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مجتمع

مجتمع
ُ
بيروت ،ومع تراثها ،لما فعل أكثر ِمن هدم سورها التاريخي .بصمت يحصل
قضية لو أن لدى أحدهم ثأرًا مع
ّ
أخرى ِمن العالم باتوا ّيعرفون قيمة
الهدم
األخير ،الجريمة المشهودة ،وكأن المدينة ال بواكي لها .في أماكن ّ
ّ
َ
ّ
ُ
«الحجر» جيدًا .هذا ليس ترفًا .هل قرأ أصحاب القرار في لبنان تاريخ ذلك السور؟ إنهم يعلمون ...لكنهم مزيفون

ّ
ّ
«داعشيو» بيروت واإلغواء األخير لـ«عصور»

نهاية أخيرة ومفجعة للسور الروماني

محمد نزال

ّ
الواقع أن
ُبيروت لم
تعرف في
التاريخ إال
ولها سورها
(مروان
طحطح)

لم يكن ذاك «الداعشي» َيعلم ،قبل أربع
سـ ـن ــوات ،ف ـظــاعـ ّـة جــريـمـتــه بتحطيم
ث ــور آش ــور املـجــنــح فــي املــوصــل .كــان
فــي غــايــة الـنـشــوة إذ يضربه بفأسه.
صــاحــب ال ـفــأس ذاك ،دون َم ــن فــوقــه،
ي ـ ّجــوز ف ـيــه الـ ـق ــول« :أبـ ـت ــاه ،اغ ـفــر لــه،
ألنه ال يعلم ماذا يفعل» .كان ذلك في
ال ـعــراقّ .أم ــا فــي ب ـيــروت ،هــذه ّ
األي ــام،
فـثـ ّـمــة مــن يــدعــو عـلــى وزي ــر الـثـقــافــة،
ّ
وكـ ــل صــاحــب قـ ــرار ف ــي ش ــأن حـمــايــة
اآلث ـ ـ ّـار ،ب ــل عـلــى ســائــر ال ـصــامــن ِمــن
املــؤثــر ّيــن  -الـعــارفــن« :أبـتــاه ،ال تغفر
ل ـهــم ،إن ـه ــم يـعـلـمــون مـ ــاذا يـفـعـلــون».

ّإنهم ُي ّ
دمرون سور بيروت التاريخي.
ف ــؤوس ـه ــم أكـ ـث ــر ح ــداث ــة ِمـ ــن ف ــؤوس
ّ
شكلي محض.
«داعش» .التمايز
ت ـق ــف ِم ـ ــن ب ـع ـي ــد ،فـ ــي ق ـل ــب بـ ـي ــروت،
ُ
لــتــراقــب مــا يـحـصــل فــي تـلــك الـحـفــرة
ُ ّ
بــن أك ــوام ال ـتــراب ...هــا هــم يحطمون
ال ـســور .أص ـحــاب ال ـفــؤوس الحديثة،
عند السور ،هم أيضًا ال يعلمون ماذا
يـفـعـلــون .أكـثــرهــم ِم ــن «ال ـيــد العاملة
الرخيصة» الذين ال يعنيهم إال قوت
يومهم ،فيما ُيراقبهم ُمـجــرم مــاِ ،من
أع ـلــى ،بــربـطــة عـنــق وبـثـيــاب أنـيـقــة...
على َ
«أنيق» ما يكون.
أبـ ـ ـن ـ ــاء جـ ـي ــل آبـ ــائ ـ ـنـ ــا ،ف ـ ــي ب ـ ـيـ ــروت،
كــانــوا ُيـنــادون سائق األج ــرة بعبارة

ّ
«عصور» .تلك الوجهة التي ُيريدون
الذهاب إليها .كــان «الـتــرامــواي» َيمرّ
ّ
ّ ُ
العشاق
ِمــن هـنــاك ،الـتـ ّـجــار ي ـن ـ ّـادونُ ،
َ
ي ـت ــواع ــدون ...كــلـهــم «ع ــص ــور» .قـ ِـلــبــت
السني صــادًا .كانت فــي األصــل «على
ال ـس ــور» .عـنــدمــا تشيع لفظة داللـ ّـيــة
ّ
التواتر القطعي،
في مجتمع ما ،حد ّ
فلك أن تعرف مدى تجذر تلك اللفظة
في ذاكــرة ذاك املجتمع .آبــاء وأجــداد،
م ــا زالـ ــوا عـلــى قـيــد ال ـح ـيــاة ،يحكون
لنا ما سلف .حكاية لفظة ّ
«عصور»
ّ
هــذه أثبتها أيضًا األكاديمي حسان
حــاق في سياق كتاباته عن بيروت
امل ـحــروســة .الـحــديــث هـنــا عــن تــاريــخ
ُمـعــاصــر ،ال الـتــاريــخ الـحــديــث ،فكيف
وس ـ ـ ــور ب ـ ـيـ ــروت ،ال ـ ـ ــذي ك ـ ــان ُي ـح ـيــط
باملدينة القديمة ،يعود إلــى الحقبة
البيزنطية والــرومــانـ ّـيــة ،بل ويضرب
ّ
كنعانيًا .عندما
فــي أساساته أعمق
كتب سمير قصير عن تاريخ بيروت
اع ـت ـمــد ،ف ــي أك ـثــر ِم ــن تـفـصـيــل ،على
مخطوطة صالح بن يحيى الشهيرة.
تلك املخطوطة ،التي تعود إلى القرن
الـخــامــس عـشــر لـلـمـيــاد ،عـثــر عليها
األب ل ــوي ــس ش ـي ـخــو ال ـي ـس ــوعــي فــي
إح ــدى خ ــزائ ــن ُب ــاري ــس أواخـ ــر الـقــرن
الـتــاســع عـشــر .نـ ِـشــرت بــاســم «تــاريــخ
ب ـي ــروت وأخ ـب ــار األم ـ ــراء الـ ُـبـحـتــريــن
ِمـ ــن ب ـنــي ال ـ ـغـ ــرب» .ي ـت ـط ـ ّـرق صــاحــب
املخطوطة ،بن يحيى ،إلى حال سور
ّ
بيروت في أيامه ،أي قبل ستة قرون،
إضافة إلى ما وصله عن أحواله قبل

ذلك .كلمته االفتتاحية في هذا الشأن
ّ
ّ
تلخص هنا كل شيء« :بيروت مدينة
ّ
قــديـمــة ج ـ ّـدًا ُيـسـتــدل عـلــى قــدمـهــا ِمــن
عتق سورها» .ثم ُيسهب في الشرح:
«ومع عتقه ،فهو محدث عليها اتخذه
األولون من خرائب كانت ّ
متقدمة أقدم
ِ
ُ
بمدد كثيرة ،ألننا وجدنا في السور
امل ــذك ــور ق ــواع ــد ِم ــن ال ــرخ ــام وأع ـمــدة
ك ـث ـيــرة ِم ــن ال ـح ـجــر امل ــان ــع (امل ـج ـلــوب

لو أن لدى َمن
بيدهم القرار ثأرًا مع
بيروت لما فعلوا بها
أكثر ِمما فعلوا هنا

ِمــن أس ــوان فــي مـصــر) .تعب األول ــون
ف ــي عـمـلـهــا ونـقـلـهــا وأن ـف ـق ــوا عليها
أمــوال ـهــم» .سـيـكــون عـلــى ال ـتــاريــخ أن
ّ
يــذكــر ،ملــن يــأتــي بـعــدنــا ،أن ذاك األثــر
ُد ّم ـ ــر آخ ــر م ــا ب ـقــي ِم ـن ــه بـغـيــة إقــامــة
خال ِمن الروح،
مبنى تجاري حديثٍ ،
على غرار تلك األبنية ذات الواجهات
الــزجــاجـ ّـيــة املـقـيـتــة .يحصل ه ــذا عــام
ُ .2018يمكن هنا اقـتـبــاس كــام البن

يحيىِ ،مــن املخطوطة ّ نفسها ،تفيد
ّ
راهننا« :دل على ذلك أنها ِمن خرائب
قــديـمــة ،كــانــت عظيمة الـبـنــاء ،جليلة
امل ـق ــدار ،فــاسـتـهــانــوهــا الــذيــن ج ــاؤوا
بعدهم».
ّ
ظل سور بيروت ،على تبدالت أحواله،
ّ
قائمًا حتى أواخر الحقبة العثمانية.
كانت تنتشر على طوله أبواب املدينة
عـلــى غ ــرار امل ــدن املـشــرقـ ّـيــة الـشـهـيــرة.
ّ
أع ـ ــاد أحـ ـم ــد ب ــاش ــا ال ـ ـ ـجـ ـ ــزار ،أواخ ـ ــر
ال ـق ــرن ال ـثــامــن ع ـشــر ،تــرم ـيــم ال ـســور،
ورب ـم ــا ه ــذا م ــا ج ـعــل ب ـعــض الـكـتــاب
ينسبون إليه البناء خطأ .كذلك ّ
ربما
ألن ذاك الترميم هــو أكثر تماسًا مع
ّ
الذاكرة القريبة .الواقع أن بيروت لم
ُ
تـعــرف فــي التاريخ إال ولها سورها،
باستثناء الحقبة املوغلة فــي القدم،
الـ ـت ــي ي ـص ـعــب م ـع ـهــا ّت ـح ــدي ــد م ـكــان
املدينة أساسًا .ينقل طنوس الشدياق
في «أخبار األعيان» أن بلدوين األول،
ّ
الصليبية ،عندما حاصر
في الحروب
م ــدي ـن ــة بـ ـي ــروت م ــع س ــائ ــر ال ـســاحــل
ال ـش ــام ــي (ع ـ ــام  )1110ذكـ ــر «م ـنــاعــة
وق ـ ـ ــوة ت ـح ـص ــن ال ـ ـس ـ ــور» .ق ـب ــل تـلــك
الـحـقـبــة ،ي ــرد ذك ــر ال ـس ــور ف ــي بعض
ّ
العربية عرضًا.
امل ـصــادر التاريخية
الفقيه واملتكلم أبو الفرج بن الجوزي
(الـقــرن الثاني عشر للميالد) يذكره،
ً
نـقــا «عــن بعض الـسـلــف» (مــا ُيشير
إلــى حقبة أق ــدم) بــاآلتــي« :رأي ــت على
ســور بـيــروت شــابــا يــذكــر ال ـلــه( ...إلــى
آخر الرواية)» .غاية السور ،في سائر

ّ
حربية،
املدن قديمًا ،كانت لحسابات
ل ـص ـ ّـد ال ـ ـعـ ــدوان ال ـخ ــارج ــي ت ـحــدي ـدًا،
ويـتـضــح ه ــذا مــع مــا أورده الــرحــالــة
اب ــن حــوقــل (ال ـقــرن الـعــاشــر للميالد)
ف ــي ك ـتــابــه «امل ـس ــال ــك واملـ ـم ــال ــك» (أو
«صــورة األرض» بتسمية أخــرى) ،إذ
ي ـق ــول« :بـ ـي ــروت مــدي ـنــة ع ـلــى ســاحــل
بحر ال ــروم ،وبها ُيــرابــط أهــل دمشق
وســائــر جندها ويـنـفــرون إليها عند
استنفارهم ( .)...بيروت هذه (كانت)
مقام األوزاعــي ،وبها النخيل وقصب
ّ
الـسـكــر وال ـغ ــات امل ـتــوافــرة وت ـجــارات
ّ
الـبـحــر عليها دارة واردة وصـ ــادرة،
وه ــي م ــع حـصـنـهــا حـصـيـنــة منيعة
السور».
ال ـح ــدي ــث ع ــن سـ ــور بـ ـي ــروت يـحـتــاج
إلــى بحث تاريخي مستفيض .أينما
بـ ـحـ ـث ــت ،ف ـ ــي أي مـ ــرجـ ــع ت ــاريـ ـخ ــي،
تـ ـج ــده ق ــري ـن ــا الس ـ ــم ب ـ ـيـ ــروت .أب ـ ــراج
امل ــديـ ـن ــة الـ ــذائ ـ ـعـ ــة الـ ـصـ ـي ــت ،وم ـن ـهــا
ال ـب ــرج الـ ــذي اس ـت ـمــدت م ـنــه الـســاحــة
الشهيرة اسمها ،كــانــت تنتشر على
طــول ذلــك الـســور .الحقًا أقيمت عليه
األبـ ـ ــواب ال ـس ـب ـعــة ،أو الـثـمــانـيــة بعد
زيــادتـهــا ،وبـعــض أسمائها مــا زالــت
مـ ـت ــداول ــة إل ـ ــى ال ـ ـيـ ــوم .ب ـ ــاب إدري ـ ــس
ً
ً
مـثــا .قبل قــرن ،أو أكثر قليال ،كانت
أب ــواب املــديـنــة عـلــى الـســور هــي :بــاب
السلسلة ،الــدبــاغــة ،الـســرايــا ،الــدركــة،
ي ـع ـق ــوب ،إدري ـ ـ ــس وبـ ـ ــاب ال ـس ـن ـط ـيــة.
يـنـقــل ال ـش ـيــخ ط ــه ال ــول ــي ،ف ــي كـتــابــه
«ب ـ ـيـ ــروت ف ــي الـ ـت ــاري ــخ والـ ـحـ ـض ــارة
وال ـع ـم ــران» ،أن ــه ف ــي الـثــاثـيـنــات من
القرن العشرين ،وعندما «كانت بلدية
بـ ـي ــروت ت ـ ــردم ب ـقــايــا الـ ـس ــور وتــزيــل
أنقاض باب الدباغة املتصل به ،لفتح
الشوارع واألســواق في منطقة املرفأ،
ظ ـهــرت تـحــت ال ـ ــردم واألنـ ـق ــاض آث ــار
هيكل رومــانــي وح ـطــام تـمـثــال ألحــد
الفرسان» .هكذا ،يبدو أن بلدية بيروت
ُ
دائمًا ما كانت تحب الـهــدم .لم نعثر
على موقف للمحافظ آنــذاك .عمومًا،
عقلية الهدم هذه كانت سائدة آنذاك،
في العالم عمومًا ،وإن تفاوتت نسب
الــوعــي لقيمة اآلث ــار ،ولـكــن اآلن ،اآلن
فــي الـقــرن الـحــادي والـعـشــريــنُ ،يهدم
آخ ــر مــا بـقــي ِم ــن س ــور ب ـي ــروت! لــدى
وزير الثقافة أصدقاء غربيون ،قطعًا،
فـلـيـســألـهــم ل ــو أنـ ــه كـ ــان ف ــي بــادهــم
ف ــي ع ـصــرنــا وأع ـط ــى اإلذن بــال ـهــدم،
فما الــذي سيحصل؟ املـســؤولــون في
ّ
متمدنون ّ
مزيفون .يجلسون
بالدنا
م ـ ــع ال ـ ـغـ ــربـ ــي ،ي ـ ـ ّحـ ــاولـ ــون ت ـق ـل ـي ــده،
ً
يتماهون مع تحضره ،شكال ،ولكنهم
ّ
ّ
متحجرة ِمن التخلف.
في الواقع كتل
مـثــل «داعـ ـ ـ ــش» ...وه ــم يـعـلـمــون م ــاذا
يفعلون.
يــذكــر طــه الــولــي ،فــي «أبـ ــواب بـيــروت
ال ـس ـب ـع ــة» ،أن ت ـس ـم ـيــة بـ ــاب إدريـ ــس
ُ
تـنـســب إل ــى رج ــل م ــن أس ــرة إدري ــس.
ً
كــان هــذا يملك مـنــزال يتصل بالباب
ويـقــع عـنــد مـفـتــرق ط ــرق تـلــك املحلة.
قـبــل أق ــل ِم ــن قــرنــن ،وبــأمــر ِم ــن والـ ّـي
ّ
أجنبية لتنفذ
املــديـنــة ،جــاءت شركة
مـ ـش ــروع ــا ي ـص ــل الـ ـط ــري ــق بــال ـب ـحــر،
وبالتالي يقضي بهدم منزل إدريس
ومـ ــا ي ـل ـحــق ب ــه ِمـ ــن ال ـ ـسـ ــور .األخ ـي ــر
رفض األمــر وأصـ ّـر على البقاء .جاءه
الـ ــوالـ ــي (ال ـ ـ ــذي ي ـق ــوم الـ ـي ــوم ال ــوزي ــر
م ـك ــان ــه) وقـ ـ ــال لـ ــه« :إنـ ـ ــك س ـتــذكــرنــي
بالخير وتتمنى لنفسي الرحمة إذا
رأيــت مــا سيحصل ِمــن املنافع بفتح
هــذه الطريق» .اليوم لم يبق ِمــن ذاك
ُ
الباب إال اسمه .ه ِدم سور بيروت في
ّ
الـتــاريــخ مـ ــرارًا ،لـكــن أســاســاتــه كانت
ت ـب ـقــى ض ــارب ــة ،ف ـ ُـي ـ ّ
ـرم ــم ويـ ـ ــزاد عليه
اليوم
حقبة تلو أخرى ،أما ما يحصل ّ
ف ـهــو ه ــدم م ــا ب ـقــي ِم ــن أس ــاس ــه .إن ــه
الهدم األخير .هذه هي النهاية .ال ّ
بد
أن يحفظ التاريخ على يد َمن حصل
ويحصل ذلك ...كما حفظ اسم نيرون.
لــو أن لــدى َمــن بيدهم الـقــرار ثــأرًا مع
بيروت ،مع تراثها ،ملا فعلوا بها أكثر
مما فعلوا هنا .ما صنف هذا ُ
البغض
ِ
ملــديـنــة عــاص ـمــة؟ طـبـعــا ،ه ـنــاك دوم ــا
َمن ُيــردد تلك العبارة ببالهة :البشر
ّ
تصح هذه في أحيان
أهم من الحجر.
كثيرة ،ولكن ،في املقابل ،وفي أحيان
أخرى ،تكون بعض الحجارة أهم ِمن
بـعــض ال ـب ـشــر ...خـ ّ
ـاصــة أول ـئــك الــذيــن
ّ
يحطمونها.

تحقيق

حمامات صيدا القديمة

من
قليل
ّ
ين...
المستحم
ّ
كثير من السياح
علي حشيشو
ب ـع ــدم ــا ص ـ ــار امل ـ ــرح ـ ــاض ج ـ ـ ــزءًا مــن
ّ
الحمامات في صيدا
املنزل ،تحولت
ّ
القديمة ،بقبابها املرصعة بالزجاج
امل ـلـ ّـون ،إلــى معالم تراثية تستقطب
قـ ـل ــة م ـ ــن امل ـس ـت ـح ـم ــن وك ـ ـث ـ ـي ـ ـرًا مــن
السياح.
مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــذ أكـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــر مـ ـ ـ ـ ــن ث ـ ـ ـ ــاث ـ ـ ـ ــة قـ ـ ـ ـ ــرون
(1133ه ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــة) ،ي ـت ــوس ــط «ح ـم ــام
الـ ـ ـ ـ ـ ــورد» أح ـ ـي ـ ــاء ص ـ ـيـ ــدا الـ ـق ــديـ ـم ــة.
مدخنته الطوبية املنتصبة وقبابه

حمامات
سبعة
ّ
أثرية كانت تزنر صيدا
حين كانت جزءًا من
الدولة العثمانية

امل ـحـ ّـدبــة املـشـكــوكــة بــالــزجــاج املـلــون
ت ـهــديــان ال ـســائــل إل ــى ال ـطــريــق .على
رغــم ذل ــك ،ليس «حـمــام ال ــورد» أقــدم
ال ـح ـم ــام ـ ّـات األثـ ــريـ ــة ال ـس ـب ـعــة ال ـتــي
كانت تزنر صيدا حني كانت املدينة
ج ــزءًا مــن الــدولــة العثمانية وتتأثر
بثقافتها وعاداتها.
ب ـح ـس ــب ال ـ ـبـ ــاحـ ــث ف ـ ــي عـ ـل ــم اآلث ـ ـ ــار
واملـ ـتـ ـخـ ـص ــص فـ ــي ت ــرمـ ـي ــم األب ـن ـي ــة
ال ـت ــراث ـي ــة ع ـم ــر حـ ـي ــدر ،ت ـع ــود ف ـكــرة
ح ـم ــام ــات األح ـ ـيـ ــاء ال ـش ـع ـب ـيــة «إل ــى
زمن الرومان .لكن العثمانيني بدأوا
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بتشييدها في القرن السادس عشر
وفــق فلسفة خــاصــة بــالـبـنــاء .أرادوا
إن ــزال السماء إلــى األرض مــن القبب
إلش ــراك ـه ــا ف ــي ك ــل م ـنــاحــي ال ـح ـيــاة،
مــا جعل الـحـمــا ُمـَـات تحفًا هندسية
اعتمدوا فيها املــقـ ْـرنـصــات لالنتقال
بالبناء من شكله التحتي املربع إلى
األعلى الدائري الذي ينتهي بالقباب.
كما اعتمدوا نظام إضــاءة طبيعيًا،
ُّ
إذ ينسل نــور الشمس عبر فتحات
زجاجية ملونة في أعلى القباب».
آل ـيــة عـمــل ال ـح ـمــام اع ـت ـمــدت ،بشكل
أســاســي ،على ّ
«األمـيــم» .وهــو «أتــون
الـنــار الــذي كــان يبنى جانبًا ويوقد
ف ـيــه ال ـح ـطــب وال ـس ـم ــاد ال ـح ـيــوانــي.
ال ــدخ ــان ال ـســاخــن الـ ــذي يـنـبـعــث من
األت ـ ـ ـ ــون يـ ـم ــر تـ ـح ــت غـ ـ ــرف ال ـح ـم ــام
فيعطيها سخونة قبل أن يخرج من
مــدخـنــة مــرتـفـعــة ،فـيـمــا تـغـلــي املـيــاه
في خلقينة ضخمة تفيض مياهها
وتـ ـج ــري ع ـب ــر قـ ـن ــوات ح ـج ــري ــة إل ــى
غرف االستحمام التي كانت تسمى
ّ
الجواني ،وهو األسخن ،والوسطاني
وهو األقل سخونة» .وعدا عن كونه
ل ــاس ـت ـح ـم ــام ،كـ ـ ــان الـ ـحـ ـم ــام أي ـضــا
َّ
م ـق ـص ـدًا ألصـ ـح ــاب أوجـ ـ ـ ــاع ال ــظ ـ ْـه ــر
للتمدد على بــاط الـنــار أو الغوص
في مغطس املياه املغلية.
ع ــدم تــوافــر امل ـيــاه فــي ال ـب ـيــوت ،جعل
ح ـ ـم ـ ــام الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوق ح ـ ــاج ـ ــة لـ ـلـ ـسـ ـك ــان.
يقصده الــرجــال مساء ،فيما تقصده
ال ـن ـســوة م ــع أطـفــالـهــن (ال ــذك ــور دون
ال ـس ــاب ـع ــة) نـ ـه ــارًا .ع ـلــى األرض ،كن
يفرشن سفراتهن املنزلية ويتناولن
فطورهن جماعيًا في ديــوان الحمام
قبل االستحمام الــذي غالبًا ما كانت
ت ـل ـي ــه فـ ـت ــرة لـ ـه ـ ٍـو وتـ ـ ـب ـ ــادل األغ ــان ــي
وال ـ ـف ـ ــوازي ـ ــر« .كـ ـن ــت صـ ـغـ ـيـ ـرًا أح ـم ــل
ُ
البقجة (قطعة قماش تجمع بداخلها
الثياب واملناشف) .أما الطعام فغالبًا
ما يكون مجدرة أو أرز بفول ومخلل
اللفت ،كنا نلفه ُ
بص ّرة وندخل الحمام
مـ ــع وال ـ ــدت ـ ــي وأخ ـ ــوات ـ ــي فـ ــي ال ـ ـ ــدوام
املخصص للنساء» .يكمل حسن بديع
( 83عــامــا)« :ال زل ــت أذك ــر أنـنــي كنت
ّ
املتفرعات
أت ــوه بــن أجـســاد الـنـســوة
في الحمام ،وأصــرخ من شدة الوجع
عـنــدمــا كــانــت أم ــي تنظفني بالليفة
الخشنة ،لكني كنت أخرج من الحمام
نظيفًا ّ
براقًا مثل الوردة»!.
كــان حـمــام الـســوق حـيـزًا اجتماعيًا.
لنفاس املرأة
ففيه تقام «االحتفاالت ِ
(م ــا ب ـعــد الـ ـ ـ ــوالدة) .إذ ت ـق ــوم ال ــداي ــة
بـتـنـفـيــس امل ـ ـ ــرأة وده ـن ـه ــا ب ــامل ــراه ــم
العربية ،وكنا نحتفل بذلك بإضاءة
ّ
والنعومة»،
الشموع وتوزيع الحلوى
وف ـ ــق الـ ـح ــاج ــة نـ ـ ــوال عـ ــواضـ ــة .كـمــا
ك ــان ــت ال ـن ـســوة تـقـصــدنــه «الخ ـت ـيــار
ع ــرائ ــس ألبـنــائـهــن ومـعــايـنـتـهــن عن
كثب ،وبالطبع كن يفضلن العرائس
املمتلئات وذوات الـجـســد األبـيــض،
حتى إذا ما عثرن على واحــدة بتلك
املــواصـفــات أخ ــذن مــوعـدًا مــن أهلها
ً
لطلب يدها .واحتفاال بالعروس كنا
ُ ّ
نـ َـحــنــي ش ـعــورنــا وأيــدي ـنــا وأرجـلـنــا
ونـ ـج ــري ب ــروف ــة زف ـ ــة ال ـ ـعـ ــروس فــي
بــاحــة الـحـمــام ونــرشـهــا بـمــاء ال ــورد
والعطورات».
وللرجال أيضًا كانت طقوس لهو في
الحمام الذي كان ّ
يعج بهم ،خصوصًا
ليلة الجمعة« .كنا نحوله إلى مسبح
نتقاذف املياه الساخنة بالجنطاس
(وعــاء نحاسي لسكب املياه) ونقيم
حلبات الكباش واملصارعة ونتبارز
في االستلقاء على بالط النار» يقول
م ـص ـط ـفــى الـ ـبـ ـي ــان ــي .ف ـي ـمــا ي ـتــذكــر
صالح الشيخة الذي أمضى  30عامًا
في العمل بتكييس (تلييف) الرجال
وتنقل بــن معظم الـحـمــامــات «ليلة
تـغـسـيــل ال ـع ــري ــس ،إذ كـ ــان يـتـقــاطــر
محبوه لتحميمه وتجهيزه ويغنون
له رديات توديع العزوبية».

اعتمد في الحمامات نظام
إضاءة طبيعي يسمح بمرور
نور الشمس عبر فتحات
زجاجية ملونة في أعلى
القباب (علي حشيشو)

