ب احر ال�صعيد«، لكن اإذا ما بقينا نلهث 
وراء الدول ام�صتغلة لنا ومن اعتمد التنمية ام�صتقلة والت�صامي ي مثلنا ف�ق 

امحا�ص�صة والطائفية فحتمًا �صنبقى نراوح ي مكاننا وقد نتقهقرعنه.

اأنها معركة معرفية بامتياز،علينا اأن نخ��صها �صد ق�ى اجهل والظام 
وااإحباط التي ا تريدنا اأن نتعرف على تقدم العام، فمن اإذن غرامثقفن 
عليهم الت�صدي لها وذلك بجهدهم النبيل ي عملهم لي�صع�اامثل ااأعلى 

للتقدم، ذلك امثل الذي يعتمد ااإخا�س وامعرفة وامثابرة.

ج��اء رايت ي فرة مّرت بالع��راق ت�صبه بال�صبط الف��رة التي �صبقت 
الث���رة الفرن�صية،حي��ث الغلي��ان الفك��ري الكبر وهذا م��ا يحدث قبل 
الث�رات ااإجتماعية حيث ت�صبق الث�رةا لثقافية الث�رة ااإجتماعية، وكان 
ي بغداد خ��رة مثقفي العام امخل�صن الذين قد ج��اءوا للت�من اخارج 
حمل��ن باأعلى درجات امعرفة، اإ�صاف��ةاإى ذلك كانت م�ارد النفط،  ي 
ه��ذه الفرة ت�ج��ه العراق اى اخ��ارج ل�صد حاجته الفكري��ة والنهل من 
امعرفة العامية، وهذا م يكن لي�ؤثر على بناء ه�يته ال�طنية التي اأ�صار األيها 
رايت حيث اأن ال�صعي العامي ا ي�ؤثر اأبداً على خ�ص��صية امعرفة ال�طنية 
بل يزيدها علم وثقة وثبات واإبداع، وم يكن هذا ي�ؤثرعلى وطنيته الذي 
كان ي�صع��ى بها للتخل�س من ااإ�صتعمار،فت��م ا�صتدعاء نخبة امفكرين ي 
الع��ام ل�ص��د احاجة امعرفية الت��ي كان يتحلى بها. اإن ذل��ك وبعد ن�صال 
ط�يل وب�صب ت�فرال�روط ام��ص�عي��ة كانت ث�رة 14م�زالتي اأدخلته 
ع��ام امعرفة والتحرر احقيقتن،  ي�صتح��ق اإذن اأن ناأخذ هذه احقبة مثًا 
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نحت��ذي به ي م�صعانا نح�التقدم والرفاهية والرقي وهذا كان جل غايتنا 
ي درا�صتنا هذه.

ااأن اأي��ن تق��ف م�صاريع رايت م��ن كل ذلك خ�ص��ص��ًا واأنه قد نال  
بع���س من النقد من معماري احداثة ال��ذي كان ي�صميهم  بتهكم )اأواد 
الزج��اج (  )glass boys( ، على اأنها خيال جامح، وم ا األي�س العمارة 
اإبداع؟ نعمل  باأوجه ختلفة واأحيانًا تبدو متناق�صة مثل ال�ظيفية ال�صناعية 
والع�ص�ي��ة واحي�ي��ة، جميعه��ا تهدف خ��ر ااإن�ص��ان واإ�صعاده.اأجل 
هذا الغر���س النبيل وجدت التيارات وامدار���س امعمارية امختلفة، اإنها 
الدمقراطي��ة ام�جهة عن��د التطبيق، ومنها بالطبع العم��ارة الع�ص�ية التي 
نفتقده��ا كثراً ي بيئتنا اح�ري��ة ال�صاخبة والت�ص���ه الب�ري ال�صائد ي 
مبانينا ومدنن��ا، ولي�صتمرااأخرون ي نهجه��م بامدار�س ااأخرى يبن�ن 
مدن متن�ع��ة ووظيفية ومزدحمة،  ليعمل اجميع خ��ر ااإن�صانية. »دع 

األف زهرة تنم� ي جنة احياة اممتعة.«
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اخامة
اأ�صح��ى لزامًا علينا اأن ندر���س وبعمق العمارة الع�ص�ي��ة وتطبيقاتها 
ي العراق، ومن اأح�صن م��ن يدر�صنا من اأ�صتاذ العمارة وم�ؤ�ص�س العمارة 
الع�ص�ي��ة ورائدها امخل�س وامح��ب للعرا ق و�صعب��ه وتاريخه، فرانك 
ل�ي��د رايت)جن��ي بغداد( . كان��ت احداثة تعتر خيال راي��ت امبالغ فيه 
لكن احركات ما بعد احداثة اأثبتت عك�س ذلك، اإننا دولة نامية ي عهد 
احداث��ة اجديدة ورايت والعمارة الع�ص�ي��ة اأقرب اى مفاهيمنا امعمارية 
با�صتدامتها، ا�صتغاله م�اد البناء الطبيعية امحلية الغر م�صت�ردة ومبانيها 
البيئي��ة ام�صتدامة امن�صجمة مع طبيع��ة بيئتها امحيطة، اإنها البل�صم ال�صاي 

ي ع�رالت�ص�ه الب�ري ام�ج�د ح�لنا، اإنها اخا�س بعينه.
اأم��ا م�صاري��ع رايت فهي مثرة حد م��ا، و�صياحية وت�صتح��ق اأن تنفذ 
جزئي��ًا بعد التحديث، ولي�س بال���رورة ي نف�س ام�قع ولكن ي م�اقع 
م�صابهة  جزيرة ااأعرا�س )جنة عدن( ، علمًا باأن جميع مباي رايت)حتى 
التي نفذت حديثًا( اعترت من قبل ااأم امتحدة جزئًا من الراث العامي 

وي اختام علينا اأن ننه�س فثمة اأنا�س خل�صن اأمنوا بنا باأننا 
جنة اه ي الأر�س
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ملحق ال�صور 
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�شكل )2(   جزيرة اأم اخنازيرمن اجو كما �شاهدها رايت قبل اأن حط طائرته ي مطاربغداد  
)امثنى ( 

�شكل )3(  جزيرة ااأعرا�ص )اأم اخنازير �شابقا (  كما هي ااأن وكما  �شاهدها 
رايت عام 1957بدون تغرحتى ااأن  ولرما كانت اأف�شل.
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�شكل)3( جزيرة ااأعرا�ص واجادرية كما هي ااأن

�شكل )9(  اموقع واجاه القبلة
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�شكل )10(  جزيرة ااأعرا�ص واجادرية كما �شممها رايت

�شكل )11(  دار ااأوبرا وحدائق جنة عدن مع مثاي اأدم وحواء حت نافورة ت�شكل قبه مائية 
رمز اجنة
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�شكل)13(   دار ااأوبرا حور الروؤية اجنوبي

�شكل )14(  مبنى ااأوبرا وحيطها امتدرج مع منحدر )مرقاة(  اى اا�شفل
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�شكل )15(  قاعة ام�رح وقو�ص امبنى من الداخل اى اخارج

�شكل )16(  مدخل ااأوبرا امعرف بالقو�ص وجموعة ااأعمدة
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�شكل )19(  ن�شب هارون الر�شيد ينظر اى ال�رق على قاعدة دائرية متدرجة .

�شكل )20(  جامعة بغداد امقرحة من قبل رايت ي اجادرية
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�شكل )27( واجهة تو�شح حديقة ال�شقف والزجاج امحمي بكا�رات ال�شم�ص وامت�شلقات 
النباتية

�شكل )26 (  مبنى الريد امركزي البيئي بحديقة ال�شقف وامت�شلقات ااأمامية
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�شكل)33( م�رح كراديكمك التذكاري

�شكل)29(  ام�رح بدون مثال عاء الدين و)قو�ص قزح ( 
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�شكل )34(  �شبابيك ا م�رح امطابقة ل�شبابيك اأوبرا بغداد

�شكل )35(  �شالة انتظار ام�رح متداخلة مع الف�شاء اخارجي ي حيط امبنى
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�شكل )36(  قاعة جلو�ص ام�شاهدين الكرا�شي والبلكونات 
ت�شكل اأهلة توؤكد ال�شكل الدائري للم�رح
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�شكل )38 (  �شبابيك قاعة الفنون تطابق �شبابيك متحف الفنون ي بغداد

�شكل )39(  امركز امدي مقاطعة مارينا ي �شانت روفائيل ي كاليفورنيا
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�شكل )40(  مباي جمع مارينا ي �شان روفائيل كاليفورنيا

 �شكل )41(  اأن�شاف ااأقوا�ص ال�شخمة ي جمع مارينا التي كان رايت قد اأرادها ي ت�شمميه 
مبنى امتحف التاريخي ي بغداد .
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�شكل )42( القبة الزرقاء ون�شف القو�ص وااأبراج ام�شتدقة عنا�ر اأرادها رايت اأن تكون 
لبغداد ولكن نفذت ي جمع امرينا ي �شانت روفائيل ي كاليفورنيا
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