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وليام فان ألين []1954-1883

مبنى كرايسلر1930-1926 ،

لقد اكتمل بناء مبنى كرايسلر يف مناخ ماهناتن التنافيس يف عرشينيات
مزدهرا ،ومل تكن هناك
القرن العرشين .كان االقتصاد األمريكي
ً
مساحات مكتبية كافية ؛ ففكر البناءون املدنيون يف التوسع رأس ًيا .ويف
عام  ،1926دخل والرت برييس كرايسلر ،وهو واحد من أغنى الرجال يف
صناعة السيارات ،مناقصة يف املنافسة غري الرسمية لبناء أطول بناية يف
مدينة نيويورك .لقد أرادها بناية مكتبية مرتفعة بام يكفي لرتمز إىل تقدمه
املذهل يف عامل األعامل .وقد لبى املهندس املعامري وليام فان ألني املولود
مشهورا بتصميامته الزخرفية املتطورة ،طلب
يف بروكلني والذي كان
ً
كرايسلر بتشييد بناية من سبعة وسبعني طاب ًقا ،وهي البناية األوىل يف
العامل التي تتجاوز ارتفاع األلف قدم.
مفروضا بموجب قانون تنظيم مدين
الشكل اهلرمي لبناية كرايسلر كان
ً
لعام  1916والذي كان يفرض تقليص مساحة طوابق البنايات كلام
ارتفعت للسامح بوصول ضوء الشمس إىل الشوارع .وقد أتاح هذا
التقييد للمهندسني املعامريني اعتامد طريقة نحتية للتصميامت املدنية.
وبدالً من التصميامت املستطيلة الطويلة البسيطة والتي أخذت تسود
يف املدينة ،بدأت األشكال االبتكارية
والديناميكية تضيف متعة وتنو ًعا ألفق
أيضا يف تركيز
ماهناتن .وقد ساهم القانون ً
االنتباه عىل قمم البنايات؛ ففي أعىل بناية
كرايسلر ،توجد سبعة أقواس مرتاكبة
مستدقة ناحية القمة لتخلق خدا ًعا بأن
البناية أطول مما هي عليه .والزخرفة املميزة،
واملتمثلة يف املثلثات الضيقة املوضوعة
بأشكال نصف دائرية ،تشبه يف روعتها
إرشاقة الشمس ،كام قد تستدعي إىل الذهن
أيضا شكل شعاع العجلة.
ً
مسامهة «فان ألني» الرائعة يف فن العامرة
األمريكية ط ّبقت املفردات املرئية ألسلوب
“ارت ديكو” عىل ناطحات السحب احلديثة
وهو أسلوب زخريف عاملي يؤكد عىل
وكثريا ما يستعمل
التصميامت االنسيابية
ً
موا ًد غري تقليدية.

وليام فان ألني ( ،)1954-1883مبنى كرايسلر ،تقاطع الشارع  42مع شارع ليكسنجتون ،نيويورك،
مرتا).
 .1930-1926هيكل فوالزي ،قرميد ،خرسانة ،بناء ،وطبقة معدنية ،ارتفاع ً 1046
قدما (ً 318.82

-15ب 1.اليمني ،مبنى كرايسلر ،ماهناتن .1930 ،طباعة فوتوغرافية .مكتبة الكونجرس ،قسم املطبوعات
والصور ،واشنطن العاصمة.

مميزا عن املباين األخرى من نوعه ،اختار «فان
وجلعل مبنى كرايسلر ً
ألني» تصميامت مناسبة لعرص اآلالت ،وباألخص السيارات ،فطبقة
الستانلس ستيل املتألقة عىل الربج املستدق تستحرض يف الذاكرة
مظهر الكروم الالمع لسيارة جديدة متا ًما ،وتنتأ رأس النرس األمريكي
املميز من بعض أركان املبنى يف إشارة مرحة إىل التامثيل الناتئة يف
الكاتدرائيات القوطية .وهناك أركان أخرى مزينة بأشكال جمنحة لغطاء
شبكة تربيد سيارات كرايسلر .ويوجد إفريز زخريف يتضمن جمموعة
من أغطية حمور العجلة.
إذا كانت الزخرفة اخلارجية تعزز من حداثة ناطحة السحاب ،فقد
تم تصميم الداخل ليستحرض املايض البعيد ،ويضع مبنى كرايسلر
بني عجائب الدنيا .وتتمثل املعامل األكثر إثارة يف الرواق الكبري يف
أبواب املصعد املزينة بالنحاس واخلشب ا ُملطعم (ترصيع زخريف عىل
قاعدة خشبية) مع تصميم زهرة اللوتس .واكتشاف مقربة امللك توت
عنخ آمون يف عام  1922قد أطلق العنان لثقافات قديمة وغريبة ،وقد
تم تصميم مبنى كرايسلر عىل قمة هذا اهلوس بكل ما هو ِمصرْ ي.
وباإلضافة إىل زخارف اللوتس ،تتألق الغرف العامة بباقة من
التصميامت املِصرْ ية القديمة لإلحياء بارتباط املبنى بأهرامات الفراعنة
العظيمة ،وتسجل الرسوم املوجودة يف سقف الرواق مراحل التقدم
البطويل يف بناء الربج ،وكأن أثر كرايسلر قد احتل مكانه بالفعل يف
التاريخ مثله مثل األهرامات العظيمة.
لقد كان كرايسلر وفان ألني مصمامن عىل جعل هذا املبنى األطول يف
املدينة ،ولكن قرب هناية البناء كان هناك شك يف قدرته عىل االحتفاظ
برجا مكتب ًيا يرتفع برسعة يف أدنى ماهناتن
هبذه املنزلة .لقد كان هناك ً
حيث كان قد وصل إىل  840قد ًما ،وقد قام مهندسه املعامري ،رشيك
العمل السابق لفان ألني ،والذي اعرتف باملنافسة مع كرايسلر ،بزيادة
ارتفاع بنايته أكثر بإضافة غطاء فوالذي طوله ستون قد ًما ،لكن فان
ألني ،الذي رفض اهلزيمة ،طلب من عامله أن يقوموا سرِ ً ا بتجميع قمة
من الفوالذ وزهنا  27طنًا ،والتي ُرفعت يف اللحظة األخرية فوق املبنى
كمفاجأة رائعة للمدينة .وهبذا ،مل يتجاوز كرايسلر ارتفاع منافسة وول
أيضا ارتفاع برج إيفل يف باريس .وبعد
سرتيت فحسب ،وإنام ختطى ً
كل هذا ،سيتنازل املبنى عن هذه املنزلة التي ناهلا بمشقة يف نفس العام
ملبنى “إمباير ستات” الذي جتاوزه بارتفاع  202قد ًما.

عانت شهرة وليام فان ألني بعد اكتامل أشهر بناياته ،ومل يتسلم املهندس
املعامري أجرته الكاملة عىل عمله ،فقد اهتمه كرايسلر بأخذ رشاوى
من مقاولني .وقد زادت آثار الكساد يف صناعة املباين من حمنته .واليوم،
ال يتمتع فان ألني بأي شهرة يف تاريخ اهلندسة املعامرية ،حيث مل تجُ ر
أي دراسات متخصصة لعمله .وعند موته ،أخفقت جريدة “نيويورك
تايمز” حتى يف نرش نعي له.

-15ب 2.أعىل اليسار ،صورة مفصلة .برج مبنى كرايسلر .حقوق طبع الصورة حمفوظة لصالح
.Photo Company/zefa/CORBIS

-15ب 3.أعىل منتصف اليسار ،صورة مفصلة العاملون يقومون بطالء رأس النرس املصنوع من الستانلس
ستيل بتصميم “آرت ديكو” بامدة مقاومة للامء يف الطابق احلادي والستني .حقوق الطبع حمفوظة لصالح
.Nathan Benn/CORBIS

-15ب 4.أسفل منتصف اليسار ،صورة مفصلة .زخرفة الطابق احلادي والثالثني معتمدة عىل تصميمي غطاء
مربد السيارة وغطاء حمور العجلة .صورة فوتوغرافية بواسطة سكوت موريف.Ambient Images, Inc ،

-15ب 5.أسفل اليسار ،صورة مفصلة .أبواب املصعد عىل طريقة “آرت ديكو” يف مبنى كرايسلر .حقوق
الطبع حمفوظة لصالح .Benn/CORBIS
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تصور أمريكا

األعامل الفنية ،املقاالت واألنشطة

وحلل
ِصف
ّ

إ
اطلب من الطالب تحديد موقع المثلثات والمربعات والمستطيالت وأنصاف الدوائر في مبنى كرايسلر.

توجد أنصاف دوائر ومثلثات بالقرب من القمة .وتشكل المربعات والمستطيالت النوافذ .وبعض المثلثات عبارة عن نوافذ.
كانت هذه األشكال الهندسية مهمة لفن العمارة بأسلوب «آرت ديكو».

إ|م|ث
اطلب من الطالب تركيز انتباههم على الصورة المفصلة للتمثال المعدني في الشكل -15ب .4.ماذا يشبه؟
وما الذي قد يرمز إليه؟

أنشطة التدريس

أنشطة التدريس

إ = ابتدائي|م = متوسط|ث = ثانوي

شجع الطالب إللقاء نظرة عن كثب على
ّ
كافة أجزاء هذا المبنى.

أيضا بالسرعة.
قد يوحي بحيوان أو قلنسوة ُمجنّحة لآلله الروماني القديم ،عطارد ،وهو يوحي ً
لماذا يبدو هذا أنه من صنع اإلنسان وليس شيئًا طبيع ًيا؟
األشكال ُجعلت مبسطة وانسيابية في تصميمات هندسية.
الحظ أن هذا التمثال يقف على قاعدة دائرية .اطلب من الطالب تحديد موقع هذه النسخ الكبيرة المطابقة لغطاء شبكة تبريد سيارة كرايسلر
 1929في أركان الطابق الحادي والثالثين.

إ|م|ث
الفت انتباه الطالب إلى العامل الذي يطلي الزخرفة في الصورة المفصلة (-15ب .)3.اسأل الطالب عن الحيوان الذي تمثله الزخرفة.
إنه يم ّثل نسر ًا.
اطلب من الطالب العثور على الزخارف التي تنتأ للخارج مثل تماثيل العصور الوسطى الناتئة فوق الطابق الحادي والستين.

إ|م|ث
بينما الطالب ينظرون إلى أبواب المصعد (الصورة المفصلة أسفل اليسار) ،اطلب منهم العثور على أشكال الزهور والنباتات .الزهرة
الكبيرة في الوسط هي زهرة لوتس ،وهي رمز مهم في ِم ْصر القديمة .الحظ كيف تقسم األقواس هذا التصميم إلى أشكال هندسية .اطلب من
الطالب تحديد مجموعة رأسية أخرى من األقواس في هذا المبنى.

األقواس المشعة عند قمة المبنى هي مجموعة من األقواس التي تشبهها.

فسر إ|م|ث
ّ
ما وجه الشبه بين هذا المبنى والسيارة؟
بعض أجزائه مصنوعة من الفوالذ الالمع مثل السيارة الجديدة ،كما أنه يتضمن زخار ًفا تشبه أغطية محور العجلة وأغطية شبكة تبريد السيارة.
ث
لماذا كانت الشركات والمهندسون المعماريون يتسابقون لبناء ناطحات سحاب مرتفعة في عشرينيات القرن العشرين؟

مزدهرا ،وكانت الشركات في حاجة لمزيد من المساحات المكتبية ،ولذلك أراد كرايسلر أن يملك أطول بناية في
لقد كان االقتصاد
ً
مدينة نيويورك.
ماذا تعتقد في سبب إضافة البرج المستدق إلى القمة؟
لقد تمت إضافته لجعله أطول من كل المباني األخرى.
ماذا حدث في عام  1929إليقاف الصخب بشأن هذا المبنى؟
انهيار سوق األوراق المالية.

ث
نصت قوانين البناء في مدينة نيويورك على أن البنايات الطويلة مثل هذا المبنى يجب أن تقل مساحة طوابقها كلما ارتفعت .فما هي الفوائد
التي تتحقق من جعل البنايات الطويلة مستدقة كلما اقتربت من القمة؟
يسمح هذا بوصول الضوء والهواء إلى الشوارع بشكل أكبر كما يجعل البنايات تبدوا أطول مما هي عليه في الواقع.

روابط

روابط تارخيية :العرص احلديث؛ عرص
اآلالت؛ صناعة السيارات؛ ناطحات السحاب؛
العقد الثالث املزدهر
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علوم :اهلندسة؛ الفوالذ

الفنون :آرت ديكو؛ فن العامرة
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