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ذو الحجة ١٤٤٠هـ  -اغسطس ٢٠١٩م

القاهرة الفاطمية
جميلة علي
جولة تاريخية يف القاهرة الفاطمية ي�أخذنا فيها الكاتب الدكتور حممد فوزي رحيل بعنوان «القاهرة يف عيون نا�صر خ�سرو» وهو مقال �أ�شبه ما يكون مبذكرات
يومية عا�شها نا�صر خ�سرو يف القاهرة التي زارها يف �أوج عزها قبل �أن تدهمها ال�شدة امل�ستن�صرية ،حيث كانت م�صر يف ذلك الوقت لها املكانة الأوىل يف العامل
الإ�سالمي� ،سبقت فيه بذلك العراق مقر اخلالفة العبا�سية.
حمطات عديدة وعوامل مميزة من تاريخ القاهرة وجمالياتها
ينقلها الكاتب بعيون نا�صر خ�سرو(� )442-439إبان فرتة احلكم
الفاطمي مل�صر.
ت�ع��ددت ال��رواي��ات ح��ول امل�ؤ�س�س احلقيقي للقاهرة وت�سميتها
ب�ه��ذا اال��س��م ف�ف��ي رواي ��ة ن��ا��ص��ر خ���س��رو �أ ّن ال ��ذي ب�ن��ى ال�ق��اه��رة
هو املعز لدين اهلل الفاطمي ،حيث اختار موقع املدينة بنف�سه
�شمال مدينة م�صر �أو الف�سطاط� ،إال �أ ّن رواية نا�صر قد تكون
منقولة ع��ن ال�سماع دون ت��دق�ي��ق؛ فاملعز الفاطمي �أم��ر ببناء
القاهرة لكنه مل يكن حا�ضرا لهذا البناء ،فلم ي��أت م�صر �إال
بعد �أن ا�ستقرت �أحوالها وا�ستقامت الأم��ور حلكم الفاطميني،
كما �أ ّنه الم قائد اجلي�ش الفاطمي جوهر ال�صقلي الذي حتمل
عبء الفتح وتنظيم �أمور البالد قائال له« :فاتك بناء القاهرة
على النيل عند املق�س ،فهال بنيتها على اجلرف» واجلرف هي
منطقة ت�شرف على النيل واجلبل وبركة احلب�ش ،وجتمع بني
ال�سهل واجل�ب��ل واخل���ض��رة وامل ��اء ،م��ا يعني �أ ّن ج��وه��ر ه��و من
اخ�ت��ار موقع القاهرة و�أ��ش��رف على بنائها .و�أ ّم ��ا �أ��ص��ل ت�سمية
القاهرة فاختلفت ال��رواي��ات حولها ،منها ما ذك��ر �أ ّن��ه ج��اء من
الطالع الذي بد أ� فيه بناء املدينة وهو املريخ �أو القاهر ،ومنها
�أ ّن القاهرة �سميت بذلك لأنها تقهر من �شذ عنها ورام خمالفة
�أمريها .وذكر القلق�شندى �أ ّن ا�سم القاهرة �أخذ من قول املعز
جل��وه��ر ح�ين ودع ��ه ق��ائ��دا لفتح م�صر -لتدخلن خ��راب��ات ابن
طولون وتبني مدينة -تقهر -الدنيا.-
ق�صر اخلليفة الفاطمي �أبرز معامل القاهرة و�أ�ضخمها �إذ كان
يقع يف و�سط ال�ق��اه��رة �إال �أ ّن م��ن ك��ان ي��راه م��ن ظاهر املدينة
يظنه جبال ل�ضخامته وما به من من�ش�آت وكان �شديد االت�ساع
ال تت�صل به �أبنية ،يتوىل حرا�سته �أل��ف رج��ل منهم خم�سمائة
يدورون حوله حتى ال�صباح ومن كان داخل املدينة ال يرى �شيئا
ب�سبب ارت�ف��اع �أ� �س��واره .وي��ذك��ر نا�صر خ�سرو �أن داخ��ل الق�صر
اثني ع�شر بناء وع�شرة �أبواب فوق الأر�ض و�أخرى غري ظاهرة
حتت الأر���ض .وكان للق�صر باب �سري حتت الأر���ض يركب فيه
اخلليفة وي�سري حتى ي�صل �إىل ق�صر �آخر خارج القاهرة .وقد
بني الق�صر من احلجر املنحوت وداخله مناظر و�إيونات ودهليز
به دكك.
وي�ن�ق��ل ال�ك��ات��ب ب�ع�ي��ون ن��ا��ص��ر خ���س��رو و��ص�ف��ا لأب� ��واب ال�ق��اه��رة
وحواريها ومنازلها فيذكر �أ ّن للقاهرة خم�سة �أب��واب هي :باب

الن�صر ،وباب الفتوح ،وباب القنطرة ،وباب زويلة ،وباب اخلليج.
وه ��ذه الأب � ��واب ه��ي �أب� ��واب ال �ق��اه��رة ال �ت��ي ب�ن��اه��ا ج��وه��ر ،وال�ت��ي
�أحيطت ب�سور من ِّ
اللب ولي�س من احلجر �إذ مل ينب �سور احلجر
�إال يف ع�ه��د ب��در اجل�م��ايل ث��م ��ص�لاح ال��دي��ن ،ك�م��ا ك��ان للمدينة
ق�صور �ضخمة تتكون من خم�سة �أو �ستة طوابق يقال لها الق�صور
الزاهرة� .إ�ضافة �إىل عدد من املباين الإداري��ة كدار ال��وزارة ودار
ال�ضيافة ودار ال�ضرب .وعن ح��واري القاهرة وحمالتها حتدث
نا�صر ع��ن ع�شر م��ن احل ��واري �أو امل�ح�لات وه��ي ح ��ارات برجان
وزويلة واجلودرية والأم��راء والدياملة وال��روم والباطلية وق�صر
ال�شوق وعبيد ال�شراء وامل�صامدة ،ولكل ح��ارة علة يف الت�سمية.
وباحلديث عن ح��واري القاهرة وحمالتها مل ين�س نا�صر �أي�ضا
�أن يلتفت جلمال العي�ش يف منازلها وح�سن نظامها بعدما �سكن
�إحداها في�صفها �أنها كانت نظيفة وجميلة وح�سنة التهوية بديعة
املنظر ،ك�أن املرء حني ينظر �إليها يظنها بنيت من اجلواهر ال من
اجل�ص والآج��ر ،وقد حر�ص مالكها على عدم م�ضايقة بع�ضهم
بع�ضا حتى منعوا ف��روع �أ�شجارهم من الو�صول للجار .ونظ ًرا
لبعد القاهرة عن النيل فقد كان ال�سقاءون يقومون بنقل املاء من
النيل �إىل القاهرة �أو من الآبار القريبة من النيل التي ات�صفت
بعذوبة مائها عن طريق اجلمال التي خ�ص�ص اثنان وخم�سون
�ألف منها لهذه املهمة �أو عن طريق ظهورهم للحارات ال�ضيقة
�إال �أ ّن املالحظ �أنه مل يكن م�سموح لل�سقاءين بالإقامة يف املدينة
كونها مدينة ملكية .وعن اهتمام اخلالفة الفاطمية باحتياجات
�سكان القاهرة من املرافق والأ�سواق فقد كان بالقاهرة ما يزيد
عن ع�شرين �أل��ف دك��ان جميعها ملك للخليفة الفاطمي ،يقوم
التجار بت�أجريها من ديوان اخلليفة ،كما كان بالقاهرة حمامات
و�أرب�ط��ة وم�ن��ازل للإيجار وكلها ملك اخلليفة ي�ؤجرها للنا�س
ح�سب رغبتهم دون �إجبار.
كما اه�ت��م الفاطميون ب��الأم��ن يف ال�ق��اه��رة حتى ي��روي خ�سرو
�أن �أ�صحاب املحال التجارية وال�صيارفة وال�صاغة مل يكونوا
يغلقون �أب ��واب حمالتهم ب��ل ي�سدلون عليها ��س�ت��ورا ال �أك�ثر،
�إ��ش��ارة �إىل كفاية جهاز ال�شرطة الفاطمي ال��ذي ت��وىل �أعمال
الأم� ��ن وت�ن�ف�ي��ذ ال�ق���ض��اء .وح��ر� �ص��ا ع�ل��ى ن��زاه��ة ال�ق���ض��اء فقد
خ�ص�ص للق�ضاة رواتب ح�سب منازلهم حتى يتعففوا عن �أموال
النا�س ،كما ا�ستحدثوا وظيفة قا�ضي الق�ضاة منذ عهد اخلليفة
العزيز باهلل.

ومما يعك�س ذوق وح�س اخللفاء الفاطميني واهتمامهم بجمال
الطبيعة وال�ت�ن��زه وال�تروي��ح ،ي�شري نا�صر �إىل �أن��ه ك��ان داخ��ل
ال�ق��اه��رة ب�ساتني و�أ� �ش �ج��ار وداخ ��ل ق�صر اخلليفة �أي���ض��ا وق��د
ن�صبت ال���س��واق��ي ل��ري�ه��ا ك�م��ا �أن���ش�ئ��ت ف��وق ال�ق���ص��ور متنزهات
غر�ست بها الأ�شجار من كل نوع .وكان للخليفة حديقة خا�صة
يف ��ش�م��ال ال�ق��اه��رة ت�سمى ح��دي�ق��ة ع�ين �شم�س وف�ي�ه��ا �شجرة
البل�سان املميزة والوحيدة يف العامل �إذ ال ينبت حبها يف مكان
�آخر و�إذا نبت ال يخرج منه الزيت .ويف هذه املنطقة �أي�ضا بقايا
م��دي�ن��ة �أون ��و عا�صمة ال�ف��راع�ن��ة ل�ف�ترة ط��وي�ل��ة وم��رك��ز العلم
والثقافة.
وع��ن احتفاالت القاهرة وطقو�سها وم��وائ��ده��ا يحدثنا نا�صر
خ�سرو ع��ن عيد رك��وب فتح اخلليج وه��و خليج القاهرة ال��ذي
كان يقع يف الغرب منها ،ي�صفه ب�أنه ترعة كبرية على �شاطئيها
ثالثمائة قرية ،يبد�أ من النيل قبالة الف�سطاط وي�سري مارا
بالقاهرة ،وبني عليه ق�صران؛ ق�صر الل�ؤلوة وق�صر اجلوهرة.
كان عيد ركوب فتح اخلليج يجرى يف �شهر �أغ�سط�س من كل عام
حني يتم وفاء النيل حيث يقام حفل مهيب يخرج فيه اخلليفة
بنف�سه لفتح اخلليج �إيذانا بفتح جميع اخللجان يف �شتى �أنحاء
م�صر وي�شهده عامة النا�س م�ستب�شرين بح�صاد وافر يعم فيه
اخلري على اجلميع .هذا االحتفال الأ�سطوري و�إن كان ظاهره
احتفاال بوفاء النيل �إال �أن��ه مل يكن يخلو من ر�سائل للعامة
عن هيبة وق��وة وغنى الدولة الفاطمية؛ الأم��ر ال��ذي ي�ضمن
لها ا�ستقرارا �أمنيا وقربا من الرعية .ومما تتقرب به الدولة
�أي�ضا م��ن الرعية م��وائ��د اخلليفة الفاطمي يف عيدي الفطر
والأ�ضحى ،وهي موائد فاخرة كان ي�سمح للجميع بح�ضورها.
كما احتفل الفاطميون بالأعياد القومية و�أعياد �أهل الذمة ويف
كل الأعياد يكرثون من ال�صدقات وتوزيع الأطعمة والك�سوات.
ه�ن��ا ي���ص��ل ب�ن��ا ال�ك��ات��ب �إىل خ �ت��ام ه ��ذه اجل��ول��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة يف
القاهرة الفاطمية نقال عن نا�صر خ�سرو ،حيث من املالحظ
�أن ��ه ك��ان مفتونا بها �أمي ��ا اف�ت�ت��ان حتى �أن ��ه مل ي��ذك��ر عنها �أي
نقي�صة ،وت��أث��ر مبذهبها و�أ��ص�ب��ح م��ن دع��ات��ه فيما ب�ع��د ،ومن
وج�ه��ة ن�ظ��ر �شخ�صية ف� �� ّإن حت��وي��ل قطعة م��ن ال���ص�ح��راء �إىل
حا�ضرة كالقاهرة عمل لي�س بالهني ولكنه مل يكن بامل�ستحيل،
�أمر يعطينا جتربة حية وزاهرة ال�ستثمار مناطقنا ال�صحراوية
وزرع احلياة فيها على غرار القاهرة.
feker201433@gmail.com

