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»بيت حتحت«
رائحة التاريخ في قطاع غزة

غزة ـ عالء الحلو

فـــي زقـــــاق ضـــيـــق، مــتــفــرع جــنــوبــا 
مــن شـــارع بــغــداد الرئيسي وسط 
حي الشجاعية في البلدة القديمة 
ــزة، يقع  الــواقــعــة إلـــى الـــشـــرق مـــن مــديــنــة غــ
»بيت حتحت« األثــري، والــذي بني قبل ما 
يزيد على أربعة قرون، ويعد واحدًا من أقدم 
البيوت األثرية املتميزة بطابعها العمراني 

والزخارف التراثية.
ويــجــاور بــيــت حتحت األثــــري الـــذي يعود 
إلـــى نــهــايــة حــقــبــة املــمــالــيــك، وبـــدايـــة حقبة 
العثمانيني »مسجد الست رقية«، و»جامع 
إلى جانب مجموعة  األثريان،  ابن عثمان« 

تحتاج اآلثار في غزة إلى دعم أكثر  )عبد الحكيم أبو رياش(

D

ــة، ويــتــكــون  ــ ــريـ ــ ــانـــي الــســكــنــيــة األثـ ــبـ مــــن املـ
مــــن طـــابـــقـــني، وتـــتـــزيـــن نــــوافــــذه الــداخــلــيــة 

بالزخارف، وممراته باألقواس.
»إبراهيم  إلــى  األثــري  البيت  وتعود ملكية 
حــلــبــي آل حـــتـــحـــت« وهـــــو كــــــردي األصـــــل، 
الهجري،  الثاني عشر  القرن  في  بناه  وقــد 
وقــد ذهــب »سالم حتحت« ويلقب بـ »فخر 
إبراهيم حتحت  أحــد أحفاد  التجار« وهــو 
إلــــى األســـتـــانـــة لــيــشــكــو حـــاكـــم غــــزة بسبب 
الــزيــارة  إثــر تلك  لــه، وعلى  كثرة مضايقته 
املفروضة  الضرائب  مــن  تعفيه  ُحجة  منح 

عليه.
ــري مـــن طــابــق أرضـــي  ــ ويــتــكــون الــبــيــت األثـ
ــوان،  يــحــتــوي عــلــى ســبــع غـــرف كــبــيــرة، وإيــ

ومطبخني، ودرجــتــني، يــؤديــان إلــى سطح 
ــيــــت، وأعـــيـــد  ــبــ ــم تـــرمـــيـــم الــ ــ ــيــــت، وقــــــد تـ ــبــ الــ
ــه مــــن قـــبـــل إحــــــدى الــجــمــعــيــات  ــدامـ ــخـ ــتـ اسـ
الخيرية عام 2009، بعد أن قام مالك البيت 

بالتبرع فيه للجمعية.
ــة نـــشـــوى  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ وتــــــقــــــول املــــهــــنــــدســــة املـ
الـــــــرمـــــــاوي، وتـــعـــمـــل ُمـــــرشـــــدة ســـيـــاحـــيـــة، 
إيــوان  مركز  في  الحفاظ  ومنسقة مشاريع 
التابع إلحدى جامعات قطاع غزة إن البيت 
يـــعـــود لــتــاجــر حـــبـــوب مـــن عــائــلــة حــتــحــت، 
وهي من العائات املعروفة في قطاع غزة، 
ويــقــع فـــي »مــنــطــقــة الــتــركــمــان« وســـط حي 

الشجاعية القديم.
ـــ »الـــعـــربـــي  وتـــشـــيـــر الـــبـــاحـــثـــة الـــــرمـــــاوي لــ

الــــجــــديــــد« إلـــــى أن بـــيـــت حــتــحــت يـــقـــع فــي 
مــوقــع مــتــمــيــز مـــن مـــواقـــع حـــي الــشــجــاعــيــة 
والذي يعد أحد أكبر أحياء البلدة القديمة، 
إذ يـــجـــاوره ســـوق الــشــجــاعــيــة، وهـــو أكــبــر 
األســـــــواق الــشــعــبــيــة، كـــذلـــك مــســجــد الــســت 
رقية، ومسجد ابن عثمان، وحمام السوق، 
ــر قـــبـــل فـــتـــرة طـــويـــلـــة نــتــيــجــة  والـــــــذي انــــدثــ
الــتــطــور الــعــمــرانــي، كــمــا يـــجـــاوره عـــدد من 
البيوت األثرية، والتي ما زالت قائمة، وهي 
بيت املزيني، بيت بسيسو، بيت البلتاجي، 

بيت مرتجى األثريني.
ــمــــرانــــي،  ــعــ الــ الــــبــــنــــاء  وتـــــوضـــــح أن طـــــــــراز 
وتـــفـــاصـــيـــلـــه تـــدلـــل عـــلـــى أن الـــبـــيـــت يــعــود 
ــر فــتــرة حكم املــمــالــيــك، ويــتــحــدث عن  ألواخـ
ذلك الشكل العام، والعناصر التي تميز تلك 
الحقبة، إذ تتشابه البيوت بمدخلها وهو 
عبارة عن دهليز منكسر، لدخول الشخص 
إلى البيت دون أن يتم كشف ساكنيه، كنوع 
فــنــاء داخلي  إلــى  يـــؤدي  مــن الخصوصية، 
أو »مجلس  الــبــيــت«،  كبير يسمى »صــحــن 
البيت«، ويعتبر العنصر األساسي، والذي 

تتم فيه كل األنشطة األسرية.
وتــلــتــف حـــول الــفــنــاء الــداخــلــي ســبــع غــرف 
كبيرة، وإيوان كبير يعتبر »غرفة معيشة«، 
الشمالية  الناحية  من  ويخرج  ومطبخني، 
»الــزيــرة« ويتم  عــلــوي تحته  درج  للساحة 
الدرج  الساقي، ويــؤدي  باملاء من  تعبئتها 
إلــــى غـــرفـــة ثــامــنــة تــســمــى »مـــقـــعـــد« لكبير 
العائلة، وإلى جانبها درج آخر يؤدي إلى 
الــســطــح، ويـــوجـــد أيــضــا درج داخـــلـــي آخــر 

يؤدي إلى السطح.
أمــــا عـــن الــفــتــحــات املـــغـــطـــاة وســــط ســاحــة 
البيت، فتقول الرماوي إن الفتحتني عبارة 
عــن بــئــريــن للغلة، مــوضــحــة أن بــداخــل كل 
بــئــر صــومــعــة عــمــق األولــــى ثــمــانــيــة أمــتــار، 
البيت  أمــتــار، وكــان صاحب  والثانية ستة 
تخزين  يتم  إذ  تــجــارتــه،  فــي  يستخدمهما 

القمح والشعير والحبوب داخلهما.
وتــبــني أن الــبــيــوت األثـــريـــة فـــي قــطــاع غــزة 
لــلــجــدران، وهــو نظام  تتميز بشكل موحد 
»الــــحــــوائــــط الـــحـــامـــلـــة« املـــبـــنـــيـــة بــالــحــجــر 
الــرمــلــي، ويــتــراوح سمكها بــني 70 إلــى 80 
ســنــتــيــمــتــرا، ويـــصـــل فــــي بـــعـــض األحـــيـــان 
إلـــــى مـــتـــر، مـــوضـــحـــة أن بـــيـــت حــتــحــت تــم 
تــصــمــيــمــه وفـــق نــظــام الــتــوجــيــه الــداخــلــي، 
والــنــوافــذ تطل على  الفتحات  كــل  أن  وهــو 
أركان  الداخلية، والتي تعتبر أهم  الساحة 
البيت، إذ تمده باإلضاءة والتهوية، عاوة 
وتتزين  بالطبيعة.  الــبــيــت  أهـــل  ربـــط  عــلــى 
ــدران بـــعـــدد مـــن الـــحـــوامـــل الــرخــامــيــة،  ــجــ الــ
والتي يتم وضعها لتقوية النوافذ، وحمل 
الـــــجـــــدران، كـــمـــا تـــتـــزيـــن الـــــجـــــدران، وتــعــلــو 
النوافذ واألبواب منقوشات حجرية، تدلل 
الــذي كــان يعنى به  على الجانب الجمالي 

أصحاب البيوت.
واملؤسساتي  الرسمي  االهتمام  غــاب  وقــد 
في اآلثار والبيوت األثرية، نتيجة األوضاع 
التي يمر  املتردية  االقتصادية واإلنسانية 
بها قطاع غزة، إذ يتم توجيه أموال الدعم 
الـــدولـــي إلـــى املــشــاريــع اإلغــاثــيــة والــصــحــة 
أن قطاع  اعــتــبــار  عــلــى  واإليـــــواء،  والتعليم 

اآلثار »ثانوي«.

تعود ملكية بيت 
حتحت األثري إلى 
إبراهيم حلبي وهو 

كردي األصل، وقد بناه 
في القرن الثاني عشر 

الهجري.

■ ■ ■
يتكون البيت األثري من 
طابق أرضي يحتوي 

على سبع غرف كبيرة، 
وإيوان، ومطبخني، 

ودرجتني يؤديان إلى 
السطح.

■ ■ ■
تتميز بيوت غزة 

األثرية بالشكل املوحد 
للجدران، وهو نظام 
»الحوائط الحاملة« 

املبنية بالحجر الرملي، 
ويتراوح سمكها بني 
70 إلى 80 سنتيمترًا.

باختصار

الفترة  أربعة قرون في  الذي شيد قبل  األثرية، وهو  بمعالمه  نظرًا الحتفاظه  القديمة،  »بيت حتحت« شهرته في غزة  يأخذ 
الفاصلة بين حكم المماليك والعثمانيين، وال يزال مقصد كثيرين من الزائرين

هوامش

نجوى بركات

 في طابوٍر طويل، 
ً
لبنان، واقفة مي، في 

ُ
وكنُت في ُحل

إلى جانب طوابير أخرى، في وقت بدا وقَت غروٍب، إذ 
آيــٍل إلى غياب.  الُحمرة وببقايا نــوٍر  تلّون بشيء من 
ــا فــي الــطــابــور، رجـــاال ونــســاء وأطـــفـــاال، متعبني، 

ّ
وكــن

الركن  ننتظر وقوفا منذ ساعات طــوال، أن نبلغ ذلك 
ق من حوله عدٌد من موظفني يرتدون 

ّ
البعيد الذي يتحل

بــدالت رسمية وربطات عنق بألوان ســوداء أو داكنة، 
ومن ورائهم جنود يحملون بنادق يلتمع معدنها في 
الغسق، معتمرين قبعاٍت من فرو أسود، جامدين، ال 

سون وال يرمشون.
ّ
يتنف

 لضيٍق 
ّ

وإذ تململُت قليال محاولة الخروَج من الصف
أنا  س بارتياح، 

ّ
التنف جثم على صــدري، ومنعني من 

التي ال أحتمل األماكن الضيقة أو املحصورة أو مكتظة 
الحضور، سمعت صوتا مقتضبا  صفر فوق رأسي، 
كما حني يقع إناُء زهوٍر متوسط الحجم، اصطدمت به 
 حّركها الهواء، فوق طاولٍة من زجاج، مصّدرا 

ٌ
ستارة

صوت »تك«، من غير صدًى، أو عمٍق، أو ارتجاج، هكذا 
قيل لــي إّن الــرصــاصــة الــصــافــرة عبرت فــوق رأســي، 
لــكــي تنبهني إلـــى ضــــرورة الـــدخـــول فــي الــصــف من 

ُدرت  باالختناق،  شــعــوري  أداوي  ولكي  وإال.  جــديــد، 
 
ً
ذات اليمني، فرأيت تالال من اللوائح املستطيلة مملوءة

حبَر طباعة أسود. 
أمامها  لــوائــح ألســمــاء  فيها، وجــدتــهــا  تمّعنت  وحــني 
مرّبعاٌت تدعوك إلى ملئها بقلم حبر أو رصاص. وإذ 
أقول تالال، فإني بالفعل أعني تالال، بما يقارب جباال 
متواضعة االرتفاع، ممتّدة إلى ما ال نهاية في سهل 
يقلقه ضجيج.  وال  ريـــٌح  تالعبه  ال  ســاكــن،  منبسط، 
ــا ال نــهــايــة،  ــى مـ ــ وعــنــدمــا ســئــمــُت املــنــظــر املـــتـــكـــّرر إل
استدرُت يسارا، فإذا بي أمام سهٍل آخر مغمور باملاء، 
طبقة رقيقة من املاء الجاري ال تعدو بضع سنتمترات، 
تتزحلق فوقه أسماك فضية بحجم متوسط، فتبدو 
لوهلٍة كأنها سهام متحّركة، تشير إلى اتجاه ما، قبل 

أن تتجه إليه، وتختفي فيه. 
ني أتقاسم رؤيــاي هذه وأحدهم، 

ّ
ُت من حولي، عل

ّ
تلف

فلم أعثر على عيوٍن في الوجوه املحيطة بي، ولم أعثر 
فيها على أفواه، أو آذان، فإذا بي أمام ماليني الوجوه، 
بــيــضــاء فـــارغـــة مـــن مــالمــحــهــا، مـــتـــكـــّررة ومصطفة 
املــألــوفــة يــاقــاُت  ومــتــكــاثــرة، تفصلها عـــن األجـــســـاد 
إنما من دون خيطان  األخـــرى،  قمصاٍن بيضاء هي 
وأزرار. تقّدم الطابور بعد طول انتظار، فمشينا جميعا 

بترتيب، الخطوة تلو األخــرى، على قرع طبول بعيدة 
 من غاٍب وراء الغاب الذي وراءه غاب، 

ً
جدا، كانت قادمة

وال نــراه، بل نــدرك فقط أنــه هناك، في مكاٍن مــا. كنا، 
نحن املتقّدمني في إيقاع يشبه إيقاع املآتم والجنازات، 
نرفع أيادينا اليمنى عند مستوى صدورنا، قابضني 
رة على أوراق بيضاء، بدا أنها، لسبب 

ّ
بأصابعنا املتوت

مـــا، بــمــثــابــة هــوّيــاتــنــا الــتــي نــعــّز وعــلــيــهــا نــخــشــى من 
التلف والضياع. يتقّدم الذي في رأس الطابور، واضًعا 
اقتراٍع زجاجّي عمالق،  البيضاء في صندوق  ورقته 

ثــم ينزل درجــا يخفيه عــن أبــصــارنــا، فــال نــدري بعد 
س 

ّ
ذاك ما هو مآله، أو إلــى أيــن صــار. ومــع ذلــك، نتنف

 طابورنا، 
ُ

ما انتقص عدُدنا، وقصر طول
ّ
الصعداء، كل

ا 
ّ
نا البيضاُء التي تقول عن

ُ
وتزايدت في الصندوق أوراق

خيباتنا،  عن  وتخبر  البيضاء،  بني سطورها  الكثير 
له  الذي طال، وما عدنا نحسب  وخساراتنا، ومواتنا 

أّي حساب.
ــاء دوري، وأصــبــحــت عــلــى مــرمــى خــطــوات  وحـــني جـ
مـــن تــلــك الــغــرفــة الــزجــاجــيــة الـــتـــي خــلــتــهــا صــنــدوقــا 
مـــن الــبــعــيــد، ألــقــيــت ورقـــتـــي الــبــيــضــاء عــبــر نــافــذتــهــا 
املستطيلة، وكنت قد حرصُت على أال تحمل أّي ذرة 
غباٍر ُيساء تفسيُرها، أو ُيصار إلى تأويلها بغير ما 
أردت، فمسحتها، ومسحتها، ونفخت عليها، ونفخت 
ال   ،

ً
واضحة  ،

ً
ناصعة باتت  أنها  نت 

ّ
تيق حولها، وحني 

أنظر  وأنــا  الطابور،  ألقيتها، وخرجت من  فيها،  لبس 
ــوام الـــورقـــات الــبــيــضــاء  ــ إلــيــهــا وأراهـــــا تــنــزلــق فـــوق أكـ
 بني 

ً
ــتــي ســبــقــتــنــي، حــتــى اســتــقــّرت مــائــلــة ــرى ال ــ األخـ

ورقتني، فابتسمت لها، وابتسمت لنفسي، وصحوُت.  
، قلت هــذا حلم 

ً
حــني استفقُت مــن منامي ذاك، آســفــة

ه، يوما، يقترع 
ّ
لبنانّي بامتياز، أن أرى شعب لبنان كل
ليه ونظامهم، بورقٍة هيفاَء بيضاء.

ّ
ملمث

االنتخابات اللبنانية: ُحلُم الورقة البيضاء

وأخيرًا

حلم لبنانّي بامتياز، 
أن أرى شعب لبنان يقترع 

لممثّليه ونظامهم، بورقٍة 
هيفاَء بيضاء
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