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فرانك لويد رايت []1959-1867

الشالل1939-1935 ،
«الشالل» هو منزل من صنع اإلنسان معلق فوق شالل ،حيث يقرتح
ح ً
ال خيال ًيا ملشكلة أمريكية متكررة ،أال وهي :كيف السبيل لالستمتاع
بحياة متمدنة دون التعدي عىل عامل الطبيعة .ويف الواليات املتحدة عىل
وجه اخلصوص ،والتي كانت فيام مىض تتمتع بمساحات شاسعة وال
هنائية من األرايض الطبيعية ،جاء التقدم التكنولوجي تقري ًبا عىل حساب
الطبيعة .وتقليد رسم املناظر الطبيعية األمريكية الذي دام طويالً ،قد
تطور بشكل جزئي إلرضاء سكان املدن من خالل ملحات جمددة للريف
الذي خلفوه وراءهم (راجع -5أ) .ومع منزل الشالل ،ذهب فرانك
لويد رايت بخياله بعيدً ا  -فقد صمم بيتًا يف حضن اجلبل ،مع مناظر
جعلت املنزل يبدو جز ًءا من الطبيعة نفسها.
اشرتى إدجار جا كوفامن ،مؤسس متجر بيتسربج املعروف ،منزل
الشالل .وهرو ًبا من ضغوط العمل ،اعتاد كوفامن وأرسته مغادرة
املدينة والذهاب إىل مسكن هلم يف الغابات عىل مساحة خرضاء تبلغ
ستني فدانًا يف جبال أليجيني .ويف عام  ،1935تصدع كوخ كوفامن
الريفي؛ ومن ثم فقد طلب من رايت تصميم مسكن جديد ليقيض
فيه عطلة هناية األسبوع .وقد تصور كوفامن بيتًا ُيطل عىل أبرز معامل
ملكيته ،إنه جدول املاء الذي يسقط فوق ألواح احلجارة الناتئة عىل
نحو مثري .وارتأى رايت أن البيت الريفي ينبغي أن يصبح جز ًءا من
املنظر الطبيعي .وقد درس املوقع من كافة جهاته قبل أن يقدم مقرتحه
اجلريء ببناء البيت عىل جانب اجلرف .والشالل نفسه ال يرى من

الداخل ولكنه مدجمًا بالكامل يف التخطيط ،ويوجد درج من غرفة
املعيشة يوفر وصوالً
مبارشا كام يتخلل صدى سقوط املياه جنبات
ً
املنزل دائماً .

مل يتقيد رايت مطل ًقا بالعرف ،ولكن حتى بالنسبة له ،يمثل تصميم بيت
ابتكارا مذه ً
ال وواحدً ا من التصورات األكثر أصالة وإبداعية
«الشالل»
ً
يف تاريخ فن العامرة .والبيت الريفي التقليدي كان ُيبنى بعيدً ا عن
الطريق فوق مرجة خرضاء ُمشذبة مع منظر سار للمناطق الربية التي
تقع خلف حدوده بمسافة آمنة .وقد عكس رايت تلك الفكرة .فمنزل
«الشالل» ،وهو بناء كبري منخفض يتأرجح مثل صخرة ُج ْل ُمود فوق
شالالت ،يبدو تقري ًبا كجزء من الطبيعة ،فكل عنرص يف البنية املعامرية
ُيقصد منه إخفاء الفارق بني البيئة الطبيعية وبيئة البناء ،ودمج السكان
يف اخلالء؛ فالغرف العميقة والدواخل الصخرية واألسقف املنخفضة
مأوى خاص
عىل غري العادة كلها تنشئ انطبا ًعا وكأن املنزل كه ًفا– أو
ً
يف قلب الطبيعة.
شعورا
إذا أثار منزل الشالل ،عرب الضوء والصوت والطبيعة،
ً
بالتواجد يف الرباري األمريكية الطبيعية ،فإن كل يشء آخر فيه يصدح
بالعرصية واحلداثة؛ فاملنزل يعد أعجوبة من أعاجيب تقنية القرن
العرشين .وعىل الرغم أنه قد ثبت أنه غري عميل ألسباب كثرية،
)
فقد كان هذا هو حلم املهندس املعامري (إن مل يكن حلم الزبون ،
ومل يكن رايت ليسمح بتغيري واحد يف ختطيطه .والعنرص األبرز يف
التصميم—التحدي اهلنديس األكرب– هو الرشفات اخلرسانية املدعومة
فوق اإلفريز الصخري واملتامشية مع السامت الطبيعية للموقع .ومع
أهنا مثبتة بشكل حمكم عىل صخور صلبة ،تظهر منصات الرشفات
ٍ
بصوان ثابتة عىل أصابع
وكأهنا تتحدى اجلاذبية ،فقد شبهها رايت
نادل .وتوجد بني الرشفات غرف بحوائط زجاجية – حدود شفافة
بني الداخل واخلارج .أما احلوائط غري الزجاجية فقد ُبنيت من حجارة
مستخرجة من املكان ،واملدفأة املركزية الكبرية فتتألف من صخور
جل ْل ُمود املستخرجة من املوقع إلفساح جمال للبناء لكنها ُأعيدت لبناء
ا ُ
املدفأة ،القلب التقليدي ألي منزل .وكام قال العامل والناقد املعامري
املشهور «أدا لويس هيوكستيبل ،فإن تأثري منزل الشالل «ليس تعد ًيا
عىل الطبيعة ،بل تكام ً
ال مع الطبيعة – إثرا ًء مزدوج ًا».
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تصور أمريكا

األعامل الفنية ،املقاالت واألنشطة

وحلل
ِصف
ّ

إ
لماذا يطلق على هذا المنزل الشالل؟

المنزل مبني فوق شالل.

أنشطة التدريس

أنشطة التدريس

إ = ابتدائي|م = متوسط|ث = ثانوي

شجع الطالب لدراسة هذا المنزل بعناية ،مع
ّ
األخذ في االعتبار األرض التي تحيط به.

إ|م|ث
اطلب من الطالب تحديد موقع الشرفات ،والرجل الموجود في الشرفة السفلية ،وعمود الصخور الرأسي ،والمنطقة العمودية للنوافذ
الزجاجية.
إ|م|ث
اسأل الطالب أي المواد الخارجية في هذا المنزل طبيعية وأيها من صنع اإلنسان.
الحجر طبيعي ،بينما الخرسانة والزجاج والمعدن من صنع اإلنسان.
الحظ كيف تتباين خصائص هذه المواد مع بعضها البعض .وصف خصائص األجزاء المختلفة للمنزل.
الزجاج أملس والمع والصخور خشنة جدً ا ،والخرسانة رملية الملمس ،ولكنها ليست خشنة مثل الصخور ،وال ملساء مثل الزجاج.

م|ث
كيف حافظ رايت على جمال الطبيعة في هذا الموقع؟

كبيرا من المنزل من الصخور
لقد جعل المنزل يندمج في الطبيعة من خالل محاكاة شكل الكهف وصخور ُ
الج ْل ُمود ،وقد بنى جز ًءا ً
المستخرجة من الموقع ،ولم يزرع مساحات مرج كبيرة ،ولم يجرف الموقع لتسويته ،ولم يقطع أشجار كثيرة.

م|ث
لفهم كيفية اتزان األركان ،اطلب من كل طالب وضع قلم رصاص على المكتب بحيث يمتد سن القلم فوق حافة المكتب .واطلب منهم دفع
القلم تدريج ًيا باتجاه حافة المكتب حتى يبدأ في السقوط .وبعد ذلك اطلب منهم وضع وزن ،كتاب مث ً
ال أو أصابعهم ،فوق طرف القلم
الرصاص الذي به الممحاة .وانظر إلى أي مدى يمكنهم مواصلة دفع القلم فوق الحافة والوزن على طرفه؟
اسأل الطالب عن أجزاء منزل الشالل المدعومة.
الشرفات األفقية مدعومة.
ِ
أي جزء من المبنى يبدو أنه ُيحدث الوزن الذي يثبته في مكانه؟
عمود الحجر الرأسي يؤدي هذه الوظيفة.
م|ث
اسأل كيف حقق رايت انطباعًا وكأن المنزل كه ًفا طبيع ًيا.

أحجارا على حالتها الطبيعية لألرضيات والحوائط الغير زجاجية ،كما جعل
لقد جعل الغرف عميقة أسفل الشرفات ،واستخدم
ً
األسقف منخفضة.
فسر
ّ

إ|م|ث
ما الذي قد يجعل ساكني المدن يستمتعون بهذا البيت؟ تخيل أنك في إحدى الشرفات .فما الذي كنت ستسمعه؟

تغييرا لمناظر جميلة ألولئك الذين يعيشون في المدن .ومن الشرفة ستسمع صوت الشالل.
كان المأوى الريفي يمثل ً

إ|م|ث
أرادت عائلة كوفمان بيتًا على أرضهم لقضاء عطالتهم ،فلماذا كان الموقع الذي اختاره رايت للمنزل مفاجئة لهم؟ وأين كان سيضع معظم
المهندسين المعماريين المنزل لالستفادة من الشالل الطبيعي؟

معظم المهندسين المعماريين كانوا سيضعون المنزل بحيث ُيطل على الشالل بدالً من بناء المنزل فوقه.
ث
نموذجا للفن التجريدي المعاصر من القرن العشرين؟
كيف يبدو منزل الشالل
ً

بسط في أشكال أساسية وجوهرية دون إضافة أي زخارف.
يتميز بتصميم ُم َّ
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