الق ْبح؟!
الحديث بهذا ُ
ُ
لماذا يبدو العالَ ُم

أحد أكبر التعميمات التي يمكن أن نصف بها العالم الحديث هي أنه وبدرجة
استثنائية:عالم قبيح؛ فلو قمنا بأخذ أحد أسالفنا من  250عام في جولة
تقدمنا
حول مدننا وضواحينا ستدهشه تقنيتنا ،وتثير ثروتُ نا
ويذهله ّ
إعجابهُ ،
َ
وسيصدم من األهوال التي قمنا ببنائها:
يصدق ،بل
الطبي؛ لكنه لن
ُ
ّ
تقدمت على أسالفها وبشكل كبير في معظم النواحي تمكنت
مجتمعات ّ

ً
ً
ً
وبشاعة من أي شيء عرفته
وفوضوية
كآبة
أكثر
من بناء بيئات عمرانية
َ
الخليقة.
البشرية منذ َب ْد ِء َ

طريقا يخرجنا من هذه المفارقة؛ علينا أن نفهم جذورها:
ً
لكي نجد
• توجد على األقل ستة أسباب لهذا القبح:

 -1الحرب على "الجمال":
منذ فجر البناء ،كان المعروف للجميع أن مهمة المعماري لم تقتصر على
جميال كذلك ،وتتضمن
ً
إنتاج مبنً ى سهل االستخدام فحسب؛ وإنما َج ْعله
تتخطى بأميال الحاجة المادية
َّ
الخ َطوات التي
هذه المهمة مجموعة من َ
شريطا من البالط الملون
ً
الصرفة .باسم الجمال؛ قد يضيف المعماري
قوسا من الزهور المنحوتة فوق الباب ،قد يحاول خلق
أعلى النافذة ،أو
ً
صغر
ناظر في الواجهة األمامية ،أو يتأكد وبكل كياسة أن النوافذ تَ ُ
تَ ُ
بتناسب كلّ ما صعدنا لطابق أعلى.
حتى لو كان المبنى َ -ع َم ًّليا -كالقناطر أو المصانع؛ يستبسل المعماريون
ُليظهروه بأجمل صورة ممكنة .أدرك الرومان أن من الممكن لشبكة ضخ
عبدَ ،
الفكتوريون األوائل أنه يمكن للمصانع
وش َع َر ِ
المياه أن تكون بجمال َم َ

(ميالن) فكانوا
أن تملك الصفات الجمالية لمنزل ريفي راق ،أما أهل ِ
مجمعا للتسوق قادر على بلوغ طموحات كاتدرائية في معايير
يؤمنون أن
ً
الجمال.

The Pont du Gard aqueduct, Nimes, 60AD
قنطرة بونت دي جار ،نيم ،سنة  60م

Bliss Tweed Mill, Oxfordshire 1872
مطحنة بليس تويد ،أكسفورد شاير 1872

Galleria Vittorio Emanuele II, Milan, 1877
غاليريا فيتوريو إيمانويل الثاني ،ميالن1877 ،

العمارة لزمن الحداثة صارت حتى كلمة الجمال من
ولكن بمجرد وصول ِ
حربا على
المحرمات (الطابوهات) .شن معماريو مدرسة ِ
العمارة الحديثة ً
وادعاء جميع المدارس "الجمالية" السابقة.
وه ْدر ّ
ما وصفوه اآلن بأنوثة َ
حاج َج النِّ مساوي الحداثي
في مقال بعنوان" :الزخرفة والجريمة" (َ )1910
(أدولف لوس) في أن تزيين أي مبنً ى بأي شيء "جميل" هو جريمة ضد
المهنة الحقيقية للمعماري -والتي قام بإعادة تعريفها اآلن بمصطلحات
عملية صرفة ،-كما اقترح رفيق (لوس) بالحداثة (لو كوربوزيه) أن المباني
غير المزخرفة فقط هي المباني "الصادقة" ،وأن كل تفكير بالجمال هو
للعمارة ،وهي برأيه مجرد َخلْ ق مبان َع َملية صريحة.
خيانة للرسالة الحقيقية ِ
العمارة الحديثة بكل صراحة" :على الشكل أن يتبع الوظيفة" -
كما تنص ِ
بتعبير آخر :شكل المبنى يجب أن ال يتأثر بتاتً ا بأي اعتبار َجمالي ،-فكل ما
يهم هو الغرض المادي األساسي.
تحرريةُ .أنتج في القرن التاسع عشر
في البداية تبدو الفكرة صادمة لكنها ُّ
شبعة بالزخرفة ،حيث وصل الدافع التجميلي إلى مرحلة
ُ
الم َ
بعض المباني ُ
االنحطاط.

ً
خاصة تلك
في الوقت نفسه ،ظهرت العديد من المباني الحديثة -
طاهرا
انطباعا
المصممة لعمالء أثرياء -بشكل أنيق واستثنائي ،وأعطت
ً
ً
وغير مألوف -مثل أكل الكيوي بعد أن تُ كثِ ر من كعك الشوكوالتة .-بدا
وكأن قاعدة "على الشكل أن يتبع الوظيفة" ستطلق للعالم ِعمارة جديدة
وجذابة للغاية.

Palazzo di Giustizia, Rome, 1911.
.1911 ، روما،قصر العدل

Mies van der Rohe, Barcelona Pavilion, 1929
1929 ، بافليون برشلونة،لودفيغ ميس فان دير روه

فرحا
يا لألسف! َسرعان ما تَ عكَّ ر صفو ذلك الحلم .طار
المطورون العقاريون ً
ّ
الع َملية ،لم
عندما سمعوا أن رواد الفن يروجون اآلن لمفهوم يدعو إلى َ
يكن يحركهم سوى غاياتهم وحصلوا على ختم الموافقة من أعلى طوابق
النُّ خبوية ،لم يعد يحتاج أولئك المطورون لصرف أي أموال على أي شيء
بالتناظر واألزهار والمواد الجميلة المكلفة عرض
ُ
له عالقة بالجمال ،لِ نَ ْر ِم
الحائط؛ بإمكاننا أن ننهي كل شيء بأرخص ثمن وأسرع وقت وأقبح شكل
العمارة؟
ممكن! أليس هذا ما ينصح به عظماء ِ
بوقت قصير ،تحولت الفكرة الصغيرة إلى ذريعة تُ ّبرر إنشاء الضواحي
الواسعة ،ومناطق التسوق الخالية من كل سحر أو حالوة؛ أكواخ وصناديق
وحشية بدأت بالتكاثر.

OCBC Bank, Singapore, 1976
بنك  ،OCBCسنغافورة1976 ،

على أي حال ،لم يكن معماريو الحداثة صادقين حول ما كانوا يفعلون ،ربما
ّادعوا أن كل اهتمامهم ينصب في "الوظيفة"؛ لكن في الواقع كان عظماء
تفكيرا
العمارة الحديثة مثل (لو كوربوزيه) و(ميز فان دي روه) يجاهدون
ِ
ً
إلتقان كل عنصر من عناصر مبانيهم ،كانوا -في السر -مهتمين بالسحر
البصري للعمارة بقدر اهتمام أسالفهم ،أرادوا ببساطة إثارة ضجة بإظهار
وأبدا فنانين؛
دائما
أنفسهم مهندسين صارمين ودقيقين؛ ولكنهم ظلوا
ً
ً
صعبت على مطوري
ومع ذلك فإن رؤية هذه ُ
الف َو ِيرقات (ّ )nuances

ور َّقة؛ بل كانت على
العقار الذين أتوا بعدهم ،لم تكن مبانيهم َم ِبر ّية بأناقة ِ

تماما :غير متقنة ،مادية وقبيحة ،لكن الفرق اآلن وبفضل
النقيض
ً
(المطورين) أي لوم
الحداثيين أنه ال يمكن ألحد أن يوجه لهم
ّ
األساتذة َ
بالية
بالتقصير أو التهاون في أداء الواجب ،تحول مفهوم الجمال إلى فكرة َ
تفوح برائحة النُّ خبوية؛ كل َمن يشكو أن العالم بدأ يفقد الجمال بدا للجميع
كالمجنون.

عبر بوضوح أن عنصر الجمال في
الحداثة قبيحة ألنها نست كيف تُ ّ
صارت َ
أوجاعنا،
ف
نهاية األمر بنفس أهمية أداء السقف ،فقدنا الكلمات لِ نَ ِص َ
َ
ف بها وجعنا.
أضعنا المفردات التي نَ ِص ُ
جذاب على أي حال!
 -2ال أحد يعرف ما هو ّ
إن قبح العالم الحديث يرتكز على خطأ فكري ثان :فكرة أن ال أحد يعرف ما
العمارة.
جذاب في ِ
هو ّ
في العالم قبل الحديث ،كانت هناك قواعد واضحة عن كيفية جعل
ً
مبهجة للناظرين ،في الغرب ُقنّ نت هذه القواعد في مذهب يعرف
المباني
وطورها الرومان ،عرفت
بالمدرسة الكالسيكية ،ابتكرها اإلغريق
ّ
الكالسيكية المباني األنيقة كما يجب أن تكون ألكثر من ألف وخمسمئة
عام ،األشكال الكالسيكية ظاهرة بوضوح في شتى أنحاء الغرب ،من
(إدنبره) إلى (شارلستون) ،ومن (بوردو) إلى (سان فرانسيسكو).

Thomas Jefferson Rotunda, University of Virginia, 1826
1826 ، جامعة فيرجينيا،روتاندا توماس جيفرسون

Royal Crescent, Bath, 1775
1775 ، باث،الهالل الملكي

ثم بالتدريج ظهر خالف مؤدب على السطح :بدأ البعض بالدفاع عن أنماط
القوطية من القرون الوسطى.
أخرى ( ،)stylesعلى سبيل المثال :الطريقة ُ
للعمارة اإلسالمية ،أو الصينية ،أو الطراز التايلندي.
ججا ِ
قدم آخرون ُح ً
ّ
أخذت مبان مختلفة ومتنوعة باالنتشار ،وجاءت معها بجداالت واسعة
للعمارة والتشييد.
حول أفضل التوجهات ِ
جدا –والتي
مع مرور الزمن تم حل تلك الجداالت بطريقة فكرية محترمة ًّ
عواقب عملية سيئة للغاية ،-صدر الحكم أنه في مواضيع
سببت
بدورها ّ
َ
الحق بأن
ُّ
لكل ذوق
التذوق البصري ال يمكن ألحد أن ينتصر في النقاش؛ ِّ

جليا أن الجاذبية
ُيدلي بدلوه ،ال يوجد شيء اسمه معيار موضوعي ،كان ًّ
العمارة هي ظاهرة نِ ْسبية متعددة األوجه.
في ِ
فجأة ََ ،ال
ً
المطورين العقاريين؛
ومرة أخرى أطرب هذا الكالم أسماع
ّ
ُيسمح ألحد أن يصف أي مبنً ى بأنه "قبيح"؛ ففي النهاية الذوق مسألة
نطقة عمرانية جديدة،
بم َ
نِ ْسبية بكل بساطة؛ قد ال تُ عجب أنت وأصدقاؤك ِ
شخصيا ،ليس
كما
ًّ
أو حتى الغالبية العظمى قد تُ بغضها ،هذا ال يغير كونه ُح ً
معتبرا يجب التأثر به!
رأيا
ً
ً

Rafael Viñoly, 20 Fenchurch Street, more popularly known as the Walkie Talkie, 2015
رفائيل فينولي ،شارع فينتشرش ،والمعروف أكثر باسم ووكي توكي2015 ،

The skyline of Frankfurt, Germany
خط السماء في فرانكفورت ،ألمانيا

أقبح فأقبح ،لكن لم يكن ألحد القدرة حتى على اإلقرار
باتت المدن تنمو
َ
ً
جدا
شيئا
بوجود شيء اسمه "قبح"؛ ففي النهاية أليس الذوق
شخصيا ًّ
ًّ
جدا؟!
ًّ
 -3األصالة:
مفهوما لدى الجميع أن آخر شيء نحتاجه من
على مر التاريخ ،كان
ً
المعماري هو "األصالة" -بقدر ما نحتاجها من النجار أو البناء-؛ تمثلت
تقريبا كل المباني األخرى في
وظيفة المعماري في الخروج بمبنً ى يشابه
ً
نطقة ،والقيام بذلك باحترام ،وفي الوقت المحدد ،من األكيد أن
لم َ
ا ِ
تمي ِزه أو إحداث ضجة؛
وظيفته لم تكن التعبير عن شخصية مختلفة ،أو إبراز ُّ
ً
شابهة لبعضها ،لم
ونتيجة لذلك كانت أغلب األحياء في أغلب المدن ُم
يكن بإمكانك معرفة َمن الذي بنى هذا المبنى أو ذاك؟ ولم يكن ذلك
العمارة
وية الخباز الذي خبز الرغيف) ،كانت ِ
مهما (بقدر أهمية معرفة ُه ّ
ًّ
ً
ً
ومبنية للمجهول.
كرارية
بجمالها تَ

لكن في بداية القرن العشرين ظهرت فكرة ُمقلقة :أن المعماري هو فرد
روحه اإلبداعية
يعبر عنها بكل ُخ َيالئها ُليشبع َ
مميز برؤية فريدة يجب أن ّ
الجياشة ،أن تطلب من معماري أن ينسجم مع البقية كأنك تطلب من
ّ
شاعر أن يكتب قانون الضرائب.
هائال
ً
تحريرا لمعماريين معيين؛ لكن المجتمع كلَّ ه دفع ثمنً ا
ربما كان ذلك
ً
فجأة ،أصبح التنافس بين المعماريين على خلق
ً
لهذا االنعتاق اإلبداعي؛
تميزَ هم وقيمتهم بذلك،
األشكال الصادمة واألكثر غرابة -كأنهم يثبتون ُّ
اسما ال عن طريق إنشاء
مفهوما لدى الجميع أنه بإمكانك أن تصنع
كان
ً
ً
مبان محترمة ومتواضعة ،بل من خالل اإلثارة والشذوذ!

فندق  85سكاي تاور كاوهسيونج ،تايون

85 Sky Tower in Kaohsiung,

Capital Gate, Abu Dhabi, RMJM, 2011

Taiwan and Grand Lisboa, Macau
مبنى لشبونة العظيمة ماكو

2011 ، أبو ظبي،برج بوابة العاصمة

McCaul Street, Toronto, with The Sharp Centre in foreground by Will Alsop, 2004
2004 ، ومركز شارب في فورجراوند من تصاميم ويل ألسوب، تورونتو،شارع ماك كول

Daniel Libeskind, Royal Ontario Museum, Toronto, 2007
دانيال ليبسكند ،متحف أونتاريو الملكي ،تورونتو2007 ،

نسي العالم أن "األصالة" مذمومة من المعماري مثلما هي مذمومة من
الخباز أو َج ّراحالدماغ؛ فالواحد منا ال يبحث هنا عن الصدمة والمفاجأة ،بل
المتوق َعين ،فقدنا المقدرة على قول أن كل ما نريده
َّ
عن القوانين والتناغم
"من قام
هو مبان تبدو كما كانت
دائما :مبان ال تدعوك للتساؤل َ
ً
بتصميمها؟!".

Stradun, in Dubrovnik, Croatia, the city’s main street since the 13th century.
ممشى سترادون في دوبروفينك ،كرواتيا ،الشارع الرئيسي للمدينة منذ القرن الثالث عشر.

 -4التوسع:
على مر التاريخ عاش البشر في شوارع وميادين منظمة بدقة ،مصفوفة
أحدا اعتقد أنها ستكون جذابة -على الرغم من كونها
بعناية؛ ليس ألن ً
دميك
كذلك -بل ألنه كان
ريحا ،عندما يتوجب عليك التنقل على َق َ
ترتيبا ُم ً
ً
قريبا،
أو على ظهر حصان بأحسن األحوال ،فمن األفضل أن يبقى كل شيء ً
آمن وأسلم؛ ألن األعداء قد يغزون في أي
ً
عالوة على ذلك كان ذلك َ
يقوي الدافع على أن
سور المدينة ،مما ِّ
لحظة ،فكان من الضرورة أن تُ َّ
مالعق صغير ،أو
َ
أحسن تنظيم ،مثلُ :د ْر ِج
كل شيء في الداخل
نظم ُّ
ُي َّ
َ
تراصة.
ِ
حقيبة أدوات ُم َّ

Bruges, 1593
بروج1593 ،

عشرينيات القرن
لكن وبدون أن يلحظ أحد ،مع انتشار السيارات في
ّ
الماضي ،اختفى الدافع الذي يحثنا على استغالل المساحات ،يمكننا اآلن
أن نسترخي على األرض ،أو نتمدد عليها بكسل ،طرق سريعة تتسكَّ ع بين
ودقيقا
ً
قلقا
األبراج واألراضي الخالية والمستودعات المتناثرة؛ َمن كان منا ً
مصففة -أولئك الذين يزعجهم رؤية لوحة
َّ
ويحب أن يرى األشياء منتظمة
ُ
قليال أو الشوكة والسكينة في مسافتين غير متساويتين مع
ً
مائلة
الصحن -نما حزنهم أكثر فأكثر.

Dubai, 2020
دبي2020 ،

Rouen, 1858
روان1858 ،

Spello, Italy, 16th century
سبيلو ،إيطاليا ،القرن السادس عشر

Paris, 19th century
باريس ،القرن التاسع عشر

المحلِ ّية:
ِ -5
الحفاظ على َ
سابقا لم يكن للمعماريين ِخيار سوى البناء من المواد الطبيعية والمحلية؛
ً
كان لهذا ميزتان:
أوال :قاعدة عامة؛ ال مجال كبير للخطأ عندما تُ ستخدم مواد طبيعية.
ً
ً
بداية من
قبيحا،
خشبيا
حجريا أو
لتبني مبنً ى
كبيرا
مجهودا
عليك أن تبذل
ً
ًّ
ًّ
ً
ً
َ
عاليا؛لذلك تضمن محدودية التشوه البصري ،كما
الصعب أن تجعل المبنى ً
أن الجمال العضوي المتأصل في األخشاب واألحجار الجيرية أو الجرانيت أو
الرخام يخفف من أي أخطاء على مستوى الشكل.

Oslo, Norway, 18th century.
أوسلو ،النرويج ،القرن الثامن عشر.

ثانيا :يمكن أن نستدل ونرتبط بأماكن معينة عندما ال يبدو أن بإمكانها
ً

ً
مبنية من
الوقوع في أي مكان على وجه األرض ،إذا كانت مدينة القدس
الزجاج
عرفتنا
َ
نوع من الحجر ،ومدينة (باث) من نوع آخر؛ لكن الحداثة ّ
وادعت أن من
وم ِهيبة بسرعةّ ،
والحديد ،ومنها يمكننا بناء هياكل ضخمة َ

السذاجة وجود ِعمارة محلية بقدر سذاجة وجود تصميم هاتف أو دراجة
محلي ،لكن هذا الجدل فاته مرة أخرى أن يأخذ الطبيعة البشرية باالعتبار؛

عندما نصف مبنً ى بأنه "يمكن أن يكون في أي مكان"؛ فنحن ال نُ ثني على
طموحاته العالمية ،بل نُ عبر عن توقنا إلى مبنً ى يذكرنا أين نحن على
األرض؟!

Anywhere in modernity (Hong Kong).
.)أي مكان في الحداثة (هونج كونج

Bologna, Italy
 إيطاليا،بولونيا

 -6الصحة النفسية:
قبيحا بشكل غير مسبوق ألننا نسينا أن ندافع بقوة كافية عن
أصبح العالم
ً

ً
خبويا؛ إنه ينتمي للصحة النفسية؛
هواية نُ
فكرة أن العالم البصري ليس
ًّ
لتبسيط الفكرة بشكل أكبر :األماكن التي نعيش فيها تحدد نوع األشخاص
الذين يمكن أن نكونَ هم.

Mostecká Street, Prague
شارع موستيكا ،براغ

في بيئة متدهورة ،مهما وصلت حياتنا المادية من ثراء وأمان ،ستغرق
أرواحنا في النهاية؛ نحن نأخذ إشاراتنا مما تقوله المباني من حولنا؛ إذا
ً
مبتهجة،
تحد َث ْت عن الفضيلة والكرم والسحر والضوء فإن نفوسنا تغدو
ّ
لكن إذا رأينا أنها تخيفنا وتهددنا سنشعر باإلذالل واإلذعان ،لم تحترم
سرب فبإمكاننا أن
السقف ال ُي ِّ
الحداثة هشاشتنا؛ ترى الحداثة أنه طالما أن َّ
غير مسبوق بدون أن نفقد رغبتنا بالحياة.
قطن بين مبان ِ
نَ ُ
ذات قبح ِ

Yonge-Dundas Square, Toronto, 2007
يونغ – دونداس سكوير ،تورونتو2007 ،

اعتقادا
بتواضع ،ال يمكننا لوم الفقر على قبح العالم الذي بنيناه؛ كان
ً
الحداثة علّ متنا
َ
مط ْمئِ نً ا ذلك القائل أن المال يضمن الجمال في األخير؛ لكن َ
جوهريا تَ نتُ ج عن أفكار معقولة ،وأننا
درسا أكثر سوداوية :أن العمارة الجيدة
ًّ
ً
قبيحا بسبب الغباء وليس لنقص في الموارد.
عالما
بنينا
ً
ً

غاليا؛ فالكتاب الغبي أو األغنية الغبية يمكن إخفاؤهما
إنه غباء ندفع ثمنه ً
مشو ًها األرض ويزعج كل َمن
ف
أحدا ،أما المبنى الغبي
فسي ِق ُ
ِّ
َ
فال يزعجان ً
عليه رؤيته لثالثة قرون .العمارة على هذا األساس هي أهم الفنون ،ولكن
ولِ تتجلَّ ى لنا المشكلة أكثر -نحن ال ندرس عنها أي شيء حتى ننتهي منالثانوية.

The San Francisco Federal Building, Morphosis, 2007.
مبنى سان فرانسيسكو الفيدرالي ،مورفوسيس.2007 ،

ً
نتيجة لضعف تعليمنا فإننا ال نُ حاسب طبقتنا الحاكمة ،ال نعرف كيف نُ عبر
عالما أثرى،
سياسيا عننفورنا من البشاعة ،لقد ُعلِّ منا كيف نقول :إننا نريد
ً
ًّ
أكثر ُخضرة ،مازلنا نتلعثم عندما نود الصراخ بأننا نريد -
عالما أعدل ،أو حتى َ
ً
عالما أجمل.
وبشدة-
ً

الحداثة أن تُ مكن الجميع من الحصول على أهم األمور بأبخس
كان وعد َ
تع ِد المالبس الجميلة ،أو األكل ،ورحالت السفر ،والعالج الجيد
األثمان؛ لم ُ
حصرا على األغنياء ،ستوفر التقنية الصناعية الجودة للجميع ،لكن المفارقة
ً
حصريا أكثر من أي
جميعا أصبح
أن أحد المكونات الرئيسة التي نتوق لها
ًّ
ً
وقت مضى؛ وذلك نتيجة عدم التفكير بوضوح ،الشيء الوحيد الذي ال
نقدر على إنتاجه بكميات هو (العمارة الجميلة).

ونتيجة لذلك؛ فالعمارة الجميلة الموجودة -والتي بنيت في الغالب قبل
السياح ،والشوارع الجذابة
ّ
1900م -أصبحت
مكتظة ومترنِّ حة تحت وطأة ُّ
مما كانت عليه في قمة العصر األرستقراطي،
القليلة المتبقية صارت أغلى ّ
ديمقراطية ولكننا جعلنا الجمال ً
روع.
شيئا
حصريا بشكل ُم ّ
ًّ
حولنا الراحة إلى ُ
ّ
وحبنا للجمال ومحاربة كل قوة تمنعنا من
يكمن التحدي في تذكر َش َغفنا ُ

العمل على ذلك.

Jules-Alexandre Grün, The End of Dinner, 1913
1913 ، نهاية العشاء،جوليس أليكساندر غرون

