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جاد نصر اهلل

مثل زم��ائ��ه م��ن أه��ل ال��ع��م��ارة، يفقد 
���ان خ����ارج الدائرة 

ّ
ال���رن اس��م��ه وق��ع��ه 

بلغها  التي  العالية  املرتبة  املهنّية. 
املحلية  ال����ِع����م����ارة  ف����ي  غ������ام  ن���ب���ي���ل 
 عنها اللبنانيون، رغم 

َ
ِفل

َ
والعاملية، غ

هم يمّرون يوميًا أمام أبنية صّممها وزرعها في 
ّ
أن

والوقار  ال���رص���ان���ة  ب���ي���روت.  أرج�����اء 
ال���ل���ذان ي��ط��ب��ع��ان ع��م��ارت��ه، يجعان 
ل��ون ع��ن ال��ي��د التي  ال��ج��م��ي��ع ي��ت��س��اء
��ل التواري 

ّ
��ت��ه��ا. أّم���ا ه��و ف��ي��ف��ض

ّ
خ��ط

خلف ظال أبنيته.
 ����� ي��ف��اج��ئ��ك ه����ذا امل��ع��م��ار ال��ل��ب��ن��ان��ي 
����� بتواضعه  به  املحيطة  الهالة  رغم 
 ال�����ع�����م�����ارة. »ال 

ّ
ال����ش����دي����د أم���������ام ف�������ن

مهنة  أم����ام  ت��ت��واض��ع  أن  إال  يمكنك 
ها 

ّ
إن أق��ول  أن��ا  عمرها آالف السنني. 

أق���دم مهنة ف��ي ال��ت��اري��خ ول��ي��س بيع 
ال���ه���وى«. ُي��س��أل دائ��م��ًا ع��ن الشعور 
ال��ذي يعتريه حني ينظر من مكتبه 
إل���ى »ال��ب��ات��ي��ن��ي��وم ت����اور« منتصبًا 
املريسة،  ع���ني  ع��ل��ى ش���اط���ئ  أم���ام���ه 
ف��ا يملك س��وى اإلج��اب��ة: »ال شيء. 
عمل  إل��ى  فلننتقل  وانتهى،  بنيناه 

آخر«!
ده���ا بفكرة 

ّ
ي���ح���د ك��م��ع��م��ار  ه���وي���ت���ه 

ه ليس أذكى من أسافه، 
ّ
بسيطة: إن

يأتي  وال  ج��������دي��������دًا،  ي����ب����ت����ك����ر  وال 
بمقترحات غابت عن بال من سبقه... 
 اهتمامه ينصّب على »محاولة 

ّ
جل

باإلرباك،  غ��ام  يصيبك  التحسني«. 
إذ تضطّرك أفكاره املتفجرة والغنّية 
ال���ت���ي ب����دأ ح��دي��ث��ه ب���ه���ا، إل����ى إعادة 
اإلمساك  أسئلتك ومحاولة  صياغة 
ب���زم���ام ال����ح����وار م���ع امل���ع���م���ار األكثر 

»سطوة« في لبنان.
السبب  ي����ع����رف  ل�����م  ال������ي������وم،  ����ى 

ّ
ح����ت

ال���ذي دف��ع ب��ه إل��ى ام��ت��ه��ان الِعمارة. 
ي��ح��ك��ي ع��ن ع��وام��ل ع��دي��دة أسهمت 
في تكوين وعيه، إذ جمَع بني حّبه 
ل��ل��رس��م وال���ت���ص���وي���ر وم����ا ورث�����ه من 
أبيه املصرفي من حسن إدارة األمور 
بقيت  راديكالية  وتنظيمها. حادثة 

األكثر إلهامًا له حتى اليوم، وإن لم ي��درك كنهها 
إال بعد وق��ت ط��وي��ل. ك��ان ف��ي السابعة م��ن عمره، 
ح���ني وق����ف ع��ل��ى ت��ل��ة ت��ع��ل��و آث����ار م��دي��ن��ة بومباي 
ال��ت��اري��خ��ّي��ة )ن��اب��ول��ي ����� إي��ط��ال��ي��ا(. م��ن ه��ن��اك، رأى 
تنبسط  البركان  أحرقها  التي  الرومانية  املدينة 

تحته وتمتد بكامل جبروتها الهندسي.
السابعة  اب��ن  انتقل  البكالوريا،  نيله شهادة  بعد 
العمارة في  مه 

ّ
ليبدأ رحلة تعل إلى فرنسا  عشرة 

ف���ي أوقات  ال��ج��م��ي��ل��ة« ع���ام 1979.  ال��ف��ن��ون  »ك��ل��ّي��ة 
الباريسية،  األزي��اء  الفراغ، عمل مصّورًا لدى دور 
واحترف املهنة إلى أن امتلك مشغله الخاص في 
فرنسا. لم يترك لنجاحاته في عالم التصوير أن 
تأخذه بعيدًا، فانتقل إلى »جامعة كولومبيا« في 
نيويورك ليتابع ما بدأه، ودرس سنتني إضافيتني 

ونال درجة املاجستير في التنظيم املدني.
العمارة  ب���ف���ن  ي��ت��ص��ل  ال������ذي ال  ال��ت��خ��ص��ص  ه�����ذا 
م��ب��اش��رة، ب���ل ي��ت��ع��ل��ق ب��ق��وان��ني ع��م��ران��ي��ة جامدة، 
وب��أن��ظ��م��ة ال���ب���ن���اء، ف��ت��ح ب��ص��ي��رت��ه ع��ل��ى م���ا يؤثر 
م��ن خال  امل��ع��م��ار.  إن��ض��اج شخصية  ف��ي  حقيقة 
التنظيم املدني، أمكنه أن يصقل منطقه في التفكير 
بلدية  عليه  عرضت  املاجستير،  بعد  وامل��م��ارس��ة. 

نبيل غالم
المعمار اللبناني »يحاول تحسين« العالم

أشخاص

ح��ت��ى أص��ب��ح أص��غ��ر ش��ري��ك ف��ي م��ؤس��س��ت��ه. خال 
س��ب��ع��ة أع������وام، ت���ع���اون غ����ام وب��وف��ي��ل ع��ل��ى إدارة 
م��ك��ات��ب ن��ي��وي��ورك وب���اري���س وب��رش��ل��ون��ة والتنقل 

كالبدو بني أكثر من 25 بلدًا.
ف��ي ال��ث��اث��ني م��ن ع��م��ره، ص��ّم��م مبنى »أك��س��ا« في 
العالم، ورأى  ف��ي  التأمني  ب��اري��س، كبرى ش��رك��ات 
الورق  له يرتفع من  أول تصميم  الوقت عينه  في 
. وبعدما 

ً
إلى ما فوق األرض بعلّو خمسني طبقة

ع��ل��م امل��ع��م��ار ال��راح��ل ب��ي��ار الخوري 
إن����ش����اء محترفه  ع���ل���ى  غ�����ام  ب���ع���زم 
الخاص في بلده األّم، نصحه بعدم 
العودة إلى لبنان فيما أموره تسير 
 

ّ
على أحسن ما يرام في الخارج. لكن

عام  ف��ي  النصيحة.  ل��م يسمع  األّول 
في  ومكتبًا  مسكنًا  استأجر   ،1994
منطقة الجميزة مع زوجته الفنانة 
ك����ورب����ي����رو، قائلني  آن�����ا  اإلس���ب���ان���ي���ة 
ف���ي ن��ف��س��ي��ه��م��ا »ل���ن���ج���ّرب«. نجحت 
ال��ت��ج��رب��ة. وخ����ال 16 ع���ام���ًا، راحت 
أب��ن��ي��ة ن��ب��ي��ل غ����ام ت��ن��ت��ش��ر كالفطر 
ف��ي وس��ط ب��ي��روت وك��ل ل��ب��ن��ان، تمّر 
ب��ال��ع��ال��م ال���ع���رب���ي، وال ت��ت��وق��ف في 

طوكيو.
ف��ي ع��م��ارة نبيل غ��ام سعٌي حثيث 
ر كثيرًا من جهة،  إلى إنتاج نمط يعمِّ
وم�����رن م���ن ج��ه��ة ث��ان��ي��ة، ي���ق���در على 
احتياجات  م���ع  وظ��ائ��ف��ي��ًا  ال��ت��ك��ّي��ف 
شاغليه املختلفة عبر العصور. هو 
ال ينتمي إلى مدرسة فكرية محددة. 
كضرورة  الوسطى  بالطبقة  يؤمن 
لحفظ التوازن في املجتمع، ويرتكز 
ف����ي ب��ح��ث��ه امل���ت���واص���ل ع���ل���ى عمارة 
 

ٍّ
كمتلق اإلنسان  على  كئًا 

ّ
مت أفضل، 

العمارة  »ف��ن  أن  اعتبار  على  لعمله 
ري«. يعرف أبناء الكار 

َ
هو جهد َبش

جيدًا هوس هذا املعمار بالتفاصيل 
���ه »ش���ي���ط���ان يسكن 

ّ
امل���ع���م���اري���ة، ك���أن

بينها«.
ل���ب���ن���ان، استطاع  ف����ي  ح����ني اس���ت���ق���ر 
فهم طبيعة العاقات غير الصحية 
بالزبون  امل����ه����ن����دس  ت���ح���ك���م  ال����ت����ي 
وامل��ت��ع��ه��دي��ن وال���ع���م���ال، ف��ل��ع��ب على 
م وصفة بديلة تقوم 

ّ
تناقضاتها. قد

على ماحقة تنفيذ جميع مشاريعه 
ب��دءًا من خربشة األفكار  على اختاف مقاييسها 
األولى مع املهندسني، وانتهاًء بتركيب آخر قطعة 

إكساء مع العمال على واجهات األبنية.
من  أكثر  غ��ام،  نبيل  عليها  التي حصل  الجوائز 
 وتحصى... وكذلك مشاريعه الفائزة ضمن 

ّ
أن تعد

املباريات، ومشاركته في لجان تحكيم عاملية. كل 
واح��د منها يحكي قصة مختلفة يطول شرحها. 
فس تجعله فخورًا بفوزه في 

ّ
 ثقته الزائدة بالن

ّ
لكن

املباراة املغلقة لتطوير مخطط عام لقسم الهندسة 
والعمارة في الجامعة األميركية في بيروت. تلك 
امل��ب��اراة تسابق فيها غ��ام في ع��ام 2006 مع أكبر 
في  يكمن  فخره  عاملية.  استشارية  ش��رك��ات  أرب��ع 
لتصنيف  العاملية   LEED ل��ش��ه��ادة  امل��ش��روع  نيل 
الطاقة  توفير  لجهة  للبيئة،  الصديقة  امل��ش��اري��ع 

وحفظ موارد املياه.
اختمرت  م��ع��م��ار ش���اب،  غ���ام.  نبيل 
ف�����ي عقده  ي��������زال  ت���ج���رب���ت���ه وه������و ال 
الرابع. يستتر وراء أبنيته ويحتمي 
 أن يعيش ستني أو سبعني 

ً
بها، آما

في  أو شيئني  »شيئًا  فيتعلم  ع��ام��ًا، 
 العمارة«...

ّ
فن

 رسالته 
ّ

ن��ي��وي��ورك ال��ع��م��ل ل��دي��ه��ا، وخ��ص��وص��ًا أن
لنيل الشهادة تمحورت حول ناطحات السحاب.

ريكاردو  وجعلت  ملصلحته،  كانت  املصادفة   
ّ

لكن
بوفيل يضّمه إلى فريقه. في أثناء زيارته صديقًا 
���ل���ع امل��ع��م��ار ال��ع��امل��ي على 

ّ
م��ش��ت��رك��ًا ف���ي ل��ب��ن��ان، اط

دراس���ة غ��ام، وأراد التعّرف إل��ي��ه، ث��ّم ع��رض عليه 
 فوريًا عام 1988. هكذا، صار املعمار اللبناني 

ً
عما

أصغر مهندس يعمل لدى بوفيل، ولم يمِض وقت 

1962
الوالدة في بيروت

1988
بدأ العمل مع املعمار العاملي ريكاردو 

بوفيل وأدار مكاتب شركته بني نيويورك 
وإسبانيا وباريس

1994
افتتح مكتبه الخاص في بيروت وبدأ العمل 

على أكثر من مشروع في لبنان والعالم

2006
أطلق العمل في مكتبه 

في إسبانيا، إضافة إلى لبنان

2010
تسليم »البالتينيوم تاور« 

الذي يضيء على الواجهة البحرية لبيروت

5
تواريخ

يشعروا  ل��م  لبنان  ف��ي  ك��ث��ي��رون 
الطائرة  ��م 

ّ
ت��ح��ط م��ن��ذ  ب���ال���راح���ة 

أحّباءه،  دفن  من  ثّمة  اإلثيوبّية. 
وثّمة من ال يزال ينتظرهم، وثّمة 
للعثور  ون��ه��ارًا   

ً
ل��ي��ال م��ن يسهر 

والصندوق  الطائرة  هيكل  على 
اب. 

ّ
الرك وانتشال جثث  األسود 

اللبنانّيني  بني  أيضًا  لكن، هناك 
َم����ن ل���م ي��ش��ع��ر ب���ال���راح���ة، وذلك 
ألسباب مختلفة. فحاليًا، وفيما 
ال��س��ط��ور، تقبع في  ��ب ه���ذه 

َ
��ك��ت

ُ
ت

جثث  اللبنانّية  اإلقليمّية  امل��ي��اه 
اإلثيوبّية.  ال��ت��اب��ع��ّي��ة  م��ن  ألف����راد 
ط��ب��ع��ًا، ي��ج��ري ال��ب��ح��ث ع���ن هذه 
يجري  ك����م����ا  ت����م����ام����ًا  ال����ج����ث����ث 
أو،  اللبنانّيني،  جثث  عن  البحث 
ب��األح��رى، ي��ج��ري ال��ب��ح��ث عنها 
عن   

ً
أص�������ال ج�������اٍر  ال���ب���ح���ث  ألّن 

ل���ك���ن، يبقى  ال��ل��ب��ن��ان��ّي��ني.  ج��ث��ث 
السؤال: كيف يمكن السماح لها 
الوقت؟  ه��ذا   

ّ
ك��ل عندنا  بالبقاء 

نقاوة  بتعكير  لها  نسمح  كيف 
اإلقليمّية؟ مياهنا 

ال يقتصر األمر على األّيام التي 
م����ّرت. ف��خ��ط��ورة األم���ر ستشتّد 
املفقودين  ع����ل����ى  ُي����ع����ث����ر  ح�����ني 
اإلثيوبّيني. فهم، على األغلب، لن 
إقامة.  أوراق  تكون في حوزتهم 
القبول  م��ع��ض��ل��ة  ����ط����رح 

ُ
ت وه���ن���ا 

بّراد  في  اإلثيوبية  الجثث  ببقاء 
امل��س��ت��ش��ف��ى ال��ح��ك��وم��ي، إل����ى أن 
ببساطة،  ��م��ه��ا. 

ّ
ي��ت��س��ل م���ن  ي��أت��ي 

ل ذلك تهديدًا لألمن القومي.
ّ
يمث

لو  ف هنا. فماذا 
ّ
املأساة ال تتوق

��ة ما 
ّ
���دف���ع ت��ك��ال��ي��ف ن��ق��ل ج��ث

ُ
ل���م ت

ى ال يذهب أحد 
ّ
إلى إثيوبيا؟ حت

ل��ن��ك��ن واضحني  ب��ع��ي��دًا،  ب��ف��ك��ره 
ال��ب��داي��ة. دف��ُن اإلثيوبّيني في  م��ن 
بالد األرز غير وارد. وفي الوقت 
الجثث  ي��م��ك��ن وض����ع  ن��ف��س��ه، ال 
ت��ح��ت األرض، كما  ف��ي س��ج��ون 
يجري مع العشرات من الالجئني 
األحياء. سيضطّر اللبنانيون، أو 
استتباب  على  منهم  الساهرون 
البحث  إلى  العرق،  األم��ن ونقاوة 
عن حلول أخرى. وهي حلول لن 
ت��ك��ون ص��ع��ب��ة، م��ا دام���ت حقوق 
 مع 

ً
اإلنسان غير محترمة أصال

أفراد التابعّية اإلثيوبّية في لبنان، 
األح��رار منهم واملسجونني، فما 

بالك بالضحايا.
املسألة،  ���د 

ّ
ن���ع���ق ال  ���ى 

ّ
ح���ت ل���ك���ن، 

وما  خطوة.  خطوة  باألمر  لنبدأ 
يرجى  واج����ب����ًا،  االح���ت���ي���اط  دام 
يحصل  ال  ��ى 

ّ
وح��ت اللحظة،  منذ 

تخصيص  الح�����ق�����ًا،  االرت������ب������اك 
بّرادات للجثث اإلثيوبّية منفصلة 
عن بّرادات الجثث اللبنانّية. فقد 
ن امل���وت م��ن إرس���اء بعض 

ّ
يتمك

تجاوز 
ُ
قواعد التسامح العرقي، وت

فاإلثيوبّي  اإلقامة.  أوراق  مسألة 
امليت هو إثيوبّي طّيب.

خالد صاغية

نقاوة املياه 
ة 

ّ
اإلقليمي

)بالل جاويش(


