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دار التومي بربض باب السويقة من مدينة تونس

دار كربى على النمط املعماري التقليدي

رمزي جوابلية

امللخص
تعترب دار التومي ،الواقعة بربض باب السويقة مشايل مدينة تونس ،أمنوذجا قيّما للدار الكربى
املشيّدة على النمط التقليدي ،يف هناية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر .فهي تنطوي على كلّ
املعايري واملميّزات اليت تصنّفها ضمن هذا الصنف من الدور كاتّساع مساحتها وامتداد أبعاد وحداهتا السكنيّة،
ص و"دريبة" وأكثر من سقيفة وعدّة بيوت "بالقبو واملقاصر" وطابق علو ّي للضياف
واشتماهلا على مدخل خا ّ
و"كشك" و"دويريّة" مكتملة العناصر املعماريّة و"رواء" ،فضال عن رفعة مواد بنائها وثراء تنجيدها وتنميقها.
أمّا طابعها التقليدي فيرب ز من خال طخططها ومواد وتقنيات ننشائها.
ولئن طغى الطابع املحلّي على اجلانبني التخطيطي واإلنشائي ،فإ ّن املستوى اجلمايل امتزجت فيه
عديد التأثريات املحلية واألجنبية السيما األندلسية-املغربية والعثمانية واإليطالية.

الكلمات املفاتيح :دار كربى ،ربض باب السويقة ،الفترة احلسينية ،عمارة سكنية تقليدية.

املرجع لذكر املقال:
رمزي جوابلية» ،نقش دار التومي بربض باب السويقة من مدينة تونس :دار كربى على النمط املعماري
التقليدي«  ،السبيل :جملة التّاريخ واآلثار والعمارة املغاربية [نسخة الكترونية] ،عدد  ،3سنة .2017
الرابطhttp://www.al-sabil.tn/?p=2681 :

 - خمرب اآلثار والعمارة املغاربية-جامعة منوبة.
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تعدّ دار التومي ،الواقعة بنهج سيدي الرصاص بربض باب السويقة مشايل مدينة تونس ،شاهدا حيّا
وأمنوذجا قيّما للدار الكربى املشيّدة على النمط التقليدي ،خال الفترة العثمانيّة ال سيما احلسينيّة .وقد
تعرّض نليها الباحث الفرنسي جاك روفو يف كتابه القيّم "دور مدينة تونس وقصورها خال القرنني الثامن
عشر والتاسع عشر" 1الفتا االنتباه نىل قيمتها الثمينة كتراث مادّي .ومن هنا تولّدت لدينا رغبة ملحّة يف
خصّها بدراسة تارخيية ومعمارية معمّقة ،خصوصا وأنّها معرّضة نىل خطر التقسيم بني الورثة ،وما ينجرّ
عنه من تشويه وتغيري يف مالحمها األصليّة.
دار التومي :تاريخ تأسيسها وموقعها
أنشأ هذه الدار الفخمة أبو عبد اهلل حممد التومي ،يف هناية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع
عشر2؛ وهو من األشراف ،3ومن أعيان بيوت األندلس ،4نشأ يف وجاهة وثروة مستمدّة أساسا من صناعة
الشاشيّة وجتارهتا 5فضال عن ملكيّة أراض شاسعة .6وقد تقدّم أمينا على صناعة الشاشية نىل أن توفّي يف
اخلامس والعشرين من ذي احلجّة سنة  1255مخس ومخسني ومائتني وألف (السبت  29فيفري 1840م).7
ص طويل ،على هنج سيدي الرصاص،
وتقع دار التومي جوار جامع أيب حممد .8وتنفتح ،عرب ممرّ خا ّ
وهو هنج ثانو ّي ضيّق وملتو لكنّه يربط بني هنجني رئيسيّني ومها هنج احللفاوين وهنج باب أيب سعدون.9
وينطلق كال النهجان الرئيسيّان من باب السويقة ،فينتهي األوّ عند باب سيدي عبد السالم ،مرورا بنهج
سيدي عبد السالم ،رابطا بذلك بني ثالث ساحات :ساحة باب السويقة وساحة احللفاوين وساحة سيدي عبد
السالم .وتعدّ تلك الساحات من أهمّ ساحات الربض الشمايل وأكثرها حيويّة وحركيّة ،ففيها تصبّ وتتقاطع
أغلب األهنج ،وفيها يتركّز النشاط التجاري واحلريف ،10وتلتئم بالبعض منها ،وخصوصا بطحاء احللفاوين،
عديد األنشطة املسلّية .11أمّا املحور الثاين فيتّصل بباب أيب سعدون ،مرورا بالنهج الذي حيمل اسم الباب
املذكور ،حمتضنا بدوره عددا هامّا من الدكاكني واألسواق كسوق احلدادين وسوق أوالد بو زيد.
وينطوي موقع هذه الدار على مزايا عدّة .نذكر منها بعدها عن مواطن الضجيج ،فهي ال تنفتح مباشرة
على ذانك النهجني الرئيس ّيني املذكورين حيث تتفاقم حركة املارة ونقل البضائع وتتعاىل أصوات الباعة
1 - J. Revault, 1983, p. 435-440.
2- Jacques Revault, 1983, p. 435. Paul Sebag, 1998, p. 233.
3- Mohamed El-Aziz Ben Achour, 1992, p. 131.

 -4ابن أيب الضياف ،1999 ،ج ،8 .ص.43 .
Mohamed El-Aziz Ben Achour, 1986, p. 275. M. A. Ben Achour, 1992, p. 131.
5 - M. A. Ben Achour, 1989, p. 42.

 -6متتلك عائلة التومي كذلك دارا مجيلة للتزنّه واالصطياف واالستجمام والراحة بقرية سيدي بوسعيد املحاذية للبحر.
أنظرJacques Revault, 1960-1961, p. 180 - 183. J. Revault, 1983, p. 435. :
 -7ابن أيب الضياف ،1999 ،ج ،8 .ص.43 .
 -8يقع جامع أيب حممد يف مدخل هنج احللفاوين .وقد أنشئ مكان فندق قدمي ،إثر تدخّل الشيخ أيب حممد عبد اهلل املرجاين املتوفّى سنة  699ھ 1299 /م .أنظر
حممد بن اخلوجة  ،1985ص.127-126 .
 -9يستمدّ هذان النهجان الرئيسيّان أمهّيتهما ،أساسا ،من خالل ربطهما بني أبواب املدينة العتيقة واألبواب اخلارجيّة للربض حيث تنتهي الطرقات القادمة من الضواحي
الشمالية والغربية ،ومن خالل دورمها التجاري.
 -10تتركّز بتلك الساحات أهمّ أسواق الربض الشمايل وال سيما سوق الربادعية وسوق اخلضّارين وسوق العطارة الضيّق خارج باب السويقة وسوق احللفاوين وسوق
سيدي عبد السالم .أنظر :أ .أ .د ،.دفتر حمصول قانون خروبة الرباع باحلاضرة سنة  1260ھ 1843/م ،ص 68 .ب 69-أ ،و 132ب 136-أ.
 -11تتمثل تلك األنشطة يف حلقات السمّار والقصّاصني واملغنّني وغريهم.
أنظرCharles Lallemand, 1890, p.35. Georges Landais, 1897, p. 7. :
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واملتسوّقني ،وننّما تتّصل بنهج ثانوي ،عرب مم ّر خاص ينتقي الوافدين نليه؛ فضال عن قرهبا من املرافق
العموميّة ،سواء أكانت منشآت دينية كجوامع اخلطبة واملساجد واملدارس والكتاتيب 12أم مباين خدمات كاملقاهي
وحوانيت احلالقة أم حمالّت حرفيّة وجتاريّة متّصلة بالتجهيزات املزنليّة والقوت اليومي لألهايل كالدكاكني
واألفران والطواحني( 13طخطط .)1

الوصف املعماري
اختطّت دار التومي حسب طخطط تقليدي متكامل يتألّف من مدخل منعرج 14يفضي نىل فناء مركزي
حماط بأربعة بيوت يف الطابق األرضي وبيت واحد يف الطابق األوّ و"دويريّة" متّصلة به عرب جما ز مسقوف،
فضال عن دار مستقلّة للضياف و"كشك" ومرافق أخرى أضحت ضروريّة بالنسبة نىل الدار الكبرية ،وتتمثل يف
"رواء" يشتمل على طخزن ونسطبل .وحتتلّ الدار ومرافقها مساحة شاسعة لكنّها غري منتظمة األبعاد (طخططان
 2و.)3

 -12أ .أ .د ،.دفتر إحصاء مساجد ومدارس وزوايا مدينة تونس وربضيها سنة  1257ﮬ 1842-1841/م.
 -13أنظر حول تلك املنشآت االقتصادية :أ .أ .د ،.دفتر حمصول قانون خروبة الرباع باحلاضرة سنة  1260ﮬ 1844-1843/م.
 - 14يتشكّل املدخل من ممرّ خاصّ و"دريبة" وسقيفتني.
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 املدخل
نصل نىل مدخل دار التومي بعد
اجتيا ز ممرّ خاص طويل .ويتّخذ املدخل شكل
عقد منكسر متجاو ز مرتكز على عضادتني.15
وقد حلّيت كلّ عضادة بعمود  زخريفّ صغري
ميتدّ على طو حافّتها ،وبزخارف نباتيّة
تغطّي قاعدهتا .ويغلق املدخل بواسطة باب
ب مسيك ،ذي مصراعني ،تزيّن كليهما،
خش ّ
وبشكل متناظر ،مقرعة حديديّة و زخارف
مسماريّة بسيطة مو زّعة بانتظام على هيئة
مستطيالت .16ويتضمّن املصراع األيسر بابا
صغريا جمهّزا كذلك مبدقّة ،17ويسمّى باب
باخلوخة.

صورة  .1املدخل الرئيسي

ولئن كان الباب الكبري ال يفتح نال أيّام املناسبات الكربى كحفالت اخلتان والزفاف أو ملرور العربات
والركبان ،فإ ّن اخلوخة تستعمل يوميّا وهي ال تسمح نلّا بعبور شخص واحد يضط ّر يف ك ّل مرّة نىل االحنناء
بسبب اخنفاضها .ويفضي املدخل نىل "رواء" ،18وهو فناء صغري مكشوف ،حماط مبرافق تتمثّل يف نسطبل
وطخزن .وينتصب يسار ذلك الفناء رواق "برطا " 19يتقدّم "الدريبة" يف شكل قوس كبري نصف دائري متجاو ز،
يتوسّط عقدين صغريين ،ويرتكز على عمودين من حجارة الكذا الورديّة اللون ،20ويتوّج كلّ منهما تاج من
الطرا ز التركي ،ذو سلّة اسطوانيّة موشّاة بزخارف حلزونيّة تلتزق هبا أربع ورقات أكانتس تتخلّلها مشاعل
 -15اعتمدت األبواب املعقودة بعقود منكسرة متجاوزة ،منذ القرن السابع عشر ،يف غلق بعض الفنادق والوكاالت واألسواق والدور ،داخل مدينة تونس؛ لكنّها أصبحت
أكثر استخداما وأوسع انتشارا ،خالل الفترة احلسينية ،وخصوصا بني أواسط القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر ،ملا تتميّز به من بساطة شكلها وأناقته
فضال عن اتساع فتحتها.
أنظرJacques Revault, 1978, p. 92, et 130-149. :
 -16تلعب املسامري يف ذلك الباب ،أساسا ،وظيفة هيكليّة تتمثل يف شدّ األلواح اخلشبيّة العموديّة وتثبيتها من اخللف بأخرى أفقية ،ويعرف هذا النوع من األبواب باسم
"باب سلوم".
أنظرJacques Revault, 1978, p. 293. J. Revault , 1980, p.85 et 340 :
سهام القالل بن عمر ،2003 ،ص ، 129.إحالة .173
 -17تتّخذ تلك املقارع شكل حلقات متوسطة احلجم.
" -18الرواء" :هو فناء صغري مكشوف حماط بإسطبل وخمازن .أنظر:
R. Dozy, 1881, t. 1, p. 574.
J. Revault, 1980, p. 348.J. Revault, 1983, p. 53-54.
J. Binous, 2001, p. 239.
 -19تعين كلمة "برطال" الرواق .أنظرJ. Quéméneur, 1961, p. 5. J. Revault, 1980, p. 342. M. A. Ben Achour, 1990, t .2, p :
.575.
 -20الكذال ،حجارة كلسيّة تتميّز بصالبتها ومجال لوهنا الوردي أو الرمادي ،وهي مستخرجة من مقاطع الوطن القبلي ال سيما سليمان ومن مقاطع محّام األنف الضاحية
اجلنوبيّة ملدينة تونس .أنظرS. G. Magnin, 1961, p.23-25. :
J. Revault, 1978, p. 39, et 70-72. Jamila Binous, 1980, p. 122. J. Revault, 1983, p. 61. Mohamed Beji Ben Mami,
1988, t. 1, p. 85, note 6. Ahmed Saadaoui, 2001, p. 305-306. Nour Kaabar, 2002-2003, p. 44-45.
ملياء حدة ،2004 ،ص .192-191 .لطفي السعداوي ،2005-2004 ،ص .51 .أيسر ريدان ،2012-2011 ،ص.172-171 .
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متوّجة باهلال العثماين وحمالّة يف األسفل بطوق ناتئ بار ز .21ويفيدنا جاك روفو أنّ ذلك "الربطا " كانت
تعلوه "قنارية" ،أي شرفة حمفوظة مبشرّبيّة خشبيّة ،لكنّها قد أ زيلت.22

صورة  .2الرواق الذي يتقدّم "الدريبة".

صورة  .3تاج تركي يتوّج أحد عمودي الربطا الذي يتق ّدم "الدريبة".
 -21تسمية "التاج التركي" أطلقها جورج مارسي  Georges Marçaisنظرا لظهور هذا الصنف من التيجان يف إياالت مشال إفريقيا خالل احلكم العثماين هلا .وقد
استلهمت عناصره الزخرفيّة ال سيما ورقات األكانتس "شوكة اليهود" واألشكال احللزونيّة من فنّ عصر النهضة.
أنظر Georges Marçais, 1926-1927, t. 2, p. 830-831. Wilfried Koch, 1976, p. 36. :
J. Revault, 1978, p. 239. J. Revault, 1980, p. 83.
Ahmed Saadaoui, 2001, p. 266 et 334-337. A. Saadaoui, 2002, p.74 et 82.
أيسر ريدان ،2012-2011،ص .180-179 .عاصم حممد رزق ،2000 ،ص.44 .
22 - J. Revault, 1983, p. 435.
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" الدريبة"

23

تلج "الدريبة" عرب باب باخلوخة مزدان بثالث مقارع حديديّة و زخارف مسماريّة بسيطة مو زّعة بانتظام،
عموديّا وأفق ّيا ،مشكّلة مستطيالت متناظرة؛ وتعلوه قوس نصف دائريّة متجاو زة مؤطّرة حبجارة الكذا
املنحوتة؛ ومرتكزة على عضادتني حمفوفتني بزخارف نباتيّة ،متمثّلة يف وريدات وأشكا هندسيّة معقوفة على
هيئة حدوة فرس ،24مو زّعة بالتناوب على حنو متباعد ،وحيلّيهما على طو حافّتيهما عمودين صغريين
متوّجني بتاجني تركيّني .أمّا بالنسبة نىل قاعديت العضادتني ،فإنّهما منقوشتان بزخارف نباتيّة مو زّعة على
شريطني أفقيّني متراكبني وغري متساويني من حيث احلجم ،وهي حتمل تأثريات عثمانية واضحة .نذ حيتوي
الشريط السفلي وهو األعرض أغصانا متفرّعة وملتوية ومورّقة ومنتهية برباعم متفتّحة وحماطة بوريدات
يف األركان .أمّا الشريط العلوي فيزيّنه جريد متموّج ومتعرّج ووريدات.
وشيّدت هذه القاعة الفسيحة حسب طخطّط مستطيل طوله  10,50م وعرضه  5م .وهي مبلّطة بصفائح
احلجارة ذات األشكا واألحجام املتنوّعة؛ ومغطّاة بقبوين متقاطعني يتوسّطهما قبو طويل25؛ وحتتوي على
ثالث مصاطب حجريّة مالصقة للجدران يقعد عليها ،وتسمّى "دكاكني" ،26وقد كسيت واجهاهتا ببالطات
خزفيّة خالبة تعرف بـ" :عفسة الصيد" ( )Patte de lionوهي مصنوعة مبعامل حيّ القاللني املجاور ،لكنّها
حتمل تأثريات عثمانيّة وأخرى أندلسيّة ال سيما قتلونية وبلنسية .27وتعلو كلتا املصطبتني املتقابلتني ،اليمىن
واليسرى ،قوس حمدّبة ترتكز على جمموعتني من األعمدة املتوأمة ،ذات التيجان التركيّة والقواعد الدوريّة،28
واملنحوتة من حجارة الكذا املهندمة.
 -23يعرّف حممد بريم اخلامس ( ،1999ج، 2 .ص" ) 709 .الدريبة" بأنّها السقيفة األوىل اليت تتميّز عن سائر السقائف بفساحتها ورحابتها  « :وصورة الدار أن
تدخل من الباب الذي على الطريق فتجد حمال مسقّفا إن كان كبريا مسّي دريبة » .وقد تواصل اعتماد نفس هذا املفهوم من طرف عدد كبري من الباحثني على غرار
جورج مارسي (  )G. Marçais, 1955, p. 478.وجاك روفو (  )J. Revault, 1980,p.59, note 2.الذي يذكر:
» « La première Skīfa, si ses dimensions sont assez grandes, peut tenir lieu de drība

إلّا أنّ هذا التعريف على صحّته ،فإنّه يظلّ منقوصا وغري كاف إذا مل نشر إىل دور الدريبة كحلقة وصل بني أغلب الوحدات السكنيّة وأمهّها وهذا ما يؤكّده األستاذ حممد
العزيز بن عاشور
(M. A. Ben Achour, 1989, p. 70.) : « La drība n’est pas une simple sqīfa plus large et plus longue mais aussi un
élément de liaison entre deux ou plusieurs parties de la demeure ».
ويضيف نفس املؤلف يف موضع آخر ( : ) M. A. Ben Achour, 1990, t. 2, p.578-579.
« En réalité, outre cette fonction d’accès et de protection qu’elle partage avec la sqīfa, la drība assure, en raison
de l’organisation complexe des grandes demeures et des palais, un rôle essentiel de liaison entre les différents
espaces de l’habitation ».
 -24كان شكل حدوة الفرس ،خالل الفترات القدمية ،يرسم على أبواب املنازل ومداخلها الرئيسية اعتقادا يف قدرهتا اخلارقة على محايتها ووقايتها من الشرور والشؤم

والنحس والعيون احلاسدة ،فضال عن دورها الفعّال يف جلب اخلري والربكة واهلناء والفأل واحلظّ السعيد إليها .ولكن مع قدوم اإلسالم ،جترّدت من مضامينها الرمزيّة
وتغيّرت دالئلها ،فأضحت جمرّد شكل زخريف تقليدي .أنظر :سهام القالل بن عمر ،2003 ،ص.165 .
 -25تتميّز األقبية بصالبتها ومتانتها وقدرهتا الفائقة على تلطيف درجات احلرارة والربودة ،وهي تقنية بناء متوارثة منذ القدم .أنظر:
J. Revault, 1978, p. 57, note 5, et p. 58, note 2. A. Saadaoui, 2001, p. 327-328.
 -26الدكاكني ،مفردها دكّان ولكن االسم الشائع "دكّانة" ،والكلمة فارسيّة األصل .أنظر :املنجد يف اللغة واألعالم ،1992 ،ص.220 .
J. Revault, 1980, p. 347.
J. Binous, 2001, p. 238.
27- Abdelaziz Daoulatli, 1979, p. 10.
J. Binous, 2001, p.118.
Clara Ilham Alvarez Dopico, 2002, p. 93.
Wided Melliti Chemi , 2007-2008, Vol. 3, p. 107.
 -28تتشكل قاعدة كلّ عمود من نعل ( )Plintheوقولب طوقي ( )Toreعلى غرار القواعد الدوريّة .أنظر:
Jean-Marie Pérouse De Montclos, 1972, t. 2, Vlll, 33.
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صورة " .4الدريبة".
أمّا املصطبة املخصّصة لصاحب املزن  ،فإهنا تتصدّر القاعة ،وهي تتميّز بثراء  زينتها وهباء رونقها؛
نذ حتلّيها طاقة عمياء مسطحة ،تعتمد على عميّدين  زخرفيّني مفتولني ،ومكسوّة بثالث لوحات خزفية جملوبة
كذلك من أفران القاللني ،وهي ذات ألوان متعدّدة جذابة يطغى عليها األصفر الداكن واألخضر الزمرّدي،
وتتضمّن أشكاال  زخرفيّة نباتيّة وهندسيّة متنوّعة ،ومؤطّرة بأشرطة من خزف عفسة الصيد املوشّى بنجمة
ذات مثانية فروع متناوبة بيضاء وسوداء حمفوفة بوريدة صفراء غرباء تعرف بـ :نوارة الشمس( Fleur de
 .29)soleilوتتو زع هذه اللوحات اخلزفيّة بشكل منظّم ومنسّق حو حمور مركزيّ فتبدو ناضرة ومتناظرة.

صورة  .5لوحات خزفية من صناعة أفران حيّ القاللني داخل "الدريبة".

A. Saadaoui, 2001, p. 266 et 337.
A. Saadaoui, 2002, p. 74.
29- Jamila Binous, 2001, p. 118.
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وتتخلّل أركان "الدريبة" أربعة أبواب مستقيمة ذات مصراعني :30نذ يفضي البابان األمينان نىل بيت
"الدريبة" 31والسقيفتني ،والبابان األيسران نىل درج دار الضياف و"الدويرية" .وقد أطر ك ّل باب بإطار مضاعف
من حجارة الكذا املهندمة واحلرش .وترتكز كلّ عضادة على قاعدة مؤلفة من شريطني متراكبني ،غري
متساويني من حيث احلجم ،حتلّيهما  زخارف نباتية ذات تأثريات عثمانية تتمثل يف وريدات وجريدة مثنّاة تزيّن
الشريط العلوي األقلّ عرضا ،ووردتني حمفوفتني بستّ وريدات مو زّعة على أركان الشريط السفلي ووسطه.
و زيّنت األبواب مبقارع حديديّة يف شكل حلقات ،32وحلية مسمارية ذات أصو أندلسيّة ،33تتخذ أشكاال هندسيّة
ونباتيّة.34
على أنّ الباب املفضي نىل السقيفتني يتميّز بثراء  زخرفته وتنوّعها ،فقد رصّع مبسامري كبرية وأخرى
صغرية ،ذات رؤوس حمدّبة ،مو زّعة بانتظام وتناوب وتناظر يف شكل خطوط أفقيّة وعموديّة مشكّلة سبعة
مستطيالت يف كلّ مصراع .ويبدو املستطيالن األسفل واألعلى ،أصغر حجما ،وخاليني من الزخرفة .أمّا بقيّة
املستطيالت ،فإنّها متساوية األبعاد؛ وهي حتتوي من األسفل نىل األعلى ،ويف الدفّتني ،على شجريت سرو،35
يتفرّع من كليهما غصنان حيمالن صليبني ،36وحييط هبما مثلثان مائالن ،37ينتهي كالمها بصليبني
ث جند جنمتني مثمّنتني ،38بينهما مثلّثني يعلو كلّ منهما صليب.
متراكبنيّ ،
وينتهي القسم السفلي من الباب بستّة حماريب متوّجة بصلبان .أمّا اجلزء العلوي منه فيبدأ بأربع
أقواس صغرية ،فوقها صلبان مو زّعة على جانب املقرعتني اللتني يربط بينهما عقد متجاو ز كبري حمفوف

 -30يشري األستاذ سليمان مصطفى زبيس ( )S. M. Zbiss,1960-1961, p. 131-132.إىل قدم استعمال األبواب املستقيمة يف معامل مدينة تونس .وهي متثل
حسب الباحث جاك روفو ( ) J.Revault, 1978, p.92.شكال كالسيكيّا بسيطا له جذور إغريقية ورومانية.
 -31تسمّى "بيت الدريبة" أيضا "بيت السهرة" ،وهي عالمة أخرى دالّة على فخامة املسكن ،وعادة ما تكون مفروشة بزرايب فاخرة عليها وسائد يتكأ عليها ،أو جمهّزة
مبقاعد خشبيّة .وهي تعدّ ،بالنسبة إىل صاحب املزنل ،مكانا مالئما سواء لالنزواء والراحة واهلدوء ،أو للنظر يف شؤونه أو للتحادث والتباحث والتسامر واللهو مع أصدقائه
بلعب الورق أو النرد أو الداما أو الشطرنج ،والتسلي بسماع روايات وأقاصيص وأبيات شعرية .وقد تستغلّ أيضا ،أثناء النهار ،كفضاء مناسب لتعليم األبناء الصغار القراءة
والكتابة وكيفيّة حفظ القرآن من طرف مؤدّب (أنظر .) J. Revault, 1980, p.60. J. Revault, 1983, p. 48.وقد وددنا الدخول إىل هذه القاعة لوصفها
وصفا معماريّا ،لكننا مل نتمكّن من ذلك.
 -32جهّز كلّ باب بثالث مقارع حديديّة :مقرعتان كبريتان متناظرتان حتتلّان القسم األعلى من مصراعي الباب ،ومها خمصّصتان للكبار؛ ومقرعة صغرية ،يف اجلزء
السفلي من الدفّة اليمىن ،وهي يف متناول األطفال .وينجم عن اختالف حجم املداق ،عند الدق ،تباين يف طنينها ورنينها ،فيعلم سنّ الطارق إن كان كبريا أم صغريا.
33- J. Revault, 1980, p. 81 et 85. J. Revault, 1983, p. 62.
حممد الباجي بن مامي ،1999 ،ص .5.سهام القالل بن عمر ،2003 ،ص.127.
 -34يعرف هذا النوع من األبواب املحلّ ى حبلية مسماريّة ذات أشكال هندسيّة ونباتيّة متنوّعة باسم "باب باحللية".
 -35تعكس شجرة السرو ،كعنصر زخريف ،تأثريات عثمانيّة جليّة .وهي ترمز إىل احلياة واخللود لدوام خضرة أوراقها طوال أيّام السنة .أنظر :سعاد ماهر ،1977،ص.120-118.
Habib Chebbi, 1978, p. 115.
عائشة عبد العزيز حممد التهامي ،2000 ،ص .57.سهام القالل بن عمر ،2003 ،ص.169 .
 -36يرمز الصليب إىل الديانة املسيحيّة ،وكان يعتقد يف قدرته اخلارقة على احلماية والوقاية من كلّ الشرور .وتواجده على أبواب دور املسلمني ال يتضمّن تلك املضامني

واألبعاد الرمزيّة ،وإنّما يعكس الرغبة اجلاحمة يف التشبّث بالتقاليد الزخرفيّة اليت أدخلها األندلسيّون الوافدون .أنظر:
Léon Michel, 1867, p. 131-132. Edward Westermarck, 1935, p. 43. Habib Chebbi, 1978, p. 15. J. Chevalier et A.
Gheerbrant, 1987, p. 318-324. Malek Chebel, 1995, p. 128. Wided Melliti Chemi, 2007-2008, vol. 2, p. 415-416.
 -37ينطوي رسم املثلث على دالئل عدّة نذكر من بينها معاين اخلصوبة واحلياة؛ وعندما تكون زاويته احلادّة متّجهة حنو األعلى ،فإنّه يرمز إىل الرغبة يف األحسن

والتوق إىل األفضل .أنظر:
J. Desparmet, 1932, p. 82. Joly Luc, 1980, p. 68. J. Chevalier et A. Gheerbrant, 1987, p. 967. Malek Chebel, 1995,
p. 425. Wided Melliti Chemi, 2007- 2008, vol. 2, p. 414.
 -38كان اهلدف من رسم أشكال مشعّة على أبواب الدور هو هبر عيون احلسّاد وصرف أذاها وإبطال مفعوهلا .أمّا الشكل املثمن ،فإنّه يرمز إىل التوازن واالستقرار.

وبالتايل فرسم جنمة ذات مثان شعاع يتضمّن تلك املعاين جمتمعة فهو يقي من احلسد وحيقّق توازن األسرة واستقرارها فضال عن دالئل أخرى .ولكن مع دخول اإلسالم
جترّدت تلك األشكال من أبعادها الوقائيّة وأصبحت ذات قيمة مجاليّة وزخرفيّة .أنظر سهام القالل بن عمر ،2003 ،ص.164 .
Wided Melliti Chemi, 2007-2008, vol. 2, p.415- 417.
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مبثلثات متفاوتة األحجام حتمل صلبانا .ومنّق الساكف بزخارف نباتيّة حتمل تأثريات عثمانية جليّة يف شكل
مزهر ّيتني ممتلئتني أ زهارا يتوسّطهما مربّع متشابك مستوحى من الفن األندلسي.39
وينفرد اإلطار الثاين للباب حبلية نيطاليّة األصل حتلّي كال جانبيه السفليّني بشكل متناظر ،وهي
مو زّعة على ثالثة أشرطة متراكبة ومنفصلة بواسطة نفريزين :شريط أوّ  ،يتضمّن مخس رؤوس ماسيّة
الشكل منضّدة أفقيّا داخل مستطيل .وشريط ثان مربّع ،حنت فيه مثمّن ذو خطوط منحنية ومستقيمة
تتوسّطه وردة كبرية متفتّحة وبار زة داخل نطار مثمّن حمفوف بأربع وريدات؛ وجنّدت أركانه األربعة بأنصاف
وريدات حماطة بأشكا بيضيّة .وينتهي الشريط الثالث بزخرف نبايت ملتفّ يتوسّطه هال (صورة عدد .)6
أمّا القسم العلوي لإلطار ،فتزوّقه ستّة حماريب منمّطة مو زّعة على جانبيه بالتساوي.40

صورة  .6باب الدريبة املؤدّي نىل السقيفة األوىل.
ومتثّل "الدريبة" ،فضال عن دورها كقاعة استقبا  ،حلقة وصل وفصل بني الداخل واخلارج ،وبني اخلاص
والعام ،ومنفذا رئيسيّا نىل طختلف الوحدات السكنيّة ال سيما البيوت املحيطة بالفناء املركزي و"الدويريّة" ودار
الضياف وبيت "الدريبة" .وهي مبثابة املصفاة اليت تنتقي الوافدين نليها ممّا حيافظ على حرمة املزن وحيمي
خصوصيّات ساكنيه .وتعدّ "الدريبة" مؤشرا واضحا على فخامة املسكن وثراء مالكه.
 السقيفتان
تتّخذ كلتا السقيفتان شكال مستطيال أصغر حجما من "الدريبة" .فال يتعدّى قيس السقيفة األوىل
ب ذي
 3,75م ×  3م ،والسقيفة الثانية  3م ×  2,25م .وتنفتح القاعتان على بعضهما بواسطة باب خش ّ
مصراعني حتلّيهما  زخارف مسماريّة بسيطة ومقرعتان حديديّتان .وقد فرشت أرضيّتهما بالرخام املجزّع؛
وكسيت أسافل جدراهنما ببالطات خزفيّة حديثة العهد ،أمّا أقسامهما العليا فتحلّيهما نقوش جصّيّة حتمل
أشكاال نباتيّة وهندسيّة ذات طابع أندلسي مغريب.

39- J. Revault, 1978, p. 101.

 -40زخرف باطن كلّ حمراب بوريدة وهالل.
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وتتميّز السقيفة األوىل بسقفها اخلشبّ املضلّع واملوشّى ،على الطريقة اإليطاليّة ،حبلية  زهريّة  زاهرة
ب مسطّح .41وتنفتح السقيفة
و زاهية بألواهنا املتعدّدة على مهاد أصفر .أمّا السقيفة الثانية ،فيغطّيها سقف خش ّ
42
الثانية على الفناء املركزي بواسطة باب خشبّ ذي مصراع واحد يتخلّله باب صغري يسمّى "باب بالقمجة"
(صورة  ،) 7وحتلّيه  زخارف مسماريّة بسيطة ومقرعتان فضال عن مربّع صغري ذي نقوش متشابكة وطخرّمة
يتوسّط جزأه العلوي ممّا يساعد على هتوية القاعة ونضاءهتا والتعرّف على الزائرين انطالقا من الفناء.

صورة  .7باب السقيفة الثانية الذي يفضي نىل الفناء املركزي" :باب بالقمجة".
وتشكّل هاتان السقيفتان 43و"الدريبة" مدخال منعرجا حيجب النظر نىل الداخل متاشيا مع التقاليد
السكنيّة املحافظة.44
الفناء املركزي

45

ط الفناء املركزي "وسط الدار" حسب طخطّط مستطيل فسيح أبعاده ( 10م ×  8,75م) ،وهو فضاء
اخت ّ
مكشوف ذو رواق واحد ، 46عرضه  2,5م ،وميتدّ على طو اجلهة الشرقيّة متقدّما املدخل والغرفة الرئيسيّة
وباب الدرج املؤدّي نىل الطابق األوّ  ،ويتألّف من أربعة عقود متجاو زة وقليلة االنكسار وقائمة على ثالثة أعمدة
تتوّجها تيجان ذات سلّات اسط وانيّة ملساء وخالية من أيّة  زخرفة .وينتصب فوق هذا الرواق السفلي ،رواق

 - 41يعرف السقف اخلشيبّ املسطح باسم "سقف بالتجليد" .أنظرJ. Revault, 1980, p. 89 et 343. :
" -42باب بالقمجة" :هو باب خشيبّ ذو مصراع واحد يتخلّله باب صغري ،ويعلوه مربّع صغري حملّى بنقوش خمرّمة تسمح مبرور اهلواء والضوء وميكن النظر من

خالهلا .أنظر:
J. Revault, 1980, p. 55. J. Revault, 1983, p. 49.
 -43ميكن استغالل السقيفتني كقاعيت استقبال على غرار "الدريبة".
 -44ال متثل املداخل املنعرجة املؤلفة من عدّة سقائف خاصيّة معماريّة إسالميّة ،وإنّما تعود جذورها إىل فترات أقدم ،إذ متّ اعتمادها يف املنازل اإلغريقيّة والرومانيّة.

أنظر:
Lucien Golvin, 1958, p. 243-245. J. Revault, 1980, p. 44-45. Sakina Missoum, 2003, p. 214.

 -45أعتمد الفناء املركزي منذ القدمي ،يف املنازل اإلغريقيّة والرومانيّة وكذلك يف منازل سامراء والفسطاط .أنظر:
G. Marçais, 1952, p.295. G. C. Picard, 1959, p. 217. J. Revault, 1980, p.52.

 -46حتتفظ املدينة النواة بعدد من الدور اليت تتميّز بفناء مركزي ذي رواق واحد على غرار دار ابن عبد اهلل بنهج سيدي التينجي ،ودار خوجة اخليل بنهج سيدي
بوخريصان ،ودار خمتار عزوز بنهج اخلمسة ،ودار الستاري بنهج النعال.
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ب ذي روافد بار زة ويرتكز على ثالث سوار تعلوها تيجان من الطرا ز الدوري
علويّ 47مغطّى بسقف خش ّ
احلديث ،48وقد  زوّقت سلّاهتا االسطوانيّة بوريدات متفتّحات مكلّالت بزخارف لؤلئيّة وبيضيّة الشكل ومطوّقات
يف األسفل بطوق ناتئ ،وا زدان وسط كلّ وجه من وجوه مساندها هبال بار ز.

صورة  .8الفناء املركزي.

ف بالفناء املركزي.
صورة  .9رواق متراكب حي ّ
من اجلهة الشرقية.

صورة  .10تاج من الطرا ز الدوري احلديث يعلو أحد أعمدة الرواق العلوي للفناء املركزي.
ويتخلّل وسط ك ّل واجهة من الواجهات األربع للفناء باب غرفة مستقيم ،بني نافذتني سفليّتني
مستطيليت الشكل وحمميّتني بقضبان حديديّة متشابكة .ويتميّز هذا الفناء بأناقة عمارته وثراء  زخرفته :نذ
استخدمت كمّيّات هامّة من الرخام املجزّع يف بلط األرضيّة ،وتأطري األبواب والنوافذ السفليّة ومشكاة املاجل،49
وحنت األعمدة وقواعدها وتيجاهنا .وكسيت أسافل اجلدران ببالطات خزفيّة متعدّدة األلوان حتمل رسوما
نباتيّة دقيقة ذات تأثريات نيطاليّة ،ومؤطّرة بأشرطة خزفيّة من صناعة معامل حيّ القاللني.
وميثّل "وسط الدار" النواة املركزيّة اليت تنتظم حوهلا مجيع البيوت وبعض املرافق األخرى ال سيما
"الدويريّة" ،واملصدر األساسي للتهوية واإلضاءة ،والفضاء املالئم للعب األطفا .
 -47حيمي الرواق العلوي ،حاليّا ،درابزين حديديّ .لكن يفيدنا جاك روفو ( )J. Revault, 1983, p. 437 et note 8أنّ ذلك الدرابزبن كان يف األصل من
اخلشب املحكم اخلرط.
 -48أستعمل نفس هذا الطراز من التيجان يف تتويج أعمدة أروقة الفناء املركزي لدار الدوالتلي بنهج سيدي ابن عروس داخل املدينة النواة .أنظر:
J. Revault, 1978, fig. 130. J. Revault, 1980, p. 207, et fig. 88.
 -49تنتصب مشكاة املاجل يف ركن الواجهة الغربيّة للفناء املركزي ،قرب املدخل املؤدّي إىل "الدويريّة".
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 البيوت
تتو زّع البيوت على طابقني:
 الطابق األرضيف بالفناء املركزي من مجيع جهاته :ثالثة منها بالقبو
يتألّف الطابق األرضي من أربعة بيوت حت ّ
واملقاصر ،وهي على هيئة حرف  Tالالتيين ،وواحدة بسيطة.
وتنفتح الغرفة الرئيسية ،املسمّاة "بيت رأس الدار" ،حتت الرواق؛ وهي تتألّف من العناصر املعماريّة
التقليديّة املتمثّلة يف قبو أوسط ،50بني مقصورتني أمامهما نافذتان متناظرتان ،وقبوين جانبيّني متقابلني.51
وال يزا القبو األوسط ،الذي يشكّل حمورا مع املدخل ،حمافظا على مجا  زخرفته وأصالتها ،ال سيما
األقسام العليا منه اليت تكسوها لوحات جصّيّة ،على هيئة أقواس صغرية ذات خطوط منحنية ومستوية،
ومزدانة برسوم هندسيّة ونباتيّة مستوحاة من الفنون املغربيّة52؛ ويغطّيها سقف خشب منجّد بزخارف  زهريّة
متعدّدة األلوان على مهاد أخضر فاتح ،ممّا يعكس تأثريات نيطاليّة جليّة( 53صورة  .)11أمّا أقسامه السفليّة،
فقد استبدلت كسوهتا اخلزفيّة األصليّة املتأتّية من حي القلّالني بأخرى حديثة العهد.54

صورة  .11سقف خشب مزوّق على الطريقة اإليطالية يغطي القبو األوسط للغرفة الرئيسية.
وتتّخذ فتحة القبو األوسط شكل عقد جصّيّ نصف دائر ّي متجاو ز ،55قائم على عضادتني حيلّيهما
عمودان رخاميّان مندجمان ،ومتّصل ببقيّة العقود اليت متيّز سائر األماكن الرئيسيّة للقاعة ،ال سيما املدخل
 -50يطلق حممد بريم اخلامس ( ،1999ج 2 .ص )709 .على القبو األوسط اسم "هبو".
 -51أقتبس القبو من اإليوان الفارسي األصل أنظر:
G. Marçais, 1955, p. 474. G. Marçais, 1974, p. 45-46.
 -52أنظر حول أمهّيّة التأثريات الفنّيّة املغربيّة يف جمال النقوش اجلصية J. Revault, 1980, p. 88.
 -53سادت زخرفة السقوف اخلشبية ،على الطريقة اإليطاليّة ،عددا كبريا من منازل أثرياء احلاضرة وأعياهنا ،خصوصا منذ بداية القرن الثامن عشر.
أنظر J. Revault, 1983, p. 65.
54- J. Revault, 1983, p. 438.
 -55غالبا ما كانت العقود ،اليت متيّز فتحات القبو األوسط والقبوين اجلانبيني ،يف عدد هامّ من بيوت الدور الفخمة مبدينة تونس وربضيها ،خالل القرن السابع عشر
وبداية القرن الثامن عشر ،من الرخام ذي الفقرات املتناوبة بيضاء وسوداء .أنظر J. Revault, 1978, p. 214, note 4.
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والقبوين اجلانبيّني ،بواسطة خطوط مستقيمة تشكّلها سواكف األبواب والنافذتني املنفتحتني على الفناء.56
وتتخلّل العقود األربعة لوحات جصّيّة متماثلة حتمل كلّ منها مزهريّة مملوءة أ زهارا ،نلمس من خالهلا
تأثريات عثمانيّة واضحة .57وقد أفر زت هذه النقوش اجلصية وذلك التناوب بني اخلطوط املنحنية واملستوية،
والتو زيع املتناظر هلا ،لوحة فنّيّة بديعة متناسقة ومتوا زنة .وأثّث القبو األوسط مبقاعد فاخرة و زرايب أنيقة
ومرفع علو ّي من اخلشب املتقن النقش املزوّق باأللوان دائر مع حيطان القبو وضعت عليه أواين خزفية وبلّوريّة
رفيعة؛ وهو طخصّص جللوس أفراد العائلة واستقبا األقارب.

صورة  .12القبو األوسط للغرفة الرئيسية.

وجهّز كال القبوان اجلانبيان بسرير خشب
منقوش ومزبرج بأوراق األكانتس وعليه فراش النوم،
ختفيه ستائر كثيفة ،58وتنتصب فوقه سدّة ملوّنة
بلون أخضر  زمرّدي ومزدانة بسلسلة من األقواس
الصغرية.59
صورة  .13القبو اجلانب للغرفة الرئيسية :سرير
جنوي تعلوه سدّة.
 -56أحيط اإلطار الرخامي لكلّ نافذة مبربّعات خزفيّة حملّيّة متأتّية من القلّالني ،وهي حتمل رسوما هندسيّة ونباتية متعدّدة األلوان.
 -57تعدّ املزهريّة واألزهار املتفرّعة منها من أهم العناصر الزخرفيّة اليت ميّزت النقوش اجلصية ،خالل الفترة احلسينيّة.
أنظر J. Revault, 1983, p. 64.
 -58جنّد السريران وزوّقا على الطريقة اإليطاليّة ،إذ يشتمل كالمها على ظلّة خشبيّة ترتكز على أربعة أعمدة حملّاة بأوراق العنب .وتعلوها جبهة ذهبيّة وخضراء زمرّديّة
موشّاة بستّ أقواس متسلسلة قائمة على أعمدة صغرية متوأمة ،وتتوسّطها دائرة مضاعفة حميطة بكف يد مفتوحة األصابع "مخسة" وميسكها أسدان متقابالن ،ويتوّجها
إكليل نبايت حتمله لوحة مستطيلة مزدانة بأشكال هندسيّة ونباتيّة متشابكة (معيّنات ومثلّثات ووريدات) وحمفوفة يف كال طرفيها مبزهريّة فوقها هالل .ويعرف هذا النوع
من األسرّة باسم "فرش جنوي".
 -59ميكن أن تستغلّ السدّة كغرفة علويّة لنوم األطفال أو كخلوة مناسبة للعزلة واهلدوء أو كمكان حلفظ بعض األمتعة .ويصعد إليها عرب فتحة مربّعة نقرت يف أحد
أطرافها.
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صورة  .14القبو اجلانب للغرفة الرئيسية :الظلة اخلشبية للسرير تعلوها جبهة فوقها سدّة.
أمّا بالنسبة نىل املقصورتني ،فتتميّزان بتواضع  زخرفتيهما وتباين حجميهما؛ نذ ال تتكوّن املقصورة
اليمىن نلّا من حجرة واحدة ،صغرية احلجم ،وقريبة من الشكل املربّع ( 3,75م ×  3م) ،ويتخلّلها ،يف أقصى
ركنها األمين ،باب يفضي نىل مرحاض .60وهي خالية من أيّة  زخرفة ما عدا أرضيّتها الرخاميّة وسقفها
اخلشب املوشّى برسوم  زهريّة ذات ألوان متعدّدة جذّابة على مهاد أصفر ،مستلهمة من الفنون اإليطالية .يف
حني تتألّف املقصورة اليسرى من قاعتني متتابعتني :قاعة أوىل تشبه حجرة املقصورة السابقة يف حجمها
وتزويقها .وقاعة ثانية منفتحة على األوىل ومتعامدة معها ،وممتدّة خلف القبو األوسط ،ومغطّاة بقبو متقاطع
ينتهي يف كال طرفيه بقبو طويل؛ وهي تتميّز بطوهلا وضيقها ( 7,75م ×  2,75م) ومضواهتا الواسعة،61
ونقوشها اجلصية املحمّلة بلمسات فنّيّة مشرقيّة ساحرة تتجلّى من خال تلك النجوم املثمّنة الكبرية وأشجار
السرو الفارعة اليت تكسو السقف وأعايل اجلدران .62أما أرضيّتها ،فقد استبدلت بالطاهتا اخلزفيّة مبربّعات
 زليج حديثة العهد.63
وتستغلّ املقصورتان كغرفتني مالئمتني سواء للقيلولة والراحة واهلدوء أو لنوم األطفا أو حلفظ األمتعة.
ويقع البيت الثاين ،ذو شكل حرف  Tالالتيين ،قبالة الغرفة الرئيسيّة .ويتميّز بنقوشه اجلصية؛ نذ حتلّي
قبوه األوسط ،64من الداخل ،ثالثة عقود منكسرة تعلوها أشرطة كتابيّة أفقيّة ،65وعلى جانبيه ،عقود مثنّاة
مستوحاة من الفنّ األندلسي املغريب ،وقبالته ،تلك اللوحات املعهودة خال الفترة احلسينيّة واليت تتضمّن

 -60عوّض املرحاض األصلي بآخر حديث ذي مرافق عصريّة.
 -61تزوّد املضواة القاعة الثانية للمقصورة بالضوء الالزم واهلواء النقي ،خصوصا وأنّها ال تنفتح مباشرة على الفناء املركزي.
 -62تأثّرت النقوش اجلصية كثريا بالفنون املشرقيّة ،خالل الفترة احلسينيّة .أنظر:
G. Marçais, 1955, p. 486. J. Revault, 1980, p.88. J. Revault, 1983, p. 64.
63- J. Revault, 1983, p. 438.

 -64ينفتح القبو األوسط على الفناء املركزي ،من اجلهة األماميّة؛ ويطلّ من اخللف ،بواسطة نافذة حمميّة بقضبان حديديّة متشابكة ،على فناء صغري به مرحاض نصل
إليه عرب املقصورة اليمىن املؤلّفة من حجرتني صغريتني متتاليتني.
 -65يؤطّر كلّ عقد مزهريّة مملوءة أزهارا .أمّا األشرطة الكتابيّة ،فإنّها تتضمّن أبياتا من الربدة.
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مزهريّات تتدلّى منها أ زهار ملتوية وملتفّة؛ فضال عن أرضيّته املفروشة حبجارة الكذا املهندمة السداسيّة
الشكل ومعيّنات خزفيّة سوداء اللون.66
ومتت ّد الغرفة الثالثة" ،بالقبو واملقاصر" ،على طو اجلهة القبليّة للفناء املركزي ،وتشرف على "الدويريّة"
عرب نافذتني .وتبدو أقلّ ثراء  زخرفيّا من البيتني السابقني ،نذ انعدمت فيها البالطات اخلزفيّة اليت تكسو
أسافل اجلدران وتؤطّر األبواب والنوافذ من الداخل ،وغابت تلك األعمدة الصغرية اليت حتلّي فتحة القبو
األوسط ،واحنصرت  زينة السقوف اخلشبيّة يف ذلك الدهن األخضر .وأعدّت هذه الغرفة ،املسمّاة "بيت القعاد"،
جللوس النسوة؛ ففيها جتلس سيّدة املزن وبناهتا ،وتستقبل قرائبها وصديقاهتا و زائراهتا ،وتراقب سري أعما
خدمها وحشمها.
أمّا الغرفة الرابعة ،فتنتصب يف اجلهة اجلوفيّة للفناء املركزي؛ ومتتا ز مبخطّطها البسيط الذي يتّخذ
شكال مستطيال ( 9,25م × 2م) ،وطاقتها العمياء املسطّحة اليت حلّت حملّ القبو األوسط وتصدّرهتا من
الداخل مشكّلة حمورا مع املدخل ،وقوسيها املشرعتني يف ركنيها ،67وجدراهنا البيضاء اليت ال تغطّيها سوى
بعض النقوش اجلصية .68وهي مهيّأة لنوم األبناء البالغني.
 الطابق األوال حيتوي الطابق األوّ نلّا على غرفة واحدة شرقية ،تنتصب فوق "بيت رأس الدار" .وهي على هيئة
حرف  Tالالتيين ،ويتقدّمها رواق .69أمّا بقيّة الغرف العلويّة ،اليت تتو زّع على سائر اجلهات الثالث للفناء
املركزي واليت تتّصل فيما بينها بواسطة أروقة حمميّة بدرابزونات حديديّة ،فإنّها أضيفت حديثا.70
ولئن متاثلت هذه الغرفة وتشاهبت مع القاعة الرئيسيّة حجما وشكال ،فإنّها ال تضاهيها تنجيدا
وتنميقا ؛ نذ انعدمت فيها تلك العقود األربعة اليت متيّز العناصر الرئيسيّة ،ال سيما القبو األوسط والقبوين
اجلانبيّني واملدخل ،وجترّدت جدراهنا من البالطات اخلزفيّة واقتصرت على بعض النقوش اجلصية املتمثلة يف
ثالث مشسيّات مزجّجة بزجاج متعدّد األلوان حتلّي عمق القبو األوسط وأشرطة أفقيّة مزدانة برسوم نباتية،
ال تغطّي كامل مساحة األقسام العليا للجدران وننّما هناياهتا املالمسة للسقف فقط.
 "الدويرية"تسمّ ى "الدويرية" ،أيضا ،الدار الصغرية أو "دار احلركة" أو دار اخلدم .71وهي تنتصب خلف البيت
القبليّة ،املسمّاة "بيت القعاد" ،ونلجها عرب مدخلني سواء عرب "الدريبة" أو الفناء املركزي .وهي تشتمل على ك ّل
العناصر املعماريّة التقليديّة املميّزة هلذا الصنف من مرافق الدور الكربى ،واملتمثّلة يف فناء صغري مكشوف

 -66يطالعنا جاك روفو ( )J. Revault, 1983, p. 439بأنّ ذلك البيت كان مزدانا كذلك ببالطات خزفيّة ذات زخارف زهريّة زاهية متأتية من أفران القاللني.
لكن تلك الكسوة اخلزفية قد اندثرت حاليّا.
 -67تشري كلّ قوس منهما إىل مكان سرير.
 -68حتمل تلك النقوش اجلصية رسوما لنجوم وأشجار سرو.
 -69قمنا بوصف ذلك الرواق وصفا معماريّا دقيقا أثناء دراستنا للفناء املركزي.
 -70أنظر J. Revault, 1983, p. 437.
 -71توفيق بشروش ،1999 ،ص.375 .
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حمميّ بشبكة حديديّة صلبة وحمفوف ببيت فطور و"بيت كمّانية" ومطبخ وبئر وماجل وكنيفني ومحّام ،فضال
عن بيت املونة و"بيت الدو زان" وغرف نوم اخلدم يف الطابق األوّ .
وحييط بفناء "الدويريّة" أو "وسط الدويرية" ،من الناحية الغربيّة ،رواق واحد متراكب :برطا سفلي
وآخر علوي حممي بدرابزين من اخلشب املتقن اخلرط ،ويعتمد كالمها على عمود أوسط.72

صورة  .15رواق "الدويرية" املتراكب.

صورة  .16تاج حفصي حيلّي عمود الربطا السفلي للدويرية.
وينفتح حتت الرواق السفلي ثالثة أبواب :باب أمين ،يؤدّي نىل بيت الفطور واحلمّام والفناء املركزي،
عرب ممرّ منعرج ومسقوف بسقف خشبّ ذي روافد بار زة .وباب أيسر ،يفضي نىل الطابق األوّ  .أمّا الباب
األوسط ،فيمثّل مدخل "بيت الكمّانية" ،73وهي قاعة مستطيلة ( 6م ×  2,5م) مزوّدة برفوف خشبيّة توضع
عليها اللوا زم اليوميّة للطبخ من خضر وبقو جافّة وتوابل و زيت ومسن وعديد املواد الغذائية األخرى ،فضال

 -72حيلّي عمود الربطال السفلي تاج حفصي ذو سلة اسطوانيّة موشّاة بأربع ورقات ملساء موزّعة على الزوايا ،وتتوسّطها أربع وريقات طويلة وضيّقة يعلو كل منها فص
صغري منتفخ يزيّن وسط كلّ وجه من وجوه املسند األربعة .أمّا عمود الربطال العلوي فيتوّجه تاج تركي ذو زخارف حلزونيّة.
" -73بيت الكمانية" :هي قاعة معدّة لوضع اللوازم اليوميّة للطبخ سواء أكانت مواد غذائيّة أم أواين الطهو واألكل والشرب والغسيل .أنظر
J. Revault, 1980, p. 342.
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عن أنواع شتّى من أواين الطهو واألكل والشرب والغسيل كالقدور والصحون والصحاف والقصاع واجلفان
واألكواب واملشارب والطسوت والسطو .
ويقع املطبخ يف اجلهة القبلية ،وقد شيّد حسب طخطّط مستطيل ،وغطّي بقبو متقاطع ينتهي بقبو
طويل ،وجهّز حديثا برفوف ومصاطب مبنيّة تتخلّلها مشكاوات يف األسفل74؛ ويشرع على "وسط الدويريّة"
بواسطة فتحة كبرية على هيئة عقد نصف دائري ،وعلى جانبيها تلوح فوّهتا املاجل والبئر بعيدا عن الكنيفني.

صورة  .17املطبخ.
أمّا بيت الفطور واحلمّام ، 75فيحتلّان موقعا وسطا بني "الدويريّة" والدار ،ممّا ميكّن أفراد العائلة من
ولوجهما مباشرة دون املرور عرب "وسط دار احلركة" واالحتكاك باخلدم .ويتميّز بيت الفطور مبدخل ذي كنّة
ب ذي روافد بار زة ،ويستند نىل
تعلوها شرفة حمفوظة مبشرّبيّة ،عالوة على فساحته .وهو مغطّى بسقف خش ّ
عمود أوسط .وفيه جيتمع كل أفراد العائلة لتناو وجباهتم الغذائية ،ممّا يوطّد املودّة واأللفة بينهم ويزيد يف
حلمتهم.

صورة  .18بيت الفطور.
 -74أزيلت تلك املصاطب واملشكاوات اليت ذكرها جاك روفو (  ،) J. Revault, 1983, p. 439وعوّضت بأخرى حديثة العهد.
 -75أزيل ذلك احلمام منذ فترة طويلة.
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أمّا بالنسبة نىل الطابق األوّ  ،فيتألّف من غرف ضيّقة لنوم اخلدم ،و"بيت الدو زان" ،76املخصّصة حلفظ
األواين واألدوات املزنليّة غري املستعملة يوميا ،وبيت املونة حيث يذّخر القوت من كسكسي وقديد ومسن وعسل
و زيت  زيتون و زبيب ومتور وتوابل وبقو جافّة وخضر مملّحة وغريها من املواد الغذائيّة اليت حتفظ ،ملدّة سنة
أو أكثر ،داخل جرار وخواب طختلفة األشكا واألحجام .وتتميّز هذه "الدويريّة" ببساطة عمارهتا وضيق غرفها
وقلّة ارتفاع جدراهنا وغياب مظاهر الزينة وكثرة استعما الكذا .77
 دار الضياف
تعدّ دار الضياف ،أو "علو الضياف" ،مسة أخرى مميّزة للدور الكربى .وهي عبارة عن دار مستقلّة
طخصّصة إليواء الضيوف ،ونلجها مباشرة من "الدريبة" ،عرب درج مستقل .وهي تتكوّن من فناء صغري ،حمميّ
بشبكة حديديّة وحماط بأربعة بيوت تتقدّمها أروقة مغطّاة بسقوف خشبيّة ذات روافد بار زة وقائمة على أربعة
أعمدة رخامية.78

صورة  .19فناء علو الضياف.

صورة  .20تاج حيلّي أحد أعمدة رواق فناء دار الضياف.
 -76أنظر حول مفهوم "بيت الدوزان" J. Revault, 1980, p.342.
 -77أعتمد الكذال يف تبليط األرضيّات وتأطري األبواب والنوافذ وحنت األعمدة والتيجان.
 -78تتميّز تلك األعمدة الرخاميّة بطوهلا وبتيجاهنا الفريدة املتأثّرة بفنّ عصر النهضة؛ إذ حلّيت سلّة كلّ تاج ،يف نصفها السفلي ،بصفّني من أوراق األكانتس ،على

غرار التيجان الكورنتية ،ويف نصفها العلوي ،بزخارف لؤلئيّة وبيضيّة فضال عن األشكال احللزونيّة املوزّعة على الزوايا واألهلّة البارزة اليت تتخلّلها .ويبدو أنّ تلك األعمدة
مل تعد ،حاليّا ،قادرة على حتمّل الثقل الذي متثله السقوف اخلشبيّة لألروقة فتمّ دعمها بأربعة أعمدة أخرى.
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وخيضع هذا الفناء لنظام التناظر ،نذ خيترق كلّ واجهة من واجهاته األربع باب مستقيم بني نافذتني
سفليّتني متناظرتني .وحييط باألطر الرخاميّة لألبواب والنوافذ بالطات خزفيّة ذات ألوان متعدّدة مجيلة،
تعلوها نقوش جصية حتمل رسوما نباتيّة ملتفّة.
وال يشتمل علو الضياف نلّا على بيت واحد "بالقبو واملقاصر" يقع قبالة املدخل ،79وهو يلعب دور قاعة
استقبا لذلك تأنّق صاحبه يف تنجيده وتنميقه ،نذ بلّطت أرضيّته بقطع رخاميّة ذات أشكا هندسيّة بيضاء
وسوداء وموشّاة بطبق مربّع متعدّد األلوان 80؛ وكسيت أسافل جدرانه ببالطات خزفيّة رائعة األلوان تتوّجها
 زخارف جصية تتّخذ أشكاال نباتيّة وهندسيّة متداخلة ومتشابكة مستوحاة من الفن األندلسي املغريب ؛ و زوّق
سقفه اخلشب على الطريقة اإليطاليّة بأكاليل وباقات من الزهور ذات ألوان  زاهرة وجذّابة على مهاد أصفر
(صورة . )21أمّا بقيّة الغرف ،فهي بسيطة لكنّها ال ختلو من الزركشة والزبرجة.

صورة  .21دار الضياف :سقف خشب مز ّوق على الطريقة اإليطالية يغطي القبو األوسط لقاعة االستقبا .
" الكشك"

81

ينتصب "الكشك" فوق سطح "علو الضياف" .وهو يتألّف من غرفة أماميّة صغرية ،تليها قاعة فسيحة
مستطيلة الشكل ومغطّاة بسقف خشب ذي روافد بار زة ومكسوّة ببالطات خزف القلّالني الزاهية األلوان
ومضاءة بسبع نوافذ ،82ممّا جيعل منها أفضل ملجئ يلجأ نليه صاحب املزن حبثا عن العزلة والراحة
واهلدوء واهلواء العليل والدفء أو الربودة ،واالستمتاع جبما املشاهد املحيطة وسحرها يف شتّى األوقات
والفصو .
" الرواء"
يقع "الرواء" مباشرة بعد املدخل الرئيسي؛ وهو يتمثّل يف فناء صغري مكشوف حماط مبخزن ونسطبل
يتو زّعان على ميني "الدريبة" ويسارها .ويتّخذ املخزن شكل قاعة فسيحة ،غري منتظمة األبعاد ،ومغطّاة بأقبية
 -79يغلق املدخل بواسطة "باب بالقمجة".
 -80أزيلت ،حاليّا ،تلك البالطات الرخاميّة اليت ذكرها جاك روفو (  ) J. Revault, 1983, p. 454 et fig. 147وعوّضت مبربّعات جليز حديثة العهد.
" -81الكشك" :هو بيت صغري معدّ للراحة واهلدوء يف أحد أركان سطح املزنل .أنظر:
- J. Revault, 1980, p. 63, note 3, et p. 354. M. A. Ben Achour, 1990, t. 2, p. 576, note 2.
 -82تتوزّع تلك النوافذ كاآليت :نافذة واحدة يف اجلدار الشرقي ،وستّ نوافذ حمميّة بقضبان حديديّة متشابكة موزّعة بالتساوي وبتناظر بني اجلدارين اجلويف والقبلي.
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متقاطعة قائمة على دعائم ضخمة .وميكن الدخو نليه عرب مدخلني سواء من داخل "فناء الرواء" أو من
اخلارج أي مباشرة من هنج سيدي الرصاص ،عرب املمرّ اخلاص بالدار .وهو طخصّص خلزن املونة من قمح
وشعري و زيت و زيتون وبقو جافّة ...وتزويد بيت املونة بكلّ ما حتتاجه من مواد غذائيّة على مدار السنة.
أمّا اإلسطبل ،فمقسّم نىل عدّة وحدات صغرية معدّة إليواء الدواب والعربات والعجل والسروج والربادع
والركب ،فضال عن حفظ األعالف والتنب وسكىن "العزري" 83املكلّف حبراسة اإلسطبل والقيام مبختلف شؤونه.
وختاما  ،فإنّ دار التومي تنطوي على كلّ املعايري واملميّزات اليت تصنّفها ضمن الدور الكربى كاتّساع
مساحتها وامتداد أبعاد وحداهتا السكنيّة ،واشتماهلا على مدخل خاصّ و"دريبة" وأكثر من سقيفة وعدّة بيوت
"بالقبو واملقاصر" وطابق علويّ للضياف و"كشك" و"دويريّة" مكتملة العناصر املعماريّة و"رواء" ،فضال عن رفعة
مواد بنائها وثراء تنجيدها وتنميقها.
وتستمدّ هذه الدار طابعها التقليدي من خال طخطّطها الذي حافظ على ك ّل خصوصيّات املسكن
التونسي األصيل من مداخل منعرجة وفناء مركزي مكشوف حتفّ به كلّ البيوت واملرافق ،وواجهات خارجيّة
صمّاء ،وجما طخصّص ألهل املزن منفصل عن جناحي الضيوف واخلدم ،ممّا حيفظ احلياة اخلاصّة للعائلة
ويصون احلرمي من العيون الدخيلة املتطفّلة ويراعي حرمة اجلار متاشيا مع تعاليم الدين اإلسالمي وقيمه
النبيلة.
ولئن طغى الطابع املحلّي على اجلانبني التخطيطي واإلنشائي ،فإ ّن املستوى اجلمايل امتزجت فيه عديد
التأثريات؛ فرب زت اللمسات الفنّيّة املحلّيّة جليّا من خال خزف القلّالني املتعدّد األلوان ،وهيمنت التقاليد
األندلسيّة املغربيّة على الزخارف املسماريّة والنقوش اجلصّيّة ،وبدت التأثريات العثمانيّة واضحة يف بعض
النقوش احلجريّة واللوحات اجلصّيّة املطعّمة بعناصر  زخرفيّة مشرقيّة ساحرة كالنجوم الكبرية املثمّنة وأشجار
السرو الفارعة واملزهريّات اململوءة أ زهارا .أمّا بالنسبة نىل اإلسهامات األوروبيّة ،ال سيما اإليطاليّة ،فنلمسها
خصوصا يف حنت التيجان وتزويق السقوف اخلشبيّة.

 -83يعرّف دوزي (" )R. Dozy, 1881, t. 2, p. 124العزري" بأنّه الشاب األعزب ،وكذلك سائس اخليل؛ وعموما ،هو الشاب املكلف بالقيام بشؤون اإلسطبل من
حراسة وتنظيف وعناية بالدواب.
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