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أوال :مدخل ...املكان واملدينة احلديثة واملقهى ووظائفه
لعبت املقاهى ىف احلياة احلديثة واملعارصة دور ًا هام ًا ىف
املدن الكربى ىف باريس ،وروما ،ولندن ،وفيينا ،وبرلني،
ونيويورك ،ىف احلياة الثقافية ،السيام املقهى عىل النمط
الفرنسى ،الذى شهد أدوار ًا سياسية وثقافية بارزة
ىف التاريخ الفرنسى ،من القرن الثامن عرش إىل القرن
العرشين ،وذلك كحامل للحداثة ومابعدها ،وبعض
مدارسها ،مثل الرسيالية والوجودية...الخ ،ووظائفها
االتصالية واحلوارية ،واإلبداعية من خالهلا ،ىف الفلسفة
والفنون التشكيلية ،والروائية والشعرية واملوسيقية
مثل موسيقى اجلاز يف مشارب ومقاهي نيو اورليانز
وباريسالخ.

هناك جدل تارخيى بني األمكنة واملدينة ،وفضاءاهتا
السياسية والثقافية .ويذهب داريوش شايغان ،ىف
اهلوية والوجود ،إىل أن الفضاء واملدينة التى جتسده ال
ينبثقان من هكذا مصادفة .ثمة خلف هذه التحوالت
عقل يتصورها ،وروح تشرتعها ،ورؤية تضعها حيز
التنفيذ .يقول شايغان “لقد عرفت أمر ًا :توجد بني
املسكن ،أى احليز املكاين املشيدة ،ومن ثم املدنية،
وبني الفضاء الذهنى ،توافقات كثرية ،وأنه ال يمكننا
أن ُندخل أى تعديل ىف طرف دون التأثري ىف اآلخر،
وأن الفضاء الذهنى ىف هناية املطاف الذى ينمذج
وهييكل املسكن وروح املدينة” .ويذهب شايغان إىل
“أن العامرة منوطة بحلم مجاعى ،وبيوتوبيا أو باستيهام.
يستحيل فهم باريس اهلوسامنية دون األيديولوجيا
امللكية لإلمرباطورية الثانية .كام ال يمكن فهم هذه
العاصمة /الدنيا ىف العرص احلديث واملعارص دون فهم
اإليديولوجيات التى سادت القرن العرشين ،وفلسفاته
الكربى ،وحركاته الفكرية والفنية” )1(.من ثم ،ذهب
شايغان إىل أن باريس “ما من مدينة تشبهها ىف خاصيتها
()2
النادرة لكوهنا كتاب العامل”.
املدينة األوروبية العريقة ىف التاريخ والثقافة والفنون
والسياسة ،ختتلف عن املدينة األمريكية ،ونيويورك
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مثا ً
ال ،ألهنا وفق الفيلسوف الفرنسى ميشال دو سارتو،
هى مدينة “عىل اخلالف من روما ،مل تتعلم نيويورك فن
التقدم ىف السن باستثامرها املاىض .حارضها يبتكر ساعة
بعد ساعة ىف فعل التخيل عن املكتسب وحتدي املستقبل.
فهى مدينة مركبة من أمكنة حادة ذات تضاريس بارزة.
يمكن للمشاهد أن يقرأ فيها عاملا نشوي ًاُ .يكتب فيها
األشكال املعامرية ذات التناقض املتواطئ الذى رسمت
()3
معامله املنمنامت والرويات العرفانية”.

وىف منطوق اخلطوات العابرة يتناص ميشيل دو سارتو
مع فريجيل بقوله ىف اإللياذة( -1ص  405الطبعة
الفرنسية) “تُعرف اآلهلة بخطواهتا ،ويبدأ التاريخ من
عتبة األرض ،أى باخلطوات ،هذه اخلطوات هى العدد
الذى ال يشكل السلسلة .ال يمكن عدها ألن وحداهتا
هى ذات طبيعة نوعية :أسلوب ىف اإلدراك امللميس
والتملك احلركى”( )4وأن ُلعب اخلطوات هى تشكيالت
مكانية حتبك املواضع .تشكل احلركات السريية أحد هذه
()5
“األنساق الواقعية ،حيث يضع تواجدها املدينة فعليا”

اخلطوات كأنساق عىل األمكنة ،هى نظرة إىل املدينة
من منظور الفعل اإلنسانى عليها ،بينام تبدو األمكنة
فاعلة ،أى كفعل مكاين وحامل للتفاعالت السياسية
والثقافية والتارخيية ،ومن ثم يبدو حام ً
ال لذاكرة
تارخيية ،ومرموزات ،وعالمات عىل أحداث سياسية،
أو أمكنة للتفاعالت الثقافية عىل النسق الفرنسى
(امليادين واملقاهى واملشارب واملطاعم واملتاحف،
والتامثيل ،واملتاحف ،والقصور التارخيية...الخ) .من
هنا ،تبدو األمكنة حاملة ذاكرات ،تؤثر ىف تفاعالت
العابرين ،واملقيمني فيها .ويشكل احليز املكانى ،السيام
املقهى واملرشب دور ًا بارز ًا ىف ذاكرات املدن ،وتارخيها،
خاصة بعضها الذى شهد أحداثا تارخيية بارزة سياسية،
وثقافية ،عىل النسق الفرنسى ،ووظائفه املتعددة ،عىل
نحو ما يذكر بعض املؤرخني للمقاهى الفرنسية.
ويمكن استخالص بعض هذه األدوار مما كتبه بعضهم
فيام يىل:

 - 1الدور السياسى ،من خالل دور بعض روادها ىف
التاريخ السياسى الفرنسى ،وأبرزها مقهى “لوبروكوب”
ىف القرن الثامن عرش .ومن خالل فضاء املقهى ،برزت
بعض مالمح فلسفة عرص التنوير ،مع فولثري وجان
جاك روسو ومونتسكيو .وكان املقهى ُيعد مركز ًا لبعض
االجتامعات التى مهدت للثورة الفرنسية من خالل
لقاءات وحوارات بني بعض قادهتا البارزين ،مثل
روبسبيري ودانتون.
 - 2الدور الثقاىف ىف جمال الفن التشكيىل ،وتشكالت
املالمح الفنية لبعض رواده وسامهتم ،ومراحل تطورهم
الفنى ،ومنها مقهى “أثينا” ىف ستينيات وسبعينيات القرن
التاسع عرش ،حيث كان جيلس عىل مقاعدها وطوالهتا
فنانني كبار مثل ديـﭬا ورينوار وبيكاسو .وىف دائرة الشعر
والشعراء ،يرصد بعض الباحثني الفرنسيني والعرب أن
غيوم أبولينري ،وأصدقاء الشاعر العظيم ،كانوا جيلسون
معه ىف مقهى “الفلور” .وىف مقهى “لوفلور” الشهري
كتبت سيمون دوبوفوار كتاهبا الشهري واملؤثر عامليا عىل
احلركات النسوية “اجلنس اآلخر” ،ومعها أيضا جان
بول سارتر ،واحلركة الفلسفية الوجودية ومريدهيم،
ومعهم الشاعر الكبري جاك بريفيري.
 - 3كانت مقهى “الدوماجو” العريقة جيلس عليها أيضا
بعض الوجوديني ،وبعض الكتاب األنجلو ساكسون
العظام ،من أمثال أرنست مهنجواي ،وتورمان كابوت،
ولورانس داريل صاحب رباعية اإلسكندرية الشهرية،
وأيضا بيكاسو ،وجورج باتاى ،وجاكوميتى ،وأرتو
أدانوا ،وسلفادور دايل أحد رواد الرسيالية يف الفن
التشكييل الذي أثر عىل جتارب تشكيلية عديدة يف العامل
واملنطقة العربية ،خاصة عىل دور الرسياليني املرصيني
ومشاركاهتم يف هذه احلركة يف وقتها اللذين كانوا عىل
اتصال بروادها الكبار وكان من أبرزهم جورج حنني
ورمسيس يونان وآخرين.

وكان الفنانني الرسياليني يرتادون مقهي “الدوماجو”
بقيادة أندرية برايتون .وكانت أيضا مركزا اللتقاء
الشعراء األملان ىف املنفى.

 - 4هناك مقاهي أخرى لعبت أدوارا مثل “الروتوند”،
و“السلكت” ىف “املونبارناس” ،و”كليني” ىف “السان
()6
جريمان”.

هذه املقاهى ،كانت ضاجة باحلياة وانفجار األفكار والرؤى
ىف الثامنينيات من القرن املاىض ،حيث كان يمكنك أن ترى
“صمويل بيكيت” ىف مقهى “الـكليني” ،ىف الطابق الثانى،
جيلس وحيدا ،ينظر عىل العابرين ىف تقاطع الطريق بني
“السان جريمان” و”السان ميشيل” ،ثم يعود الرتشاف
القهوة وينظر ىف جريدة “األحد” أمام عيون النادل حتى
ال يضايقه بعض املرتادين من الصحف العربية للحديث
معه .كام كان يمكنك أن تشاهد ىف مقهى “السلكت”
ىف “املونبارناس” املرسحى الروماين األصل ،والعظيم،
يوجني يونسكو جانسا مع ابنته الفنانة التشكيلية ،أو هو
يعرب الطريق متكأ عىل زراعيها.

املقهى ،وفق النسق الفرنسى ،كان حام ً
ال حلركة ثقافية
طليعية عاملية إلعادة صياغة رؤى العامل وفنانيه وشعراءه
وفالسفته ومثقفيه آنذاك .ال شك أن املرحلة الكلونيالية
الفرنسية والربيطانية محلت هذا النمط من استعارات
املقهى الفرنيس ونسقه ووظائفه ،ىف لبنان ،وسوريا،
ومرص ،واجلزائر واملغرب.
ثانيا :املقهى كفضاء للفعل الثقافى والسياسى :املثال اللبنانى
الكتابة عن املقاهي اللبنانية هام ،ألهنا لعبت دورا مهام
يف لقاءات بعض الطليعيني يف لبنان واملرشق العريب،
وأثر بعضها عىل حركة التجديد يف الشعر العريب املعارص
وجييل الستينيات والسبعينيات يف القرن املايض ،وفق
مفهوم اجليل السائد عربيا.

الدور السيايس والثقايف للمقاهي ىف املرشق العربى،
يمثل أحد أبرز مواقع احلداثة ،ورموزها وعالماهتا
الفكرية ،والشعرية ،والفنية ،بالنظر إىل مرتادهيا من
املثقفني والشعراء ،والروائيني ،والرسامني واملرسحيني.
كانت بريوت حاضنة لبعض هذه االجتاهات الطليعية
واجلديدة ىف الثقافة العربية ،وذلك بالنظر إىل هوامش
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احلريات ىف ظل النظام السياسى الطائفى ،وما أتاحه
اقتصاد اخلدمات ىف عقد الستينيات وحتى منتصف
عقد السبعينيات ،وقبل احلرب األهلية ،عىل نحو جعل
بريوت أحد مراكز هجرة بعض السياسيني العرب،
كمنفى اختيارى أو طوعى أو إجباري ،وأيضا حضور
بعض املثقفني العرب ،حيث حرية التعبري والنرش متاحة
ىف هذا الفضاء السياسى -الثقاىف املفتوح ،الذى حفل
بالسياسيني املنفيني واملثقفني اليساريني ،ومعهم عيون
النظم والطبقات السياسية احلاكمة ىف بالدهم تتابعهم
عيوهنا ىف الفضاء البريوتى ،وأماكن جتمعهم ىف املقاهى
واملشارب وأماكن السكنى.
ىف ظل هذه املرحلة الذهبية ىف احلياة اللبنانية ،شكلت
بعض املقاهي عالمة عىل هذه املرحلة ،التى بات غالبها
جزء ًا من ذاكرة املدينة املأزومة وشوارعها ،السيام شارع
احلمرا ،بل ،ولبنان ىف مرحلته الذاهية التى غادرته
بعد احلرب األهلية ،وما بعدها ،ووصل إىل مرحلة
الرتاجيديا الطائفية ،وأزمته املمتدة سياسيا وثقافيا
واقتصاديا واجتامعيا يف هذه اللحظة املضطربة داخليا
ويف اإلقليم العريب.

إذا حاولنا إبراز أهم األمكنة واملقاهي التى لعبت دور ًا
بارز ًا ىف احلياة اللبنانية ىف هذه املرحلة ،يمكننا أن نرصد
بعض املقاهي ،من منظور الدور الثقاىف أساسا ،خاصة
مع متركز بعضها ىف منطقة رأس بريوت ،وشارع احلمرا،
وما ساعد عىل ذلك وجود اجلامعة األمريكية ،وجريدتى
السفري والنهار ،ودورمها البارز يف هذه املرحلة التارخيية
عىل الصعيد العريب ،وبعض الرشكات األجنبية وفق
بعض الكتاب.
من أبرز هذه املقاهي وأكثرها شهرة وذيوع ًا مقهى
“اهلورس شو” الذى كان حم ً
ال خمتار ًا للشعراء عبد الوهاب
البياتى ،وبلند احليدري ،وشوقى بغدادى ،ومظفر
النواب ،وحمال أيضا لعدد من السياسيني السوريني مثل
أكرم احلوارنى وصالح الدين البيطار .هناك أيضا مقهى
“املودكا” ،وكان سابقا مقهى النيغرسكو ،وتم افتتاحه
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عام  .1970هناك كذلك مقاه الدولتيش ﭬيتا ،وكافيه
دوبارى ،والويميى الذى كان مقر ًا للفنانني واألدباء
والصحفيني مثل مجيل مالعب ،وجنني روبيز وفيصل
سلامن وجورج ناصيف ونصري األسد وموفق مدنى
وفارس خشان من الصحفيني.
ىف “اهلورس شو” -قبل إغالقها -كان ُيومها الشعراء
من حركة شعر ،مثبل يوسف اخلال ،وأدونيس ،وحممد
املاغوط ،ونذير العظمة ،وفؤاد رفقه .وكانت ُتعد فيه
جملة “شعر” ،وتم إغالقه ىف فرتة احلرب .وبعدها افتتح
صاحب اهلورس شو “السيتى كافيه” األنيقة الفاتنة ىف
التسعينيات ،وكان يؤمها سعد احلريرى ،ومنح الصلح،
وبعض رجال السياسة اللبنانية ،والصحفيني .وثمة
أيضا كافية “دوباري” ،واجلندول عىل كورنيش املزرعة،
()7
وكان يرتاده صديقنا أدونيس أيضا.
لقد اكتسبت هذه املقاهي الشهرية ،وغريها ،أمهيتها من
احلضور الثقاىف هلا ،وإشعاعاهتا عىل مستوى املرشق
العربى واملنطقة العربية ىف هذه املرحلة التارخيية ،إىل أن
قامت احلرب األهلية اللبنانية ،والتحوالت اإلقليمية
العاصفة ،طيلة عديد العقود ،وتطورات إقليم النفط،
وحتول وظيفة اخلدمات إىل جزء من اقتصادات هذه
الدول ،سعيا وراء إحداث حالة من االسرتخاء
االجتامعي واملادى “للمواطنني” ىف هذه الدول ،خاصة
بعد ثورة عوائد النفط ،ويرس سفرهم إىل أوروبا وأمريكا
وآسيا ىف رحالت سياحية.
من هنا تراجعت أدوار املقاهي البريوتيةُ ،
وأغلق غالبها،
إن مل يكن كلها ،خالل العقدين املاضيني من األلفية
اجلديدة .غري أن بعض املقاهي عىل النمط األمريكى
مثل “ستاربكس” وغريها ،شاعت مع التغريات اجليلية
اللبنانية وهجرة األجيال الشابة إىل املهاجر املختلفة،
واستقرار بعض املثقفني والشعراء الكبار ىف املهاجر
األوروبية واألمريكية .ىف العقدين األخريين من األلفية
اجلديدة ،حيث تغري وجه بريوت وشارع احلمرا ،ومل تعد
متيزه مقاهي املثقفني التارخيية ،وحتول إىل شارع ملحالت

بيع املالبس والسلع الصينية وغريها ،واخلدمات
والرشكات واملصارف ،ىف ظل األزمات االقتصادية
واالجتامعية والسياسية املمتدة واملتفاقمة ،وتدخل دول
إقليمية وأجنبية ىف الشأن الداخىل اللبنانى ،ومعها رشكاء
هلا بالوكالة ىف الرتكيبة الطائفية املأزومة هيكليا.

مل يعد االستقرار اللبنانى ما قبل احلرب األهلية اللبنانية
قائ ًام ،وحتولت لبنان ،ومعها بريوت ،إىل حالة من عدم
االستقرار السياسى واالجتامعى املستمرة ،ومن ثم
غاب عن الطبقة السياسية وبيوتاهتا الطائفية أن اقتصاد
اخلدمات اللبنانى وحرياته قد انتهى ،وانتهى معه
لألسف دور بريوت ومقاهيها ،وفقدت لبنان ،وبريوت،
دورها كساحة حلرية النرش مع الثورة الرقمية ،وأيضا
كمنفى للسياسيني العرب ،وكمركز للنرش احلر ولقاءات
املثقفني العرب ،وذلك نظر ًا لسيطرة حزب اهلل ،ومعه
إيران ،عىل األوضاع الداخلية ،وتراجعت مع كل ذلك
األدوار التارخيية للطائفة السنية ،وتراجعت معها أدوار
الطائفة املارونية .من هنا ،أصبحت مقاهي بريوت،
ودورها الثقاىف ،وآخرها «السيتى كافيه» األنيقة واملرتفة،
جزء ًا من الذاكرة التارخيية ملدينة بريوت اجلميلة ،وتركت
وراءها ذكريات وأطالل ورماد.
السؤال الذى نطرحه هنا ،هل كانت املقاهي جزء ًا من
املقاربات التارخيية والسوسيو -ثقافية لألمكنة عربيا،
ومرصيا ،وذلك عىل الرغم من أمهية دور بعضها ىف
احلياة الثقافية والسياسية ىف بعض بلدان املرشق العربى
ومرص؟!
ثالثا :مقاربة األمكنة واملقاهى :مدخل
الكتابة عن األمكنة كجزء من املقاربات التارخيية والثقافية
ىف بلد ما هى جزء من التأريخ الثقاىف والسياسى ،ىف
التقاليد األوروبية والغربية عموم ًا ،وذلك نظر ًا ألمهية
األمكنة -امليادين ،والشوارع ،واملتاحف ،واملقاهى،
واملشارب -ىف احلياة اليومية للجمهور والسائحني،
وألهنا تشكل جزء ًا أساسيا من احلياة احلديثة ،وختطيط

املدن ،والطرز املعامرية ،واحلركة السياسية واالجتامعية
ىف املجال العام املفتوح ىف النظم الديمقراطية الليربالية،
والتمثيلية ،ألهنا مركز الفعل السياسى والتفاعل
االجتامعى.

املكان ىف احلياة اليومية والسياسية للمدن واملقاهي
والشوارع العربية يبدو هامشي ًا ،مع بعض االستثناءات
النسبية ىف املراحل الكولونيالية ،التى كانت املظاهرات
املنددة باالحتالل الربيطانى ىف مرص ،والفرنسى ىف
سوريا ولبنان ،وىف املنطقة املغاربية ،لعب املكان دورا
يف اشعاهلا وحتفيز اجلمهور عليها -الشوارع وامليادين
واملقاهى -وكانت مركز ًا لالحتجاجات واملطالبة
باالستقالل .ىف املقاربات التارخيية ،كان املكان وال
يزال ُيذكر عرض ًا وهامشي ًا ،ألن الرتكيز ظل عىل الفعل
التظاهرى ضد املستعمر األجنبى سعيا وراء التحرير
الوطنى .بعد االستقالل تم تضييق املجال العام ،وقمع
أية أفعال لالحتجاج السياسى ،وغالبا ما كان يتم
اعتقال املحرضني وبعض املتظاهرين لردع أية حماوالت
لالحتجاج عىل احلاكم والطبقة السياسية املسيطرة عىل
نحو ظهر مع غالب أباء االستقالل.
من هنا ال تظهر األمكنة ىف املجال العام السياسى املحارص
واملغلق ىف النظم السياسية الشمولية والتسلطية ىف
الكتابات التارخيية الرسمية ،التى تصوغ التاريخ الوطني
لكل بلد وفق تصورات الطبقة السياسية احلاكمة .ىف هذه
السياقات املعادية للحريات العامة والشخصية ،ظهرت
األمكنة -امليادين والشوارع واملقاهي -كفضاءات
سياسية وثقافية ،ولعبت أدوارها كحاملة للحركات
السياسية واملحجوب عنها الرشعية ،وىف لعب أدوار
وظيفية سياسية كأمكنة بعيدة عن عيون البصاصني
والوشاة واملخربين ىف بعض املقاهي ىف األحياء الشعبية
التى يرتادها اجلمهور العادي ،والتى كانت متثل أمكنة
للقاءات التنظيمية وتبادل اآلراء واملهام داخل اخلاليا
الرسية .بعض املشارب ىف الفنادق وبعض الغرف الفقرية
يف األحياء الشعبية ،وغريها ،كانت ساحات للجلسات
التنظيمية بني بعض القادة والكوادر التنظيمية .يمكنك
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أن تستعيد بعض املقاهي الشعبية املجهولة ،أو املشارب
الشعبية ،كأقنعة وكساحة للتخفي عن أعني املخربين ىف
عقود الستينيات والسبعينيات والثامنينيات من القرن
املايض ،وتاريخ األحزاب اليسارية ومجاعة اإلخوان
املسلمني –ىف املساجد واملقاهي وبعض املنازل الشعبية
يف احلواري واألحياء الفقرية ،دال عىل ذلك.

بعض املقاهي واملشارب لعبت أدور ًا ثقافية هامة ىف
تاريخ األفكار ،واملدارس الفكرية واألدبية والفنية شبه
احلداثية ىف مرص ،ولبنان ،وسوريا ،والعراق كام سبق أن
أرشنا سابقا الخ.
رابعً ا :أمناط املقاهى املصرية
املقاهي ىف مرص ،والعامل العريب أيضا ،متعددة ىف أشكاهلا
ووظائفه .بعض هذه املقاهي يمكن تصنيفها إىل ثالث
أنامط ،عىل النحو التايل:
النمط األول ،املقاهى الشعبية التى يؤمها اجلمهور
العادي ،نظر ًا لرخص أسعارها ،ووجودها ىف األحياء
الشعبية واحلارات ،وغالب وظائفها الراحة وتبادل
الشئون والشجون اخلاصة ،أو بعض املعلومات واألخبار
الشخصية والعامة ،وتناول املرشوبات الناعمة .يشكل
هذا النمط من املقاهي الغالبية العظمى من املقاهي ىف
عاملنا العربى .ومن املالحظ تارخييا أن بعض مقاهي
القاهرة كانت مقهى ومرشب يف ذات الوقت ،ومع نظام
االنفتاح االقتصادي ونمو النزعة اإلسالمية السياسية
والسلفية تم إغالقها وحتولت إىل مقار ملحال بيع األحذية
واملالبس واملعدات الكهربائية واملصارف ،وبعضها كان
إلخفاء مصادر الثروة غري املرشوعة وتربيرها!.
النمط الثانى ،املقاهي عىل النسق الفرنسى ،وهى التى
يرتادها ىف العموم أبناء الطبقات الوسطى –الوسطى
وبعض الصغرية ،والعليا ،من النخب قبل االستقالل،
وبعده ،عن الكولونيالية الغربية ،ومنها مقهى ريش ىف
القاهرة ،واهلورس شو قبل احلرب األهلية ىف لبنان،
وبعدها سيتى كافيه  City Cafeالتى كان يؤمها
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السياسيون واملثقفون ىف بريوت قبل إغالقها ،ومعها
املودكا و  ..Café de Parisإلخ.

النمط الثالث ،املقاهي األمريكية النسق التى انترشت
عىل نحو كبري ىف املدن العربية منذ عقد الثامنينيات
والتسعينيات ثم األلفية اجلديدة ،وذلك ىف األحياء
اجلديدة حديثة النشأة حول املدن واملجمعات السكنية
 Compoundاملغلقة واملسورة وذات احلراسات
عىل بواباهتا .مرتادى هذه املقاهي واملشارب غالبا
يغلب
من الفئات الوسطى العليا واألثرياء ،وهؤالء
ُ
عليهم الولع بالنمط األمريكى للحياة واملقاهي
واملشارب .غالبا وظيفتها تذكية أوقات الفراغ ،أو
تبادل الثرثرة حول اهلموم الشخصية ،أو تبادل العشق
القويل بني بعض الفتيات والفتيان ،أو استعراضات
الزى ،أو تبادل املعلومات حول احلياة العامة ومهومها
من منظورهم كأثرياء ،أو عن مغامراهتم احلسية أو
مغامراهتم ىف السفر إىل املنتجعات السياحية أو خارج
البالد ..الخ.
النمط األول من املقاهي الشعبية بات األهم ىف احلياة
اليومية ىف ظل التضخم والركود االقتصادى وعرس احلياة
اليومية ،بالنظر إىل الدخول املنخفضة ،ومن ثم يرتادها
الفئات الشعبية من العامل والربولتياريا الرثة والفئات
الوسطى الصغرية أو البورجوازية الرثة ،وبعض ممن
تساقطوا ألسفل من الطبقة الوسطى -الوسطى ،وذلك
لرخص أسعارها .ومن هؤالء كثرة كاثرة من املثقفني ىف
مرص الذين يرتادون مقاهي مثل “البستان” ،و“املقهى
الثقايف” ،و“التكعيبة” ،و“احلرية” ،وبعض املشارب
الشعبية مثل “استال” و“الكاب دور” ،و“هاليجيان” يف
وسط املدينة.
النمط الثاين من املقاهى عىل النسق الفرنسى ترتادها
الطبقة الوسطى-الوسطى ،وبعض من الوسطى
العليا ،بالنظر إىل ارتفاع أسعارها ،وبعض األجانب من
شحب دورها السياسى
املقيمني ،أو العابرين ،وغالبا
ُ
والثقاىف ،الذى كان سابقا.

لقد حتول دور املقاهي واملشارب إىل العامل االفرتايض
ووسائل التواصل االجتامعي ،التي يتبادل فيها اجلمهور
خطابات املنشورات املكتوبة ،واملرئية ،والتغريدات
والفيديوهات اخلاصة والعامة ملرتادي هذه املواقع
االفرتاضية .يمكنك أن تالحظ انشغال مرتادي املقاهي
من األنامط الثالث ،عن بعضهم بعض ًا ،ويقطعون
االتصال فيام بينهم بني حلظة وأخرى إلنشغاهلم بام
جيرى عىل مواقع االتصال االجتامعى ،ويعلقون ويبدون
آراءهم ،أو ىف اللجوء إىل بعض املواقع املرئية ملشاهدة
الفيديوهات ،أو صور بعض نجوم السينام ،أو نجوم
االنستجرام ،أو املواقع اإلباحية ،أو ملامرسة الثرثرة
الرقمية ،أو للمهاتفات مع األصدقاء ،واألبناء وزمر
العمل الوظيفي أيا كانوا ..الخ!
ظاهرة اإلدمان الرقمى أثرت عىل بعض أدوار ووظائف
املقهى واملقاهي من األنامط الثالث ،وحتولت من املقهى
واملرشب الفعيل إىل العوامل االفرتاضية ،والتى شكلت
بدي ً
ال عن الواقع الفعىل االجتامعي والسياسى والثقاىف،
وباتت تؤثر عىل القرار السيايس ،والعمل الثقاىف
الرسمي ،كجزء من وظائف احلياة الرقمية وقفزاهتا
الفائقة الرسعة ،وأثرها عىل احلياة االجتامعية والسياسية
والثقافية ،وعىل العمل واللهو ،والصداقة ،والقيم،
والنقد السيايس واالجتامعي والثقايف ،والعشق ،واألمل،
والعنف ،والكراهية ،واألذى ،واجلنس الفعيل والقويل
واملرئي .كلها جتليات جديدة للرقمنة وعامل الرسعات
الفائقة .من هنا ،يرتاجع دور املقهى ىف السياسة وىف
الثقافة ىف العامل العريب ،خاصة ىف ظل إغالق مقاهي
شهرية ىف بريوت والقاهرة ودمشق وبغداد لصالح
رجال األعامل واملصارف والرشكات ،وحتويلها إىل بنوك
ورشكات وحمال لبيع األزياء ،أو لتقديم اخلدمات .عامل
وفضاءات ترتاجع لصالح عامل جديد يتشكل.
خامسا :األمكنة والسرد واملقاربات التاريخية
األمكنة التى تُعد جزء ًا من الرتاث املادى ،وغريها من
ُ
حمض
البنيات واملقاهي واملشارب وامليادين ،ليست

كتل أسمنتية ،أو حجارة رصت فوق حجارة ،أو أبنية
من الطني ،فقط .األمكنة ليست كيانات معامرية صامتة،
وإنام ثمة ما أطلقنا عليه الفعل املكانى ،أي دور بعضها
ىف الذاكرة واملخيلة اجلامعية ،ملن يرتادوهنا – املقاهى
واملشارب واملتاحف واحلدائق العامة التارخيية ..الخ-
ومن ثم فإن املكان ،وامليدان ،واملقهى هى ىف ذاهتا
رسديات قد تبدو صامته ولكنها حاملة للفعل اإلنسانى
الفردي واجلامعي السياسىي ،واالتصايل ،والثقايف ،ىف
تاريخ املكان ،وحتديد ًا يف املدينة احلديثة ،وحتوالت ما
بعدها ،وما بعد بعدها من أنساق معامرية ،واتصالية
حركة املواصالت ،واهلواتف الثابتة والنقالة ،وثورةاالتصاالت والرقمنة ىف عرصنا -وأيضا حركة اقتصادية،
وفعل سياسى ،وفعل ثقاىف –من املقاهى وأدوارها،
ودور السينام ،واملرسح ،واملعارض ،واملكتبات العامة،
واخلاصة لبيع الكتب يف باريس ،ولندن وبرلني وروما
ومدريد وفيينا والقاهرة وبريوت ..الخ -نحن إزاء
رسدية تارخيية ،وثقافية ،وسوسيولوجية وسياسية.
من هنا يمكننا مقاربة األمكنة تارخيي ًا وسوسيولوجيا،
ومنها مدينة القاهرة ،ووسطها التارخيي احلديث،
ومقاهيه ،ومشاربه ،ومعامره وحمالته الكربى لبيع السلع
واخلدمات..الخ.

من هنا ،نستطيع أيضا أن نالحظ أن رسد األمكنة يتمثل
يف تارخيها ورموزها وشخصياهتا التارخيية والسياسية
والثقافية عىل نحو ما محلته ذاكرة مقهى ريش التارخيية
كفضاء مكاين فاعل يف وسط املدينة ،وهو ما سنتناوله
يف ضوء كتاب ميسون صقر مقهي املعنون “ريش عني
عىل مرص”.
سادسا :سرد األمكنة واملقاهى :حالة مقهى ريش وأدوارها الوظيفية
األمكنة واملقاهي متثل حكايات وحياة وتفاعالت
وتاريخ ،ومقاربتها تدخل ىف املناهج التارخيية التى تعتمد
عىل الوثائق والكتب والتاريخ الشفوي للمؤرخني
املتميزين ذوي املقاربات اجلديدة ،واألدباء ،ومن
عارصوا هذه األمكنة باحلياة داخلها ،أو شهدوا وقائع
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سياسية وثقافية ورمزية حوهلا ،أو شاركوا فيها ،وما
جرى فيها أو حوهلا من وقائع تارخيية سياسية.
األمكنة هى أيضا جزء من الرسديات الروائية
والقصصية واملرسحية التى ختايل الكتاب والشعراء ،ىف
قصائدهم وأبنيتهم الرسدية واملاعتهم التخييلية .جوهر
هذه املقاربات يدور حول احلياة ىف املكان ،وأمهية دوره،
والفاعلني ىف قلبه وحواليه وأثرهم الثقايف والسيايس.
األمكنة ليست كلها سواء ،بقطع النظر عن مجالياهتا
وطرزها املعامرية ،وإنام األمهية ىف حضورها ىف التاريخ،
ومن ثم إذا كانت تدخل ضمن الرتاث املادي مثل املعابد
القديمة األثرية ،ودور العبادة ،والتامثيل ،وشواهد
القبور التى يثوي حتتها شخصيات تارخيية وثقافية بارزة،
أو سياسيني ،أو أماكن ليست ضمن الرتاث املادي لكن
حمموالهتا التارخيية والرمزية ،والتفاعالت داخلها،
وخارجها ،مهمة يف تاريخ البالد السيايس والثقايف
واالجتامعي.
الكتابة التارخيية عن األمكنة –سواء عرب الوثائق
واملذكرات أو الكتابات عنها من معارصهيا ،أو عرب
التاريخ الشفوى -تبدو ثانوية ىف الكتابة التارخيية
املرصية ،وأحيانا جزء ًا من التاريخ املعامرى للمدن؛
من ذلك الكتابة عن عامرة وسط املدنية -القاهرة
واإلسكندرية يف وسطها واملناطق الشاطئية -وخاصة
العامرة اخلديوية للقرن التاسع عرش ىف هنايته ،أو أن
يأتى املكان -ميدان ،شوارع ،منطقة -من خالل
رصد احلدث التارخيى ،كاملظاهرات واالنتفاضات ،أو
مواجهة االحتالل األجنبى ،أو االنقالبات العسكرية،
أو جنازات تارخيية لزعامات سياسية بارزة ىف تاريخ
البالد مثل جنازيت الزعيمني الوطنيني الكبريين
مصطفي النحاس باشا ومجال عبد النارص .هذا التناول
يسم الكتابة التارخيية عن األمكنة
العرىض ،أو الثانوى ُ
عموما ،مقارنة بالكتابة عن املدن العربية الكربي،
كالقاهرة واإلسكندرية وبريوت ودمشق وبغداد
وفاس..الخ.
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ىف أوروبا ،الكتابة عن األمكنة واإلحياء واملدن واملتاحف
واألسواق واملقاهي واملشارب واملطاعم ،تتسم بالثراء
والعمق ،والوعى التارخيي ىف مجيع التخصصات من
العامرة ،إىل األدب واحلياة الثقافية واآلثار وحركة احلياة
داخل األمكنة وشخصياهتا ورمزياهتا.

الكتابة عن املقاهي التارخيية ،ودورها ىف احلياة السياسية
والثقافية ،تبدو قليلة وشحيحة كام أسلفنا ،وال يعدو
بعضها أن يكون ُ
حمض التقاط بعض الوقائع ىف تاريخ
احلركة الوطنية مثل مقهى “متاتيا” ،حيث كان جيلس
مجال الدين األفغاين وتلميذه اإلمام حممد عبده،
وحوارييه ،حيث وصفه أمحد هباء الدين بأنه “كان يوزع
السعوط بيمينه ،والثورة بيساره” ،وغريها من املقاهي.

من بني هذه املقاهي مقهى ريش ،وهو واحد من أقدم
املقاهي منذ أوائل العرشية األوىل من القرن العرشين،
والذى محل تارخيها أحداث ووقائع هامة سياسية وثقافية
ىف تاريخ مرص .من هنا ،تبدو أمهية كتاب الشاعرة
والروائية ميسون صقر ،التى خصصت كتاهبا “مقهى
ريش عني عىل مرص” ملقاربة تارخيية ووثائقية عن املقهى
وتارخيه ،من خالل اجلمع بني الوثائق ،وبعض املكتوب
عن املقهى من مقاالت وكتابات ،وبني التاريخ الشفاهي
لبعض املثقفني الذين كانوا جزء ًا حياة املقهى ىف بعض
مراحلها ،وحلظات تارخيية هامة ىف السياسة والثقافة
املرصية ،وهى مقاربة جادة ،إلعادة بناء تاريخ وذاكرة
املكان /املقهى.

يشكل هذا الكتاب أمهية يف جمال الكتابة عن ثقافة
وسوسيولوجية املكان ،من خالل وضع املقهى ،ىف
إطار تشكالت البنية املعامرية للقاهرة ووسط املدينة،
والتى تشتمل عىل ُطرز معامرية مستعارة من التقاليد
املعامرية واهلندسية األوروبية ،منذ هناية القرن التاسع
عرش وأوئل القرن العرشين ،والتى أريد هلا أن تكون
قطعة من أوروبا ،وفق تعبري اخلديو إسامعيل باشا ذائع
الصيت .وضع املقهى ىف فضاءه املعامرى ،والتارخيى،
يشكل مقاربة موفقة وجيدة ،نظر ًا ألن نشأة هذا النمط

من املقاهى وفق النسق الفرنسى للمقاهي كان جزء ًا من
التحديث السلطوى للقيم .ومن ناحية أخرى ،كان أحد
حمركات أفكار احلداثة وأشباهها وظالهلا من خالل دوره
الثقايف والسيايس.
مقهى ريش كان تعبريا عن الثقافة الكوزموبوليتانية
التى سادت مرص حول القاهرة واإلسكندرية..
إلخ ،من خالل التعددية الثقافية وتفاعالهتا بني
النخبة املرصية شبه احلداثية ،التى ختلقت من خالل
جهاز الدولة احلديثة ،والتعليم ،والبعثات ،واجلامعة
احلديثة ،والسوق الثقايف املفتوح عىل املركز األورويب
آنذاك .األهم هو التعايش بني املرصيني ىف املدن ،وبني
املتمرصين ،واألجانب من أمشاج خمتلفة حاملني التعدد
ىف القيم احلداثية واخلصوصيات ،والثقافات ،واألديان
واملذاهب ،يعيشون مع ًا حول مراكز التحديث ،وشبه
احلداثة ىف الفكر والسلوك االجتامعي املديني.

مقهى ريش ،مثله ىف ذلك مثل املحال الكربى عىل
النمط الغربى والفرنسى ىف بيع املالبس واملوضات،
واألثاث مثل بنرتيمويل وبنزيون وجرويب ،والفنادق
ىف وسط املدنية ،كلها تعبريات معامرية ووظيفية عىل
احلالة التحديثية والكوزموبوليتانية للقاهرة .من أبرز
مالمح الكتاب ،وكتابة ميسون صقر هو الدور الوظيفى
احلداثي للمقهى /ريش ،ىف التفاعالت االجتامعية بني
مكونات املدينة ككتل وأنسجة معامرية ،وثقافة املدينة.

هنا يثور سؤال ملاذا ختصيص الكاتبة ميسون صقر كتاب
عن مقهى ريش؟ هذا التخصيص هام ،وذلك لدور
املقهى ،وتركيبته ،ورواده من الناحيتني االجتامعية
والتعليمية .كان رواد املقهى الدائمني والعابرين،
يعربون عن الرشائح العليا من الطبقة املتوسطة
والوسطى -الوسطى أساسا من الباشوات والبكوات،
وبعض األفندية من املتعلمني ،والسياسيني ،واملثقفني
من املرصيني واملتمرصين واألجانب ،وذلك منذ
أوائل القرن املاىض ،واملرحلة شبه الليربالية (- 1623
.)1952

استمر بعض من هذا التشكيل السوسيو-ثقاىف
والتعليمي لرواد املقهى ،ثم حدثت بعض التحوالت،
لتغدو مقهى الطبقة الوسطى -الوسطى ،والصغرية
مع نظام يوليو  ،1952وبروز دور املثقفني واألدباء
والشعراء ،من جيل الستينيات والسبعينيات من القرن
املايض ،وتزايد حضورهم ،ودورهم ،خاصة ىف ظل
تزايد الوزن االجتامعي للفئات الوسطى الصغرية،
من املدينة واألرياف .ال شك أن احلضور الفعال هلذه
الفئات ،ومعهم بعض كبار الشعراء والكتاب العرب،
ىف عقدي الستينيات والسبعينيات ،أثر عىل الرتكيبة
االجتامعية للرواد ،وتزايد الوزن االجتامعى للمرصيني،
من رواد املقهى الدائمني ،عىل نحو أثر عىل وظيفة املقهى
سياسيا وثقافي ًا ،وذلك عىل النحو التاىل:

 - 1املقهى كنسق ،وخدمات –عىل النمط الفرنسى ومنها
ريش -دورها ليس تقديم املأكل واملرشب فقط ،لكنها
متزج بني وظيفتي الراحة واهلدوء ،وربام التأمل لروادها،
أو مكان للقاء بني األصدقاء ،وزمالء العمل ،واألهم
فضاء للحوار بني روادها ،بل واجلدل بني بعضهم بعضا
ىف سالم ،عىل نحو ما شاهدنا تارخييا ومعارصا ىف مقاهى
باريس الشهرية مثل الفلور ،والدوماجو ،وسلكت
وكلينى ،والروتوند ،ومقاهي جامعة السوربون..الخ.

 - 2املقهى فضاء لنقل املعلومات واألخبار ىف املجتمع،
خاصة قبل ثورة املعلومات ،والتلفاز ،بني رواد املقهى،
السيام ىف ظل النظم الشمولية والتسلطية يف العامل العريب.

 - 3ظهرت ىف بعض املقاهى الباريسية حركات أدبية
كالرسيالية والوجودية ،والتى سامهت ىف تغيري وجهات
الفكر والفن واألدب ىف العامل عىل نحو ما أرشنا سلفا
عن دور املقاهي الباريسية الشهرية عامليا.
من الكتب اهلامة التى قاربت املقهى كتاب ميسون
القاسمي “ريش عني عىل مرص” ،حيث املقهى هي
عني عىل مرص املجتمع والسياسة والثقافة ،عرب رواده
وجداالهتم ،وحواراهتم ،ومواقفهم من مدارس الفكر
والعمل السياسى ،منذ ثورة  ،1919ودوره ىف هذا
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احلدث السياسى الوطنى الكبري .ىف تصميم الغالف
بدت صورة قديمة للمقهى مفتوحا عىل الفضاء
اخلارجى داللة انفتاحه عىل وسط املدنية .وىف الغالف
األمامي واخللفي توقيعات بالفرنسية واإلنجليزية،
وبعض هذه التوقيعات عىل الغالف األمامي أمهها توقيع
راسل باشا حكمدار القاهرة آنذاك عىل مراسلة بينه وبني
بوليدس صاحب املقهي وقتذاك ،وكان توقيعه عىل
طلب إقامة عزف موسيقى ،ورغم رفض السلطات ،إال
أنه مل جيد مانعا لذلك عىل الرغم من الوضع السيايس يف
تلك الفرتة التارخيي .يبدو من تصميم الكاتبة للغالف،
وكأنك أمام كارت بوستال ملوقع أثرى وتارخيى داللة
عىل عراقة املقهى /املكان ،وظله وأمهيته.

تصميم الغالف ،ولونه دال ،ويمثل مع العنوان عتبة عىل
خطابه التارخيي والثقايف ،ومقاربته ،وهو أحد تعبريات
متثل الكاتبة ملوضوعها ،ىف إجادة ُتمد هلا.
وضعت الكاتبة املقهى ىف تارخيه ،وأدواره ،وذلك ىف
وسطه املعامري وطرزه ىف إطار وسط املدينة ،والعامرة
اخلديوية التى كانت تعكس النزعة التحديثية السلطوية
للدولة احلديثة ىف عهد إسامعيل باشا وبدء اإلستعارات
احلداثية أو أشباهها وابتساراهتا يف وسط القاهرة ،التى
كانت تبدو وكأهنا الدنيا ىف الرشق العربى.
ُ
متاثل بعض املقاهى
النسق والوظيفة ملقهى ريش،
الباريسية الشهرية التى أرشنا إليها من املنظور السياسى،
والثقاىف ،وخاصة ألجيال وراء أخرى ،وخاصة جيىل
الستينيات والسبعينيات .وىف هذا اإلطار الوظيفى يمكن
مالحظة ما يىل ،وهو ما أشارت إليه ميسون صقر ىف متن
الكتاب:

 - 1الدور السياسى ىف اجلدل بني رواده من هذين
اجليلني حول القضايا السياسية ،أو إبداء االعرتاض عىل
السياسة الرسمية قبل وبعد هزيمة يونيو  1967جليل
الستينيات من األدباء واملثقفني ،أو اعرتض بعضهم عىل
اتفاقية كمب ديفيد ،وسياسة السادات ،وخروج بعضهم
للتظاهر ،والقبض عليهم .أو اعتقال السلطات بعض
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أدباء اجليل الستيني من الشباب ،عىل نحو ما تنامى إىل
سمع عميد الرواية املرصية والعربية األستاذ نجيب
حمفوظ وكتب رواية الكرنك.
 - 2الدور الثقاىف احلداثى واليساروي جليىل الستينيات
والسبعينيات ،واعتبار األدباء واملثقفني مقهي
ريش مركز ًا للحوار ،وتبادل اخلربات والقراءات،
واالكتشافات ،وهو ما أدى إىل تشكل مالمح اجليل
الستيني ىف الرسديات الروائية والقصصية ،والشعر،
الذى ساده شعر التفعيلة ،وتأثر هؤالء بالسياب ،ونازك
املالئكة وعبد الوهاب البيايت ،وصالح عبد الصبور،
وأمحد عبد املعطي حجازى.
أما جيل السبعينيات ،فقد اختلف مساره عن اجليل
السابق ،ىف الشعر .كانت هناك تأثريات مدرسة شعر،
السيام الصديقني العزيزين عىل أمحد سعيد أدونيس،
وحممد عفيفي مطر ،وبدايات التحول البارز لقصيدة
النثر ،وىف الرواية والقصة القصرية ،وحماولة للقطيعة
النسبية مع حمفوظ ويوسف أدريس ،وجيل الستينيات،
عىل الرغم من التوترات والرصاعات بني اجليلني،
واختالف جتارب كليهام.

غالب الكبار مروا من هذا املقهى .أدباء وروائيني،
-3
ُ
وقصاصيني ،وشعراء ومثقفني كبار ،وبعض من عملوا
بالسياسة ،أو موسيقيني ،ورسامني ،وممثلني وبعض
املمثالت ،ونقاد سينام ،وخمرجني ،ورجال أعامل كبار
ومتوسطني .تداخالت وتفاعالت بني هذه املجموعات
مع بعضهم بعضا خلقت وشيجة من األفكار والعالقات
اإلنسانية والتعارف ،وبعض من الشجارات العابرة ىف
فضاء ريش الثقاىف املرتع باألفكار والرؤى ،والتفاعالت
مع بعض املثقفني العرب املقيمني يف مرص ،أو القادمني
إليها ىف زيارات عابرة ،ألهنا كانت عنوان عىل لقاء مرص
الثقافية ،ىف هامشها ،وىف قلب سلطتها الثقافية والنقدية
خارج جهاز الدولة الثقايف.
استطاعت ميسون صقر أن تعرب عن هذا الفضاء الثقاىف-
االجتامعى بكفاءة واضحة .ثمة أيضا دور آخر ملقهى

ريش وفضاءه االجتامعى ،أال وهو التأثري املبارش والال
مبارش عىل صعيد التعامل مع مقهى حديث من حيث
نظام الطعام والرشاب ،ذو الطابع البورجوازى ،ونظام
الزى من حيث التأنق ،واملوضة ،والتناسق اللونى وفقا
هلا.

هذا التالزم بني نظام األكل ونظام الزى ،هو جزء
من التأثريات املتبادلة بني روادها من البورجوازيني
وبعض األجانب ،وأيضا أثر ذلك عىل بعض من أبناء
الرشائح الوسطى /الصغرية من أبناء القاهرة ،وبعض
من الريفيني ،خاصة من جييل الستينيات والسبعينات.
قد تبدو هذه املالحظة ال حمل هلا ،لكنها جزء من ثقافة
املقهى ،والثقافة باملعنى العام السوسيو -أنثربولوجى،
وأيضا من سوسيولوجية املقهى /املكان.
ُ
حيمل عىل جدرانه صورا لبعض املشاهري
 - 4املقهى
ىف احلياة الثقافية املرصية ،ووضع الصور هو عالمات
برصية لتاريخ املكان ،وحضور هؤالء الكبار ىف روحه،
وينسابون ومعهم ذاكراهتم وأعامهلم من حوائط املقهى،
وحيفزون ذاكرة الرواد ،والعابرين لعواملهم وإبداعاهتم،
وذاكرة املكان /املقهى.
وخطاب
 - 5هناك أيضا داخل املقهى لقاءات األحبة،
ُ
احلب ،بني العشاق من الفئات الوسطى املدينية ،السيام
ُ
بعض من شباهبم ،ىف التعبري عن األشواق ،أو العتاب،
كأحد تفضيالت احلياة ،بني بعض من شباب الرواد.

 - 6كان بعض الكتاب جيلسون ىف املقاهي للكتابة،
والقراءة عىل النمط الباريسى واملقاهي الفرنسية ،ىف
زمن كانت اخلصوصية ،واهلدوء سمت املدنية ىف القاهرة
واإلسكندرية قبل غزو عمليات الرتييف ،واالنفجارات
الديموغرافية ،والبحث عن الرزق .وكانت ريش مكان ًا
هادئ ًا للقراءة والكتابة لدى بعض املثقفني أو القراء من
روادها.

 - 7ىف حلظات صمت املثقف واغرتابه ،كان املقهى فضاء
للتفاعل االجتامعى مع احلياة ،ومع األصدقاء املقربني،
كتمرينات للخروج من العزلة السياسية واالغرتاب

االجتامعي ،أو وسيلة للهمس أو احلوار اهلامس مع
املقربني منه! مقهى ريش واحدة من املقاهي التي كان
يسودها اهلمس –ىف ظل وجود العيون الشاخصة
حوهلم من الوشاة -ىف بعض األحيان ،وكانت مركز ًا
صاخبا للجدل السيايس بني روادها –كمجموعات
من األصدقاء املثقفني -أو مكانا خلروج مظاهرة فردية
أو جمموعة حمددة من املثقفني ال يتعدى أفرادها األيدي
الواحدة ،خترج رافعة يافطة صغرية من الورق مكتوب
عليها «ال لكامب ديفيد» ،كام فعل الكاتب املثقف
املرحوم األستاذ إبراهيم منصور عىل سبيل املثال .األهم
هو خروج بعض االجتاهات اجلديدة للكتابة من خالل
املناقشات بني املبدعني والنقاد واملثقفني من ذات اجليل
أو أجيال سابقة أو الحقة.
املقاهي ،ومنها ريش ،كانت أمكنة لتلقى وتبادل الثقافة
السامعية ،أو املثقف بالسامع ،وفق تعبري األستاذ املرحوم
عىل فهمى عامل االجتامع ،من خالل رصده ومالحظاته
عىل احلوارات والنقاشات بني بعض األدباء واملثقفني عن
كتب وشخصيات مل يقرأوها قط ،وإنام ُ
جل معلوماهتم
سامعية ،وتنطوي عىل العنعنات ،وهى جزء من تكوين
املثقف بالسامع ،التى تعود إىل حمدودية التكوين الثقايف
والنقدى لبعض األدباء واملثقفني ،أو لتعليمهم البسيط،
رغم موهبة بعضهم األدبية ،ومن ثم غياب التكوين
املنهجى لغالبهم من ذوى األصول االجتامعية الريفية
والبسيطة..الخ.
رهاب اخلوف ىف عقد
من ثقافة اهلمس املحمولة عىل
ُ
الستينيات ،إىل بعض من الصخب الصادر عن الكبت،
والكبح السياسى إىل الرصخة العابرة ،ثم اهلجرة إىل
النفط ،أو بريوت ،أو قربص ،ثم ايل الكويت واإلمارات
العربية والبحرين وعامن وقطر والسعودية ،سعيا وراء
العمل وإىل سفر بعضهم إىل بريوت من أجل منارصة
القضية الفلسطينية –قبل رضب إرسائيل بريوت
وخروج منظمة التحرير الفلسطينية إىل تونس -والتعبري
احلر ،والنرش ،ثم إىل متدد ظاهرة املثقف بالسامع والثقافة
الشفاهية ،واجلهل باللغات األجنبية ،ىف أوساط بعض
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املثقفني ،والروائيني ،والقصاصني ،والشعراء والفنانني،
والتشكيليني يف عرص السادات ومبارك .

ارحتلت هذه الظواهر بني أجيال التسعينيات ،والعقدين
األول والثاين من القرن احلادى والعرشين ،إىل عديد
من املقاهي الشعبية كزهرة البستان ،والندوة الثقافية،
واحلرية ،وبعض مقاهي وسط املدينة أو ممراهتا
الداخلية ،كمقهى التكعيبة ،ثم إىل بعض املقاهي عىل
النمط األمريكي ،التى غزت القاهرة واإلسكندرية،
وذلك بعيدا عن النمط الفرنسى للمقهى ،مثل ريش.
يدلف العابرون من «الطبقة املتوسطة» إىل املقهى كحالة
تارخيية عريقة لتناول الطعام والرشاب ،وهم ينظرون
إىل رواده املعروفني الراحلني وصورهم عىل احلوائط،
أو بعض بقاياهم من اجلالسني ،من رأوا صورهم ىف
اجلرائد الورقية قبل أفوهلا ،أو ىف احلوارات والتعلقيات
املتلفزة ىف الفضائيات العربية .نظرات عابرة عىل الوجوه
املعروفة وبقاياها ،أو إىل األزمنة التى تتدفق عرب صور
الراحلني من روادها.
تبدو مقاربة الكاتبة ميسون صقر لكتاهبا متميزة ىف
احلوار بني الوثائقي ،والشفاهي ،والكتايب ،وىف وضع
حالة املقهى ىف سياقاته التارخيية والسياسية منذ النشأة،
ومع عامل وسط املدنية ،أو مقاهيها التارخيية ،وبام
فيها ،وطرزها املعامرية ،وكبار مهندسيها املرصيني،
واألجانب ،واملتمرصين ،وإبداعهم املعامرى.

من اجلوانب املهمة يف مقاربة املقهى الرتكيز أيضا عىل
الدور السياسى للمقهى ،ىف بعض اللحظات ،وخاصة
حلظة  25يناير  ،2011و  30يونيو  ،2013وما بعد.
وكان املطلوب هو حتليل ووصفت هذه احلالة ،ألهنا مل
تكن عابرة من حيث رواد املقهى ،أو العابرون ،ولكنهم
من األجيال الستينية ،والسبعينية ،واألجيال الشابة
اجلديدة ،وينتمون إىل الفئات الوسطى– الوسطى.
وبعض الصغرية قليال ،حيث كان من املالحظ هيمنة
اللغة الشعاراتية اخلشبية ،ومفارقة مواقع القوة احلقيقية
ىف الدولة وأجهزهتا ،وسيولة ميدان التحرير ،وعدم
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تبلور روئ إلدارة االنتفاضة وأحالمها ،ومابعد بعدها.
كانت مقهى ريش ،وميدان التحرير ،وما جيرى داخلهام
وحوهلام مؤرشات عىل تفكك ،واهنيار االنتفاضة ،وجاء
بعض من ينتمون إىل مجاعة اإلخوان إىل املقهى ،وبعضهم
وزراء إلبالغ بعض املثقفني بقرارات سياسية سعيا وراء
هتدئة أصواهتم الغاضبة أثناء حكمهم مع السلفيني .من
مقهى «ريش» أيضا مرت حركة مترد من خالل املقهى،
وكان أي عقل سياسى ملاح يمكنه أن يعرف كيف تم
تشكيلها وتوظيفها ىف مواجهة سطوة مجاعة اإلخوان
والسلفيني.

كان املقهى فضاء للمعارضة والتمرد إزاء احلكم باسم
الدين وهو ما كان يرهق عقل بعض املثقفني ويشيع
اخلوف بينهم.
من ناحية أخرى ،تبدو األمكنة واملقاهي التارخيية،
وروادها البارزين ىف احلياة الثقافية والسياسية
واالجتامعية ،أحد حوامل اهلوية ،بل وبعض نزاعتها،
وأزماهتا كام ىف احلالة املرصية والعربية( .)8األمكنة
التارخيية ،كاملعابد الفرعونية واألهرامات واملساجد
والتامثيل وامليادين التارخيية ،متثل عالمات هوية املكان،
ومنها املقاهي.

 8األمكنة واملقاهى ىف مرص ،وبريوت ،هي تواريخمن النشأة واالزدهار ،واإلغالق ،والتغيري ،واهلدم ،وفق
التحوالت االقتصادية واجليلية لروادها .هكذا صعدت
بعضها وتألقت ،ثم غادرها تألقها ورونقها ،وصدُّ عنها
روادها ،أو بعضهم إىل أمكنة ومقاهي ومنتديات جديدة
للقاء .ىف بريوت حتول شارع احلمراء إىل غابة من حمالت
املالبس واخلدمات ،وضاعت أهم معامله من املقاهي،
وحتى سيتى كافيه  City Cafeاألكثر أناقة واحتفاء ًا
بالفن التشكييل عن بعض أكثر من املقاهي الباريسية
الشهرية حول منزل سعد احلريرى ،بيعت إىل مؤسسة
اقتصادية /مرصف.
مقهى ريش ظل قائ ًام بفضل األخوين جمدى عبد امللك،
وميشيل عبد امللك ،وبعض رواده القدامى ،غادروا

احلياة ،وبقيت صورهم عىل احلوائط ،وال يزال بعض قليل جدا من جيل السبعينيات ،وآخرين ،وقلة من أجيال
أخرى ،اليزال مقهى ريش جزء ًا من مألوف حياهتم.

 - 9هذا الدور الوظيفى للمقهى ،وذاكراته التارخيية والثقافية واالجتامعية ،هي املوثقة هبذا الكتاب(“ )9ريش عني
عىل مرص” .واهتمت الكاتبة ميسون صقر بتوثيق مدقق لعالقة املقهى بأجهزة الدولة ،من تصاريح ،وغريها من
األمور املنظمة لعامل املقاهي ،ىف مقاربة جتمع بني الرسد الشيق ،واللغة املؤنقة ،والتوثيق ىف كتاهبا ،الذى ُحيمد له،
ودرس تاريخ األمكنة واملقاهى ،حيث ال يعرف أحد عن تاريخ األمكنة واملقاهي التارخيية التى اندثرت إال من

بعض املقاالت واإلشارات إليها ىف بعض الكتابات عن تارخيها ،وأدوارها ،ومل يكتب تارخيها إال قليال جدا كام فعلت

الكاتبة ميسون صقر ىف كتاهبا الشيق.
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