�أجمـل م�سـاجــد
القـاهــرة

النــــــــ�ص لــ :د .جـيـهـــــــــان زكــــــــــى

�أوالدى الأع ��زاء “ ..م ��ن ذاق عرف” هك ��ذا قال احلكماء فى م�ص ��رنا احلبيبة
فتعال ��وا الي ��وم �أ�ص ��طحبكم فى جول ��ة حرة فى قل ��ب القاهرة نت ��ذوق مع ًا حالوة
املا�ض ��ى ونق ��ف �أمام مواطن اجلم ��ال التى طامل ��ا ت�أملها �أقرانكم من ��ذ �أكرث من
 ١٠٠٠عام.

تعال ��وا نغ ��ذى �أرواحنا ومن�ل�اء �أعيننا به ��ذه الإبداعات ونتذكر ب� ��أن “اللى فات
مامت�ش” بل و�أنه بــاق وباق ...ون�ؤكد على �أن “اللى فات تاريخه وقدميه ،فرطت
منه �أيامه و�س ��نينه”! هيا بنا جنل�س حتت
�ش ��جرة اجلمي ��ز ،ننع ��م بظلها ونتن�س ��م
رحي ��ق ثماره ��ا ونتذك ��ر مع� � ًا حكاية من
حكايات تاريخنا الطويل :حكاية ال�ش ��اب
�أحمد بن طولون.
�أ�س�س �أحمد بن طولون عا�صمة جديدة
لدولته التى عرفها التاريخ ب�إ�سمه �أى
“الدولة الطولونية” وكان �أول ما قام
ب��ه ،ه��و �إ�ستبدال العا�صمة القدمية
الف�سطاط مبدينة ج��دي��دة تقع بني
الف�سطاط وجبل املقطم و�أ�سماها القطائع وكان ذلك عام  868م.
وبعد �أن بنى ق�صره فى املدينة اجلديدة ،قرر �أن يبنى جامعاً
فريد ًا من نوعه �أ�سوة بجامع �سامراء
بالعراق �أى جامع مهيب ال ت�أتى عليه
النريان �أو تهدمه مياه الفي�ضان ،ف�إن
�إحرتقت م�صر َب ِقي ،و�إن غرقت بقي...
فراحت املدينة اجل��دي��دة تت�ألق و�أخ��ذ
امل �ع �م��اري��ون ي �ب��دع��ون �أف� �ك ��ار ًا ج��دي��دة
للمبانى وال���ش��وارع والأ�سبلة وامل��دار���س
كما جتلت �إبداعاتهم فى تفا�صيل ق�صر
الأم�ير �أحمد بن طولون وم�سجده الذى

ظلت كثري من تفا�صيله باقيه حتى
اليوم .لي�صبح �أقدم و�أكرث اجلوامع
�أ�صالة واحتفاظ ًا مبكانته فى تلك
املدينة التى �إندثرت ب�أكملها.
ولكن قبل �أن ندخل اجلامع نف�س ��ه
ي ��ا �أوالد ،دعون ��ا نت�أم ��ل ال�س ��ور
ال ��ذى يحي ��ط باجلام ��ع وال ��ذى
يتمي ��ز بالزخ ��ارف الهند�س ��ية والرتكيب ��ات الزخرفي ��ة البديعة ...م ��ا �أروعهم!
تبل ��غ م�س ��احة اجلامع �س ��تة �أفدنة ون�ص ��ف (طول اجلام ��ع  138مرتًا ،وعر�ض ��ه
ً
تقريبا).
 118مرت ًا
هيا بنا الآن ندخل الفناء املربع للجامع والذى حتفه الأروقه بجوانبه الأربعة.
�أحدهم ،جناح القبلةالذى يتو�سطه املحراب الكبري الذى مل يبقى من معامله
الأ�صلية �سوى جتويفة والأعمدة الرخامية ،كما توجد ب�أعلى اجلزء الواقع �أمام
املحراب قبة �صغرية من اخل�شب ،حتيطها
�شبابيك ج�صية مفرغة م�شغولة بالزجاج
امل�ل��ون .و�إىل جانب امل�ح��راب يوجد منرب
م�صنوع من اخل�شب املزخرف ويعترب هذا
املنرب من �أقدم املنابر فى م�صر.
ت ��أم �ل��وا ي��ا �أوالدى ج �م��ال ال��ر� �س��وم��ات
والنقو�ش التى يتفرد بها جامع �أحمد
بن طولون حيث �أنها تعترب �أقدم و�أغنى
الوحدات الزخرفية من هذا الطراز فى
م�صر والتى تذكر بالعالقة الت�أثريية بني الفن والعمارة على غرار ت�أثر جامع
�أحمد بن طولون بجامع �سامراء بالعراق.
وماذا عن هذه النوافذ املتكررة؟ تعجب بيرت وهو ي�شاور على �صف طويل من
نوافذ اجلامع  ...وجاء الرد على الفور من الأ�ستاذ م�صطفى مفت�ش الآثار :فى
احلقيقة يا بيرت �أن جامع بن طولون يتميز بـــ  ١٢٨نافذة من اجل�ص املزخرف
ب�أ�شكال هند�سية وموتيفات م�ستوحاه من الزهور والنباتات تذكرنا بجامع دم�شق
الكبري الذى �شيد فى  ٧١٤م.
و�إ�ستطرد م�صطفى :هناك �أربعه
من هذه النوافذ ترجع �إىل الع�صر
الطولونى� ،أعنى �أنها �أ�صلية ومل
تت�أثر بعوامل الزمن �إذ �أن حلقاتها
الزخرفية ك��ان��ت مبثابة دع��ام��ات
منعتها م��ن ال�ت���ص��دع واالن �ه �ي��ار،

�أم���ا ب��اق��ى ال �ن��واف��ذ ،ف�ه��ى من
الع�صر الفاطمى ثم اململوكى �أى
�أقيمت فى وقت الحق.
�أن�ت��م ي��ا �أوالد حمظوظون بر�ؤية
هذه املجموعة النادرة من النوافذ
والتى تعترب كل على حدى عمل فنى
ً
بذاته .ما �أروعها! دعونا الآن نتجه �سويا لزيارة ما يعرف بالــ“زيادة”� .ضحك
كرمي وقال “زيادة” دى كلمة عربي؟ �صح يا �أ�ستاذ م�صطفى؟ فى احلقيقة
نعم ! “زيادة” كلمة عربية تعنى هنا الإ�ضافة �أى �أن املناطق ال�شمالية والغربية
واجلنوبية التى مت �إ�ضافتهم للجامع والالتى تقع بني احلائط الأ�صلى جلامع
بن طولون والتو�سيعات التى تلتها ون�ستطيع �أن نرى نف�س الهيكلة ب�إ�ضافاتها
فى م�سجد �سامراء بالعراق وكذلك امل�سجد الكبري ب�سو�سة فى تون�س .وما هذه
املئذنة الغريبة يا �أ�ستاذ؟ هى مئذنة فريدة من نوعها فى العامل ،وذلك ل�سببني
يا �أوالد :الأول يرجع لأنها بنيت خارج اجلامع ولي�س مبتنه الأ�سا�سى والثانى هو
�أنها حماطة بدرج حلزونى ينتهى �أعلى املئذنة ،ويقال �أن هذه الفكرة قد �إ�ستوحت
من مئذنة جامع �سامراء بالعراق .وفى �سنة  ١٢٩٦م �أتى �أحد �سالطني م�صر
من املماليك ا�سمه ال�سلطان الجني وقام برتميم املئذنة وبالرغم من �أنه �أ�ضاف
مبخرة فوقها �إال �أنه حافظ على �شكلها الأ�صلي.
وفى القرن الثامن الهجرى ،ا�س ��تخدم هذا اجلامع كم�ص ��نع للجلود ثم بعد ذلك
كملج� ��أ للعج ��زة ،ثم �أت ��ت جلنة حف ��ظ الأثار العربي ��ة �س ��نة 1882م و�أخذت فى
�إ�ص�ل�احه و ترميم ��ه� ،إىل ان �أمر امللك ف�ؤاد االول �س ��نة 1918م ب�إعداد م�ش ��روع
لإ�صالحه �إ�صالح ًا �شام ًال.

“احلاك ��م ب�أم ��ر اهلل” ا�س ��م له وق ��ع خا�ص فى
وجدان و�ض ��مري امل�ص ��ريني .ميكن �أن ن�س ��مع
فى خمتل ��ف �أرجاء م�ص ��ر املحرو�س ��ة تعليق،
هو فاكر نف�س ��ه احلاكم ب�أمر اهلل ،من �س ��يدة
لزوجه ��ا �أو �أحيان� � ًا �أخ ��رى م ��ن مر�ؤو�س �إىل
مديره كناي ��ة عن الديكتاتورية� ...إ�ش ��رحلنا
ليه يا �أ�ستاذ م�صطفى هو كان فرعون؟
ال ي ��ا �أوالد ،مل يك ��ن احلاك ��م ب�أم ��ر اهلل
فرع ��ون ،دعون ��ى �أحك ��ى لك ��م ق�ص ��ة هذا
ال�شاب الذى ذاع �صيته لهذا احلد.

ف� � � � ��ى احل�� � �ق�� � �ي�� � �ق� � ��ة ،ول� � ��د
احلاكم ب�أمر اهلل فى القاهرة
ف ��ى رح � ��اب ال �ع��ائ �ل��ة امل��ال �ك��ة
الفاطمية احلاكمة حينذاك
مل �� �ص��ر وامل� �ع ��روف ��ة ب��ال��دول��ة
ال �ف��اط �م �ي��ة ،وم��ن��ذ ح ��واىل
 ١٠٠٠ع��ام ،خلف احلاكم
ب ��أم��ر اهلل وال ��ده ف��ى حكم
البالد و�إ�ستمر فى �أداء مهامه ملدة  ٢٥عام حتى اليوم الذى خرج فيه على ظهر
ح�صانه فى �أحد جوالته على جبل املقطم والتى مل يعد منها �أبد�أ.
ولكن يا �أوالد ،دعونى �أقول لكم �أن هذا ال�ش ��اب الذى ترك ب�ص ��مة فى �س ��جالت
التاريخ امل�ص ��رى بـل والتاريخ العربى ،كان يت�س ��م بغرابة الأطوار وتطرف املزاج
لدرجة �أنه �أعلن نف�س ��ه فى �ص ��باح يوم من الأيـام �أنه �أح ��د التجليات الإلهية على
الأر�ض دون عن كل ممن حكموا م�صر �سابق ًا.
فمن بني ت�ص ��رفاته الغربي ��ة التى �إقرتنت
ب�شخ�صيتة املتطرفة هى منعه �أكل امللوخية
لل�ش ��عب امل�ص ��رى علم� � ًا ب�أن ��ه كان الطبق
املف�ض ��ل �إليهم ،و�أي�ض� � ًا قام مبنع بيع �أكرث
م ��ن خم� ��س وق ��ات م ��ن الك ��روم ,العنب،
و  ٣ل�ت�رات م ��ن الع�س ��ل .وبجان ��ب ذلك،
فر� ��ض احلاك ��م ب�أم ��ر اهلل حظ ��ر جتوال
على �ش ��عبه بعد �صالة الع�شاء وعاقب من
خالف ذلك الأمر بالقتل مبا�شرة!
و�ص ��اح ج ��ون :كان للحاكم ب�أمر اهلل جامع �أي�ض� � ًا مثل بن طول ��ون ،هل �إعتنى هو
الآخ ��ر ببنائ ��ه وعمارت ��ه؟ رد م�ص ��طفى وقال :ال �أبد ًا ! الو�ض ��ع هن ��ا خمتلف لأن
ه ��ذا اجلام ��ع قد ب ��د�أ العم ��ل فيه ع ��ام  ٩٩٠حتت خالف ��ة العزيز باهلل
اب ��ن اخلليف ��ة ال�ش ��هري املع ��ز لدي ��ن
اهلل الفاطم ��ى وكان مهم ��ة اخلــليف ��ة
احلــــاكم ،فقط �إكماله و�إفتتاحه �أمام
العام ��ة .من ��ذ ذل ��ك الوق ��ت� ،أى منذ
ح ��واىل  ١٠٠٠ع ��ام ،وقدظ ��ل اجلامع
حمتفظ ًا با�سم جامع احلاكم ويعد ثانى
�أكرب م�سجد فاطمى فى م�صر.
وم ��ن خل ��ف جمموع ��ة الأوالد� ،أخ ��ذ
م�ص ��طفى اخلب�ي�ر الأثرى يرفع �ص ��وته
عل ��ى خلفي ��ة �ضو�ض ��اء �ش ��ارع املع ��ز

ك ��ى ي�ض ��يف قائ�ل ً�ا :فى الأ�ص ��ل ،كان
جام ��ع احلاك ��م يقب ��ع خ ��ارج املدينة
الفاطمي ��ة حت ��ى �ش ��يد ب ��در الدي ��ن
اجلماىل�س ��ور ًا له ��ا ف�ش ��مل حينئ ��ذ
اجلامع لي�ص ��بح �أخر جام ��ع جنده بعد
مدخل باب الفتوح.
وتعال ��ت �أ�ص ��وات بي�ت�ر وزم�ل�اءه عن ��د
دخوله ��م م ��ن الب ��اب امل� ��ؤدى �إىل فن ��اء
اجلامع :النا�س دول كان ��وا طوال جد ًا ...
كل ده ب ��اب ! ف ��رد م�ص ��طفى قائ�ل ً�ا :ال يا بي�ت�ر ،هذا الب ��اب كان به ��ذا احلجم
ك ��ى يبه ��ر من يدخل من ��ه �إىل اجلامع ثم �إ�س ��تطرد قائ ًال :عم ��ارة جامع احلاكم
تتميز بالب�س ��اطة فهى م�س ��تطيلة ال�شكل يتو�س ��طها فناء يحيط بها �أروقة حتملها
�أعم ��دة .بالن�س ��بة لرواق القبلة ،فقد �ش ��هد تطورات تاريخية عدي ��دة ،فقد �إتخذ
لو�س ��ع م�ساحته ك�سجن لأ�سرى ال�صليبني� ،أثناء احلملة الفرن�سية ثم �إ�صطبل فى
ع�ص ��ر �ص�ل�اح الدين ،ثم م�ص ��نع لنفخ الزجاج ،لينتهى ب�س ��احة الكرة للمدر�سة
الإبتدائية التى �إلتحق بها جمال عبد النا�صر فى يوم من الأيام.
املعروف عن جامع احلاكم ب�أمر اهلل� ،أنه �إقرتن باحلكمة والن�ص ��يحة ال�ص ��ائبة
لدرجة �أنه عرف بــبيت احلكمة فمنذ عام � ،١٠٠٥أ�ص ��بح يدر�س فى رحابة �أي�ض ًا
علوم الفلك ،وقد فتحت �أبواب هذا اجلامع للعامة لتلقى العلم والنهل من املعرفة
حت ��ى عرف بكونه مرجعية عربية رفيعة امل�س ��توى يفتخر �أى من الدعاه �أنه تتلمذ
ولو لفرتة من درا�سته على �أيدى معلمى جامع احلاكم.
وفى النهاية يا �أوالد دعونى �أقول لكم �أن �شخ�صية احلاكم ب�أمر اهلل رغم غرابتها
وكرثة نوادرها �إال �أنها وثقت من كثري ممن �سجلوا هذه الفرتة على �أنها �شخ�صيته
حتمل الكثري من الكرم وزهد احلياة فذكروا على �سبيل املثال مالب�سه املتوا�ضعة
و�إنتقاالته على ظهر حماره كما و�صفوه بطول القامة وعر�ض البنية وكذلك بعينني
ثاقبتني و�صوت دافئ ملئ بالرجولة.

هيا ي ��ا �أوالد نتجه �إىل قلب الدولة
الفاطمي ��ة فى �ش ��ارع املع ��ز لدين
اهلل الفاطمي .توقفوا هنا و�أنظروا
جت ��اه ه ��ذا اجلام ��ع ال�ص ��غري،
ت�أملوا ه ��ذه الواجهة الفريدة لهذا
امل�س ��جد ،حت�س�س ��وا �أفكار مهند�س
البناء ومل�س ��ات �أي ��دي العمال التى

�أتقن ��ت الواجه ��ة .ه ��ذه ال�ش ��مو�س
والنبات ��ات والزخ ��ارف الت ��ي تزين
الواجه ��ة ه ��ى �أه ��م م ��ا متي ��ز هذا
امل�س ��جد� ،س ��بع �ش ��مو�س كبرية تنري
الواجهة.
�أرفع ��وا ر�ؤو�س ��كم �إىل الأعل ��ى ناحي ��ة
الي�س ��ار جتاه املئذنة اجلميلة ،رغم �أن
املئذنة الأ�ص ��لية اندثرت �ش� ��أنها �ش� ��أن
�أخواتها م ��ن م�آذن امل�س ��اجد الفاطمية
ب�س ��بب عوامل اجل ��و� ،إال �أن املئذنة التى
�ش ��يدها املماليك تعرب �أن يد ال�ص ��انع امل�ص ��ري تبقى �أبد الده ��ر تتحلى باملهارة
والإتقان وبديع ال�ص ��نع حتى تكاد احلجارة تنط ��ق من فرط روعتها ،ومت �إقامتها
عام  ١٣٩٦فى ع�صر الظاهر برقوق.
ومثلم ��ا ر�أينا ي ��ا �أبناين جمال جامع احلاكم� ،إال �أن هذا يعترب من �أجمل اجلوامع
فى م�ص ��ر عل ��ى الإطالق وخا�ص ��ة لواجهته ذات الط ��راز الغرب ��ي والتى تعد من
�أقدم الواجهات احلجرية املزرك�ش ��ة
ب�أمناط خمتلفة غنية �إبداعي ًا.
وغالب ًا يا �أوالدي الأعزاء �أن البوابة
الكبرية جلامع احلاكم والتي علق
عليه ��ا بيرت كان ��ت م�س ��توحاه من
تل ��ك الواجهة البديع ��ة التى تقف
�أمامه ��ا الآن فق ��ال بي�ت�ر :ازاى
عرفنا حكاية امل�س ��جد يا �أ�ستاذ؟ فرد الأ�ستاذ م�ص ��طفي :من ال�س ��ياح .تعجب
بيرت :هو زمان من � ١٠٠٠سنة كان فى �سياح لزيارة هذه الأماكن؟
فرد م�ص ��طفى� :أكيد طبع� � ًا كان هناك زيارات من خمتل ��ف �أنحاء العامل العربي
و�أي�ض ��ا م�س ��ارات حج م ��ن و�إىل قاهرة املعز و�أذك ��ر هنا يا �أوالد الرحالة نا�ص ��ر
خ�س ��رو وال ��ذي وثق بدق ��ة وعناي ��ة فائقة
تفا�ص ��يل رحالت ��ه م ��ن خ�ل�ال
مذاكرته اليومية.
ق��ام نا�صر خ�سرو ب��زي��ارة م�صر
ع��ام  ١٠٤٨م وت��وق��ف ط��وي� ً
لا �أم��ام
الإب��داع��ات املعمارية لهذه الواجهة
احلجرية التي حتتوي على ك��م من
التفــا�صيـــل امل�ستوحــــاة من الطبيعــــة
كمحار البحر والأ� �ش �ك��ال احللزونية
وغريها.

ومني اللى بنى امل�سجد يا �أ�ستاذ؟
ب�ن��اه ال��وزي��ر امل ��أم��ون ع�ب��د اهلل
الأقمر وزير اخلليفة الفاطمي،
ورمب ��ا ج��اء ا� �س��م الأق �م��ر من
ا�سم ال��وزي��ر �أو لأن حجارته
البي�ضاء اجلميلة كانت تتلألأ
حتت �أ�ضواء القمر فى ليايل
القاهرة اجلميلة.
هي ��ا بن ��ا �إىل دخل �إىل امل�س ��جد ن�س ��تمتع باجللو�س ف ��ى ظله�،أنظروا �إىل �ص ��حن
امل�س ��جد لي�س مربعا متام ًا و�إمنا ي�ش ��به امل�س ��تطيل وتطل عليه من كل جانب بائكة
من ثالثة عقود ترتكز كل منها على عمودين منف�صلني فى الو�سط وعلى دعامتني
م�شرتكتني فى �أركان ال�صحن.
ت�أملوا رواق القبلة البديع الكبري ،ذو املحراب امل�صنوع من الرخام الأبي�ض والذى
يت�صدره لوحة رخامية مكتوب عليها بخط كوف بديع.
رغم �صغر حجمه �إال �أنه يتميز بروعة معماره التاريخية وواجهته املزخرفة و التى
تعد �أول زخرقة ت�ستخدم مل�سجد فى القاهرة يكون له واجهة مزخرفة من داليات
ونقو�ش خطية ونباتية حمفورة فى احلجر.
وت�ؤرخ طريقة بناء امل�س ��جد ملرحلة غاية فى اخل�صو�ص ��ية فى العمارة الإ�سالمية
خ�ل�ال الع�ص ��ر الفاطمى ،فهو �أول جــــامع تــم تعديل ت�ص ��ميمه لينا�س ��ب �ش ��ارع
النحا�سني بالقاهرة الفاطمية ،وي�ش� �يــر ا�ســـم امل�سجد �إىل الطــريقة التى تتــلألأ
به ��ا جدرانه حتت �ض ��وء القمـــر .وي ��روى املقريزى �أن
امل�س ��جد ُب ِن َى فى مكان �إح ��دى الأديرة التى
كانت ت�س ��مى بئ ��ر العظم ��ة ،لإنها كانت
حتوى عظ ��ام بع� ��ض �ش ��هداء الأقباط،
و�س ��مِ َى امل�سجد بهذا اال�س ��م نظر ًا للون
ُ
حجارته البي�ضاء التى ت�شبه لون القمر.
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