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هوامش

يعتبر مسجد الحسن الثاني في الدار البيضاء أكبر مسجد في المغرب ،والثالث في أفريقيا والثالث عشر في العالم ،وهو
صرح معماري فريد تم تشييده على مياه المحيط األطلسي

مسجد الحسن الثاني
هائلة على خطف عيون الناظرين ()Getty
يتميّز معمار مسجد الحسن الثاني بقدرة
ٍ

هندسة معمارية أندلسية تُالمس السماء
الدار البيضاء ـ أشرف الحساني

َ
ل ــم يحلم املـغــاربــة يــومــا أن تشهد
م ــديـ ـن ــة ال ـ ـ ـ ـ ــدار الـ ـبـ ـيـ ـض ــاء خ ــال
ّ
التسعيني ات تشييد وإقامة أكبر
مـسـجـ ٍـد فــي امل ـغ ــرب ،هــو ال ـيــوم الـثــالــث في
أفــريـقـيــا وال ـثــالــث عـشــر فــي ال ـعــالــم .صـ ٌ
ـرح
م ـع ـمـ ّ
ـاري م ـغــربـ ّـي ُم ـت ـفـ ّـرد تــم تشييده على
ُ
َ
ُ
ُمياه املحيط ّاألطلسي ،إذ يبدو في صوره
امل ّ
تعددة وكأنه يحرس املدينة خوفًا عليها
مــن الـتـحــديــث والـتـعـمـيــر .لــذلــك فــا غــرابــة
أن يكون املسجد أيقونة شامخة في وجه
التسليع االق ـت ـصــادي ،ال ــذي يجعل مدينة
الدار البيضاء وفضاءاتها ّ
مساحات
مجرد
ٍ
ت ـجــاريــة قــاب ـلــة لــاك ـت ـســاح ال ـع ـمــرانــي ،من
ّ
دون أن ُيفكر أعيانها يومًا في إعــادة بناء
ّ
مكتبات تاريخي ة
حدائق تراثية وتشييد
ٍ
ـاه لعبت دورًا
ـان وأق ــواس وم ـقـ ٍ
وتــرمـيــم م ـبـ ٍ
كبيرًا في تاريخ املغرب .على هذا األساس،
ُيعطي مسجد الحسن انطباعًا ّأوليًا حول
ضـ ــرورة وأس ـبـ ُـاب تشييد ت ـح ـفــةٍ معماريةٍ
تحرس املدينة وت ّ
رمم هواجسها السياحية
ُ
وت ّ
ؤسس تاريخيًا ،بما يتماشى مع جوهر
ّ
ّ
املدينة وذاكرتها في عيون كل من أحبها.
ورغم ّأن املسجد قد ّ
تم العمل عليه ليل نهار

الستكمال عملية البناء ضمن ا مل ـ ّـد ة التي
أراده ــا امللك الــراحــل الحسن الثاني إهـ ً
ـداء
لــروح والــده امللك الراحل محمد الخامس،
ّ
ـإن ظـ ـ ــروف ُ
ومـ ـ ـ ـ ّـدة ال ـب ـن ــاء ل ــم تـ ـت ـ ّـم وف ــق
فـ ـ ـ
ُ ّ
الطريقة التي خطط لها .فتم تأجيل عملية
ال ـب ـنــاء إل ــى ع ــام  1986حــن وض ــع الحسن
ال ـثــانــي حـجــر األسـ ــاس ،واع ـت ـمــد طاقمني،
ُّ
كل واحــد يضم آالفــا من ّ
العمال واملهنيني
ٍ
ُ
وال ـح ــرف ـي ــن ،ال ــذي ــن ق ــدم ــوا م ــن مـخـتـلــف
ُ
ّ
جماعي
بشكل
امل ــدن امل ـغــربـ ّـيــة واش ـت ـغ ـلــوا
ٍ
على بناء املسجد وتزويقه وجعل جماله
أسطوريًا تسرح فيه روح الزائر ،وذلك إلى
حدود عام ّ 1993وتزامنًا مع املولد النبوي
ّ
ال ـشــريــف ،حــن دش ــن امل ـلــك املـسـجــد وخــط
م ـســاره وطريقة تسييره .وه ـكــذا ،أضحت
للمسجد الذي كلف بناؤه نحو  500مليون
ُ
دوالر أميركي ّ
مؤسسة تابعة له تعرف بـ
ّ
ّ
«مؤس سة الحسن الثاني» وتضم العديد
م ــن ال ـف ـض ــاءات الــدي ـن ـيــة وال ـث ـقــاف ـيــة الـتــي
ُ
ّ
تخدم سكان مدينة الدار البيضاء وتنعش
ّ
الجانب السياحي للمدينة ويومي ُاتها.
صـ ّـمــم مـسـجــد الـحـســن ال ـثــانــي املـهـنــدس
امل ـ ـع ـ ـمـ ــاري الـ ـف ــرنـ ـس ـ ّـي ال ـش ـه ـي ــر مـيـشـيــل
ُب ــان ــس ــو(،)1999-1924وه ـ ـ ـوم ـ ـ ـنأب ـ ـ ـرز
امل ـصـ ّـم ـمــن ال ــذي ــن ع ــاش ــوا بـمــديـنــة ال ــدار

باختصار
ُيعطي مسجد الحسن
الثاني انطباعًا ّأوليًا
حول ضرورة وأسباب
معمارية
تشييد
تحفة ُ ٍ
ٍ
تحرس املدينة وت ّ
رمم
هواجسها السياحية
■■■
ّ
صمم مسجد الحسن
ُ
الثاني املهندس
ّ
الفرنسي
املعماري
الشهير ميشيل
بانسو وهو من أبرز
ُامل ّ
صممني الذين
عاشوا بمدينة الدار
البيضاء
■■■
ال ريب في ّأن السائح
يندهش بحجم املئذنة
التي يصل ارتفاعها
إلى حوالي  210أمتار

ال ـب ـي ـضــاء ُ
وعـ ــرفـ ــوا بــاه ـت ـمــام ـهــم الـكـبـيــر
ّ
العربية اإلســام ـيــة ،ال سيما
بالحضارة
ّ
عـلــى ُم ـس ـتــوى تـمــثــاتـهــا داخـ ــل الـعـمــارة
امل ـع ــاص ــرة .ف ـك ــان تـشـيـيــد امل ـس ـجــد يـقـ ّـوم
عـلــى بـنـيــة تــاري ـخـ ّـيــة مـحـضــة وأف ــق فــنــي
ُمنفتح على مناخات الحداثة والتحديث.
ّ
فــا ري ــب فــي أن ال ـســائــح يـنــدهــش بحجم
املئذنة ال ـتــي يصل ارتفاعها إل ــى حوالي
 210أم ـت ــار ،وي ـقــع امل ـس ـجــد ع ـلــى مـســاحــةٍ
تبلغ  9ه ـك ـتــارات وف ـيــه قــاعــة صــاة تبلغ
مساحتها  20ألــف متر مــربــع إلــى جانب
ف ـ ض ــاء ات أ خ ــرى تابعة للمسجدّ ،
أهم ها
ال ـت ــي ت ـ ّـم اس ـت ـحــداث ـهــا ف ــي ال ـ ــ 10س ـنــوات
األخ ـي ــرة ،كــاسـتـحــداث أكــادي ـمـ ّـيــة الـفـنــون
التقليدية التي تضم مجموعة من الدورات
ّ
ـس والــزل ـيــج
الـتــأهـيـلـيــة ال ـخــاصــة بــالـجـبـ ُ
والـحـجــر املـنـقــوش وصـيــاغــة املـجــوهــرات
وغيرها ،م ــا يجعل املسجد يضطلع إلى
جانب الهاجس ّ
الديني بالدور التكويني
الـ ــذي ُي ـع ـيــد إع ـط ــاء ق ـي ـمــةٍ أك ـبــر لـلـعـمـّـارة
ال ـعــربـ ّـيــة اإلس ــام ـي ــة وال ـع ـنــاصــر الـفــنـيــة
ُ
ّ
والجمالي ة ،وا ل ـ ت ــي ت ساهم ف ــي تتويجها
ّ
جمالياتها ،من دون اللجوء إلى أيّ
وخلق
ّ
الغربية.
نماذج وابتكارات من التصاميم
ٍّ
ولـ ـع ــل ه ـ ــذا ال ـت ـش ـبــث ب ــال ـح ـض ــارة نـسـقــا

وتـ ـفـ ـكـ ـيـ ـرًا وه ـ ـنـ ــدسـ ــة ج ـع ـل ــه م ـ ــن روائ ـ ـ ــع
ّ
تتميز
املساجد املوجودة في العالم ،والتي
ّ
باستقاللية كبيرة ،ذلك أن املسجد يتجاوز
البعد ّ
ُ
الجانب الحضاري
الديني ،عبر إبراز
ّ
َ
وال ـف ــن ــي وب ــراع ــة ال ـحــرف ـيــن امل ـغ ــارب ــة في
ـوي ُ
ـاري ق ـ ّ
صناعة صــرح م ـع ـمـ ّ
تماسك.
وم
ٍ
وي ـت ـمـ ّـيــز م ـع ـمــار مـسـجــد ال ـح ـســن الـثــانــي
بقدرة هائلةٍ على خطف عيون الناظرين،
بعدما ّ
شيده ميشيل بانسو على جانبني،
ّ
األول مــن جهة اليابسة ع ـبــارة عــن مدخل
ُ
ُ
ّ
ّ
ـواس
ـواب مــزركـشــةٍ وأق ـ
ٍ
جـمــالــي مــزيـ ٍـن بــأبـ ٍ
ّ
تاريخيةّ .أما الجانب
دالالت
منقوشةٍ ذات
ٍ
اآلخر فقد ّ
تم تأسيسه وسط البحر ،حيث
أمواج األطلسي تتالطم على جدار املسجد
بطريقة ت ـ ّ
ـرج األ ج ـ س ــاد وتمنحها شعو رًا
ً
ُم ــذه ــا ل ـح ـظــة اش ـت ـب ــاك امل ـ ــوج وه ـي ـجــان
يخترق
ال ـب ـحــر .وذلـ ــك ع ـلــى م ــدى ش ــاس ـ ٍـع
ّ
ّ
عباب ا ل ـ ف ــراغ ،حت ى تبدو املئذنة وكأن ها
ُ
ت ــام ــس زرقـ ُـ ــة الـ ّـسـ ـم ــاء .ورغـ ـ ــم ال ـهــاجــس
ّ
محاكاة الحضارة
التاريخي امل تمث ل ف ــي ّ
ّ
اإلسالمية من الناحية املعمارية
العربية
ُ
ّ
ّ
ّ
قد فطن
والزخرفية ،فإن املصمم الفرنسي َ
ّ
ُمبكرًا إلــى ال ـنــزوع التحديثي في املسجد
بطريقةٍ تجعلهم ـ س ــا ي ــرًال ـ ل ـ ت ـ ط ــوراتالتي
ّ
التاريخية حول العالم.
تشهدها املباني

وأخيرًا
فلج زهران القاسمي
محمود الرحبي

لم تكن األفالج ُالعمانية مادة رئيسة للسرد الحديث،
ـات ش ـع ــري ـ ٍة كــاس ـي ـك ـيــة كـثـيــرة
م ــع وج ـ ــود م ـق ـت ـب ـسـ ٍ
وشواهد متعددة وأخبار وقصص وحكايات متنوعة
ً
مثال ،حني ّ
يسمي الشاعر الفلج
عن األفالج ومياهها.
نهرًا ،ويضفي عليه ما للنهر من جريان وهدير وسعة،
ه ــي فــي األس ــاس سعة الخيال والـحـلــم ،مثل الشاعر
هالل بني عرابه الذي خلع على فلجه لقب «أبا خالد»،
عالمة على ّ
أزلية جريانه ،ولكنه رغم ذلك املديح فاض
وهدم بيته وخرب بقعته وهو غائب ،فخاطبه معاتبًا:
َ
َ َّ
َّ
ـاب ظـنـي
ـالد ظـنـي لتـحـفـظ غـيـبـتـي /وقـد خ
أ ب ـ ـا خ ٍ
خـيـب ًـة ْإث َـر َخ ْـي َ
ة
ـب
ِ
َ
ً ْ
ُ
ت ـطــوف بـنـا ليـال ك ِـمـث ِـل َع ُـدونـا /وق ْـع َـو ْس َـت داري ثـم
َ ّ َ ُْ
َ
خـربـت بـقـعـتـي
ُ
تستفيد روايــة الشاعر العماني ،زهــران القاسمي،
«ت ـغــري ـبــة ال ـق ــاف ــر» م ــن م ـك ـ ّـون ــات األف ـ ــاج الـعـمــانـيــة
ّ
ال ـقــدي ـمــة وحـيــاتـهــا .والـفـلــج ش ــق مــائــي معقد يغور
ج ــزء منه تحت األرض ،ويـصــل هـنــاك إلــى طبقات
ً
غاية ف ــي العمق ،مثال فلج دارس القريب مــن قلعة

نزوى الشاهقة ،الــذي ،في إطار ما يمكن تسميتها
عبقرية هندسية ع ــرف بها األج ــداد ،حفر لــه عمق
يوازي ارتفاع القلعة ،وكأنما السر املضمر من ذلك
ٌ
أن االرتفاع الظاهر للقلعة يوازيه عمق شبيه تحت
األرض ،األمــر الــذي جعل منظمة اليونسكو تختار
ف ـلــج دارس الـ ـت ــاريـ ـخ ــي ،وب ـس ـبــب ه ــذه الـتـكــويـنــات
املعقدة ،ضمن اآلثار العاملية ،مع الفرق أن هذا اإلرث
ّ
حي ومياهه جارية منذ األزل ،اختارته «اليونسكو»
ّ
أو لم تفعل ،وسواء اكتشفنا سره أو لم نكتشف.
ّ
شق األفالج ُ
العمانية
تنشغل رواية القاسمي بطريقة
القديمة ،من خــال حبكة أفقية للبطل الــذي سقطت
ّ
أمــه فــي البئر وقــت والدت ــه .ولــذلــك صــار قــفــارًا (قافي
ّ
أث ــر) للماء .وفــي هــذا ال ـس ـيــاق ،أتــذكــر مقطعًا شعريًا
للشاعر ُ
العماني املقيم في املغرب ،عبد الله الريامي،
مــن مجموعته الـشـعــريــة األولـ ــى «ف ــرق الـ ـه ــواء» :ألنــي
ولدت في يوم ماطر فقد عشت دائمًا كالغريق ...وقافر
زهران القاسمي ،الذي ولد في يوم ماطر ،عاش كذلك
باحثًا عن أثر املاء تحت األرض.
قـ ـب ــل أيـ ـ ـ ـ ــام ،كـ ـن ــت أم ـ ـشـ ــي م ـ ــع قـ ــريـ ــب ل ـ ــي (ه ـ ــال
ال ـبــوس ـع ـيــدي) ف ــي واليـ ــة م ـنــح ،وه ــو م ــن سـكــانـهــا،

وف ـجــأة قــال لــي أن أتــوقــف فتوقفت ،ثــم سألني :هل
تعرف مــاذا تحت قدميك؟ أجبت :التراب والحصى.
فضحك ،وهو يجيب :يوجد فلج نشيط .واملعنى أن
ً
ماء جاريًا يوجد تحت رجلي من دون أن أشعر به،
ّ
واملعنى أيضًا أن األج ــداد شقوا ذلــك الطريق تحت
األرضـ ــي ،وال ــذاه ــب بـعـيـدًا فــي مـســاحــاتــه ،متحدين
طريق
الظالم والطمي والصخور من أجــل تسريح
ٍ
للماء الذي اكتشفوا نبعه في تلك األعماق.
وف ــي لـحـظــات الـفـيـضــانــات ،ت ـكــون األفـ ــاج أول ــى هــذه

ّ
شق
رواية تنشغل بطريقة
العمانية ،من خالل حبكة
األفالج ُ
أفقية للبطل الذي سقطت أمه
في البئر وقت والدته

الضحايا ،حني تطمرها السيول وال تبقي لها من أثر.
لــذلــك يــأتــي دور ال ـقــافــر ،كما فعل زه ــران فــي رواي ـتــه،
لكي يبحث عن هذه اآلثار املطمورة .وقد استطاع من
خالل روايته البيئية ،الخصبة ،أن ّ
يعرفنا بطرق شق
األفالج وتلك املعاناة التي يعانيها القرويون مع العطش
والتعلق باألمل في اكتشاف اآلثار املطمورة .وقد جعل
من روايته مناسبة للتعريف كذلك بمفردات قديمة في
اللهجة ُ
العمانية وأسماء الناس وأحوال معيشتهم في
ذلك الوقت ،غالبًا فترة األربعينيات وما قبلها.
قــرأت فــي أث ـنــاء قــراءتــي «تغريبة ال ـقــافــر» كتاب أحمد
الفالحي «بطني» ( 400صفحة) ،وهو عن أعالم قرية
كاتبه الصغيرة ،بطني ،وأغلبهم من عائلة الفالحات،
ولكن جانبًا كبيرًا مــن الكتاب عــن امل ــاء ،وخصوصًا
ال ـنــزاع بـشــأن األنـصـبــة مــن مـيــاه الـفـلــج ،وتـلــك املعاناة
التي يعانيها األهــالــي مــا إن ينضب معني هــذا الفلج،
األمر الذي يدفع بعضهم إلى ترك قراهم ،والذهاب إلى
قــرى أخــرى يكون فيها مـ ٌـاء ،وأفالجها جــاريــة .ولكن
ما إن تعود الحياة إلى فلجهم األصلي ،حتى يعودوا
ً
أدراج ـهــم إلــى مراتعهم األول ــى ،وكــأن معاناة لــم تكن،
ويحتفلوا بطريقتهم.
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