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رحيل

عاصم سالم

مقاوم بخيبات كثيرة
رهيف فياض :أعطى لحراكنا وزنًا

بعد عشرة أشهر من الصراع مع املرضّ ،
غيب املوت أمس املعمار اللبناني عاصم سالم .نقيب املهندسني
السابق ،األستاذ الجامعي واملقاوم امللتزم ،واألرستقراطي النبيل .وألنه كذلك ،لم يسمح للمرض أن يهزمه ،فحرص
في األشهر األخيرة على العمل ،متصديًا ألكثر من معركة ومساهمًا في أكثر من نشاط
مهى زراقط
حتى اللحظة األخيرة ،كانت مفكرة
ّ
تسجل امل��واع�ي��د .أول
ع��اص��م س�لام
ّ
من أم��س ،كان على موعد مع تسلم
ال ��دك� �ت ��وراه ال �ف �ح��ري��ة م ��ن ال�ج��ام�ع��ة
ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة .ل � ��م ي �س �ت �ط ��ع ال � ��ذه � ��اب،
ّ
فمنحت له غيابيًا وسلمت ألوالده.
أم��ا ص��دي�ق��ه امل�ه�ن��دس م�ي�ش��ال عقل
ف�ك��ان ي �ع� ّ�ول ع�ل��ى ح �ض��وره إلط�لاق
كتابيه الجديدين ف��ي الثالثني من
ّ
الجاري .وقد طبع البطاقات ،ووزع
حوالى  500منها .قبل خمسة أيام
فقط ،ق��ال له س�لام عبر الهاتف إنه
قد ال يستطيع الحضور ألنه متعب.
املعلومة نفسها وصلت إلى صديقه
املعمار رهيف فياض ،الذي أخبرته
فاسو ،زوجة سالم ،أنه ليس بخير.
ت��وق��ع ال �ص��دي �ق��ان األم � ��ر ،ل �ك��ن وق��ع
الخبر بقي مؤملًا« .أن��ا ّ
أحبه» يقول
ّ
كل منهما على ح��دة .ال تخرج هذه
ال�ع�ب��ارة على لسانيهما ف��ي لحظة
انفعال حزنًا على صديق فحسب،
ب��ل ع��ن وع ��ي .تسمعها ع�ل��ى لسان
ف �ي��اض ب �ع��د أن ي �س��رد ال �ع��دي��د من
امل �ح �ط��ات امل �ه �ن �ي��ة وال �ن �ض��ال �ي��ة في
حياة س�لام ال��ذي يصفه بـ«املعمار
امل�ق��اوم ،الفنان وامل�م�ت��از» .ويقولها
عقل بعد أن يصف رحيل سالم بأنه
«خسارة للبنان والعالم العربي».

ل�ي��س ف��ي األم ��ر م�ب��ال�غ��ة .وال ي�ع��ود
األمر إلى ما ّ
قدمه سالم إلى العمارة
العربية فقط ،ب��ل إل��ى ثقافة الرجل
وال � �ت� ��زام� ��ه .م �ن��ذ س� �ن ��وات ��ه األول� � ��ى،
ك ��ان ع��اص��م «ب �ي ��ك» س�ل��ام ،ال��راح��ل
ع��ن ث�م��ان�ي��ة وث �م��ان�ين ع��ام��ًا ،ي��راف��ق
وال� � ��ده ف ��ي رح�ل�ات ��ه إل� ��ى ف�ل�س�ط�ين.
هناك التقى بالفنان جبرا ابراهيم
ج �ب��را ( 1919ـ  ،)1994ال � ��ذي كتب
ل� ��ه رس� ��ال� ��ة ت ��وص� �ي ��ة إل� � ��ى ج �م��اع��ة
ك��ام�ب��ردج ف��ي بريطانيا ،حيث كان
ي� � � ��درس .وب ��ال �ف �ع ��ل ان �ت �س ��ب إل �ي �ه��ا
ل �ي��درس ال �ع �م��ارة ف�ي�ه��ا ب�ع��دم��ا ك��ان
ق��د ت�خ� ّ�رج م��ن اإلرس��ال�ي��ة الفرنسية
و«اإلن� �ت ��رن ��اش� �ي ��ون ��ال ك � ��ول � � ّ�دج» ،ال
م��ن «امل �ق��اص��د» ك�م��ا ق��د ُي �ت��وق��ع من
ب �ي��روت��ي ي�ن�ت�م��ي إل ��ى ع��ائ�ل��ة س�ل�ام.
ل �ط��امل��ا ح ��رص س�ل�ام ع�ل��ى اإلش� ��ارة
إلى هذا األمر ليؤكد أنه لم يخضع
ّ
متشددة.
لتربية دينية
ّ
بعد ع��ودت��ه إل��ى ب�ي��روت ،أس��س مع
ري �م ��ون غ �ص��ن ق�س�م��ًا ل �ل �ع �م��ارة في
ال �ج��ام �ع��ة األم �ي��رك �ي��ةّ ،
ودرس فيه
ح �ت��ى ع � ��ام  .1977ي �ت��ذك��ر امل �ع �م��ار
ره � �ي ��ف ف � �ي ��اض أن� � ��ه اس� �ت� �م ��ع إل �ي��ه
م �ح��اض �رًا ف��ي «ال� �ن ��دوة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة»
عام « 1975وقال يومها كالمًا شكل
مفاجأة لي أنا الطالب الفرنكوفوني
ف��ي ج��ام�ع��ة ال �ـ  .albaف�ق��د ق��ال إن��ه ال
عمارة لبنانية ،بل إسالمية عربية».

هذا األمر ينسحب على أعمال سالم،
«امل �ق ��اوم م �ع �م��اري��ًا» .ي �ش��رح فياض
«كان سالم يرفض سيطرة العمارة
املستوردة ووصفها بالعمارة (مع
أل ال�ت�ع��ري��ف) وال �ح �ض��ارة الغربية
بوصفها الحضارة .كان مقتنعًا بأن
العمارة يجب أن تكون ابنة مكانها.
ه �ك ��ذا ب �ن��ى س ��راي ��ا ص �ي ��دا وج��ام��ع
الخاشقجي ومدرسة برمانا العليا
وبعض أقواس وزارة الثقافة» ،الفتًا
إلى استخدام سالم للحجر الرملي
(ك � � �م� � ��ادة) واألق � � � � � ��واس وال � � �ج� � ��دران

يحب الخروج من منزله
لم يعد ّ
الجميل ليجد بناية من عشر طبقات
مرتفعة في وجهه
الصلبة (م��ن حيث الشكل) .لقد قرأ
العمارة على أنها تنبت من األرض،
ي �ص��ل ال � �ج� ��دار ف �ي �ه��ا إل � ��ى ال� �ت ��راب،
ف ��ي ح�ي�ن ت� �ق ��وم ال� �ع� �م ��ارة ال �غ��رب �ي��ة
(لوكوربوزييه) على األعمدة وتترك
األرض ح� � � � ّ�رة ،زع � ��م أن� �ه ��ا إلن� �ش ��اء
ح��دي �ق��ة ،ف �ت �ب�ّي�نّ أن �ه��ا ت �ت �ح� ّ�ول إل��ى
مواقف سيارات أو مستودعات».
فلسفة سالم املعمارية ،القائمة على
امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال � �ت� ��راث ،ه ��ي ال�ت��ي
ّ
تفسر معركته ض� ّ�د م�ش��روع إع��ادة

إعمار وس��ط ب�ي��روت .امل�ش��روع ،كما
أن �ج��زت��ه ش ��رك ��ة «س ��ول �ي ��دي ��ر» ّ
دم ��ر
ت��اري��خ ب �ي��روت .ك�ت��ب س�ل�ام كتابني
ع� ��ن امل� ��وض� ��وع (راج � � ��ع اإلط � � ��ار ف��ي
مكان آخر من هذه الصفحة) ،وعددًا
م��ن امل �ق��االت ال�ص�ح��اف�ي��ة .ك ��ان ّ
همه
أن ي �ب��رز م ��وت ال ��ذاك ��رة ال�ج�م��اع�ي��ة
م� ��ن خ �ل��ال ط � ��رد أص � �ح� ��اب األم �ل��اك
م��ن «ال �ب �ل��د» .ه��ذا ه��و اس�م�ه��ا يقول
ً
ف �ي��اض م �ن �ف �ع�لا .م ��ا م �ع �ن��ى «داون
ت� � ��اون»؟ ه ��ذا اس ��م ال ن �ج��ده إال في
أميركا ألن��ه ال تاريخ لها ،أم��ا نحن
ف�ك��ان ع�ن��دن��ا «ال�ب�ل��د .س��اح��ة ال�ب��رج،
ب��اب ادري ��س ...هناك كنت نتظاهر،
ن��ذه��ب إل��ى امل�ق��اه��ي ،إل��ى السينما،
ي ��وم ت��وف��ي ال��رئ �ي��س ع �ب��د ال�ن��اص��ر
كنا هناك .هذا املكان الجامع أصبح
مكانًا لألغنياء».
ي�ب�ت�س��م ف �ي��اض ع �ن��دم��ا ن �س��أل��ه عن
ّ
التجدد
انتساب س�لام إل��ى «ح��رك��ة
ال��دي�م��وق��راط��ي» ،وع��ن تصالحه مع
س ��اح ��ة ال� �ش� �ه ��داء خ�ل��ال ت �ظ��اه��رات
ع ��ام  ،2005ق�ب��ل أن ي �ع��ود وي�ج��ري
ن �ق �دًا ل �ه��ا .أم ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة إل ��ى ح��رك��ة
ال �ت� ّ�ج��دد ،ف�ه��و ل��م ي �ت� ّ
�ردد ف��ي ال�ق��ول
ع��ام « 2009م��وج��ود ف�ي�ه��ا ب��االس��م.
ُيحرجني أني محسوب على حركة
لم أعد أشاطرها اقتناعاتي» .يقول
ف �ي��اض «ل �ق��د ت �ط� ّ�ور ع��اص��م ك�ث�ي�رًا،
وه ��ذه امل��راح��ل ك��ان��ت أس��اس�ي��ة لكي

ينتهي إلى ما نعرفه عليه ،مقاومًا
أش ��د ش��راس��ة ل�س��ول�ي��دي��ر ،م�ن��اص�رًا
للفقراء وأصحاب الحقوق ،وملتزمًا
حتى اللحظات األخيرة .لقد أعطى
لحراكنا وزنًا».
ل � ��م ي� �ك ��ن ت� � �ص � � ّ�دي س� �ل ��ام مل� �ش ��روع
الحريري ،مطلع التسعينيات ،املرة
األولى التي ينخرط فيها في العمل
ال�س�ي��اس��ي ع�ل��ى ن�ح��و م�ب��اش��ر .فهو
كان قد شارك ،في الرابعة والثالثني
من عمره ،مع ّ
عمه صائب سالم في
ما يعرف بـ«ثورة  .»1958والطريف
في األمر أنه كان ،خالل مشاركته في
الثورة ضد الرئيس كميل شمعون،
يتولى تصميم قصر األخير الشهير
في منطقة السعديات .لكن «املعركة»

عربية
«جنتلمان إنكليزي» بروح ّ
عمو
ربى أبو ّ

جامع الخاشقجي
يوارى النقيب السابق للمهندسني ،عاصم سالم ،في ثرى مدافن
العائلة في األوزاعي .أما مراسم الصالة على روحه ،فتقام ظهر
ال�ي��وم ف��ي جامع الخاشقجي ،ال��ذي حمل توقيعه .وف��ي وصفه
للتصميم ،ق��ال ع�ن��ه امل�ه�ن��دس ال�ب��اح��ث إي�ل��ي ح ��داد ف��ي مقالته:
«الحداثة ومسألة الهوية» املنشورة في مجلة «املهندس» ،العدد
 27تموز  ،2011إنه «من ّ
رواد البحث عن القاسم املشترك بني
ال�ع�م��ارة ال�ح��داث�ي��ة وخ�ص��وص�ي��ة امل �ك��ان وه��وي�ت��ه ال�ع��رب�ي��ة بنحو
خ��اص ،وم��ن أعماله جامع الخاشقجي  1973في بيروت الذي
ارت�ك��ز على مخطط النجمة املربعة ذات ال��زواي��ا الثماني ،فيما
حافظ على تفصيل القطع املعمارية من الحائط الحجري الرملي
والهيكل ال�ب��اط��ون��ي إل��ى ال�س�ق��ف .وب��ال��رغ��م م��ن ك��ون ه��ذا البناء
حداثيًا بامتياز ،إال أنه أيضًا مطبوع ببعض املزايا الخاصة التي
تؤسس لقراءة معاصرة للتراث اإلسالمي دون االن�ج��رار وراء
التقليد ونسج األشكال القديمة».

يصعب تحديد الفكرة التي تستحق
أن ت �ت �ص� ّ�در م��وض��وع��ًا ع ��ن ع��اص��م
س �ل ��ام .ه ��ل ي� �ك ��ون امل� � ��رض وامل � ��وت
ال � �ل� ��ذان ح ��رم ��اه ش �غ �ف��ه ب��ال �ح �ي��اة؟
أم ن �ض��ال��ه امل� �ع� �م ��اري وال �ن �ق��اب��ي؟
ّ
أصروا على نقل
عائلته وأصدقاؤه

وصدقوا
صدقوا أنه مات ّ
ّ
باق في األحياء واألبنية
أنه
أكثر
ٍ
صممها
التي ّ
ت �ف��اص �ي��ل ش�خ�ص�ي�ت��ه إل� ��ى ال � ��ورق.
أرادوا إي� �ص ��ال ط��اق �ت��ه اإلي �ج��اب �ي��ة
والثورية إلى الناس ،الذين حرص
ع�ل�ي�ه��م ط �ي �ل��ة ح �ي��ات��ه ،ح�ي�ن رف��ض
أن يضع عمارته ف��ي وج��ه النسيج
االج �ت �م��اع��ي .أراده� �م ��ا م�ت�م��اه�ي��ان،
َ
ونجحَ .عك َس ذلك في كل تفاصيل

ح �ي��ات��ه .ك��أن��ه أع � ��اد إح� �ي ��اء س��اح��ة
البرج ،التي قضت عليها «سوليدير
» ف��ي ب�ي�ت��ه .ش� ّ�رع��ه ل�ل�ج�م�ي��ع .ح��زن
منزله على فراقه من دون مغاالة في
البكاء .لم تنتهك عائلته وأصدقاؤه
ح��رم��ة امل��وت حتى ف��ي ضحكاتهم،
ال��ذي يأتي بمثابة ف��اص��لّ .
صدقوا
ّ
�اق في
أن��ه م��ات .ص��دق��وا أكثر أن��ه ب� ٍ
األح� �ي ��اء واألب �ن �ي��ة ال �ت��ي ص�م�م�ه��ا،
فألفوا الغياب املشروط هذا.
ي�ج�ع�ل��ك ب�ي�ت��ه ع��اج �زًا ع��ن إغ �م��اض
ع �ي �ن �ي��ك .ت ��ري ��د أن ت�ل�اح ��ق ج�م�ي��ع
التفاصيل حتى ال يفوتك أح��ده��ا.
ع� � ��رف ذل � � ��ك ،ورغ � � ��ب ف � ��ي ت �ح��وي �ل��ه
إل � ��ى م �ت �ح��ف ،ب �ح �س��ب اب� �ن ��ه ع �ل��ي.
ت �س��أل أف� ��راد األس� ��رة ع��ن الشخص
األج � � ��در ل �ل �ح��دي��ث ع� �ن ��ه .ي �ش �ي��رون
إل��ى إيلي نجم وج��اد تابت .األخير
ف��ي ف��رن�س��ا .أم��ا ن�ج��م ،ف�ك��ان ي��واج��ه
يومه األول من دون سالم ،هو الذي
اع �ت��اد ال�ع�م��ل م�ع��ه م�ن��ذ ع��ام .1977
ك��ان ع��اج �زًا ع��ن اس�ت�ج�م��اع أف �ك��اره.

تخونه قواه بني الحني واآلخر .قبل
أن يغادر الحياة ،خاطبه سالم« :لن
أستطيع أن أص��رخ في وجهك بعد
اليوم» .فهذا الثنائي اعتاد التباين
في اآلراء.
غلب سرطان البنكرياس سالم في
ال�ي��وم�ين األخ �ي��ري��ن ف �ق��ط .ق�ب��ل ذل��ك
كان ميزان القوى ملصلحته .خانته
شيخوخته .في ما يتعلق باملرض
وامل��وت ،ه��ذا هو القدر املسموح به
فقط .فهناك لدى العائلة واألصدقاء
ما هو أهم من ذلك للبوح به.
يحكي نجم عن عيش سالم الحداثة
وت�ف��اع�ل��ه م��ع ال�ح��اض��ر« .ك ��ان ق��ادرًا
على استشراف املستقبل ،والركون
إلى جذوره في وقت واحد .يتحدث
ع��ن أص��ال�ت��ه وك��ون��ه أك�ب��ر م�ع��ارض
ل� �س ��ول� �ي ��دي ��ر» .ي � �ق� ��ول إن� � ��ه «رف� ��ض
م �غ��ادرة بيته ف��ي املصيطبة خ�لال
االجتياح اإلسرائيلي لبيروت .كان
نضاله ض��د إس��رائ�ي��ل راس�خ��ًا ،كما
إيمانه بالقضية الفلسطينية .ورغم

