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أبواب تونس
إرث عريق يجذب السياح

تونس ــ مريم الناصري

الــتــجــّول فــي املــديــنــة العتيقة  عند 
فــي الــعــاصــمــة تــونــس، أو املــديــنــة 
ــســمــى فـــي كـــل من 

ُ
الـــعـــربـــي، كــمــا ت

مدن سوسة والقيروان واملنستير وبنزرت 
وبعض املناطق الساحلية، ال بد وأن تلفت 
البيوت مختلفة األحجام واألشكال  أبــواب 
 املـــــارة. فــهــي ال 

َ
واأللــــــوان والـــزخـــرفـــة عـــيـــون

تشبه األبــواب في أي بلد آخر أو حتى تلك 
الــحــديــثــة، األمـــر الـــذي جــعــل تــونــس تتميز 
 

ّ
بأبوابها. وظلت تونس العتيقة التي تحتل
 عــلــى تفاصيلها 

ً
الــعــاصــمــة مــحــافــظــة قــلــب 

ــارات  ــة الــــتــــي أنـــشـــأتـــهـــا الــــحــــضــ ــاريــ ــمــ ــعــ املــ
ــة؛ الــــــرومــــــانــــــيــــــة والــــحــــفــــصــــيــــة  ــ ــبـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ املـ
واإلسامية، خصوصًا املنازل القديمة التي 
التراث  األجيال، وباتت جزءًا من  توارثتها 
الذي يتولى املعهد الوطني لحماية التراث 
الــحــفــاظ عــلــيــه وتــرمــيــمــه ســنــويــًا. ويشمل 
 

ّ
الــتــرمــيــم الــشــبــابــيــك واألبـــــــــواب. تـــلـــّون كــل

األبواب في املدن العتيقة باألزرق أو األصفر 
أو البني أو األخضر. شكل بعضها مستطيل 
واآلخر مقوس من األعلى، لكن جميعها ذات 
دفــتــني، وهـــي مــزركــشــة بــاملــســامــيــر الخشنة 
جميلة  هندسية  أشكال  في  املثبتة  الداكنة 

أحد أبواب تونس القديمة )العربي الجديد(

في خشب الباب. بعض تلك األبواب الكبيرة 
ــر صــغــيــر فـــي أحــد  ــاب آخــ تــمــتــاز بـــوجـــود بــ
الدفتني ينفتح داخله ويسمى باب الخوخة. 
الفتحة  الــروايــات فــي تونس عــن تلك  تقول 
 األمــيــرة اإلســبــانــيــة الــتــي تــزوجــهــا والــي 

ّ
إن

العزيز بن موسى بن نصير،  األندلس عبد 
لــم تــكــن تــحــب تــواضــع زوجــهــا مــع الــرعــيــة، 
وعـــدم انــحــنــاء أي زائـــر للقصر خـــال رؤيــة 
الـــوالـــي، فــأمــرت بــإنــشــاء فتحة صــغــيــرة في 
أحــد دفــتــي الــبــاب الكبير، ليضطر كــل زائــر 
لقصر الوالي إلى االنحناء عند الدخول. وقد 
الطريقة  تلك  بعد  مــا  فــي  التونسيون  اتــبــع 
في بيوتهم اقتداء باألميرة األندلسية. فيما 
 العائات التونسية 

ّ
تقول روايــات أخرى إن

ــان الــــبــــاب الــكــبــيــر إذا  ــ كـــانـــت مـــحـــافـــظـــة، وكــ
وفسحته  البيت  منافذ  جميع  يكشف  ــتــح 

ُ
ف

تلك  فــي  صغيرة  فتحة  فابتكروا  الداخلية، 
األبواب الكبيرة لتفتح لكل زائر، وال تكشف 
من في البيت، وتسمى تلك الفتحة »خوخة«.

ودائـــمـــًا مــا يــكــون الــبــاب مــحــاطــًا بــإطــار من 
الرخام أو من حجارة كلسية ذات لون بني 
فاتح مزخرف بنقوش دقيقة تسمى »حلية« 
الـــواجـــهـــة. وُيـــزيـــن الـــبـــاب بــمــســامــيــر تنقش 
الحلي،  فــي  أيضًا  تستخدم  مختلفة  رمـــوزًا 
أمازيغية، على غرار  وهــي عبارة عن رمــوز 

»الــخــمــســة« و»الــــخــــال« أو ســمــكــة صغيرة 
العني  إبعاد  اليد الخمسة، قصد  أو أصابع 
والـــحـــســـد. كـــمـــا أن غــالــبــيــة أبـــــــواب تــونــس 
القديمة، وحتى بعض الحديثة منها، تكاد 
 من 

ّ
ال تخلو من تلك الرسومات. وتعلو كا

ستعمل 
ُ
ت الحديد  مــن  قطعتان  الــبــاب  دفتي 

لــطــرق الــبــاب وتــســمــى »طــقــطــوقــة«. ويفتح 
الــبــاب الــخــارجــي دائــمــًا عــلــى قــاعــة صغيرة 
الضيوف  فيها  يستقبل  »السقيفة«  تسمى 
قبل دخولهم إلى البيت. يشار إلى أن معظم 
األبواب في الباد كانت تصنع بذلك الشكل 
منذ مــائــة عـــام. وتــلــون أبـــواب املــنــازل غالبًا 
باللون األزرق أو األصفر، فيما تلون أبواب 
مقامات األولياء وأبــواب املساجد باللونني 
األخضر أو البني، وتكون أكبر حجمًا وفي 
ــــوال الــيــوم  عــلــو الـــبـــنـــاء، وتـــظـــل مــفــتــوحــة طـ

الستقبال الزوار.
يقول محمد الشرفي )55 عامًا(، أحد أصحاب 
ه يتولى 

ّ
محال النجارة في العاصمة تونس، إن

إصـــاح تلك األبـــواب منذ أكثر مــن 20 عامًا. 
يضيف أن »معظم أصحاب البيوت القديمة 
يحافظون على بيوتهم كما هي، خصوصًا 
الباب الخارجي الذي يجب أن ُيصلح من دون 
الكبيرة  املسامير  أن  حتى  شكله.  يتغير  أن 
تستبدل بأخرى جديدة للحفاظ على نفس 

الزخرفة وشكل الزينة«، مضيفًا أن »غالبية 
الــيــوم ال يمكنها صــنــع تلك  الــنــجــارة  ورش 
القديم،  وبشكلها  الكبير  بحجمها  األبـــواب 
لذلك يتم التركيز على ترميمها«. ويشير إلى 
أن العديد من األبواب في املدن العتيقة ترمم 
الــتــراث، إذ  بــإشــراف املعهد الوطني لحماية 
تعّد تراثًا ال يقل أهمية عن البيوت القديمة. 
يــتــابــع: »بــعــض أصـــحـــاب الــبــيــوت الحديثة 
حاولوا تقليد شكل األبواب القديمة، إال أنهم 
لم ينجحوا في إتقان طريقة الصنع والزينة 
عدا عن املتانة. حتى املسامير التي تستعمل 
اليوم لم تكن بمتانة تلك التي كانت تستخدم 

في املاضي«.
ــة تــلــك املــديــنــة  مــا زالــــت مــداخــل غــالــبــيــة أزقــ
تحافظ على نفس األبــواب التي يفوق عمر 
 
َ
ليا تغلق  كانت  والتي  بعضها 150 سنة، 

ت الــتــجــار والــحــرفــيــني 
ّ
فــقــط لــحــمــايــة مــحــا

وحــتــى بــيــوت الــســكــان. أمـــا الـــيـــوم، فتبقى 
بإصاحها  وتــقــوم  الــســنــة،  طـــوال  مفتوحة 
التجار  بعض  وكــذلــك  تونس  مدينة  بلدية 
ــاهـــي فــــي املـــنـــطـــقـــة. وخــــال  ــقـ وأصــــحــــاب املـ
ــة املـــديـــنـــة الـــعـــربـــي، يمكن  ــ الـــتـــجـــول فـــي أزقـ
رؤيــــة الــــــزوار والـــســـيـــاح يــلــتــقــطــون الــصــور 
 بعض الحرفيني 

ّ
أمام تلك األبواب. حتى أن

األبــواب  لتلك  يصنعون مجسمات صغيرة 
بنفس الشكل والزخرفة واأللوان، لتعلق في 
الجدران للزينة. إلى ذلك، يقول سيف الدين 
التقليدية  الصناعات  تجار  أحــد  وســاتــي، 
 معظم املحات في تلك 

ّ
في املدينة العربي، إن

األزقة تبيع مختلف أشكال األبواب القديمة 
مــنــذ ســـنـــوات. ويــقــبــل عــلــيــهــا الــتــونــســيــون، 
ها تمّيز 

ّ
خصوصًا السياح، بشكل كبير، ألن

تــونــس الــقــديــمــة. وتــبــاع بــأشــكــال مختلفة 
لتزويق البيوت أو حتى املحات.

 األبواب في 
ّ

تلّون كل
املدن العتيقة باألزرق 
أو األصفر أو البني 
أو األخضر. شكل 
بعضها مستطيل 
واآلخر مقوس من 

األعلى، لكن جميعها 
ذات دفتني، وهي 

مزركشة باملسامير 
الخشنة الداكنة 

املثبتة في أشكال 
هندسية جميلة في 
خشب الباب. بعض 
تلك األبواب الكبيرة 
تمتاز بوجود باب 

آخر صغير في أحد 
الدفتني ينفتح داخله 
ويسمى باب الخوخة

■ ■ ■
ما زالت مداخل 
غالبية أزقة تلك 

املدينة تحافظ على 
نفس األبواب التي 
يفوق عمر بعضها 
150 سنة، والتي 

 فقط 
ً
كانت تغلق ليال

ت التجار 
ّ
لحماية محال

والحرفيني وحتى 
بيوت السكان. أما 

اليوم، فتبقى مفتوحة 
طوال السنة

باختصار

عالقة جميلة تخلقها األبواب القديمة في تونس مع السياح أو حتى مع األهالي أنفسهم. فجمال وفرادة هذه األبواب 
جعلها تتحّول إلى إرث عريق يرمم سنويًا

هوامش

رشا عمران

ــيــــال  ــون، مــــن هــــم مــــن جــيــلــي واألجــ ــوريــ ــســ ــ ــعـــرف ال يـ
التي  الباصات  تلك  هــوب«،  »الــهــوب  باصات  السابقة، 
هيكلها  »ســكــانــيــا«.  مــاركــة  تــقــريــبــا  كــانــت جميعها 
عــديــدة بخطوط مستقيمة  بــألــوان  مــدهــون  الخارجي 
أفقية شبه متداخلة، بحيث ال يمكن ألحد تمييز لون 
عن اآلخــر. يتمّيز محّركها بصوت عــال جــدا، يطلق 
الداخل فيجب  أما من   ضخمة حني يتوقف. 

ً
تنفيسة

امللون  الخرز  من  بأشكاٍل مصنوعٍة  مزينة  تكون  أن 
الــصــغــيــر، شــبــيــهــة بــتــلــك الــقــطــع الــتــزيــيــنــيــة الــتــي كــان 
عد  عن  وا 

ّ
يكف كي  مــدة سجنهم،  السجناء  يصنعها 

التي كانت  الباقية لهم، تلك األشكال  الليالي والسنني 
تزّين باصات »الهوب هوب« في املقدمة، حيث يجلس 
ــــوان متداخلة،  أل الــســائــق ومــعــاونــه. كــانــت أيــضــا ذات 
بحيث ال يتبقى منها في ذاكرة أحد سوى ظالل من 

زحمة لونية غريبة.
ــــت مــــن أن تــلــك  ــوب« فـــقـــد أتـ ــ ــا تــســمــيــة »الــــهــــوب هــ ــ أمـ
أن تقف في  تلتزم بموقٍف معني، يمكن  الحافالت ال 
ــٌب،  راكـ لــيــنــزل منها  مــــرات،  الــواحــد عــشــر  الكيلومتر 
أو ليصعد آخــــر. وكــلــمــة هـــوب هـــوب أظــنــهــا أتـــت من 
حيث  القفز،  تعني  والــتــي  اإلنكليزية،   »hop« مــفــردة 
ويقفزون  هبوطا  الحافلة  مــن  يــقــفــزون  الــركــاب  كــان 

صعودا، إذ ال تتوقف الحافلة بشكل كامل، بل تبطئ 
الصعود،  أو  بــالــنــزول  راكـــٌب  يــرغــب  عندما  سرعتها 
فيضطر للقفز سريعا قبل أن يزيد السائق سرعته. 
املحافظات،  بــني  للسفر  كــانــت مخّصصة  أنــهــا  وبــمــا 
فقد كانت مدة السفر فيها تعني قضاء وقــٍت طويٍل 
على الطريق، يعاني املسافر خالله من ضجيج املحّرك 
واالزدحــــــام الــكــثــيــف داخــــل الــحــافــلــة، ومـــن األصــــوات 
ــانـــي )الــكــاســيــت(  املــرتــفــعــة املــنــبــعــثــة مـــن شــريــط األغـ
ــذي كـــان تسلية الــســائــق الــوحــيــدة. وغــالــبــا مــا كــان  الـ
مــزاج سائقي الــحــافــالت هــو مــزاج األغــانــي الشعبية، 
حيث صوت الطبلة هو الغالب تلك الفترة، والذي كان 
يسمع بتحزيق ناتج عن تلٍف في الشريط، أو في آلة 
املتكّرر. كانت األصوات  التسجيل نتيجة االستخدام 
داخــل الحافلة كلها أيضا خليطا ال يبقى منه سوى 
ص األذن منه بسهولة، حتى 

ّ
ذلك الصفير الذي ال تتخل

بــعــد مــغــادرة الــحــافــلــة بــزمــن. وطــبــعــا لــم تــكــن أجــهــزة 
الصيف كانت تختلط  بعد، ففي  التكييف قد ظهرت 
روائح عرق أجساد الركاب نتيجة الحر الشديد. وفي 
الــشــتــاء كـــان مـــن الــطــبــيــعــي أن تــجــد الــجــالــســني على 
املقعد يلتحفون بغطاء سميك واحد، حتى لو كانوا ال 

يعرفون بعضهم بعضا.
كانت حافالت »الهوب هوب« تلك وسيلة النقل الوحيدة 
ألصحاب الدخل املحدود والعساكر وطالب الجامعات 

املحافظات ألسباب مختلفة  بني  للسفر  واملضطرين 
مــمــن ال يــمــلــكــون ســـيـــارات خــاصــة )امـــتـــالك ســيــارة 
خاصة كان حتى وقت قريب ترفا كبيرا للسوريني(. 
أنهما  لــو  كما  يتصّرفان  ومعاونه  السائق  كــان  لهذا 
زعيم ونائبه، يمكن أليهما أن يصرخ في وجه راكٍب 
مــا أو يشتمه ألتفه سبب. ولــم يكن أحــد مــن الــّركــاب 
الــرد، وإال سوف ُيحرم من الوصول إلى  يتجرأ على 
مقصده في الوقت املحّدد. كانت مهمة الركاب إظهار 
من  الرضى  ينالوا  كي  ومعاونه،  للسائق  الــدائــم  الــود 
يكون  غالبا  الــذي  الحافلة  أو سائق  الــزمــان،  صاحب 
غالبا  الــذي  املالك  للحافلة،  األصلي  املالك  لــدى  عامال 
الركاب  إهانتهما  بطريقة  ومعاونه  السائق  يهني  ما 

أمر كهذا،  التراتبية في  تلك  تعرفون جميعا  نفسها. 
د الذل. 

ّ
حيث الحاجة تول

تلك، بكل ضجيجها  هــوب«  »الــهــوب  بباصات  ــر 
ّ
يــذك

الــلــونــيــة والــتــزيــيــنــيــة ووقـــاحـــة سائقيها  وبــهــرجــتــهــا 
وسلوك ركابها، ورائحة املازوت القاتلة املنبعثة منها، 
الـــزائـــد لحمولتها،  الــــوزن  ومــيــالنــهــا املــخــيــف بــســبــب 
واستثنائها بصفتها الوسيلة الوحيدة املتاحة للعامة، 
ــذي يعقد هــذه  »املــهــرجــان الــديــمــقــراطــي الــرئــاســي« الـ
األيــام في سورية األســد. سورية ليست سوى باص 
»هوب هوب«، يقوده سائق أرعن ووقح ومعاونون ال 
الذين قد  حون 

ّ
املرش والركاب هم  يقلون عنه وقاحة. 

لم تحصل في  ح، في سابقٍة 
ّ

املائة مرش إلى  يصلون 
حون 

ّ
أعتى معاقل الديمقراطية في العالم، هؤالء املرش

ــاه، وهـــو يسخر  الــذيــن يـــتـــوددون لــلــســائــق لنيل رضــ
منهم ويتسلى برؤيتهم يرضخون لتنفيذ رغبته في 
اّدعاء نيتهم قيادة باص »الهوب هوب«، وهو يعرف أن 
مالك الباص األصلي )املجتمع الدولي( لن يتخلى عنه 

ى إذا؟ 
ّ
مطلقا، فلماذا ال يتسل

 السائق 
ّ

على هذا املهرجان أن يكتمل تماما كي ال يمل
الضحايا  من  التي خلفت ماليني  الطويلة  رحلته  في 
الــذيــن ال يــعــيــرهــم ركــــاب املــهــرجــان الــديــمــقــراطــي أي 
اهتمام، فهم مشغولون بإكمال تراتبية الذل في باص 

»الهوب هوب« املائل من فرط ثقل الديمقراطية.

مهرجان الهوب هوب الديمقراطي

وأخيرًا

سورية باص »هوب 
هوب«، يقوده سائق 

أرعن ووقح ومعاونون 
ال يقلون عنه وقاحة
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