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هوامش

في «سطيحة كندة» تمتزج جلسات المقاهي التي تبعث الراحة وتنعش أجواء مالقاة األصدقاء مع أهداف العودة إلى
معايشة الحياة اللبنانية التقليدية وتجديد قومية االنتماء العربي

«سطيحة كندة»
جلسات في حضن التراث (العربي الجديد)

مقهى العرب في بيت الجدود
صيدا ـ انتصار الدنان

يهرب اإلنسان غالبًا من ضوضاء
ال ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـدن ال ـ ـصـ ــاخـ ــب إل ـ ـ ــى أم ــاك ــن
ي ـش ـعــر ب ــأن ـه ــا ت ـم ـثــل شـخـصـيـتــه،
ســواء على صعيد الشكل أو املغريات التي
تــوفــرهــا ،وبـيـنـهــا تـلــك ال ـتــي تــرســم ص ــورة
املــاضــي الــذي يــرتــاح إلـيــه« .سطيحة كندة»
في مدينة صيدا ،جنوب لبنان ،مكان يشبه
غــالـبـيــة مـحـبــي الـ ـت ــراث ال ــذي ــن ال يـشـعــرون
بــراحــة كبيرة فــي ارت ـيــاد املـقــاهــي الحديثة.
ه ــي ل ـي ـســت م ـق ـهــى يـ ــرتـ ــاده م ـح ـبــو امل ـك ــان
ف ـق ــط لـ ـتـ ـن ــاول ن ــرج ـي ـل ــة وق ـ ـهـ ــوة وتـمـضـيــة
بعض الــوقــت فــي التسلية ،بــل نقطة التقاء
ثقافة األغــانــي الطربية القديمة
فــريــدة بــن
ّ
واملأكوالت املحضرة من خبز التنور ،وموقع
الجلسة الجميلة مع املحبني واألصدقاء.
عــاشــت خـلــود حــامــوش ،املـتـحــدرة مــن بلدة
العديسة ،جـنــوب لبنان ،وتقيم فــي صيدا،
مدة خارج البالد بعدما عملت ّ
مدرسة ملادة
الـفـلـسـفــة ،ث ــم قـ ــررت ب ـخــاف م ـســار غالبية
مــواط ـنـي ـهــا الـ ـع ــودة إل ــى ل ـب ـنــان خ ــال أي ــام
ثــورة  17أكتوبر /تشرين األول  ،2019حني

ش ـعــرت ب ـعــدم الــرغ ـبــة ف ــي املـ ـغ ــادرة مـجــددًا
وأدركت أنه يجب أن تقوم بعمل ما ،وتقول
لــ«الـعــربــي الـجــديــد»« :أسـســت بعد عودتي
جمعية ضاد اللغة العربية مع مجموعة من
أصدقائي الذين تعاونت معهم في مهمات
اجتماعية تتطلب اسـتـمــراريــة عبر رفدها
بوسائل دعم .وضم مركز الجمعية سطيحة
قررنا أن نستغلها بعمل ما ،فأنشأنا مكتبة
ثقافية يــرتــادهــا طالبو املـعــرفــة ،ثــم ظهرت
فكرة املقهى الذي يجمع الناس لكن بصورة
ّ
يتميز بطابع تراثي يشبهنا،
مكان مختلف
ويعود فيه رواده إلى كل ما هو قديم».
سطيحة بيت القرية

وع ـ ــن س ـب ــب ت ـس ـم ـيــة امل ـق ـه ــى ب ــ«س ـط ـي ـحــة
ك ـن ــدة» ،ت ـقــول ح ــام ــوش« :الـسـطـيـحــة تشبه
البيت .وتشير التقاليد إلى أنه أمام كل بيت
قــروي فــي لبنان كــانــت تــوجــد سطيحة ،أي
مكان واسع تجلس فيه العائلة ،وتزرع على
جانبيه أنــواعــا مختلفة مــن الـنـبــاتــات .أمــا
اسم كندة ،فيرمز إلى أول قبيلة عربية دعت
إلى القومية العربية».
وت ـتــابــع« :يـحـتــاج الـجـيــل الـجــديــد للتعرف

إلى تاريخه وعاداته وتراثه ،وبينها هدف
الـقـضـيــة ال ـعــرب ـيــة .وأردن ـ ــا أن ي ـكــون طــابــع
املقهى شرقيًا يشبهنا ،ويحاكي مجتمعنا
وال ـج ـيــل ال ـجــديــد ال ــذي يـتـطـلــع إل ــى معرفة
ثقافته» .وعــن النشاط الثقافي فــي املقهى،
تــوضــح ح ــام ــوش أن ــه «لــدي ـنــا كـتــب ثقافية
مختلفة يستطيع القارئ البحث عما يريده
فيها .ووضعنا على الجدران صــورًا ألدباء
وشعراء وفنانني كبار لعكس فكرة استمرار
امل ـعــرفــة بــأعـمــالـهــم .واملــوس ـي ـقــى واألغ ــان ــي
الـتــي يسمعها الـحــاضــرون قديمة وتراثية
هادفة ،أما الرسومات املوجودة على جدران
املكتبة فرسمتها شابة في ال ــ 17من العمر
تدعى هاجر ،وتنقل صور العصفور األزرق
غير املوجود إال في فلسطني».

باختصار
«سطيحة كندة»
مكان يشبه غالبية
محبي التراث الذين ال
يشعرون براحة كبيرة
في ارتياد املقاهي
الحديثة
■■■
السطيحة تشبه البيت.
وتشير التقاليد إلى
أنه أمام كل بيت قروي
في لبنان كانت توجد
سطيحة تجلس فيها
العائلة
■■■
املقهى يحاكي املجتمع
الشرقي والجيل الجديد
الذي يحتاج إلى معرفة
تاريخه وعاداته وتراثه،
وبينها هدف القضية
العربية

أفضل من مقاهي الطابع الغربي

وباالنتقال إلى رواد املقهى ،تتحدث سالي
زيـ ـ ــدان ( 23ع ــام ــا) ،امل ـت ـخــرجــة م ــن جــامـعــة
رف ـيــق ال ـحــريــري وتـقـيــم ف ــي مــديـنــة صـيــدا،
عــن تجربتها بــالـقــول لــ«الـعــربــي الـجــديــد»:
«عـلـمــت بــوجــود سطيحة كـنــدة عـبــر موقع
فـيـسـبــوك ،وك ـنــت سـعـيــدة بــزيــارتــي األول ــى

له ،فصرت أقصده للتمتع بمكان يشبهني،
ويجعلني أعيش في أجــواء التراث العربي
القديم والبيت اللبناني فــي زمــن أجــدادنــا.
وقــد رافقني أصــدقــاء مغتربون إلــى املقهى
وأعجبوا به».
تضيف« :آتي إلى هنا كل يوم تقريبًا ،ألنني
أشعر بأنني موجودة في بيت أهلي ،وأعتبر
املقهى أفضل مــن تلك املقاهي ذات الطابع
الغربي الــذي اندمجنا به سابقًا ما أبعدنا
ع ــن تــراث ـنــا ال ـعــربــي وع ــادات ـن ــا وتـقــالـيــدنــا.
أرى أن املقهى فسحة إلعــادة إحياء التراث
الـ ـع ــرب ــي ،وال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى ال ـب ـي ــت ال ـل ـب ـنــانــي
التقليدي .وأنــا أستمع هنا إلــى املوسيقى
العربية وألعب طاولة الــزهــر ،وآكــل الطعام
اللبناني الـصـ ّـحــي» .أمــا دان ــة اليماني (25
ع ــام ــا) ،وه ــي مـهـنــدســة مـيـكــانـيــك تـقـيــم في
صـيــدا ،فتقول لـ«العربي الـجــديــد»« :قدمت
مــع مجموعة مــن أصــدقــائــي لـلـمــرة الثانية
إل ــى املـقـهــى ،بـعــدمــا كـنــا قــد تـنــاولـنــا عـشـ ً
ـاء
صـ ّـحـيــا فـيــه فــي امل ــرة األول ـ ــى .فــي سطيحة
كندة يشعر الشخص بأنه في بيته .الطعام
لــذيــذ ويـعـكــس ال ـت ــراث الـعــربــي والـلـبـنــانــي،
وأنا أدعو الشباب إلى االبتعاد عن املقاهي
ذات الطابع الغربي ،والقدوم إلى هنا».
وي ـقــول إبــراه ـيــم ،املـتـحــدر مــن مــديـنــة حلب
الـسـ ّـوريــة واملـقـيــم فــي مدينة صـيــدا ،والــذي
يحضر خبز التنور في السطيحة ،لـ«العربي
ال ـج ــدي ــد»« :ن ـق ــدم ف ــي سـطـيـحــة ك ـنــدة خبز
الـتـنــور وأنـ ــواع امل ــأك ــوالت بــأسـعــار مقبولة
وأقــل من أماكن أخــرى .وأنــا أشجع الجميع
ل ـل ـم ـجــيء إلـ ــى ال ـس ـط ـي ـحــة ك ــي يـسـتـمـتـعــوا
بالجو العربي التراثي واملأكوالت الصحية».

وأخيرًا
اللغة والمجتمعات الفاشلة
رشا عمران

في خمسينيات القرن املاضي ،بدأ الشاعر اللبناني،
سعيد عـقــل ،سلسلة م ـحــاضــرات ت ـحـ ّـدث فيها عن
ض ــرورة اعتماد اللبنانيني مــا ّ
سماها وقتها «اللغة
الـلـبـنــانـيــة» ،وه ــي الـلـهـجــة الـلـبـنــانـيــة نفسها مكتوبة
بأحرف التينية تقليدية ،مضافا إليها أحرفا جديدة
اخترعها هو لتتناسب مع بعض األحــرف الصوتية
اللبنانية .اختفت تلك الدعوة التي لم يكترث بها أحد
وق ـت ـهــا ،اخـتـفــت طــويــا ،وع ــاد صــاحـبـهــا إل ــى كتابة
أجـمــل القصائد بالفصحى .ثــم عــاد فــي عــام 1967
إلــى إحـيــاء فكرته القديمة ،ويـ ّ
ـؤســس دار نشر (دار
أجمل الكتب) مختصة بنشر الكتب بـ«اللغة اللبنانية»،
وفشل املشروع ،ليعيد في ثمانينيات القرن املاضي
طــرحــه ،مترافقا هــذه املـ ّـرة مــع خطاب عنصري ضد
الفلسطينيني ومهلال إلسرائيل ،ناسفا بذلك انحيازه
األيديولوجي نحو فكر أنطون سعادة املعادي لليهود،
وليس للصهيونية فقط ،في تمثل تام ملنهج النازية.
بطبيعة ال ـحــال ،لــم تـلــق دع ــوات سعيد عـقــل تـلــك أي
قبول أو انتشار في املجتمع اللبناني الــذي قـ ّـدم للغة
العربية وثقافتها أسـمــاء عظيمة ،أسهمت فــي بناء
النهضة العربية .ولكن قد يكون من املفيد املالحظة أن
دعواته ومحاوالته استبدال العربية بلغة لبنانية كانتا
مـتــرافـقـتــن مــع ان ـك ـســارات سـيــاسـيــة كـبـيــرة للعرب،

النكبة  1948ثــم الـهــزيـمــة  1967ثــم ال ـحــدث األه ــم له
بصفته لبنانيا ،الحرب األهلية اللبنانية ،وما خلفته
من نتائج كارثية على كل املستويات ،كــان أخطرها
اج ـت ـيــاح إس ــرائ ـي ــل ل ـب ـنــان ع ــام  ،1982وال ـ ــذي يـبــدو
أنــه خلخل الـثــوابــت لــدى عـقــل ،وأظـهــر فيه عنصرية
معاكسة متعاطفة مع العدو التاريخي أليديولوجيته،
جعلته يستعيد دعواته إلى استبدال اللغة بوصفها
حامل الوعي األول للكائن البشري.
ّ
ُت ّ
عرف اللغة بأنها «نسق من اإلشارات والرموز تشكل
أداة من أدوات املعرفة ،وواحدة من أهم وسائل التفاهم
واالح ـت ـك ــاك ب ــن أف ـ ــراد املـجـتـمــع ف ــي جـمـيــع مـيــاديــن
ّ
الـحـيــاة ،وب ــدون الـلـغــة يـتـعــذر نـشــاط الـنــاس املـعــرفــي،
وهي ترتبط بالتفكير ارتباطا وثيقا ،فأفكار الناس
تـصــاغ دومــا فــي قــالــب لـغــوي حتى فــي حــال تفكيره
الباطني» .واللغة عموما ّ
معرضة للتطور والستقبالها
ّ
مفردات جديدة تتناسب مع حراك الزمن ،ومع التطور
الـتـقـنــي ،أو نتيجة ال ـتــداخــل وال ـت ـمــازج الـلـغــوي الــذي
تتركه الكولونيالية ،أو هيمنة لغة ما بسبب نشاطها
الـتـكـنــولــوجــي .كـمــا تـتـعــرض الـلـغــة لـنـبــذ م ـف ــردات أو
م ـص ـط ـل ـحــات ق ــدي ـم ــة ف ـي ـهــا ت ـح ــول ــت إل ـ ــى مـ ـف ــردات
قاموسية أو معجمية تراثية ،بسبب عدم استخدامها
في األزمــان املتتالية .هذه الحركة املتواصلة في اللغة
من الظواهر الصحية التي تبقي اللغات حية وطازجة
وصــالـحــة لكل زم ــان؛ لكن هــذا يـحـ ُـدث حينما تكون

ً
ومستقرة ،وال ّ
ّ
تتعرض لصدمات
املجتمعات منجزة
تخلخل بنيتها وكينونتها الثقافية والـفـكــريــة ،من
حيث إن الثقافة سلوك اجتماعي يميز مجتمعا عن
آخــر .في هذه املجتمعات ،لن تنظر ًإلى اللغة بكل ما
يطرأ عليها من تغيرات بوصفها أزمة ما ،بل بوصف
ما ُ
يحدث لها بديهي ال يحتاج إلى نقاش أصال.
ُ
تحدث املشكلة مع اللغة في املجتمعات الفاشلة ،في
أزماتها الكبيرة ،حني تفكيك بنية مجتمع ما نتيجة
عوامل سياسية أو اقتصادية أو كولونيالية ،عندما
يفقد أبـنــاء هــذه املجتمعات مفهوم الهوية الــواحــدة،
ٌ
عندما تصبح الهويات الهامشية هي املنت .ومعروف
أن املجتمعات الفاشلة هــي األكـثــر عنصرية ،تظهر

اللغة عمومًا معرّضة للتطور
والستقبالها مفردات جديدة
تتناسب مع حراك الزمن ،ومع
التطور التقني
ّ

هذه العنصرية بداية مع اللغة ،حيث ينقسم أبناء هذه
املجتمعات في العالقة مع اللغة بالتوازي مع االنقسام
الهوياتي ،كأن يعتبر أصحاب األيديولوجيا القومية
أو الدينية أن املـســاس باللغة هــو مـســاس بالثوابت،
وه ــو م ــا يـشـكــل خ ـطــرا ك ـب ـيــرا ،بـيـنـمــا ي ــرى أنـصــار
الشوفينية الــوطـنـيــة الـلـغــة ه ــذه تــراثـيــة تعيق تطور
املجتمع ،وبالتالي يجب استبدالها باللهجة العامية
الــدارجــة ،واعتبار هــذه اللغة الوطنية الرسمية ،وهو
نقاش يثار أخيرا في أكثر من دولة عربية ،من دون
أن ينتبه مثيرو األمــر إلــى املشكلة األساسية خلف
ذلــك النقاش ،املشكلة التي يــديــرون رؤوسـهــم عنها:
ّ
تتجدد من
الهزائم املجتمعية الكبيرة نتيجة عقود
الطغيان واالسـتـبــداد والفشل فــي التنمية والتعليم،
والـتـخـلــف ع ــن مــواك ـبــة امل ـت ـغ ـيــرات الـعــاملـيــة الـكـبــرى،
وعن ّ
التقدم املذهل في العلوم والتكنولوجيا ،واملزيد
مــن االنـكـمــاش والـتـقــوقــع أم ــام فيض الـحــريــات الــذي
يجتاح العالم املتقدم ،وتصل إلينا آثاره عبر وسائل
االتصاالت الحديثة التي نستهلكها من دون أن تكون
لنا أية عالقة بظهورها أو بتطورها.
يكثر حاليا أصحاب الدعوات املشابهة لدعوة سعيد
عقل ،لكن عقل انطلق من وعي لغوي بالفصحى رفيع
املستوى ،بينما ينطلق معظم هؤالء من جهل باللغة
ونـشــوئـهــا مـتــرافـقــا مــع عـنـصــريــة هــويــاتـيــة مـضـ ّـادة
تماما لالنفتاح الكوني الحاصل حاليا.
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