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دمشق وتحوالتها العمرانية
أبواب الجامع ومنها باب البريد وباب
النوفرة وبــاب العمارة وبــاب الــزيــادة،
ثم ينتقل لوصف الدهليزين واملشاهد
ومنها مشهد أبــي بكر ،ومشهد عمر،
ومشهد عـثـمــان ،ومشهد عـلــي ،مبينًا
تفاصيلها وتفاصيل القباب في رسوم
تـفـصـيـلـيــة مـسـقـطـيــة ثــاث ـيــة األب ـع ــاد
وصور لكل منها.
م ــن األم ـ ــور األخ ـ ــرى ال ـجــديــرة بــالــذكــر
وضـ ــع صـ ــور ال ــدع ــام ــات الـ ـت ــي كــانــت
قــائ ـمــة ف ــي ب ــداي ــات ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن،
وال ـ ـتـ ــي ش ــوه ـه ــا ال ـت ــرم ـي ــم ال ـح ــدي ــث،
وهــذا الــرأي لنا .بعدها ينتقل الكاتب
لــوصــف حــرم الـجــامــع ومــا يحويه من
ق ـب ــاب ومـ ــوجـ ــودات ال ـح ــرم وامل ـح ــراب
الرئيس واملحراب املضاف وزخارفهم.
خـ ـص ــص ال ـ ـكـ ــاتـ ــب قـ ـسـ ـم ــا م ـ ــن ع ـم ـلــه
لوصف مآذن الجامع الثالث ،الشمالية
والشرقية والغربية ،علمًا بأنها تعرف
بــاســم مئذنة الــولـيــد ،وهــي تعد أولــى
املآذن التي بنيت في العالم اإلسالمي.
ويشدد الكاتب على أن مئذنة الوليد
عربية املنشأ والفكرة واألساس ،وهي
طــراز ّ
عم بالد الشام وتأثرت به أبراج
الكنائس الغوطية األوروب ـي ــة ومــآذن
مشابهة منها جامع القيروان ومراكش
وجامع القرويني والجامع الكبير في
صنعاء .ومن املمكن أن مئذنة املسجد
الجامع في إشبيلية املسماة الجيرالدا
(املصور  )7على الطراز ذاته ،إذ يتبني
ذل ـ ــك ع ـن ــد مـ ـق ــارن ــة طـ ــرازهـ ــا ب ـم ـئــذنــة
العروس (املصور .)8
ي ـن ـه ــي الـ ـك ــات ــب عـ ــرضـ ــه ال ـت ـف ـص ـي ـلــي
الـ ـجـ ـمـ ـي ــل ب ــالـ ـح ــدي ــث ف ـ ــي ت ـف ــاص ـي ــل
ّ
ويخص لوحة
الفسيفساء في الجامع.
بــردى (املـصــور  9ـ يبلغ عرضها 34,5
مت وارتفاعها  7,2متر ،ويعود القسم
األك ـبــر مـنـهــا إل ــى عـصــر الــول ـيــد) على
رواق الصحن الغربي ،بعرض تفاصيل
ك ــل ق ـســم م ـن ـهــا ،ش ــارح ــا مـحـتــويــاتـهــا
وم ـن ـه ــا ق ـص ــر وب ـ ـيـ ــوت ج ـم ـي ـلــة عـلــى
ضفة نهر ب ــردى ،ورواق يشبه ميدان
امل ـبــارزة والـسـبــاق ،وأش ـجــار غــايــة في
ال ـج ـم ــال وق ــري ــة وق ـع ــت ع ـل ــى ض ـفــاف
الـنـهــر ،ومـجـمــوعــة عـمــرانـيــة متكاملة
مؤلفة من ثالثة بيوت .علمًا بأن هذه
الـلــوحــة الفسيفسائية تعد مــن أجمل
اللوحات في العالم .وقد تغنى النابغة
الشيباني بالجامع في أبيات ّ
سجلها
الكاتب في مؤلفه.
املـ ــؤلـ ــف ي ـن ـت ـقــل مـ ــن ب ـع ــد إلـ ـ ــى ع ــرض
الـكـتــابــات وال ـن ـصــوص الـتــاريـخـيــة في
ال ـجــامــع ومـنـهــا ال ـعــائــدة إل ــى قيتباي
وقانصو اليحياوي وغيرهماُ .
ويختتم
ال ـع ـم ــل بـ ـع ــرض األسـ ـ ـم ـ ــاء وال ــوث ــائ ــق
واملـ ـخـ ـطـ ـط ــات ذات الـ ـع ــاق ــة ب ـع ـم ــارة
الـجــامــع ،مــع صــور لـهــا ،ومــن ثــم وضع
جــدول زمني بــأحــداث الجامع بــدءًا من
إن ـش ــاء مـعـبــد ح ــدد اآلرامـ ـ ــي ف ــي الـقــرن
ال ـعــاش ــر ق ت س ،وان ـت ـه ـ ً
ـاء بمتابعة
إصالح الفسيفساء في عام .1958
أه ـم ـي ــة إض ــاف ـي ــة ت ـع ـكــس م ـك ــان ــة ه ــذا
املـ ـ ــؤلـ ـ ــف ،الـ ـ ـ ــذي يـ ـج ــب أن ي ـ ـكـ ــون فــي
ك ــل م ـك ـت ـبــة ،ه ــي تــرج ـم ـتــه وصـ ـ ــدوره
بــاإلن ـك ـل ـيــزيــة واألمل ــان ـي ــة وال ـيــابــان ـيــة،
وما ال شك فيه أنه سيترجم إلى لغات
أخرى.
كلمة أخيرة ،هــذا العرض املختصر ال
يمكن أن يعكس أهمية هذا املؤلف الذي
يـعــد إثـ ــراء خــاصــا للمكتبة الـعــربـيــة،
آخذين في االعتبار أنه يحوي أكثر من
مئتي مصور ،ما أجبرنا على اختيار
قلة قليلة منها رأيـنــا أنـهــا تسهم في
توضيح محتواه وأهميته وجمالياته.
هـ ــذا امل ــؤل ــف ي ـح ـفــظ ل ـنــا ص ـ ــورة أحــد
أهم أوابــد العالم مؤرخًا له وألهميته،
مـمــا يكسبه مـكــانــة خــاصــة ملكتباتنا
خصوصًا فــي عصر الـسـعــار املذهبي
التكفيري الوهابي األعرابي الوحشي
الــذي يجتاح املنطقة وال يعرف سوى
ال ـغ ــزو وال ـق ـتــل وال ـغ ـن ـي ـمــة ،وال عــاقــة
ل ــه بـعـقــل وال ب ــأي م ــن ص ـف ــات الـبـشــر
واإلنسانية األخرى.
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يرصد التحوالت في تخطيط الشوارع
واألبنية بسبب تغير النمط المعماري
وفق مخططات اإلمبراطوريات
المختلفة التي مرت في المدينة
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