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األحد  23يناير /كانون الثاني  2022م  20جمادى اآلخرة  1443هـ ¶ العدد  2701السنة الثامنة
Sunday 23 January 2022

هوامش

يحظى جامع عمرو بن العاص بأهمية تاريخية ودينية وتراثية متفردة باعتباره أول المساجد التي أنشئت بعد الفتح اإلسالمي
لمصر وأفريقيا ،واللبنة األساسية لمدينة القاهرة

كان للجامع أهمية روحية كبيرة للمصريين عبر التاريخ (محمد حسام /فرانس برس)

جامع عمرو بن العاص
مرحلة الترميم األخير
ياسر غريب

دخـ ـ ـ ــل تـ ــرم ـ ـيـ ــم ج ـ ــام ـ ــع عـ ـمـ ــر بــن
العاص وتطوير الساحة امللحقة
به مراحله األخـيــرة ،وذلــك ضمن
عملية التطوير القائمة بمنطقة الفسطاط
األث ــري ــة إلعـ ـ ــادة تــأه ـي ـل ـهــا ،ح ـيــث يحظى
جــامــع ع ـمــرو بــأهـمـيــة تــاريـخـيــة وديـنـيــة
وتــراثـيــة مـتـفــردة بــاعـتـبــاره أول املساجد
الـتــي أنشئت بعد الفتح اإلســامــي ملصر
وأفــريـقـيــا ،واللبنة األول ــى الـتــي تأسست
عليها مدينة الـقــاهــرة اإلســامـيــة .افتتح
الـ ـج ــام ــع لـ ـلـ ـص ــاة لـ ـلـ ـم ــرة األول ـ ـ ـ ــى سـنــة
20هـ641/م؛ حينذاك لم تكن فنون العمارة
اإلس ــام ـي ــة ن ـض ـجــت ب ـع ــد ،وك ـ ــان ال ـهــدف
الوحيد هو بناء مسجد بسيط يصلي فيه
الجنود املتمركزون فــي الفسطاط ،وهــذا
ما يبرر واقع أنه لم يتبق من أثر الجامع
القديم الذي بناه عمرو بن العاص سوى
موقعه واسمه.
اخـ ـت ــار الـ ـجـ ـن ــود م ــوق ــع م ـس ـج ــده ــم أم ــام
ب ـســاتــن ال ـف ـس ـط ــاط ،وح ـ ـ ــددوا أبـ ـع ــاده بـ
17×29م ( 323مترًا) ،وشيدوه من الطوب

ال ـل ــن ،وص ـن ـعــوا ل ــه س ـتــة أبـ ـ ــواب ،وحـمــل
سقفه املنخفض املكون من الجريد والطني
ع ـلــى سـ ــوار م ــن جـ ــذوع ال ـن ـخــل ،وفــرشــت
أرضـ ــه بــال ـح ـص ـبــاء ،وك ــان ــت ج ــدران ــه بال
طالء ،ولم يكن له صحن ،وألحقوا به بئرا
للوضوء .وقيل إن عمرو بنى منبرًا عاليًا
للخطابة فأمره عمر بن الخطاب بإزالته
لكي ال يكون الخطيب أعلى من املصلني.
واخ ـت ــار ع ـمــرو مــوقـعــا فــي ش ــرق الـجــامــع
ل ـي ـب ـنــي ب ـي ـت ــه ،وجـ ـع ــل ب ـي ـنــه وب ـ ــن س ــور
الجامع طريقًا عرضه  7أذرع.
االحتياجات الحضارية هي التي ّ
طورت
ه ـي ـئــة ال ـج ــام ــع امل ـع ـم ــاري ــة ب ـم ــا ي ـنــاســب
مـكــانـتــه ال ـتــي ت ـنــامــت شـيـئــا فـشـيـئــا عبر
الـ ـت ــار ًي ــخ ،ح ـي ــث ص ـ ــار م ــع مـ ـ ــرور ال ــزم ــن
جامعة إسالمية ومـنــارة للعلم ومقصدًا
لـلــدارســن ،قبل أن تــوجــد جــوامــع األزهــر
وال ــزي ـت ــون ــة وال ـ ـق ـ ـيـ ــروان .وك ـ ــان لـلـجــامــع
أه ـم ـيــة روحـ ـي ــة ك ـب ـيــرة ل ـل ـم ـصــريــن عبر
ال ـت ــاري ــخ ،وم ـنــذ زم ــن الـفــاطـمـيــن وهـنــاك
َ
تقليد رسمي سنوي لم يتخل عنه الوالة
والـخـلـفــاء والـفـقـهــاء وك ـبــار رج ــال الــدولــة
واألعـيــان حيث كانوا يذهبون إليه ألداء

صالة الجمعة اليتيمة (األخيرة) في شهر
رمضان.
اتسعت مساحة الـجــامــع إلــى أن وصلت
ح ــال ـي ــا إلـ ــى  13556.25م ـت ـرًا (× 112.5
 120.5م ـت ــرا) ،وك ــان ــت م ــراح ــل الـتـطــويــر
م ـب ـك ــرة ،ف ـي ـقــال إن م ـع ــاوي ــة ك ـلــف وال ـيــه
على مصر مسلمة بــن مخلد األنـصــاري
سـنــة  673م بــأن يـقــوم بتوسعة الجامع
وي ـق ـيــم ف ـيــه أربـ ــع م ـ ــآذن .ول ـك ــن ف ــي زمــن
الـخـلـيـفــة األم ـ ــوي ال ــول ـي ــد ب ــن ع ـبــد املـلــك
قــام الــوالــي قــرة بــن شــريــك بـهــدم الجامع
األص ـ ـلـ ــي س ـن ــة 93هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ710/م ل ـك ــي يــزيــد
مـســاحـتــه ،ثــم أنـشــأ فـيــه مـحــرابــا مجوفًا،
وم ـن ـب ـرًا خـشـبـيــا وم ـق ـص ــورة ،وج ـع ــل له
سبعة أبــواب .وأيضًا حدث تطوير كبير
في أيــام الخليفة املــأمــون العباسي سنة
212هـ 827/م وواليه على مصر عبد الله
بن طاهر.
أم ـ ـ ــا الـ ـعـ ـص ــر الـ ـف ــاطـ ـم ــي فـ ـق ــد بـ ـل ــغ ف ـيــه
ال ـ ـجـ ــامـ ــع شـ ــأنـ ــا ع ـظ ـي ـم ــا ،حـ ـت ــى وص ـف ــه
الــرحــالــة ال ـفــارســي «نــاصــر خ ـســرو» أيــام
امل ـس ـت ـن ـصــر ال ـف ــاط ـم ــي؛ فـ ـق ــال« :إن ـ ــه قــائــم
على أربعمائة عمود من الرخام ،والجدار

باختصار
االحتياجات الحضارية
هي التي ّ
طورت هيئة
الجامع املعمارية بما
يناسب مكانته التي
تنامت شيئًا فشيئًا
عبر التاريخ
■■■
يقال إن معاوية كلف
واليه على مصر
مسلمة بن مخلد
األنصاري سنة 673
م بأن يقوم بتوسعة
الجامع ويقيم فيه أربع
مآذن
■■■
تعرض الجامع لنكبات
عديدة كالحرائق
والزالزل وأصابه
اإلهمال في فترات
عديدة ،لكنه كان يحظى
بالترميم والتطوير

الـ ــذي عـلـيــه امل ـح ــراب مـغـطــى كـلــه بــألــواح
ال ــرخ ــام األب ـي ــض كـتـبــت عـلـيـهــا آيـ ــات من
الـ ـق ــرآن ب ـخــط ج ـم ـيــل .وت ـح ـيــط بــاملـسـجــد
األســواق من جهاته األربــع ،وعليها تفتح
أبـ ــوابـ ــه» .وي ـض ـيــف خ ـس ــرو مـتـحــدثــا عن
نشاط الجامع بأنه «كان يوقد في ليالي
املواسم أكثر من سبعمائة قنديل ،ويفرش
بطبقات من الحصير امللون بعضها فوق
بـعــض ،وي ـضــاء كــل ليلة بــأكـثــر مــن مائة
قنديل .وهو مكان اجتماع سكان املدينة
الكبيرة ،وال يقل من فيه في أي وقــت عن
خـمـســة آالف مــن ط ــاب الـعـلــم وال ـغــربــاء،
والكتاب الذين يحررون الصكوك والعقود
وغيرها».
وتـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرض ال ـ ـج ـ ــام ـ ــع ل ـ ـن ـ ـك ـ ـبـ ــات عـ ــديـ ــدة
كالحرائق وال ــزالزل وأصــابــه اإلهـمــال في
فترات عديدة ،لكنه كان يحظى بالترميم
وال ـت ـط ــوي ــر واسـ ـتـ ـع ــادة رونـ ـق ــه م ــن حــن
آلخ ــر ،وحــن حـكــم صــاح الــديــن األيــوبــي
مصر قــام بترميمه وجــدد بعض أجزائه
مثل صدر الجامع واملحراب وأعاد بياض
ج ــدران ــه .وف ــي ع ـهــد ال ـس ـل ـطــان املـمـلــوكــي
ال ـنــاصــر مـحـمــد بــن قـ ــاوون أع ـيــد إعـمــار
الـجــامــع بعد أن تـضــررت جــدرانــه بــزلــزال
702ه .أي ـض ــا قـ ــام مـ ـ ــراد ب ــك والـ ـ ــي مـصــر
العثماني ،بعملية ترميم كبيرة بعد أن
م ــال ــت أع ـم ــدت ــه وس ـق ـطــت أواوي ـ ـنـ ــه ،وفــي
عـصــر م ــراد بــك ش ـيــدت م ـنــارتــان ،منهما
امل ـن ــارة الـبــاقـيــة اآلن ،وه ــي ذات تصميم
بسيط ،ولها قمة مخروطية .وتــم الفراغ
مــن إص ــاح ــات م ــراد بــك فــي أواخـ ــر شهر
رمضان سنة 1212ه1797/م.

وأخيرًا
لماذا ال تعشق وأنت بصحة جيدة؟
خطيب بدلة

ق ـبــل اخـ ـت ــراع ال ـهــاتــف امل ـح ـمــول (امل ــوب ــاي ــل) املـ ـ ّ
ـزود
بكاميرا ق ــادرة على تصوير مقاطع فيديو ،كانت
تفوتنا أشياء جميلة ُ
زمان ما ،ومكان ما،
تحدث في
ٍ
ثم تمضي وتتالشى لعدم وجود كاميرات تلفزيونية
ً
ّ
مصور
في متناول الحاضرين .أضرب مثال بفيديو
بكاميرا «املوبايل» ،تتداوله مواقع التواصل منذ أيام،
فيه مجموعة مــن الــرجــال والـنـســاء املجتمعني في
ً
ّ
منزل أحدهم ،يغنون ارتجاال ،من دون مرافقة آالت
موسيقية ،وال حتى إيقاع .أصواتهم ليست جميلة
وحسب ،بل خارقة .دفعني الفضول إلى أن أعرف
ُ
وجدت ّأن أحدهم تنزاني ،الشيخ
أسماءهم ،وبالبحث
يـحـيــى بـيـهــاكــي ح ـســن ،وإح ــداه ــم اسـمـهــا سهيلة
بهجت ،باإلضافة إلى شيخ فاقد البصر ،ورجل ذي
قبعة طرازها أوروبي ،وهو الذي بدأ يغني مقطعًا من
قصيدة أحمد شوقي التي ّ
لحنها وغناها الهرم الرابع
ّ
محمد عبد الوهاب (وغناها عادل مأمون) ُ«مضناك
جفاه ُ
مرقده» وصار الحاضرون يتناوبون على أداء
املقطع األخـيــر منها بطريقة «السلطنة» أي عندما
ّ
يسرح املغني في الطرب حتى يبلغ ذرى عالية من

الحب ،والوجد ،والتحليق .شاهدت املقطع أكثر من
ّ
م ـ ّـرة ،ولـعــل تـكــرار املـشــاهــدة جعلني أفكر فــي قول
َ
موالي وروحي في يده /قد ضيعها سلمت
شوقي:
ّ
َي ـ ُـد ُهً ..وتساءلت :أال يتضمن التعبير عن الحب هنا
مبالغة تصل إلــى حــدود ّ
االمـحــاء والعدمية؟ يعني،
أنــا أحــب حبيبي ،وأضــع روحــي فــي يــده ،ولكن هل
ْ
تسللت
يعقل أن أش ـكــره ألن ــه أضـ ٌـاع ـهــا؟ مــن هـنــا،
أسئلة كثيرة تتعلق بالطريقة
إلــى ساحة تفكيري ٌ
التي صيغت فيها نسبة ال يستهان بها من أشعار
األغــانــي العربية .املــذهــل فــي تلك األشـعــار أنــه قلما
يبقى العاشقان (كالهما) على قيد الحياة ،يتبادالن
ال ـحــب عـلــى نـحــو طـبـيـعــي ،ومـتـكــافــئ ،ب ــل يـجــب أن
ّ
متعمدًا،
يـمــوت أحــدهـمــا فــي سبيل اآلخ ــر ،عــام ـدًا،
مـنـتـحـرًا ...وه ــذا تـجــده ضـمــن مـسـتــويــات مـتـعـ ّـددة،
ابتداء من األغاني الشعبية التي يقول فيها الحبيب
لحبيبته «ومن الشباك ألرمي ِل ْك حالي» .ولعل أول ما
ُ
الشباك عاليًا ،فينزل العاشق
يخطر بالبال ْأن يكون
الــول ـهــان عـلــى األرض جـثــة ه ــام ــدة .مـ ــرورًا َبأغنية
ُ
صباح فخري «يا حادي العيس في ترحالك األ َجل»،
يعني إذا رحلت الصبية ضمن قافلة من «العيس»
ّ
ولعل أكثر ما ّ
يعبر عن هذا
فــإن عاشقها يـمــوت...

ّ
االمحاء قصيدة بشارة الخوري (األخطل الصغير)،
ّ
ّ
التي لحنها وغناها موسيقار األزمان فريد األطرش
أنت ،إني ُّ
وتبدأ بعبارة :عش ً
مت بعدك.
تجنح بعض األغاني العربية نحو العنف ،من دون
ّ
إراد ٍة مــن مؤلفها ،بــل لـعــل القافية هــي الـتــي تغريه
باستخدامها ،كاألغنية الفولكلورية الشامية« :يابو
عيون اللويزي /تجرح ّ
بحد قزيزي»ّ ...
وثمة «عيون»
ال تكتفي َ
بالجرح ،بل وتقتل ،فموفق بهجت يغني:
«مــا قتلتني إال العني الكحالوية» ،ووديــع الصافي:
«قـتـلــونــي عـيــونــا ال ـس ــود» ،وه ـنــاك مقطع مــن أغنية

تجنح بعض األغاني العربية
إرادة من
نحو العنف ،من دون
ٍ
ّ
لعل القافية هي
مؤلفها ،بل
التي تغريه باستخدامها

«يــا ويــل حــالــي» يـقــول فيه املـطــرب «مــا قتلني غير
أبو َامل ْشلح /يا دهب يلطم على َاملدبح»ّ .
وثمة أغنيات
تحكي عن االشتباك بني العشاق ،أو بسبب العشاق،
ّ
كاألغنية التي تغنيها فـيــروز وصـبــاح فـخــري ،كل
بأسلوبه« :تحت هودجها وتعالجنا ،صــار سحب
س ـيــوف يــا وي ــل ح ــال ــي» .وه ـنــاك أغـنـيــة فولكلورية
أردنية ّ
تؤديها سميرة توفيق «يا املرتكي ع السيف
سيفك جرحني» .وأمــا قصيدة «يــا مــن حــوى ورد
الرياض ّ
بقده» ،املنسوبة لشاعر أندلسي يلقب «ابن
ُ
اللبانة» ففيها معنيان خطيران جدًا يبيح أحدهما
َ
الـقـتــل ،والـثــانــي الـعـبــوديــة« :إن شئت تقتلني فأنت
ٌ
ُ
عبده؟».
محكم ،من ذا
يطالب سيدًا في ِ
االعـ ـت ــراض األس ــاس ــي الـ ــذي ال ب ــد أن ي ــواج ــه هــذه
األسـئـلــة والـتــداعـيــات أن ه ــذا يحصل بــاســم الـحــب.
ّ
ٌ
صحيح من حيث املبدأ ،لكنه يتعارض ،في الحقيقة،
مــع الـحـ ّـب الطبيعي ،املتكافئ ،ويحيلنا إلــى ظاهرة
الوقوف على أطالل الحبيبة في الشعر الجاهلي التي
سخر منها الشاعر ّ
املجدد أبو نواس ببيت شعر ال
يمكن أن ُينسى:
َ
َّ
قــل ملــن يبكي على رســم درس /واقـفــا مــا ض ــر لو
كان جلس؟
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