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 اسطنبول

اخلـيــول .. حتـول  الى شـبـكـة نـقل
تـرو  واحلافالت مـتنـوعة .. بـ ا
احلـكـومـيـة  واألهـلـيـة  وسـيارات
األجــرة  .. وايــضــا امــسى مــكــانـا
ــواعـيـد الـعـشـاق   يـخـرجـون من
ـترو صعـودا الى  الساحة انفاق ا
. يـتسـلقـون ساللم ميـكانـيكـية  ثم
يـنـتـظـرون .. ويـتـقـابـلـون .. و بـعد
اكــمـــال طــقــوس الــعــنــاق والــقــبل
احلــمـيـمـة .. يـتـوزعـون عـلى فـروع
شـارع االســتـقالل الـقـريـبـة . . ومن
وسط مــيــدان  تـقــســيم .. تــتــحـرك
قاطرة الترام االحمر .. لنقل عشاق

الشارع مجانا  ذهابا  وإيابا .
وســاحــة مــيــدان تــقــســيم ..  تــعـد
ظـاهرات مـكانـا  للـتجـمعـات    وا
.. واحـتجـاجات أنـصار الـعلـمانـية
.. لــكــنــهــا لم تــمــنع بــاني تــركــيــا
احلـــديـــثـــة    الـــرئــــيس الـــتـــركي
اردوغـــان  مـن تـــشــــيـــيــــد  أحـــدث
ـعمارية جوامع الـدولة التـركية و
هـــنــدســـيـــة رائــعـــة  غـــيــر مـــبــال
العتراضات العـلماني  من الذين
يستنكرون تغيير تصميم  الساحة

التاريخية  . 
اسطنبول مشـهورة بكثرة مآذنها 
 وقـبـابـها  وكل سـلـطـان عـظيم  له
جامع يحفظ قـبره وذكراه.. اكبرها
ـطل جـامع الـسـلـيـمـانـيـة الـكـبيـر ا
عـــلى مــضــيق الـــبــســفــور  والــذي
أشـرف عـلى بـنـائه مـهـنـدس تـركـيا
ـعمـاري سنان شـهور ا ا
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مـحـرضــا  ضـد مـبـاديء وتــعـالـيم
الـدولــة الـعـلـمــانـيـة الــتي اسـسـهـا
كــمـال اتـاتــورك  سـنـة 1923 بـعـد

اعالن اجلمهورية .
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ال حـظـت  .. ان سـاحـة تـقـسـيم  قـد
ــهــا .. فـي شــكــلــهـا تــغــيــرت مــعـا
ا اثر على وتصميمها األساس  
الـنـسق احلـضـري فـيـهـا .. اجلـامع
اجلــــديــــد ( قــــيــــد االجنــــاز ) أربك
فضاءات نـصب اجلمهـورية القد
الــذي شُـــيــد ســـنــة 1928 من قــبل
النحات االيطالي بيترو .. لقد ظهر
الــنــصب ( 11) مــتــرا )  صـــغــيــرا
حتـت رحـــمــة االرتـــفـــاع الـــشـــاهق
لــلـــجــامع اجلــديـــد .. وفي اجلــهــة
قـابلـة    الـــــــــعـمل جار  لـبناء ا
اكـبـر مـركز  ثـقـافي سـيـاحي  على
أنقاض مـركز اتــــــــاتـورك الثقافي
الـــقـــــــــد الـــذي أغــلق  ســـنــــــــة

.2008
ــــــنع الشـيء .. والســــــلــــــطـــــــان  
اردوغــان الـــذي ســطع جنـــمه يــوم
كان رئـيسـا لبلـدية اسـطنبـول سنة
ــــــديــــــنـــــة 1994 .. مـن حتـــــويـل ا
ـة  لـتـكـون من الـبـيـزنـطـيــة الـقـد

دن االوربية . اجمل ا
لــــــكن .. ال  اردوغــــــان  وال حـــــزب
العـدالة والتـنميـة ..  باستطـاعتهم
مــنـع اآلالف من االتــراك والــســيـاح
الـــذي يــــحـــتــــســـون اخلــــمـــرة في
الهي الـلــيـلـيـة    في الــبـارات وا
الــــشــــوارع الــــفـــرعــــيــــة لــــشـــارع
االســتـقالل .. النــهـا مـن احلـريـات
الشخصـية  . وصدق من قال/ ان
اردوغان اطلق سراح   االسالم ..
لــكـــنه لم  يــجـــرؤ عــلى اعــتــقــال

العلمانية .  
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ـــرطـب   بـــحــــركـــات بــــتـــقــــد ا
وعروض  شيـقة ومسلـية    تفرح
الزبائن .. وكانها ألعابا  بهلوانية

. 
اكــثــر مـن ثالثــة مـاليــ ســائح ..
يـدخلـون شـارع االسـتقالل  في كل
ـيـا يـوم .. ويـشـكـلــون كـرنـفـاال عـا
بـامـتـيـاز    الـفـضـول  والـتـسـوق
يـــجــــمـــعـــهم   ورخص االســـعـــار

يغريهم .
خــدمـات الــنـظــافـة  .. تــعــمل عـلى
مــدار الــســاعــة   تـلــتــقط االوراق
وأعـــقـــاب الـــســـجـــائـــر .. وأقــداح
ـشـروبـات الـغــازيـة الـتي تـسـقط ا
من أيـادي األطفـال .. وبقـايا  حلى
الــكــســتــنــاء الــتي تــشــتــهــر بــهــا

اسطنبول .
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فــرعــان  فــقط .. يــقــطــعــان شــارع
االسـتــقالل .. الـشــارع  الـفــرنـسي
الـذي رصفت أحـجاره عـلى شاكـلة
شـوارع بـاريس .. وشـارع الـزهور
الـذي كـان مـكانـا لـبـيع الـزهور من
قـــبل الـــنــــســـاء  الـــروســـيــــــــــات
الـــهـــاربـــات مـن جـــحـــيم الـــثـــورة
البلشـفية في روسيـا التي اندلعت

سنة 1917.
ـدخل مـيـدان تـقـسـيم  الـذي يـعـد ا
الـرئــيس لـشـارع االسـتـقالل .. هـو
األخــر مــثــار إعــجــاب الــســيـاح  
فـبـعـد ان كـان سـاحـة لـشـبـكـة نـقل

ـة تـعـتــمـد عـلى جـر قــد

النجف
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مات إبراهيم 
صـدمــة كـالــصـاعــقـة ٠٠ مــات إبـراهـيـم  أحـقــاً مـاسـمــعتْ أذنــاي مـسـاء
صوت الـناعي ( مـات إبراهـيم)  لقـد كنتُ عـلى موعـد معك األسـبوع أمس
الـقـادم أن نـلـتـقي سـويـة مع األخ الـنـاقـد عـلي الـفـواز وكـانت هـذه رغـبـتك
ياأباحيدر  كان إتفاقـك معي أن نسهر سوية  حتـى هذه اللحظة لم يعلم
األخ علي الفواز بأتفاقنا  كانت رغبتك أن تُخبره أنت عندما أكون أنا في
بغـداد االسـبـوع القـادم ولـكن شـاءت األقدار أن أرفع نـعـشك في الـنجف
وفي شــارع الـطــوسي بــالــتـحــديــد مع ثــلـة مـن زمالئك في إحتــاد األدبـاء
ورفاقك وأصـدقـائك وعـلى أنغـام مـوسـيقى الـتـوديع اجلـنائـزيـة  ثم نذهب
سـويـة حــيث مـثــواك األخـيـر في وادي الــسالم  ونـواريك الــثـرى في حـر
ـشـيـعون وعـاد ا بـقـيتَ وحـدكَ أبـا حـيـدر حتت الـثـرى ظـهـيـرة آب الـقـائظ 
صير الذي وصلت إليه ولكن مؤجل إلى ح ٠٠٠وهنا تذكرت ينتظرون ا

رحوم علي الشرقي: قول الشاعر ا
مررتُ على الوادي فسفتْ عجاجة

فكم في الترابِ من بالدٍ وكم نادي
فأبقيتُ لم أمسحْ عن الرأس تُربهَ

اً على الرأس أجدادي ألرفعَ تكر
 ٠٠٠٠٠

نـعم أبــا حـيــدر فـبــدالً من أن نــسـهــر سـويــة في إحتـاد األدبــاء كـمــا كـان
ـقـام عـلى روحك٠٠٠ يـالـلـمـفـارقـة األتـفـاق سـأحـضـر مـجـلس الـفــاحتـة ا

ويالسخرية األقدار ٠٠٠
ـوت الذي عـانـقت جـسد إبـراهـيم وأختـرته خـدناً لك ولم سحـقـاً لك أيهـا ا
تذهب لتـمتـطي أجساد أصـحاب الـعهـر السيـاسي الذين عـاثوا في البالد
تهور قتلت الـشفاف الوديع ذا الوجه الباسم اذا أيها السـائق ا فساداً  
ـاذا قـتـلت ـشي الـوجي الـدجل   ـشي وئـيـداً عـلى األرض كـمـا  الـذي 
ـاذا أيـها وهـو قـد حلَ ضـيـفـاً عـلـيـكم لـيـومٍ واحـد  إبـراهـيم وفـجعـتـنـا به 
اذا ٠٠٠ تـهور لم تـصدم سيـارتك مئـات السـياسـي الـسراق الـسفـلة  ا

اذا قتلتَ إبراهيم٠٠٠٠?
أنا مـفجـوع بك يا أبـا حيـدر  ولكن هـذا هو الـقضـاءالذي ال مـفر مـنه فنم
قـريـر الــعـ وإنـا بك الحــقـون ٠٠٠٠ لـقـد وضــعتُ في مـرثــيـتك هـذه آخـر
صورة إلتقطتها لك في ديواننا قبل ثالثة أشهر خالل األمسية الرمضانية

التي حضرتها يا أبا حيدر وحيان 
٠٠٠٠ نعم أنا بك مفجوع

فاجئ أتمنى أن تسـمعني ياأبـراهيم فلستُ أنـا وحدي مَنْ فُجعَ برحـيلك ا
 بل كل أصدقـائك ومـحبـيك  وكم تـمنى أكـثـر من واحد أن يـكـون له مثل
هـيب ومجلس الـفاحتة الـذي كان عرسـاً حقيـقاً جمع الكل هذا التشـييع ا
تفق ولكن احملـبة احلقيقيـة كانت لكَ وأنت حتت الثرى جسداً اخملتلف وا

وفي النفوس ألقاً متوهجاً وكأنك لم تمت٠٠٠٠
ـــا تـــركتَ من إرثٍ شـــعـــري وأدبي وأخالقي ســتـــبـــقى ذكـــراك خـــالــدة 
وأن ـعـنـيـ بـاألمـر أن يـنـشروا مـاأبـدعت وسـيـاسي  لـذلك أتـمـنى عـلى ا
يـقــيـمــوا تـمــثــاالً ولـو نــصـفــيـاً في مــكـان شــاخص في بــــــــنـايــة األحتـاد
ثـقـف ٠٠٠ ال أن يـكون ا قـدَّمتَ من خـدمات جُـلى لألدبـاء وا تقـــــــديـراً 
إسـتــذكـارك هـذه األيــام فـورة مــشــــــــاعـر مــشـبــوبـة سـرعــان مـاتــنـطـفئ

وينساها الزمن٠٠٠
أخـيـراً أقــول مـا قــــال الــشـاعـر الـذي خــلـدته قـصــائـده كـاظم إســمـاعـيل

الكاطع:
هـوّ طـريـقــ الـعـمــر٠٠٠ واحـد مـذلـة ومــزبـلـة تـأريخ والــثـاني شـمس٠٠٠

وإثنينهن يتالكن بحلك الكبر٠٠٠
ذلـة ومزبلة التأريخ لـلسياسي الذين نعم ستكون ا
وت عاثـوا في الـعراق فـسـاداً ألنه البد أن يـكـون ا
موردهم واللـعنة تالحـقهم ٠٠٠٠ وسـتكون الـرفعة
ـا قدمت  والشـمس طريـقك ألنك رفـعت الـعراق 

وهذا هو طريق اخلالدين 
ال لم تمت ياأبراهيم.

وتـــــدخـل شــــارع االســـــتـــــقالل في
اسطـنبـول ..فتشـعر عـلى الفور  ..
انك وسط تـــظـــاهـــرة ســـيـــاحـــيـــةً
مـلــيـونــيـة مــتـواصــلـة   وأنك في
عـــالم اخــر .. انه مـــعــرض كـــبــيــر
ألنـواع الـبـشـر .. يــتـسـكع  الـعـالم
فيه على رجلـيه  سائحا  وزائرا 
ومندهشا ..  امام هذا التنوع الثر

دينة . الذي تميزت به ا
مـن سـاحـة تــقـسـيـم .. وحـتى بـرج

گالطة ...
وعلى مسافة كـيلو متر ونصفه  ..
التــــرى ســــوى رؤوسٍ يــــانــــعـــة ..
ــطــاعم ــقــاهي وا تــتــقــاطــفــهــا  ا
واحملـال الــتـجــاريـة .. وتــدهـشــهـا
ــكـتـبـات  ـسـارح وا ــعـارض وا ا

ـتــاحف  ودور الـســيـنــمـا  وا

ودور األزيـــــاء  وايـــــضـــــا وجـــــود
الكـثير  من الـقنصـليات االجـنبية 
سيحية    واالحلى .. والكنائس ا
ــوهــوبــ في الــعـزف   عـروض ا
والــــغــــنــــاء .. هــــؤالء  مـن االتـــراك
ن قـــدمـــوا من بـــقــاع الـــكــون  و
وافـــتــرشـــوا  رصــيف  الـــشــارع  
يـــرقـــصـــون   ويــــغـــنـــون لـــلـــحب
واحلــــيـــاة .. مـن االغـــانـي اآلذريـــة
والـعـربيـة  الى مـوسـيقى  الـهـنود
احلمر    وتراث  امريـكا الالتينية
 .. وسط عـروض مـجـانـيـة  مـقابل
لــيـرة واكــثـر  .. ويــكـفــيـهم  فــرحـا
انـهم حـولـوا  الـشـارع الى مـســرح
كبير للـفنون الشعـبية  . . ويشترك
تـعـة  الـتواصل    بـائـعو مـعـهم 
الدوندرمة
   مــــــــــــن
الــــــــــــذيـن
يـتـفـنـنون

.. وأجـملـهـا جامع سـلـطان احـمد 
وهـــو اجلــامع االزرق الــذي خــطف
األنظار من كنيسة ايا صوفيا التي

تقابله تماما . 
هـذه اجلـوامع التـاريـخيـة اخـتزلت
تاريخ الدولة الـعثمانـية .. حروبها
 وقـوتهـا  وسـطوتـهـا على الـقارة
األوربـيـة بـفـضـل شـجـاعـة وبـسـالة
سالطيـنهـا  ..   وعن هذه اجلوامع
قال اردوغان  وفي خطبـة حماسية
بــعـــد فــوزه بــرئـــاســة الــوزراء (ان
(مــآذنــهـــا ســيــوفــنـــا .. وقــبــابــهــا
خــوذنـا)  وبــسـبب هــذا اخلـطـاب 
دة ثالثة  اعتقاله  على الفور  و
اشـــهـــر .. بـــعـــد ان عـــد  خـــطـــابــا
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مجـالس الـعـزاء احلـسيـني في بـعض الـبـلدان تـمـتـد وتسـتـوعب أكـثر من

خطيب وهكذا يتناوب اخلطباء واحداً بعد واحد .
انّ تعـدد اخلـطبـاء في اجمللـس الواحـد دليل عـلى الـعنـايـة الفـائـقة بـذكرى
الطف ونهضة االمام احلسـ (ع) والتطلع الى التذكيـر بالنهج احلسيني
ـواقف اخلـالـدة لـســيـد الـشـهـداء (ع) الـتـي وظـفت آخـر قـطـرة من دمه وا
الزكي ودماء الـصفوة من اهل بـيته واصحـابه من اجل انقاذ الـرسالة من

التحريف وانقاذ األمة من االستبداد والطغيان األموي .
ة بعيداً عن تسلط الظا واجلبارين .. والدعوة الى احلياة احلرّة الكر
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ــتــعــددين حــاول أحــدُهم أنْ وفي احــدى تــلك اجملــالس ذاتِ اخلــطــبــاء ا
ـكن اسـتـحـضـارُه مِنْ مـثـيرات يـستـفـرغ وسْـعَهُ في اسـتـحـضـار كلّ مـا 

نبر بعده ..!! ليسد الطريق على اخلطيب التالي الذي يرقى ا
ومن الواضح 

انّ القصد لم يكن شـريفاً بل كان لئـيما مغمـوسا باألنانيـة وسوء الطوية
ولم يكن هـذا اخلطـــــيب الـلئـيم راغــــبـاً في أنْ يـكون لـغيـره من اخلطـباء

شأن يذكر ..!!
وهذا هو الذي يكشف عن ضعته وحقـارته وبُعْدِهِ عن األخالقية الرسالية
وعـظة النـاصحة والـسيرة التي تطـمح إلى أنْ يكون لـلكلـمة الصـادقة وا
اخلالدة ألبي الثـوار وسيد األحـرار موقعهـا العالي في وجـدان النفس أيا

كان الناهض بها من اخلطباء .
شـاعر فـفاضت الـدموع واستـطاع هـذا اخلطـيب اخلبـيث أنْ يسـتقـطب ا
واجتـهت الــقـلـوب بــاخالص الى بـارئــهـا تـســأله مـضــاعـفـة الــعـذاب عـلى

الظا واالنخراط في ديوان احلسيني .
نبر وقال: وفي غمرة هذه االجواء الروحية العالية رقى اخلطيب الثاني ا

انا لن أقرأ اليوم لكم شيئا ...
ا أدعو وأدعوُكم الى التأم على دعائي : وا

اللـهم إنْ كـان اخلطـيب الـذي سبـقـني صادقـاً مـخلـصا فـي ما أراد الـلهم
نبر احلسيني  احفظه واجعله أميراً خلطباء ا

وإنْ كان أراد االضرار بي واالساءة اليّ فال تُبقي له باقية ...
فأمّن احلضور على دعائه وقد استجاب الله دعاءه ولم يستطع اخلطيب
نبر وهو على نبرية فـقد كان يتقدم الـى ا اخلبيث أنْ يواصل مشـاوريه ا
نبـر تنمحي من ذهنه كل االفكار ـجرد أنْ يعتلي ا استعداد عالٍ ولكنه و

واالخبار واالشعار ..!!
وظلَّ هكذا حتى حُرم مِنْ نعمة القدرة على اخلطابة احلسينية .

يادين وهذا درس بليغ ال لـلخطبـاء وحدهم بل لكل العـامل في مخـتلف ا
واحلقول .

تخلف منذ فجر االسالم  انّ هذه النزعة الضيّقة شاعت عند بعض ا
فقد روي أنَّ النبي (ص) سمع رجال يقول 

اللهم ارحمني ومحمدا 
وال ترحم معنا احدا 

فقال له ما مؤداه :
لقد ضيّقتَ واسعا اي ان رحمة الله وسعت الناس أجمع .

-3-
ـثـابة سـهم صـائب ال يـخطـأ الـهدف ا هـو  ـستـجـاب ا نعم انّ الـدعـاء ا

على االطالق 
والشاعر يقول :

ظلوم مُنْتَبِه تنام عينُك وا
يدعو عليك وع الله لم تنمِ 

وامواج الف والبالء تُدفع بالدعاء 
ومن هنا قيل :

" الدعاء مخُّ العبادة "
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باني لـتعذر فـتح النـوافذ على جلميـع ا
ــثــال أو لــوجـــود الــكــثــيــر من ســـبــيل ا
ـعــدات الـسـاخــنـة في الــداخل كـمـا في ا
سـتـشفـيـات إال أنهـا جنحـت في تقـليل ا
االعتـماد عـلى أجهـزة التـكيـيف إلى احلد

األدنى.
ـية غـير أن مـشـروع إعادة تـصـميم أكـاد
كالـيفـورنـيا لـلعـلوم نـاهزت كـلفـته نصف
ملـيار دوالر وشـارك فيه نـخبـة من أفضل
ــهــنــدسـ ــعــمــاريــ وا ــهــنــدســ ا ا
ـستـدامة في تـخصـصـ في التـنمـية ا ا
الـعالم. فـهل هـنـاك حلـول أخـرى لـلتـبـريد
ـبــاني الـعـاديـة الـطــبـيـعي الــتي جتـعل ا
الـتي نـقـضي فـيـهـا جل أوقـاتـنـا مـقـاومـة

للموجات احلارة?
¡U*«

ـاء في تــغـيـيـر تــسـاعـد عــمـلـيــة تـبـخــر ا
درجـات احلـرارة وتـسـمى هـذه الـطـريـقة
بالـتبـريد الـتبـخيري الـتي تعـد من أبسط
ـاء طـرق الـتـبـريـد الـسـلـبي. إذ يـسـتـمـد ا
الــطـاقـة الـالزمـة لـلــتـحــول من سـائل إلى
بخار من الـهواء في صورة حـرارة. وثمة
أمــثــلــة عـــديــدة عــلى ظــاهـــرة الــتــبــريــد
ـاء في الــتـبــخـيـري إذ يــسـاعــد تـبــخـر ا

تبريد األسطح مثل اجللد عند التعرق.
اء وفي بـعض أقـاليم إسـبـانـيا يُـخـتـزن ا
أو اخلـمـر في أوانٍ فـخـاريـة تـعـتـمد عـلى
أســالـيـب الـتــبـريــد الـطــبـيــعي بـواســطـة
التبخـير. إذ يساعد تـبخر كميـات ضئيلة
ــشـــروب اخملــتــزن في هــذه األواني من ا
سـاميـة في احلفـاظ على عبـر جدرانـهـا ا
بــرودة الـســائل داخــلـهــا حــتى في اجلـو
احلـار.وقـد اسـتـخـدمت تـقـنـيـات الـتـبـريد
ـبـاني في عـهـد بـواسـطـة الـتــبـخـيـر في ا
الــفـراعــنـة والــرومــان. لـكن أوضح مــثـال
باني على تقنيات التبريد بالتبخير في ا
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ـية كـالـيفـورنـيا عـندمـا تـرى سطح أكـاد
ـديـنـة سـان فــرانـسـيـسـكـو قـد لـلــعـلـوم 
يـخـيّل إلـيك لـلـوهـلـة األولى أنك في قـريـة
األقـــزام بــتاللـــهــا اخلــضـــراء وأبــوابــهــا
سـتديرة. لـكن الفارق أن هذه الصغـيرة ا
األبـواب مصـنـوعة من الـزجـاج وتدعـمـها
يكـانيكية مجموعة من األذرع الـفوالذية ا
الــضــخــمــة الـتي تُــبــقي بــعض الــنــوافـذ
مـــواربــة.ويــعـــد هــذا الــســـطح األخــضــر
ـــتـــمـــوج واحـــدا من الـــتـــصـــمـــيـــمـــات ا
عـمـاريـة التي تـسـاعـد على والـتقـنـيـات ا
ـبـاني بــطـريـقـة طـبــيـعـيـة. وقـد تــهـويـة ا
ـيــة كــالــيـفــورنــيـا أضــحى مــبــنى أكــاد
ـــبــاني في لــلــعـــلــوم واحـــدا من أكـــبــر ا
تـحدة الـتي تكـاد تعـتمـد كلـيا الواليـات ا
على حيل طـبيـعية لـلتبـريد حتى في أوج
ــهــنــدسـون فــصل الــصــيـف.إذ يــسـعـى ا
ــصــمــمــون الســتــخــدام ــعــمــاريــون وا ا
أســالـيب وتـقــنـيـات جــديـدة في تــصـمـيم
ـبـاني لـتـهـويـتـهـا بـطـرق طـبـيـعـية دون ا
اســتـخــدام مــكـيــفــات الـهــواء. وقـد زادت
أهــمـــيــة ذلك في اآلونـــة األخــيــرة في ظل
االرتـــفــاع الــشــديـــد في درجــات احلــرارة
ـتـوقع أن يـزداد ـيـا. ومن ا ـسـجـلــة عـا ا
ـقدار عـدد أجـهزة الـتـكـيـيف في الـعـالم 
ثالثة أضعاف بحلول عام 2050 للتعامل
مع مــوجــات احلـر الــتي أصــبــحت أكــثـر
شـكلة أن نـاخ.لكن ا تواترا جـراء تغـير ا
أجهزة التكـييف ال تستهلك كـميات هائلة
من الـكـهربـاء فـحـسب بل أيـضـا حتـتوي
عـلى مـواد مـبـردة تـعـد من الـغازات الـتي
تــسـبب االحــتـبــاس احلـراري وقــد غـدت
ــواد أســرع مــصـــادر انــبــعــاثــات هـــذه ا
الغـازات الدفـيـئة انـتشـارا في العـالم.لكن
ثمـة بدائل عـديدة ألجـهزة الـتكـييف بدءا
ــبـــاني الــتي أثــبــتت مـن تــصــمــيــمــات ا
كـفـاءتـهـا مـنـذ أكـثـر من 7000 سنـة إلى
ـية تـطـورة في أكـاد أحـدث الـتقـنـيـات ا
مكن استخدام كاليفورنـيا للعلوم. فـمن ا
تـقــنـيـات مـعـمـاريـة لــلـحـفـاظ عـلى بـرودة
ـبـانـي دون اسـتـهالك الـطــاقـة.وتـسـاهم ا
ـية القـبـاب اخلضـراء عـلى سطـح األكاد
بنى. في التدفق الطبيعي للهواء داخل ا
إذ صـــمــمت هـــذه الــتالل بـــحــيث يـــعــمل
نـخفض في أحد جوانـبها على الضغط ا
سـحب الـهــواء عـنـد هـبـوب الـريـاح إلى
ــبـنى عــبــر نـوافــذ الـســطح الـتي داخل ا
يُتحـكم فيهـا آليا.وتسـاعد النـباتات التي
بـنى في تخـفيض درجات تغطـي سطح ا
ـبـنى.ويــقـول ألـيــسـديـر احلـرارة داخـل ا
مــاكــغــريــغــور رئــيـس قــسم الــهــنــدســة
يكـانيكـية بشركـة "أراب" للهـندسة الذي ا
بنى: "لقد عـزمنا منذ شارك في تصمـيم ا
الـبـدايـة عـلى االسـتـغـنـاء إلى أقـصى حـد
عن أجــهـزة الـتــكـيـيف".ويــضـيف أن هـذه
الـطــريـقـة عــلى الـرغم من أنــهـا ال تـصـلح
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ــشـربـيــة الـتي شـاعت فـي الـعـمـارة هـو ا
شـربية تظلل الغرف العربية. إذ لم تكن ا
فـــحـــسب بل كـــانت اجلــرار الـــفــخـــاريــة
ياة توضع بجوارها وعندما ملوءة با ا
شربية وفوق اجلرار يتدفق الهواء عبر ا
الفـخارية يـساعـد في تلـطيف اجلو داخل
الـغرفـة.وثـمـة طرق أخـرى لالسـتـفادة من
ظــاهـرة الـتــبـريـد الــتـبـخــيـري دون عـنـاء
ـبــنى أو خـارجه مـثل وجـود سـواء في ا
بركـة مياه أو نـافورة أو حـتى وضع آنية

ياه بجوار النافذة. لوءة با فخارية 
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ية في إذا استمـرت درجات احلرارة الـعا
ــنــاطق االرتــفــاع قــد يـــجــدر بــســكـــان ا
الشـمـاليـة من العـالم التـعـلم من تصـاميم
ـة واحلـديـثـة في اجلـنـوب ـبـاني الـقـد ا
لـــلــتـــعــامل مـع درجــات احلــرارة فـــائــقــة
االرتـفاع.ويـقـول مانـيت راسـتـوغي الذي
شـــــــــارك فـي تــــــــــأســــــــــيـس شــــــــــركـــــــــة
عماري في "مورفوجنيسيس" للتصميم ا
الهند: "إن اجلزء اجلنوبي من العالم كان
دوما حـارا" ودأب سكـانه على اسـتخدام
تــقـنــيـات الــتـبـريــد الـطــبـيــعي مـنـذ آالف
. وفي مـديــنــة جــايـبــور بــواليـة الــســنــ
راجــاسـتــان شـمــالي الــهـنــد عـلى ســبـيل
ثال تتجـاوز درجات احلرارة نهارا في ا
ــعـــتــاد  40درجـــة مـــئــويـــة في أشـــهــر ا
الـصــيف. لـكـن درجـة احلـرارة عــلى عـمق
بـــضــــعـــة أمــــتــــار من ســــطح األرض في
نطـقة ال تـتعدى 25 درجة مئـوية حتى ا
في حـــــر الــــصـــــيف الـــــقــــائـظ. ويــــقــــول
راسـتـوغي إن احلل في هـذه احلـالـة هـو
احلـفـر. وقـد اســتـوحى راسـتـوغي الـذي
ية "بيرل"لألزياء في جايبور صمم أكاد
ية ـياه في صحن األكـاد تصمـيم بركة ا
ـدرجـة الـتـقـلـيـديـة في ـظـلل من اآلبـار ا ا

الهـند. إذ شـيدت درجـات حجـرية رمـادية
ضخمـة تؤدي إلى بـركة من ميـاه األمطار

بنى. عاجلة من ا ومياه الصرف ا
ــيــاه الــتي تــســتــمــتـد وتـمــتص بــركــة ا
ـنـخفـضة برودتـهـا من درجـات احلرارة ا
في جـــوف األرض كــــمـــيـــة كــــبـــيـــرة من
احلـرارة من الــفـنـاء لـتـســهم في تـلـطـيف
اجلــو.وتـسـتــغل أيـضـا أنــظـمـة الــتـبـريـد
والـــتـــدفــئـــة األرضـــيــة درجـــات احلــرارة
اجلــوفـيــة الـثــابــتـة عــلى مـدار الــعـام. إذ
يُضخ الـسائـل عبـر أنابـيب مدفـونة حتت
األرض بـــحـــيث تـــعـــمـل درجـــة احلــرارة
ـــنــخــفــضــة حتـت األرض عــلى تــبــريــد ا
الـسـائل وبـعـدهـا يُـضخ مـرة أخـرى عـبر
ــــبـــنى أنــــانـــبــــيب حتت الــــبالط داخل ا
ــنـازل.وتــسـتــخـدم لــتـلــطـيـف اجلـو في ا
أيـــضــا هــذه األنــظــمــة فـي الــتــدفــئــة في
الـشتـاء لكـنهـا أكـثر شـيوعـا في الـتبـريد
دن الـشمـالـية في الـص وال سيـمـا في ا
في فصل الـصيـف.واستـخدمت في مـبنى
ـيـة بــيـرل حـيـل أخـرى لـتــخـفـيض أكــاد
ــبــنى عــلى درجــات احلــرارة. إذ صُــمـم ا
شــكـل مـــســتـــطـــيـل من اخلـــارج لـــزيــادة
ـساحـة الـداخلـية عـلى حـسـاب مسـاحة ا
الــســطح اخلــارجــيــة ألن كل مــتــر مــربع
تص احلرارة. وأُحيط معرض للـشمس 
ــبـــنى بـــأكـــمــلـه بــغـالف من احلـــجــارة ا
ــثــقـــوبــة عـــلى بــعـــد أربــعـــة أقــدام من ا
اجلـدران اخلـارجـيـة لـيـسـاعد فـي تـظلـيل
بـنى وحـجب احلرارة.وقـد جنـحت هذه ا
ـعمـاريـة في احلـفـاظ عـلى درجة احلـيل ا
ـبنـى من الـداخل عـند 29 درجة حـرارة ا
مــئــويـة حــتى في األشــهــر األشــد حـرارة
الــتي تــفــوق فــيــهــا درجــات احلـرارة 40

درجة مئوية.
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اشـتــهـرت مـديــنـة يـزد اإليـرانــيـة بـأبـراج
الريـاح التي تـعـرف باسم مالقف الـهواء
وهي أبراج عـالـية بـفتـحات مـقوسـة فوق
ـسـتـويـة بـحـيث ـبـاني ذات األسـطـح ا ا
تـواجـه اجتـاهـات الــريـاح. وتـلــتـقط هـذه
األبراج الـريـاح منـذ قـرون وتوجـهـها إلى
ــنــازل. ويـســاعــد الــسـطح أســفل داخل ا
ـقــوس ألبــراج الـريــاح في زيـادة دوران ا
الـهـواء حــتى لـو لم تـهـب ريـاح قـويـة في
اخلـارج. كـمـا يـسـاعـد تـدفق الـهـواء فوق
ـياه والصـهاريج العـميقة ذات بركة من ا

قببة في تبريد الهواء. األسطح ا
وأشــار بــحث أجــراه مــهــنــاز مــحــمـودي
زارانـدي وهـو أستـاذ مـسـاعـد في مـجال
ـــعــمـــاريــة بــجـــامــعــة آزاد الــهـــنــدســة ا
اإلسـالمـــيــــة في طـــهــــران إلى أن أبـــراج
الـريــاح تـعـد من أكــثـر أسـالـيب الــتـبـريـد
ابتكارا وتنوعا في الشرق األوسط. وذكر
ــاذج أبـــراج الـــريــاح كـــفــاءة أن أكـــثـــر 
أسهمت في تخفيض درجات احلرارة في
الـداخل من 40 درجــة مــئـويــة إلى 29.3

درجة مئويـة.ويقول ماك غـريغور إن ثمة
أسـاليـب أخرى مـشـابـهة لـتـلـطـيف اجلو
فــقــد يــســهم فــتح الــنــوافــذ في اجلــهـات
ــبــنى عـــلى ارتــفــاعــات اخملــتــلــفــة مـن ا
ـبنى مـختـلـفـة في سحب الـهـواء داخل ا
وقد يساعد في توليد تيار هواء شديد.
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ـبنى قـد يـسهـم أيضـا فـهم الـعالقـة بـ ا
ـناطق الـسكـنية ـباني في ا وب سـائر ا
في تخفيض درجات احلـرارة. وثمة مثال
بسيط يـكشف عن مـدى تأثيـر تصمـيمات
ـناطق بـاني على درجـات احلرارة في ا ا
الــسـكــنـيــة. إذ صُـمــمت نـاطــحـة ســحـاب
"ووكي تـوكي" في لـنـدن بـواجـهـة مـقـعـرة
بـنى اكـتُشف أن عمـالقة. وقـبل اكـتمـال ا
ــقــعــر الــســاطع يــركــز أشــعـة الــســطح ا
الشـمس ويعـكسهـا على مـنطـقة صـغيرة

كبر. فيما يشبه أثر الزجاج ا
وقـد أدت حـرارة الـشـمس الـشـديـدة الـتي
ـقابـلة بـنى على اجلـهة ا كان يـعكـسهـا ا
من الــشـارع إلى إذابــة الـطـالء في بـعض
ـتـاجـر وانـصـهـار أجـزاء من الـسـيارات ا
شكـلة بوضع وتشقق الـبالط.وقد حُـلت ا
مــظـلـة عــمالقـة من قـضــبـان األلـومــنـيـوم
تساعـد على تـشتيت أشـعة الـشمس. لكن
ـنـاطق اخلـرسـانــة الـرمـاديـة أيــضـا في ا
الـــســكـــنـــيـــة تـــمــتـص حـــرارة الــشـــمس
وتوجههـا إلى الشارع فتـشتد وطأة احلر
ــارة. وثــمــة أســالــيب عــديــدة قــد عــلـى ا
تـسـهم في تـخـفـيض درجـات احلرارة في
ـناطق الـسـكـنـية مـثل زراعـة األشـجار. ا
ـــعــروف أن ظالل األشــجــار مــثال فــمن ا
تــسـاعـد في تــلـطــيف اجلـو. وفي مــديـنـة
مــيـديـلـ بـكــولـومـبـيـا طــرحت الـبـلـديـة
ديـنة ـرات خضـراء في ا مبـادرة لزرع 
وثــــبت أن هــــذه الــــشــــرائط اخلــــضــــراء
قـدار درجت خفـضت درجات احلـرارة 
.وتـعتزم مدينة مـيالنو اإليطالية مئويت
زراعـة ثالثـة ماليــ شـجـرة بـحـلـول عـام
2030. ووضــــعت مـــــديــــنــــة مــــلــــبــــورن
بــأسـتـرالــيـا بـرنــامـجـا لــزراعـة األشـجـار
ــوجــات لــتــخـــفــيف وطــأة احلــرارة في ا
احلـارة.وال شك أن تــصـمـيـمــات الـتـبـريـد
الـتي ال تـعتـمـد عـلى أجهـزة الـتـكـييف لن
باني كما تكفي لتلبية متطلبات بعض ا
ــلــيــئـة ــســتــشــفــيــات ا هــو احلــال في ا
ـرضى حيـث تقـتضي احلـاجة لـضبط با
درجــات احلــرارة في الــداخل اســتــخــدام
أجــهـــزة تــكـــيــيـف الــهـــواء.لــكن الـــهــدف
األسـاسي من أسالـيب وتـقنـيـات التـبـريد
الطبيعي هو تقليل االعتماد على مكيفات
الهـواء بحـيث تصـبح اخليـار األخير إذا
اقتضت الضرورة. ويقـول ماكغريغور إن
أفضل ميزة ألساليب التبريد السلبي هي
أنهـا تـساعـدنا عـلى االسـتغـناء تـدريجـيا
عن مـكـيـفـات الـهواء الـتي تـسـهم في رفع

درجات حرارة األرض.
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