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عمارة

بغداد ...عاصمة الحداثة المجهضة
في «عمارة الحداثة في بغداد ...سنوات التأسيس»
(دار األديب ـ عمان ،األردن) ،يؤرخ الباحث والمعماري خالد
السلطاني لمرحلة حداثة العمارة في بلده .يأخذنا في
رحلة موثقة بالصور والتصاميم الهندسية الى الحقبة ً
التي شهدت تأسيس هذه العمارة منذ العشرينيات وصوال
الى بداية الخمسينيات من القرن الماضي
زينب حاوي
في كتابه الجديد «عمارة الحداثة
ف ــي ب ـ ـغـ ــداد ...س ـن ــوات الـتــأسـيــس»
(دار األدي ـ ـ ـ ــب ـ ـ ـ ـ ـ ع ـ ـمـ ــان ،األردن)،
ي ـ ــؤرخ ال ـب ــاح ــث وامل ـع ـم ــاري خــالــد
ال ـس ـل ـطــانــي ( 1941ـ ـ ـ ـ ـ ال ـص ــوي ــرة،
العراق) ملرحلة حداثة العمارة في
ب ـلــده الـ ـع ــراق .عـبــر ثــاثــة فـصــول،
يــأخــذنــا الـكــاتــب فــي رح ـلــة موثقة
بــال ـصــور والـتـصــامـيــم الهندسية
الــى الحقبة التي شهدت تأسيس
هـ ــذه ال ـع ـم ــارة م ـنــذ الـعـشــريـنـيــات
ً
وص ــوال الــى بــدايــة الخمسينيات.
ص ـح ـيــح أن م ـع ـظــم امل ـب ــان ــي ال ـتــي
تندرج ضمن هذه الحقبة ،صارت
م ـه ـم ـلــة وه ــرم ــة أو ح ـت ــى م ـ ّ
ـدم ــرة
ّ
جـ ـ ـ ــراء األح ـ ـ ـ ـ ــداث والـ ـ ـ ـه ـ ـ ــزات ال ـت ــي
ع ـص ـفــت بـ ـب ــاد الـ ــرافـ ــديـ ــن ،اال أن
الشرح الوافي عنها وعن وظائفها
ال ـج ـمــال ـيــة واإلنـ ـش ــائـ ـي ــة يـقــدمـهــا
إلينا السلطاني كافية للداللة على
ذهبية هــذه املرحلة ،التي وضعت
الحجر األساس للحداثة املعمارية،
ّ
وتحول العراق الى نقطة استقطاب
ألهم مهندسي العالم.
ي ـ ـبـ ــدأ ال ـ ـكـ ــاتـ ــب س ـ ـ ـ ــرده م ـ ــن ف ـت ــرة
ح ـك ــم والـ ـ ــي بـ ـغ ــداد م ــدح ــت بــاشــا
( )1884-1822فـ ــي أواخ ـ ـ ـ ــر عـهــد
ال ـح ـكــم ال ـع ـث ـمــانــي ،ال ـت ــي اتـسـمــت
بــإصــاحــات وإج ــراءات اجتماعية
وثـقــافـيــة .مـعـمــاريــا ،أدخ ــل مدحت
ب ــاش ــا م ـف ـه ــوم الـ ـح ــدائ ــق ال ـع ــام ــة
والتقنيات الـحــديـثــة ،الـتــي ّ
مهدت
لالنتقال الى عصر الحداثة .ومنها
يـنـتـقــل امل ـ ــؤرخ ال ــى عـشـيــة الـحــرب
العاملية األولى وما قبلها ،وإطاللة
عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذه ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ب ــالـ ـتـ ـح ــدي ــد،
حيث تشييد األس ــوار حــول املــدن.
كــانــت وظيفة هــذه األس ــوار تأمني
الحماية للسكان ووقايتهم أيضًا
مــن خـطــر الـفـيـضــانــات .ال شــك في
أن الـعــوامــل املناخية الصعبة في
العراق من حرارة مرتفعة وجفاف،
أدت دورًا أساسيًا في طبيعة املواد
اإلنـشــائـيــة املستخدمة فــي عملية
ال ـب ـنــاء ،إذ سـعــت ال ــى الـتـقـلـيــل من
تأثير العوامل املناخية .كان البيت
ال ـب ـغ ــدادي يـتـســم ب ـك ـثــرة ال ـنــوافــذ
املــزخــرفــة وامل ـن ـقــوشــة ،وارتـفــاعـهــا
الـ ـع ــال ــي ،وخ ـص ــوص ــا ت ـل ــك املـطـلــة
على ال ـشــوارع .كانت الحاجة هنا
الـ ــى هـ ــذا ال ـع ـل ــو درءًا لـلـتـلـصــص.
وفي الداخل ،برز إنشاء السراديب
ذات الجدران السميكة التي تتميز
ب ــان ـخ ـف ــاض ـه ــا عـ ــن األرض ،وع ــن
روض ــة الـ ــدار أم ـت ــارًا ع ــدة ،وكــانــت
تستخدم لقضاء ساعات القيلولة
في أيام الصيف الحار.
ف ــي ال ـف ـص ــل ال ـث ــان ــي م ــن ال ـك ـت ــاب،
ي ـ ـغـ ــوص بـ ـن ــا امل ـ ــؤل ـ ــف ف ـ ــي ال ـع ـقــد
ال ـع ـش ــري ـن ــي ،ع ـص ــر ال ـ ــدخ ـ ــول فــي
ال ـحــداثــة امل ـع ـمــاريــة ،ال ـتــي شـهــدت
ت ـحــوالت كـبــرى عـلــى حــد تعبيره.
تأسيس الدولة
شهدت هذه الفترة ُ ِّ
ال ـعــراق ـيــة ( ،)1921ف ــن ــف ــذت أبـنـيــة
ج ــدي ــدة أب ــرزه ــا «مـجـمــوعــة أبنية
ج ــام ـع ــة آل الـ ـبـ ـي ــت» (األع ـظ ـم ـي ــة)
التي صممها البريطاني جيمس

ّ
مولسون .إنها عبارة عن مجموعة
كليات يصل عددها الى  6وتتمتع
بمساحات خـضــراء شاسعة نظرًا
إلــى ولــع االنكليز بـهــذه الخاصية
ف ــي ال ـب ـن ــاء .تـبـعـهــا ف ــي ع ــام 1924
إنشاء «الكلية الدينية» في بغداد.
كـ ــانـ ــت عـ ـ ـب ـ ــارة ع ـ ــن م ـج ـم ــع م ـب ــان
مـ ـت ــرابـ ـط ــة ضـ ـم ــن م ـج ـم ــع واح ـ ـ ــد.
امل ـع ــروف أن ه ــذا امل ـش ــروع ظــل في
طــور التخطيط ،ولــم ينفذ منه إال
ج ــزء بـسـيــط .أش ــرف عـلــى تصميم
ال ـك ـل ـي ــة مـ ـهـ ـن ــدس ــون م ـح ـت ــرف ــون،
ومـنـهــا انـطـلـقــت املــرحـلــة الـجــديــدة
ف ــي ت ــاري ــخ الـ ـعـ ـم ــارة ف ــي الـ ـع ــراق.
يذكر خالد السلطاني هنا أن هذه
املـبــانــي لــم ت ــراع ـ ـ كـمــا سابقاتها ـ
العوامل املناخية والوظائفية ،بل
اتسمت ـ وال سيما الكلية املذكورة ـ ـ
بالفخامة التي تستعرض املظاهر.
ّ
تميزت هذه الحقبة بالخصوصية
والتفرد ،وامتد زمنها حتى تخوم
الحرب العاملية الثانية .أمــا العقد
الـثــاثـيـنــي ،عـهــد ا ّس ـت ـقــال الــدولــة
ال ـ ـعـ ــراق ـ ـيـ ــة ،فـ ـق ــد أث ـ ـ ـ ــر عـ ـل ــى ن ـحــو
مباشر فــي العمارة الحديثة التي
امتزجت مع املتغيرات املجتمعية
والـسـيــاسـيــة واالق ـتـصــاديــة .هـكــذا،
ب ـ ــرز اهـ ـتـ ـم ــام دولـ ـ ــي واسـ ـ ــع ب ـهــذه
ال ـ ـبـ ــاد ،م ــا ان ـع ـك ــس إي ـج ــاب ــا عـلــى
تطورها املعماري .خالل تلك الفترة
بالتحديد ،يروي السلطاني ،كيف
بــدأت عملية استقطاب العديد من
املهندسني في العالم جراء عائدات
النفط واالتفاقيات الدولية املبرمة
ف ــي ه ـ ــذا الـ ـخـ ـص ــوص .وهـ ـن ــا ،ب ــدأ
تشييد األماكن الضخمة ،واملباني
الــرس ـم ـيــة ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـت ــي أث ــرت
املشهد املدني طبعًا .وهــذا ما دفع
ب ـط ـب ـقــة ال ـن ـخ ـب ــة إل ـ ــى ت ـق ـل ـيــد ه ــذا
النمط مــن البناء الفخم وتطبيقه
على منازلها ،لكن بـخــاف الفترة
ال ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة ،ل ـ ــم يـ ـع ــر املـ ـهـ ـن ــدس ــون
أهمية إليـجــاد حـلــول للصعوبات
امل ـنــاخ ـيــة ،ب ــل كــانــت ف ــردي ــة بـحــت،
أه ـم ـل ــت عـ ــوامـ ــل املـ ـكـ ــان امل ـح ـي ـطــة.
واملالحظ هنا ،تحول هذه العمارة
م ــن وق ــف عـلــى ال ـص ـفــوة والـنـخــب،
الــى أمــر معماري مـشــاع بــن باقي
العراقيني.
العقد الثالثيني شهد أيضًا دخول
امل ـع ـم ــاري ــن ال ـع ــراق ـي ــن بــأنـفـسـهــم
ال ـ ــى ه ـ ــذا املـ ـ ـي ـ ــدان .ك ـ ــان امل ـه ـن ــدس
أحمد مختار إبراهيم ( )1936أول
م ـع ـمــاري عــراقــي م ـح ـتــرف .ويـبــدو
ّ
أن هـ ــذه ال ـف ـت ــرة ك ــان ــت مـفـصـلـيــة،
إذ يصفها الـكــاتــب بـ ـ «اإلن ـق ــاب»،
الــذي ّ
غير التخطيطات التقليدية،
ّ
ووسع املدينة البغدادية على نحو
أك ـبــر .ه ـكــذا ،خلعت ثــوبـهــا القديم
وال س ـي ـم ــا أس ـ ـ ــواره ـ ـ ــا ،وازدان ـ ـ ـ ــت
بــامل ـســاحــات ال ـخ ـض ــراء م ــع ظـهــور
الحدائق العامة ،وأيضًا بالتماثيل،
فكان أول تمثال للملك فيصل األول
في منطقة الصالحية (.)1933
وب ــرغ ــم أه ـم ـي ــة ه ـ ــذه امل ــرحـ ـل ــة فــي
إدخــال روح الحداثة الى بغداد ،اال
ّ
أن الـكــاتــب ســرعــان مــا يـخـفــف من
وطأتها حني يحصر حداثتها في
اإلطــار املرجعي وتكوينات عمارة
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الـ ـط ــرز «ال ـن ـي ــو ك ــاس ـي ـك ــي» .وم ــع
ذلــك ،أسست هذه العمارة للفترات
الــاحـقــة ،ومـهــدت الـطــريــق لحداثة
تـخـطــت الـ ـح ــدود ال ـعــراق ـيــة لتصل
الى العاملية.
فترة الخمسينيات التي يسردها

كان البيت البغدادي يتسم
بكثرة النوافذ المزخرفة والمنقوشة
وبارتفاعها العالي
ال ـف ـص ــل الـ ـث ــال ــث واألخـ ـ ـي ـ ــر ،ت ــؤرخ
ل ـل ـم ــرح ـل ــة الـ ـث ــانـ ـي ــة مـ ــن الـ ـح ــداث ــة
املعمارية في بغداد .معها ،ظهرت
املرافق التخصصية في الهندسة،
وأق ـ ـي ـ ـم ـ ــت امل ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع امل ـخ ـت ـل ـف ــة

التنموية والعمرانية ،التي جسدت
طـ ـم ــوح الـ ـع ــراقـ ـي ــن .واك ـ ـبـ ــت ه ــذه
النهضة ما أفرزته العمارة العاملية
الـ ـح ــديـ ـث ــة الـ ـتـ ــي دخـ ـلـ ــت بـ ــدورهـ ــا
الـ ـ ــى مـ ـن ــاه ــج املـ ـ ـ ـ ــدارس واملـ ـع ــاه ــد
الهندسية.
اتـسـمــت ه ــذه املــرحـلــة بـظـهــور أول
املباني املتعددة الطوابق ،وببروز
مـنـظــومــة ك ــا ًس ــرات ال ـش ـمــس ،الـتــي
تــوضــع ع ــادة فــي واج ـهــات املباني
ل ـت ـحـ ّـد م ــن ح ـ ــرارة امل ـن ــاخ الـعــالـيــة.
وكـ ـ ـ ـ ــان أول مـ ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدم هـ ــذه
ال ـت ـق ـن ـي ــة ال ـف ــرن ـس ــي ال ـس ــوي ـس ــري
ل ــوك ــورب ــوزبـ ـي ــه (.)1965- 1887
تجربة املهندسني الشباب كان لها
وقعها في هذه الحقبة ،وخصوصًا
أول ـئ ــك ال ــذي ــن وص ـل ــوا ال ــى بـلــدهــم

بعد انتهاء دراستهم في الخارج.
م ــن أب ـ ــرز ه ـ ــؤالء امل ـع ـم ــاري رفـعــت
الـ ـج ــادرج ــي ( )1926الـ ـ ــذي أدخ ــل
قيم الحداثة الــى املشهد املعماري
البغدادي .يلفت املؤرخ العراقي في
هذا اإلطار إلى هذه القيم بصفتها
تتخطى االنتماء الــى بيئة معينة
ّ
لتعبر عــن فـكــر تـجــديــدي للعمارة
ّ
يـطــوع مــن خاللها املـعـمــار األفـكــار
لـتـتـنــاســب م ــع خـ َّصــوصـيــة امل ـكــان
واملـحـيــط ال ــذي تنفذ فـيــه .والـبــارز
أيضًا في فترة الخمسينيات دعوة
املعماريني العامليني للمجيء الى
ب ـ ـغـ ــداد ،م ــا أحـ ـ ــدث ح ــراك ــا ثـقــافـيــا
أك ـس ــب ال ـعــاص ـمــة ال ـعــراق ـيــة نكهة
خـ ــاصـ ــة افـ ـتـ ـق ــدتـ ـه ــا م ـع ـظ ــم امل ـ ــدن
العاملية.

