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المقاهي الحديثة في تونس، بما تضم من خدمات عصرية مختلفة، ال سيما في توفير اإلنترنت للزائرين، لم تعد تغري كثيرًا من 
الشباب الذين يعودون إلى المقاهي القديمة بأجوائها المختلفة تمامًا

مقاهي تونس
شباب يعودون إلى تراث بالدهم

تونس ـ مريم الناصري

مـــــن شـــــــــارع الـــحـــبـــيـــب بـــورقـــيـــبـــة، 
ــاب بــــحــــر، وهـــو  ــ ــــوس بــ تـــحـــديـــدًا قــ
تونس  فــي  العتيقة  املدينة  مدخل 
ــنــــاك تــنــتــقــل مــــن الــشــكــل  الـــعـــاصـــمـــة. مــــن هــ
إلــى شكل أحــدث. حشود  الحديث  املعماري 
الـــوافـــديـــن إلــــى أســــــواق املـــديـــنـــة تــبــحــث عن 
ــا. وبــــن  ــ ــهــ ــ ــراثــ ــ ــيــــات املـــنـــطـــقـــة وتــ خــــصــــوصــ
حركة  املنطقة  تشهد  وتــونــســيــن  ســائــحــن 
كــبــيــرة عــلــى الــعــكــس مــن بقية الـــشـــوارع في 

العاصمة.
ليست وحــدهــا الــتــجــارة مــا يــحــرك املــديــنــة، 
فاملقاهي هناك لها رونقها الخاص الذي ال 
إذ تعيش  الحديثة،  املقاهي  بقية  تجده في 
فــي تلك املــقــاهــي أجـــواء تعيدك إلــى الــقــرون 
الــســابــقــة. رائــحــة الــقــهــوة الــعــربــيــة والــشــاي 
ــات الــتــي  والـــنـــعـــنـــاع، وغـــيـــرهـــا مـــن املـــشـــروبـ
تقّدم غالبًا في كؤوس من الفخار أو الزجاج 
التقليدي الصنع. حتى جلوسك يكون على 
املرقوم )سجادة أو بساط( املصنوع باليد، 
 شـــيء هناك 

ّ
أو عــلــى جــلــود الــحــيــوانــات. كـــل

ــرى الــحــفــاظ  قـــديـــم مـــن »األنـــتـــيـــكـــا« الـــتـــي جــ
عليها لإلبقاء على خصوصية املكان.

مـــقـــاٍه عــــدة فـــي املــنــطــقــة لـــم تــغــلــق أبــوابــهــا 
استقبال  فــي  واســتــمــرت  عقود طويلة،  منذ 
 بــعــد جــيــل. وعــلــى الــرغــم من 

ً
زائــريــهــا جــيــا

تجاوز بعضها مائة عام فقد بقيت صامدة 
مضيافة تستقبل املئات يوميًا، ومن بينها 
ــــط« أشـــهـــر املــقــاهــي  ــرابــ ــ »الــــشــــواشــــن« و»املــ
 بعض 

ّ
بــاملــديــنــة الــعــتــيــقــة فـــي تـــونـــس. لـــكـــن

املقاهي القديمة األخرى أغلقت سنوات عّدة 
ــّب الـــنـــاس لــهــا، مـــن قبيل  عــلــى الـــرغـــم مـــن حـ
»قهوة السوق« الذي عرف بمقهى »الخطاب 
على الــبــاب« والـــذي كانت جــدرانــه متداعية 
 شيء فيه قديم ولم يرمم طوال سنوات، 

ّ
وكل

ثم أعيد افتتاحها.
ل عدد من الشباب 

ّ
املقهى األخير بالذات فض

الــحــيــاة، ال سيما بعد تصوير  إلــى  إعــادتــه 
ورغبة  فيه،  تلفزيونية  تونسية  مسلسات 
كــثــيــريــن فــي تــجــربــة ارتـــيـــاد مــقــهــى كـــان من 
ــهـــر وأجــــمــــل مـــقـــاهـــي الـــعـــاصـــمـــة. اخـــتـــار  أشـ
الشباب تزين املقهى بديكور من »األنتيكا« 
وأثاث تونسي قديم جدًا، إلى جانب تنظيم 
بــعــض األنــشــطــة الــشــبــابــيــة والــثــقــافــيــة فيه، 
واحــتــضــان املــقــهــى الــعــديــد مــن املوسيقين 
من خريجي معاهد املوسيقى، للعزف فيه، 
ــان الــتــونــســيــة  ــ ــحـ ــ خـــصـــوصـــًا األغــــانــــي واأللـ
التراثية. ويستقبل املقهى اليوم عشرات من 
الــتــونــســيــن والــســائــحــن. وهـــو مــقــهــى، كما 
ك في زمن سابق، 

ّ
يقول البعض، يشعرك بأن

ــــيء فـــيـــه مــــن الـــديـــكـــور واملــوســيــقــى   شـ
ّ

ــل ــكـ بـ
والرائحة، ولوال األزياء الحديثة للمرتادين 
ك بالفعل في القرن الثامن عشر 

ّ
لشعرت بأن

أو التاسع عشر.
ــالــــب، 25 عـــامـــًا( أحــد  مــنــيــر ضــيــف الـــلـــه )طــ
»الــعــربــي الجديد«  مــرتــادي املــقــهــى، يــقــول لـــ
 املقاهي القديمة، خصوصًا مقهى السوق 

ّ
إن

هذا، تشهد توافد العشرات يوميًا، وأحيانًا 
إيــجــاد مقعد صغير  الــبــعــض  عــلــى  يصعب 
فــيــه ال سيما فــي عطلة نــهــايــة األســبــوع أو 
خـــال شــهــر رمـــضـــان واإلجــــــــازات. فــالــعــديــد 
القديمة  املــقــاهــي  يفضلون  التونسين  مــن 
مــن دون مــعــرفــة ســبــب ذلــــك«. يــتــابــع: »رّبــمــا 

هوامش

تراث محفوظ في المقهى )العربي الجديد(

هــو حــنــن للماضي أو هـــروب مــن الــروتــن 
الــحــديــثــة. خصوصًا  املــقــاهــي  الـــذي تفرضه 
تجدها  ال  أجـــواء  تــوفــر  القديمة  املقاهي   

ّ
أن

 الشباب فيها 
ّ
في غيرها من األماكن. كما أن

ــادون مـــقـــاهـــي أخــــرى  ــ ــرتـ ــ يــخــتــلــفــون عـــمـــن يـ
تــغــيــب فــيــهــا الــنــقــاشــات أو الـــلـــقـــاءات الــتــي 

تاحظينها هنا«.
ــدي بــوســعــيــد  ــيــ ــــي ســ ــة« فـ ــيــ ــالــ ــعــ مـــقـــهـــى »الــ
وكــان  األنــدلــســي  ببنائه  يتميز  بالعاصمة 
ــه يجمع 

ّ
ــبــــاد. لــكــن يــقــتــصــر عــلــى أعـــيـــان الــ

ــــن جــمــيــع  ــــن مـ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــــن الـ ــــوم الــــعــــديــــد مـ ــيـ ــ الـ
الـــفـــئـــات، ويــتــمــيــز بــمــفــروشــاتــه املــصــنــوعــة 
مـــن الـــســـمـــار )خـــيـــوط نــبــاتــيــة( وبــألــوانــهــا 
الخضراء والزرقاء تشبهًا بألوان األضرحة 
الــتــي تــمــّيــز املــنــطــقــة. وعــلــى وقـــع موسيقى 
»املالوف« وأنغام الطبول يجتمع هناك في 
القديمة من لديهم شغف باألغاني  املقاهي 
واملقامات التونسية، خصوصًا في ساعات 

ما بعد الظهر امتدادًا إلى الليل.
 
ّ
ــًا( إن ــامـ يـــقـــول عــبــد الـــكـــريـــم )طــــالــــب، 23 عـ

»املدينة العتيقة بمقاهيها فرضت نفسها 
ــم. لــذلــك  ــديـ ــقـ  مــمــيــزاتــهــا وطــابــعــهــا الـ

ّ
بـــكـــل

عــن شيء  فيها  يبحث  الشباب  أغلب  تجد 
ــهــا 

ّ
ــــارج الـــروتـــن الـــيـــومـــي، خــصــوصــًا أن خـ

تــحــتــضــن لــــقــــاءات بــعــض الـــرســـامـــن ممن 
املدينة  تفاصيل  لرسم  لوحاتهم  يحملون 
والـــجـــلـــوس فـــي تــلــك املــقــاهــي أو الــعــازفــن 

لذلك،  التونسية.  األغــانــي  بــعــزف  املغرمن 
 ما فيها، 

ّ
بقيت املدينة العتيقة تقليدية بكل

تعود بهم إلى ذكريات الزمن الجميل، الذي 
لم يعيشوه«.

 املـــقـــاهـــي الــحــديــثــة تــبــدو 
ّ
ــم مـــن أن ــالـــرغـ وبـ

مــريــحــة أكـــثـــر ومـــجـــهـــزة بــجــمــيــع الــوســائــل 
 

ّ
الــتــكــنــولــوجــيــة واإلنـــتـــرنـــت، فــقــد جــعــلــت كــل

شخص منغلقًا على عامله االفتراضي بعيدًا 
عــن الــتــفــاعــل مــع مــن هــم مــعــه عــلــى الــطــاولــة 
نفسها حتى. لذلك، تخلق املقاهي التقليدية 
جــوًا مــن الــتــواصــل، كما فــي الــســابــق، ســواء 
عبر ألــعــاب الــــورق، أو عبر الــنــقــاشــات التي 
تــفــتــحــهــا الـــكـــتـــب املـــتـــوفـــرة فــــي بـــعـــض تــلــك 
املــقــاهــي أو عبر األغــانــي الــتــي يــتــشــارك في 
تــرديــدهــا الــــزائــــرون. وقـــد يــتــشــارك الــعــديــد 
منهم في حلقات نقاش من دون أن تجمعهم 
معرفة سابقة، إذ تخلق هذه األماكن تعارفًا 

بن الزائرين.
القديمة،  املقاهي  تلك  بعض  الشباب  جـــّدد 
ال ســيــمــا الـــتـــي بــقــيــت مــغــلــقــة مــنــذ ســنــوات 
 

ّ
مـــن دون اســتــغــالــهــا، مــحــافــظــن عــلــى كــل

تــفــاصــيــلــهــا بــمــعــمــارهــا الــقــديــم وحــجــارتــه 
تغير  أن  دون  مــن  نفسه  وبالطابع  القديمة 
الــتــرمــيــمــات مــن شــكــل وخــصــوصــيــة املــكــان. 
الثريات التي يعمد مرممو تلك املقاهي إلى 
والــبــلــور  الــنــحــاس  مـــن  تعليقها مــصــنــوعــة 
ــهــا 

ّ
الــتــونــســي وذات شــكــل قــديــم يــوحــي بــأن

صــنــعــت مــنــذ عـــشـــرات الــســنــن. وقـــد حــافــظ 
ــد عـــلـــى شـــكـــل األبــــــــواب  ــديــ ــجــ الـــتـــصـــمـــيـــم الــ
ــرج عــن  ــخــ ــتــــي ال تــ ــا وزيـــنـــتـــهـــا الــ ــ ــهـ ــ ــوانـ ــ وألـ
اللونن األخضر واألزرق أبرز لونن يميزان 
 الــديــكــورات 

ّ
املـــدن القديمة فــي تــونــس. وكـــل

تونسية بسيطة، وهي عبارة عن »بابور من 
النحاس« أو جّرة كان يوضع فيها الزيت أو 

راديو قديم أو آلة نسيج صغيرة.
م« 

ّ
في مدينة نابل أيضًا يعتبر مقهى »مسل

مــن أشــهــر وأقــــدم املــقــاهــي فــي تــونــس، وقــد 
ــقـــدم خـــدمـــاتـــه لــلــتــونــســيــن  ــًا يـ  60 عـــامـ

ّ
ــل ــ ظـ

ه أغلق فترة من الزمن بسبب 
ّ
واألجانب، لكن

انـــهـــيـــار بــعــض جــــدرانــــه وتــــداعــــي بــعــضــهــا. 
ولــئــن عــجــزت الــعــديــد مــن املــقــاهــي القديمة 
ــام مــزاحــمــة  عــن الــبــقــاء وأغــلــقــت أبــوابــهــا أمــ
 هــذا املقهى عــاد إلى 

ّ
املقاهي العصرية، فــإن

الحياة بفضل شباب املنطقة الذين أحيوه، 
وقــد جــرى ترميمه مع الحفاظ على طابعه 
املعماري أيضًا الذي مّيزه عن بقية مقاهي 
إلــى املقهى هــم من  الــوافــديــن  املنطقة. أغلب 
ما   

ّ
بكل القديم  التقليدي  بطابعه  املغرمن 

فيه، بدءًا من الطاوالت والكراسي الخشبية، 
ثم املفارش القديمة التي بسطت على بعض 
املـــقـــاعـــد، وصـــــواًل إلــــى الـــكـــؤوس والــنــقــوش 
وألـــوان الــبــاط واألرضــيــة، وصــوت الــراديــو 
القديم الذي يصدح بأغاني أم كلثوم وعبد 

الحليم حافظ وغيرهما.

تخلق املقاهي التقليدية 
جوًا من التواصل، كما 
في السابق، سواء عبر 
ألعاب الورق، أو عبر 

النقاشات التي تفتحها 
الكتب املتوفرة.

■ ■ ■
مقاٍه عدة في املدينة 

العتيقة بتونس 
العاصمة لم تغلق 
أبوابها منذ عقود 

طويلة.

■ ■ ■
حافظ التصميم الجديد 

على شكل األبواب 
وألوانها وزينتها التي 
ال تخرج عن اللونني 

األخضر واألزرق، أبرز 
لونني يميزان املدن 
القديمة في تونس.

باختصار

نجوى بركات

بّسام  الشاعر  )ترجمة  العادي«  »الشقاء  روايته  في 
الكاتب  بــيــروت،1991(، يتناول  الفارابي،  حّجار، دار 
لــآداب،  نوبل  جائزة  على  أخيرا  الحائز  النمساوي 
بيتر هاندكه، حادثة انتحار والدته، وهي في الواحدة 
والــخــمــســني مــن عــمــرهــا، فــي 21 نــوفــمــبــر/ تشرين 
وقــرارهــا  عــن حياتها  الكتابة  وقـــراره   ،1971 الثاني 
وضع حّد لها. القصة كما تبدو بسيطة، ألنها قصة 
ــٍب أو رغبة، 

ّ
حــيــاة فــارغــة، رتــيــبــة، خالية مــن أي تــطــل

البوح،  إلى  ها 
َ
االحتياجاُت حتى طريق حيث ال تجد 

باعتبارها نوعا من الكماليات أو الترف، حياة انتهت 
ــم أن صــاحــبــتــهــا كانت  فــي مــطــلــع ثــاثــيــنــيــاتــهــا، رغـ
 أهلها »أن 

ً
تحلم في صغرها بأن تحقق ذاتها، راجية

م شيئا«.
ّ
يسمحوا لها بأن تتعل

بيد أن مشروع الكتابة هذا سيتبّدى صعب التحقيق 
ما  على  الحــتــوائــه  عليه،  ممتنع  شبه  بــل  لصاحبه، 
يستحيل التعبير عنه بالكلمات والجمل، وهو ما دفع 
مـــّرة، خشية  مــن  أكثر  تأجيل مشروعه  إلــى  الكاتب 
بالكتابة  قــواه، فاملباشرة  إلــى استجماع  ثم  وتـــرّددا، 
ظهر 

ُ
بعد مرور عدة أسابيع على دفن أّمه. ومع هذا، ت

الرواية بشكل إرادي ومقصود تلك الحيرة، بالتعبير 
كتابٍة  أسلوب  وباختيار  تــارة،  مباشر  بشكٍل  عنها 
بعينه، تارة أخرى. أجل، يقول هاندكه الصعوبة التي 
ــدتــه، مــن دون أن  الكتابة عــن وال تــواجــهــه فــي عملية 
يلجأ إلى التعابير التقليدية، غير الذاتية، ومن غير أن 
الوحيدة  انفعاالته ومشاعره، فاملشاعر  ُيفصح عن 
التي يجرؤ على قولها ال تتصل البتة بحزنه وحداده، 
ــتـــي يسخر  ــا بــاملــصــاعــب الـــتـــي تــعــتــرضــه، والـ ــمـ وإنـ
الثقافي،  التكّبر  أشكال  من  باعتبارها  منها  الكاتب 
وغير  الــقــول،  على  تجربة عصّية  بأنها  اعترافه  مــع 
أن  بمستطاعه  بالطبع،  آخرين.  مع  للمشاركة  قابلة 
يفعل كما يفعل اآلخرون، أن يستخدم املصطلحات 
أنـــه يرفض  إال  األكــثــريــة،  الــتــي تستعملها  الــجــاهــزة 
األمر بشدة، لسبب أخاقي: فذلك يلغي فرادة والدته، 
الــحــداد على رحيل  فريد في تجربة  ملا هو  ر 

ّ
ويتنك

شخص غاٍل. 
ومعّبرا  بسيطا  مغايرا،  أسلوبا  الكاتب  يبتكر  ــذا،  ل
فــي آن، حــيــث ال يــعــمــد إلـــى الــســرد بــقــدر مــا ينحو 
إلــى الــتــعــداد، أو لصق الــعــبــارات - املــشــاهــد بعضها 
منها  أكــثــر  موقعا،  ديــكــورا،  لتكّون صـــورة،  ببعض 
لن  وبحياد  بالكآبة،   

ً
مشبعة فتأتي  وصفية،   

ً
ُجملة

ر في أن يتحّول إلى سخريٍة من الشوائب التي 
ّ
يتأخ

تعتري طريقة إخبار األحــداث. هكذا يتراجع الحدث 
ل دافع الكتابة وموضوعها، أي 

ّ
األساسي الذي يشك

البتداع شكٍل  الكاتب  معاناة  لصالح  الوالدة،  انتحار 
الكتابة عن مثل هذه  أو أسلوٍب يتماشى واستحالة 

التجربة، ال بل الفشل حتى في كتابتها. 
ر اللحظة الفورّية: حتى أنني لست سوى هذا. 

ّ
»أنا مفك

مــطــمــورة...«،  مستترة،  وحبكاتي  يهّمني،  ال  السرد 
يكتب هانكه، هو الذي ينجح، على الرغم من كل شيء، 
في تظهير بروفايل والدته، ولو على شكل نيغاتيف. 
»قطرات ماء على حبل الغسيل، ضفادع تتقافز عبر 

الـــدرب أمــامــك فــي الــظــام، ذبـــاب، حــشــرات، فــراشــات 
ليلية في عز النهار، ديدان وبنات وردان تحت حطبة 
الــحــطــب، ال سبيل إال أن تحيا مــع هــذه  فــي مــخــزن 
األشياء، إذ لم يكن هناك أي خيار آخر. رغبات، غالبا 
ما تنتابك وسعادة مبهمة، وال رغبة واحدة تقريبا، 
وقــرصــة شــقــاء«. مــن هــذا الديكور املــوجــز الوصف، 
الــحــرب  الــتــي ستجيئها  األم  تــخــرج صــــورة  بــلــيــغــه، 
وهي بعد مراهقة، ثم تنتهي الحرب ويرحل هتلر من 
الرجل  أمــا  املقلوبة رأســا على عقب.  املــدّمــرة،  أملانيا 
الــذي لــم تحّبه وتــزّوجــتــه، فهو الــذي قبل راضــيــا أن 
يرّبي ولدا ليس من صلبه. »لم تصبح شيئا إذن، وما 
عاد في وسعها أن تصبح شيئا وكان عبثا أن يتنّبأ 
لها أحد بذلك. كانت تتحدث عن »سنواتها املاضية«، 
ولــم تكن قد تــجــاوزت الثاثني. لم تكن قد رضخت 
ألي شيٍء حتى ذلك الحني، إال أن ظروف الحياة كانت 
كــان عليها، وألول  بائسة جــدا، بحيث  قــد أصبحت 
العقل في ما تفعله. رضخت للحّس  م 

ّ
مــرة، أن تحك

السليم من دون أن تفهم منه شيئا...«.
 لوالدته، بقدر ما يتمّرن على 

ً
ال يكتب هاندكه مرثية

ي كآبة األماكن إثر خلّوها من 
ّ
كتابة ألم فراقها وتقف

الحياة.

بيتر هاندكه: »الشقاء العادي«

وأخيرًا

ال يكتب هاندكه مرثيًة لوالدته، 
بقدر ما يتمرّن على كتابة ألم 
فراقها وتقّفي كآبة األماكن
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